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Dedico este trabalho aos profissionais que laboram na indústria
petrolífera e, especialmente, aos colegas de função com os quais tive a
honra de trabalhar e conviver profissionalmente ao longo de 33 anos, 9
meses e 8 dias na Bacia de Campos, nas plataformas marítimas de
extração de petróleo gás PNA-1; PVM1, PCP2 (1embarque); PVM2,
finalizando esta jornada em PVM3. Incluo a este contingente os
profissionais de outras funções tanto primeirizados como terceirizados que,
direta ou indiretamente, compõem a engrenagem laboral em seus vínculos
com a logística organizacional que viabiliza o fluxo operacional do
processo extrativo a bordo. Esta amplitude abrange os grupos de apoio que
operam em terra para suprir as unidades marítimas dos insumos diversos
no âmbito das demandas funcionais, bem como as equipes de monitoração
remota de terra que operam à distância em consonância com a operação de
bordo.
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Resumo

A construção deste trabalho se desenvolveu por meio da observação direta,

entrevistas e questionários, com o intuito de etnografar o impactante cotidiano das

unidades de petróleo e gás da Petrobras estacionadas na Bacia de Campos. A intensa e

sistemática rotina ocupacional demanda rigorosa atenção e contínuos treinamentos que

atendam aos padrões corporativos da política de segurança industrial da empresa para cada

atividade a bordo, a nível de alerta contínuo configurado por procedimentos de vigilância

constante durante 24 horas de cada dia dos 14 dias a bordo; o que implica permanecer 342

horas ou mais, no ambiente de trabalho, em cada embarque. O trabalho propõe o conceito

de exagero ligado ao entorno ocupacional que envolve os profissionais dessa atividade.

Palavras-chave: Bacia de Campos, plataforma, dinâmica laboral, periculosidade,

confinamento, exagero.

Abstract

The construction of this work was developed through direct observation, interviews

and questionnaires, with the purpose of ethnographing the daily impact of Petrobras' oil

and gas units stationed in the Campos Basin. The intense and systematic occupational

routine demands rigorous attention and continuous training that meets the corporate

standards of the company's industrial safety policy for each activity on board, at the level

of continuous alert configured by 24-hour continuous surveillance procedures every 14

days on board; which implies to remain 342 hours or more, in the work environment in

each shipment. The work proposes the concept of exaggeration related to the occupational

environment that involves the professionals of this activity.

Keywords: Basin of Campos, platform, work dynamics, confinement, dangerouness,

overkill.
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Introdução

Esta pesquisa está conectada, tematicamente, com os subprojetos desenvolvidos no

Neanf (Núcleo de Estudos Antropológicos do Norte Fluminse), um espaço de encontro

onde compartilhamos a elaboração de projetos de pesquisa e o andamento de cada um

deles. As trocas de informações, impressões e percepções sobre o desenvolvimento de cada

trabalho foi de suma importância para o refinamento do meu olhar de pesquisador sobre o

material coletado, sobre a própria experiência neste universo laboral e sobre a compilação

da monografia como um todo.

A construção deste trabalho se pautou em proceder uma abordagem analítica sobre

um imponderável1 que se acha presente no espaço físico e laboral das plataformas de

extração, processamento e exportação de petróleo e gás da UNBC - Unidade de Negócio

da Bacia de Campos - de propriedade da empresa brasileira de economia mista Petróleo

Brasileiro S.A.

Dos vocábulos aspectos e impactos, contidos no subtítulo, o que se pretende nos

termos deste estudo busca verificar como as pessoas entrevistadas se veem, se percebem na

dinâmica de trabalho em alto mar, restrito ao espaço físico de uma plataforma marítima, e

no binômio embarque / folga. Procuramos construir, com base na fundamentação teórica

em associação aos depoimentos dos entrevistados, uma descrição situacional desta

conjuntura pelas formas através das quais algo pode ser entendido ou explicado, face a

perspectiva de como as coisas daquele cotidiano são dispostas pela funcionalidade do

regime de bordo, pelo fluxo do imponderável encoberto, pelos efeitos que incidem sobre

os atores deste universo, podendo ser notados nas palavras soltas do homem offshore,

tanto na amplitude interna como na amplitude externa, nos termos dos aspectos e impactos

da estadia, em sua interface com a folga.

A motivação desta abordagem está associada a duas vertentes. Uma se deve à

experiência pessoal de ter feito parte deste complexo universo industrial ao longo de 33

anos 9 meses e 8 dias. A outra, por sinal mais significativa, deve-se às investidas de uma

percepção questionadora e seus apelos insistentes para a construção de um olhar

diferenciado sobre o contexto deste espaço laboral, a partir de 2013, em função do agente

1 Referência ao termo cunhado por Malinowski - Argonautas do Pacífico Ocidental. São Paulo: Abril Cultural, 1984.
[Coleção Os Pensadores].
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de sua performance, considerando o formato operacional que rege o fluxo das atividades

deste cotidiano. Isso resultou em lidar com esta reconfiguração não mais nos moldes

daquele ator laboral no desempenho naturalizado do seu papel no âmbito daquela

engrenagem, mas como um estranho seduzido pela necessidade de compreender esse

universo pela ótica de um objeto não percebido até então.

Não que este objeto em sua atuação como agenciador deste processo, represente algo

novo recentemente integrado a esta sistemática. Ele está no processo desde sua formação,

por conta de sua inerência a este processo. O descortinar deste véu trouxe visibilidade à

presença sutil de um comando formatado pelo exagero, praticamente imperceptível aos

integrantes deste universo, ou seja, às pessoas desse contingente profissional que

incorporaram, que naturalizaram, numa disposição autômata, o escopo processual desse

universo.

O valor investigativo deste trabalho reside no fato de o mesmo poder estabelecer

uma análise inédita de condições que revelam haver extremos neste cotidiano profissional.

O fator determinante de sua existência deve-se às particularidades do nível de

complexidade que envolve este universo industrial face à difícil logística de sua instalação

e operação. No âmbito da presente configuração, este imponderável, segundo Malinowski,

constitui-se de diversos elementos que precisam:

[...]
ser observados em sua plena realização. Pertencem a essa categoria de fatos a rotina
diária de trabalho dos homens, os detalhes de seus cuidados corporais, o modo de comer
e de preparar alimentos, o tom das conversas e da vida social ao redor das fogueiras, a
existência de fortes amizades ou de hostilidades, de simpatias e ambições pessoais se
refletem no comportamento do indivíduo e nas reações emocionais que o cercam [...]
Estudar as instituições, costumes e códigos, ou estudar o comportamento e a
mentalidade humanas sem as sensações e os desejos subjetivos pelos quais um povo
vive, sem aprender a essência de sua felicidade significa, em minha opinião, perder a
maior recompensa que podemos esperar obter do estudo do homem”. (Malinowski,
1986, p.42-8).

Nesta particularidade, a vida social no seu sentido mais amplo é limitada em suas

interações com o mundo exterior e com tendência a um processo subjetivo de anomia dado

o caráter habitual do objeto reinante sobre o fluxo laboral no reduto marítimo plataforma.

A presente análise circula, portanto, em torno de um objeto que não tem como ser

removido desta sistemática, porque isto inviabilizaria a exploração deste recurso energético.

Todavia, parece prudente não desconsiderar que sua presença tende a produzir uma gama

de resultantes diversificados sobre os integrantes desse reduto marítimo, visto que sua
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constância aponta para uma esfera gradualmente acumulativa que tende a gerar reações

inusitadas, não desejáveis e, às vezes, não percebíveis pelo autor de sua prática.

A proposta de se discutir essa questão visa: buscar o despertar de um olhar

investigativo para uma conjuntura social naturalizada por seus atores; promover

conhecimento e compreensão do que há de impactante no desempenho desta atividade;

fomentar abordagens problematizadoras para outros trabalhos; suscitar o interesse pelo

aprofundamento desta questão; cooperar com estudos destinados a buscar possíveis

medidas que atenuem a sensação desconfortável e a dor imposta pelas perdas irreversíveis

vorazmente consumidas por esta conjuntura industrial – a vida que se deixa lá e a sanidade

sugada ao longo dos anos a bordo. Ambas tendem a se fazerem notar após um significado

quantitativo de tempo em alto mar e no processo de aposentadoria por conta do declínio

acentuado dos recursos necessários para a manutenção digna das sobras de vida e de saúde.
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CAPÍTULO 1

Fundamentação teórica

A verificação etimológica do vocábulo exagero, associado no contexto introdutório,

foi disponibilizada como ponto de partida para identificar autores que, de alguma forma,

em suas abordagens diversas, descreveram situações ou observações de fatos em que este

elemento se faz notar como objeto protagonista a ser estudado. Intentamos com esta

estratégia, construir uma base de apoio sólida que nos forneça uma estrutura de teorização

coerente, capaz de proporcionar um nível satisfatório de clareza em torno do estudo de

caso do objeto exagero – em sua latência – no âmbito espacial, social, cultural e laboral das

plataformas de petróleo e gás.

Com exceção de O Capital (MARX, 2013), a vacância de outros referenciais de

abordagens analíticas nos termos de uma discussão sociológica sobre o objeto pretendido e

o desafio de pensar sobre uma realidade social, cuja funcionalidade depende de uma rotina

que gira em torno de um controle intenso do fluxo ocupacional, foram deveras estimulantes.

Neste caso, a categoria alvo desta pesquisa abarca um contingente profissional, em certa

medida, condicionado a um determinante comportamental que lhe tem gerado alguns

incômodos. Esses inconvenientes naturais do processo estabelecem uma relação que sugere

um substrato composto por alguns danos não ressarcidos, que podem ser vinculados à

instituição de uma “área de sacrifício”, dado o prejuízo socioambiental imposto pelo

Estado, em função de sua parceria com um empreendimento de grande porte, que

simultaneamente assume contornos da terminologia marxista “mais valia”, uma vez que o

vetor causal preexistente a toda esta conjuntura, advém de interesses econômicos que

determinam maiores ou menores ganhos do lado investidor, maiores ou menores danos

assimilados por esta força de trabalho concomitante a uma paga excedente que não

representa vantagem ou ganho por conta do que se perde em termos do nível de desgaste

físico-emocional, considerando seus reflexos sobre a saúde. Na tipologia da “mais valia”

de um excedente não pago, esta situação apresenta um ganho que não cumpre na íntegra

um papel vantajoso, mas um ganho ilusório que não restitui o que foi depauperado do

organismo sensorial resultante do desgaste extra. Muito embora A Distinção, de Bourdieu

(2013), e O Lugar da Natureza e a Natureza do Lugar: Globalização ou
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Pós-desenvolvimento, de Escobar (2005), não tratem de modo abrangente a especificidade

da “categoria exagero” no contexto deste caso, ou seja, não abordem uma situação em que

o sucesso do empreendimento está, de certa forma, condicionado ao curso de um fluxo

intenso sobre o desempenho do trabalho humano, é possível auferir destas obras alguns

fragmentos, situações e fatos que de alguma forma indiquem a existência de um “habitus”

diferencial adotado por certas conveniências de um “espaço”, que nega uma isonomia

distributiva, que não disciplina o extra de um mega empreendimento estabelecendo um

desequilíbrio, uma instabilidade, uma desigualdade em atendimento a prioridades que

ignoram reflexos danosos na proporção de uma relação que não contempla a outra face da

necessidade: a de não estender o excedente de determinados limites de forma prolongada

ou indefinida, inserindo neste universo elementos característicos de uma instituição total2

definida assim por Goffman, na conformidade do seu regime operacional.

Já em O Capital, de Marx (2013), o modo de intensidade arrojada do trabalho é

analisado a partir do excesso compulsório que evoluiu para um grau de exorbitância

monstruoso, a ponto de ter causado, na Inglaterra, entre 1833 e 1864, a “dizimação infantil”

em favor do lucro. No entanto, difere do caso em questão, cujo extra ocupacional

indispensável ao processo seduz a força de trabalho em favor do recebimento de oferendas

vantajosas. Entretanto, a paga dessas ofertas não tem impedido o surgimento de efeitos

colaterais sociais e sintomáticos decorrentes dessa dinâmica, geralmente não percebidos,

uma vez que a força de trabalho torna- se alienada pelo prêmio do extra nesta paga, o que

não ocorria na realidade observada por Marx, face à extenuante jornada paulatinamente

acrescida para a obtenção do lucro máximo ao menor custo possível.

Da composição desta base teórica, pretende-se extrair os subsídios necessários que

permitam autenticar o estudo de caso do diferencial suplementar imanente ao contexto do

trabalho de extração de petróleo e gás: o apelo ao desafio de um desempenho ostensivo

preexistente no discurso contratual – que instiga, que seduz, que convence a “vestir a

camisa”3 – manifesta-se alguns anos após sua incorporação pelo recém-contratado no

curso das atividades e estadia a bordo, por conta desta intensidade metódica requerida pelo

processo, o que insinua uma exageração intrínseca da convenção operacional.

2 Classificação estabelecida por Goffman sobre instituições fechadas, analisadas por ele em sua obra Manicômios,
Prisões e Conventos, 1974.

3 Expressão característica do offshore Petrobras que indica o nível de comprometimento com a empresa.
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Considerando, pois, a descrição etimológica do objeto como um componente que

tenciona ir além de certas fronteiras, que busca exceder na medida, ele poderá ser inscrito

num plano que se diz leve e possa ser suportado com menor desconforto; em plano de viés

mediano que possa ser suportado com algum acréscimo do desconforto; ou num plano

elevado que dificulta ser suportado pelo alto grau de desconforto. Por este

encaminhamento, a definição do nosso objeto

é conhecida como acesso a qualquer quantidade de algo que pode ser tomado ou feito a
passar do limite do que é considerado normal. O exagero4, é claro, tem uma conotação
negativa e está associado a condições ou práticas que primeiro estão se tornando regular e,
em seguida, todos os dias, mas como eu disse apenas geralmente estão ligados a questões
que não são de todo benéfico para a saúde dos seres humanos.

1

Desse modo, no presente trabalho, entendemos que na configuração deste estudo, o

objeto exagero está em voga como uma abrangência de leve, médio ou alto desconforto,

que pode ser digerido pela praticidade diária contínua, de cuja essência emana, por um lado,

uma positividade incontestavelmente auferida pelo contratante e, por outro lado, uma

negatividade que não pode ser ignorada pelo desgaste despendido, que acumulado,

aclimatado por sua práxis infinita, desencadeia a curto, médio ou longo prazo, estados não

salutares na forma de desequilíbrio do organismo humano, além de distúrbios de ordem

social e também emocional.

Os conceitos das fontes acima citadas, que se aproximam da aplicabilidade ou

ajudam a pensar esse objeto no contexto laboral e espacial apresentado, estão assim

articuladas, segundo foi possível compreender:

1.1 - O exagero como área de sacrifício

Uma localidade submetida ao remanejo abrupto da natureza social e ambiental para a

implantação de um gigantesco empreendimento industrial tende a romper limites que

deveriam ser respeitados. Esta exageração na proporção dos efeitos palmilhados por

expressiva opressão, que faz eclodir profundo sintoma de mal-estar, é conceituada por

Escobar como “área de sacrifício”, por subverter a forma de vida local, ou seja, mudar

forçosamente o bem de uma economia sustentável, para o mal de uma economia de

precarização daquelas condições de sobrevivência antes consideradas satisfatórias. Em

4 Definição para o verbete exagero pelo site “O que é”. Ver referências.
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suas palavras, entende que certos avanços incitam ultrapassar delimitações pertinentes a

determinadas naturalidades, à revelia de uma avaliação minuciosa e responsável no

contexto do palco de suas pretensões, pois percebe que

será necessário, porém, estender a investigação ao lugar, para considerar questões mais
amplas, tais como a relação do lugar com economias regionais e transnacionais; o lugar e
as relações sociais; o lugar e a identidade; o lugar e os limites e os cruzamentos de
fronteiras; [...] Por outro lado, quais formas novas de pensar o mundo emergem de
lugares como resultado de tal encontro? (ESCOBAR, 2005, p. 10).

Tal pensamento indica que a associação de uma realidade ocupacional a

determinados limites não respeitados que são transpostos e não levam em consideração os

possíveis impactos que a curto, médio ou longo prazo incidirão sobre o contingente

humano instado, persuadido ou impelido a uma vivência que suprime limites espaciais,

físicos e emocionais trazem em si o sentimento ou ideia de uma situação de demanda

sacrificial.

Os tópicos sobre o que é desfavorável, o que desagrada a bordo e do que mais se

sente (maior carência a bordo) poderiam ser vistos como possuidores de indicativos que

sugerem essa proposição, em sua correspondência a certas falas sobre este

dimensionamento conforme tabela abaixo.

O que é desfavorável a bordo O que desagrada a bordo Maior carência a bordo

Agnes Lima, 48 anos, na ativa, terceirizada, 18 anos de trabalho offshore, Rádio Operadora, PGG-22

Saudade da família e amigos Não estar em casa commeus amores Vida social, igreja, sexo

Deim Santav, 50 anos, na ativa, 27 anos de trabalho offshore, Técnico de Operações, Petrobras, PST-8

Aumento gradual do tabalho Pressão da gestão, quantitativo de
tarefas, determinismo no curso dos
resultados.

Família, sexo e igreja

Gael Brilsen, 28 anos, na ativa, 6 anos de trabalho offshore, Técnico de Operações, Petrobras, PGG-33

Confinamento Comida ruim, indefinições gerenciais e
falta de autonomia para solucionar
problemas.

Vida social, sexo, cerveja, igreja.

Geralço Arpex, 67 anos, 25 anos de trabalho offshore, 35 anos de trabalho na Petrobras, Téc. de Operações,
PGG-22, aposentado em 2015
Privação da família, dos amigos, longe da
vida. Este isolamento do mundo social
real é o cão.

Restrição da liberdade e certos
antagonismos. 14 dias recluso,
confinado em mais de 300 horas numa
oficina industrial.

Sexo, vida familiar, déficit de empatias
confiáveis

Homero Saffiro, 50 anos, na ativa, 28anos de trabalho offshore, Técnico de Operações, Petrobras, PGG-33

Ficar longe da família (esposa e filhos) Confinamento, alto risco, atenção para
situações de emergência o tempo todo.

Vida social (amigos)

O que é desfavorável a bordo O que desagrada a bordo Do que mais sente falta a bordo
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Ícaro Vocker, 56 anos, 35 anos de trabalho offshore, Téc. de Facilidades, Petrobras, PIV-37, aposentado em 2017

O confinamento, privação do convívio
familiar, choque social das diversas
culturas à bordo.

Trabalho árduo e perigoso, não
reconhecido; gestão desatenta com
condições inseguras; resistências a
ações preventivas e mitigadoras de
risco; deficiência técnica maquiada com
desmandos.

Vida social quase nula a bordo por
deficiência na comunicação, trabalho
isolado na função de torrista, de
operador de facilidades na sala de
bombas, de instalador de TV nos
camarotes.

Ibirun de Nikmha, 54 anos, 25 anos de trabalho offshore, Técnico de Mecânica / Técnico de Operações, Petrobras,
PPR--34, aposentado em 2017.

Periculosidade, o tempo distante da
família e da sociedade.

Dividir o camarote com certos colegas
desleixados com a higiene.

Vida social, sexo, família. Vida social,
para mim, só quando desembarcado.

Jorlis Oredo, 55 anos, na ativa, 25 anos de trabalho offshore. Empresas: Mendes Junior, Montreal Engenharia,
Transocean e SBM Offshore.

Clima de opressão e insegurança. Pressão dos superiores ignorando a
segurança dos colaboradores para
obterem resultados a qualquer preço.

Vida social (amigos) igreja e convívio
familiar

Luberto Rucca, 50 anos, 24 anos de trabalho offshore, técnico eletricista, PGG-33, terceirizado, demitido em 2016

Ficar confinado e os 14 dias longe da
família e do mundo externo.

O convívio com algumas pessoas
complicadas. Querendo ou não, você é
obrigado a conviver elas, não tendo
como evitá-las nesta ilha de ferro.

Convívio familiar e liberdade.

Luigo Walluar, 50 anos, na ativa, 30 anos de trabalho offshore, técnico de inspeção, Petrobras, PCB-5

Confinamento. O tempo longe de casa. 14 dias é tempo
demais. Com poucos dias a bordo a
gente já sente que está longe há muito
tempo, e ainda falta uma eternidade.

Vida social, sexo e família. Não vejo o
convívio forçado com gente estranha
como vida social. Excesso de tempo em
companhia dessas pessoas.

Marconius de Vini, 57 anos, 36 anos de trabalho offshore, técnico de operações / Coprod, Petrobras, PBR-25,
Aposentado em 2016.

Pessoas complicadas. Intolerâncias de gestores, comida ruim,
camarotes mal higienizados.

Trabalhadores de empreiteiras com
muito trabalho e mal remunerados.

Convívio familiar e liberdade.

Rhod Kerm, 41 anos, na ativa, 13 anos de trabalho offshore, técnico de operações, Petrobras, PRA-61

O tempo longe de casa. Sentimento de perda do convívio
familiar.

Vida social, sexo e igreja.

Rildo Papurso - 52 anos, na ativa, 22 anos de trabalho offshore, Técnico de Operações, PGM-23

O que me incomoda. Neste caso, tudo. Ambiente carregado, agressivo. Falta
de calor humano devido à redução de
pessoal. Não se joga mais bola, não se
tem mais com quem conversar. Agora
temos que preparar nossa comida no
turno da noite.

Dos amigos - que representam a vida
social deixada para trás em terra,
cerveja e sexo.

Renanwski Beza - 58 anos, 27 de trabalho offshore, técnico de operações, gerente de plataforma/SMS, Petrobras,
aposentado em 2017.

Estar separado do meu hábitat natural, e
viver num mundo que colide com ele.

Certas restrições ou exigências que que
as vezes dificulta a empatia.

Do aconchego familiar, das coisas que
gosto daqui.

Robaina de Sanctt, 42 anos, na ativa - 9 anos offshore na PGG-22, 15 anos onshore, técnica de enfermagem,
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1.2- O exagero como produto de mais valia

Esse termo é explicado por Marx como sendo a ultrapassagem da delimitação de

um tempo socialmente necessário na execução de um trabalho por conveniência do

contratante. No desfrute de sua condição de detentor dos meios de produção, o contratante

reveste-se de um status social, por ele traduzido em poder de arbítrio sobre as relações de

trabalho. Juntando-se a isto, determinados privilégios legalizados pela esfera estatal, o

empresariado não contempla a remuneração pelo trabalho a mais realizado, de modo que o

confisco desse extra de tempo e trabalho gera para o empregador um excedente dispendido

de força de trabalho que não lhe custa nada. O empregador, em sua condição de

superioridade, prevalece sobre o empregado, ao exagerar na inversão proporcional de mais

trabalho e menos paga como via de submissão para se ter acesso a um lugar ao sol. Tal

entendimento é pautado nas definições desse autor, a saber:

Chamo de tempo de trabalho necessário a essa parte do dia de trabalho na qual se sucede
essa reprodução; e de trabalho necessário ao trabalho despendido durante esse tempo.
Ambos são necessário ao trabalhador, pois não dependem da forma social de seu trabalho,
e necessários ao capital e ao seu mundo, baseado na existência permanente do
trabalhador.
O segundo período do processo de trabalho, quando o trabalhador opera além dos limites
do trabalho necessário, embora constitua trabalho, dispêndio de força de trabalho, não
representa para ele nenhum valor. Gera a mais-valia, que tem, para o capitalista, o
encanto de uma criação que surgiu do nada. A essa parte do dia de trabalho chamo de
tempo de trabalho excedente, e ao trabalho nela dispendido, de trabalho excedente.
(MARX, 2013, p. 253).

Esse viés é claramente percebido na perspectiva dos entrevistados quanto ao tempo

e ao trabalho. O técnico de mecânica e, posteriormente, técnico de operações, Ibirun de

Nikmha ao falar sobre sua vida de trabalho offshore, diz não ter visto o tempo passar, por

ter fluído com muita velocidade. Pelo fato de residir no interior do Espírito Santo, viu, na

Petrobras, Setor Médico em terra, Vitória, ES.

O trabalho em condições de
confinamento. Surge uma grande tristeza
em querer ver esse tempo passar logo.
Mas ele não passa.

Dividir banheiro com pessoas com
hábitos de higiene diferentes era algo
muito chato.

Natal, Ano-Novo e aniversários sem
minha família. Muito difícil para mim.

Viriatto Lavira - 64 anos, 30 anos de trabalho offshore, Técnico de Operações/Suprod, PCR-03, Petrobras,
Aposentado em 2010.

Confinamento e distância da família. Pressão de não errar, com risco ao
descrédito profissional e seus reflexos
morais e emocionais.

Vida social, sexo e igreja.
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opção de embarcar, a possibilidade de desacelerar o tempo que estava passando muito

rápido quando trabalhava no apoio de terra em Macaé. Transferiu-se para uma unidade

offhore na expectativa de levar para lá a rapidez do tempo e tentar freá-lo na folga. Mas lá

não conseguiu lograr êxito nesta intenção, ao instrumentalizar à logística do cotidiano

laboral intenso de bordo para este fim. Diz que se tornou um moço velho:

Se eu tivesse em terra... a minha opção de embarcar foi a de frear o tempo, entendeu?
Estava passando muito rápido. A folga passava rápido de modo que não estava vivendo
como gostaria. Eu tenho que frear essa ... a terra está girando muito rápida para mim.
Estou adquirindo idade né? Ficando jovem de mais idade ... ha ha ha (risos) ... Num
tempo muito rápido. A folga passava rápido e você estava lá de volta. (Ibirun de Nikmha
Técnico de Mecânica/Operações)

Essa situação vivenciada por Ibirun em sua tentativa frear a bordo o que estava lhe

consumindo em terra é exposta por Rose Mery5, quando diz que “a organização do trabalho

explora essa percepção e condição, na medida em que os próprios trabalhadores expressam

que o ritmo intenso do trabalho lhes dá uma sensação de uma maior rapidez no tempo de

embarque”. Em função da distância entre Ibiraçu e Macaé (417 km ao tempo de 6 horas e

11 minutos)6, a folga aos sábado e aos domingo nessa condição de trabalho onshore não

lhe era suficientemente favorável para que pudesse atender às demandas da convivência

familiar. Procurou solucionar essa perda jogando com as perdas do pique-esconde pela

interface embarque/folga na periodicidade da escala. Ibirum nunca conseguiu, e ninguém

poderá dominar a imutabilidade da fluidez do tempo em cada dia das duas semanas de

confinamento. Essa tentativa de controlar ou de mitigar o tempo consumido pelo trabalho

excedente lançou Ibirun num efeito dominó, inversamente proporcional em sua busca para

economizar tempo para si, a partir da cessão de um tempo de 24 horas por 14 dias

consecutivos no local de trabalho, em troca de uma folga de 21 dias. Diz que descia feliz

com a mochila nas costas indo para casa depois da tristeza pela distância e ausência de

coisas de que gostava, por estar num lugar que lhe impunha algum sacrifício e exposição a

uma série de riscos como explosão, vazamento, acidentes, incêndio etc. Menciona o

comentário de um piloto de helicóptero de Vitória ao observar o pessoal com fisionomia

triste no embarque e sorridente no desembarque: “a plataforma é uma indústria que traz a

5 O Trabalho Nas Plataformas da Bacia de Campos: A Identidade do Trabalhador, Dissertação, Rose Mery 2006, p. 93.

6 www.google.com.br/maps - Acesso em 11/10/2017

http://www.google.com.br/maps
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tristeza para a felicidade”. E completa com esta frase: “Hoje relaciono isto ao me

perguntar: pô cara!... então eu voei 25 anos em helicópteros?!”.

Se considerarmos o tempo de 342 horas (336h + 6h de espera do voo) em que Ibirun

viveu confinado pelo trabalho a cada 14 dias e projetarmos esse confinamento para um ano

e relacioná-lo ao encerramento de sua carreira a bordo, teremos: 4.104 horas recluso a cada

ano e 100.800 horas em 25 anos, equivalente a 13,13 anos de liberdade em sua folga por

11,87 anos como prisioneiro ocupacional num misto de regime condicional7, definido pela

dinâmica laboral estabelecida pela Petrobrás para seus funcionários offshore. Essa visão

encontra eco em duas frases mencionadas no Capítulo Palavras Soltas, ditas por dois

petroleiros no saguão de espera do Aeroporto Bartolomeu Lisandro, que foram registradas

por conta da expectativa de que poderiam ser úteis no curso desta investigação qualitativa

e, posteriormente, integrar a construção etnográfica das manifestações de como os

entrevistados se percebem neste processo, no plano relacional com o objeto deste estudo de

caso.

1.3- O exagero como imposição da exorbitância lucrativa

Um produto é resultado da força de trabalho, logo, é energia viva em si mesma, pois

reproduz o equivalente universal dinheiro em mais dinheiro. O capital é, portanto, o

dinheiro que foi reproduzido do dinheiro obtido pelo trabalho humano. O capital que nada

gera, em contrapartida, é gerado pelo esforço humano. Quanto mais capital for gerado,

mais esforço humano será necessário em sua ampliação. Nessa perspectiva, o capital é

consumidor deliberadamente exagerado de força viva, dado o seu caráter progressivamente

insaciável, considerando que

[...]
durante o dia natural de 24 horas, só pode um homem despender determinada quantidade
de força de trabalho. Do mesmo modo, um cavalo só pode trabalhar, todos os dias, dentro
de um limite de 8 horas. Durante uma parte do dia, o trabalhador deve descansar, dormir;
durante outra, tem de satisfazer necessidades físicas, alimentar-se, lavar-se, vestir-se, etc.
Além de encontrar esse limite puramente físico, o prolongamento da jornada de trabalho
esbarra em fronteiras morais.
[...]
O capital é trabalho morto que, como um vampiro, se reanima sugando o trabalho vivo, e,
quanto mais o suga, mais forte se torna. (MARX, 2013, p. 270-271).

7 No Capítulo Palavras Soltas dentre algumas expressões verbalizadas a esmo por petroleiros, estas duas frases
oferecem um demonstrativo de trabalho offshore por escala percebido como reclusão parcial da liberdade. “No
embarque perco minha condicional! No desembarque ganho meu habeas-corpus! Vivo sob condicional permanente.
Tenho menos liberdade do que um sentenciado com tornozeleira”! (p. 72)
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Para expor um panorama que remete a uma estrutura laboral que disposta em sua

intensidade e propósitos priorizam obter esta maximização parao espírito capitalista

conseguir auferir mediante as constantes reformulações de sua práxis, no embalo das

transmutações que permeiam a sociedade em seu contexto político, social, econômico,

tecnológico e metodológico de cada época, é válido considerar as recordações

compartilhadas pelo Geplat Renanwski Beza:

A gente já fez coisas que... cara como pode um negócio destes... Na época que entrei,
trabalhando numa Plataforma de Perfuração, havia aqueles queimadores de petróleo
(atomizadores) quando do recebimento do poço para iniciar seu teste e produção, às
vezes quando este queimador se apagava, o cara que trabalhava comigo, ia lá na ponta,
naquela rampa para fora da plataforma mar a dentro sem colete, vento zumbindo nos
ouvidos e às vezes com chuva, juntava vinte palitos de fósforo, passava em torno deles
um arame fininho, em seguida, acendia os palitos, e, lançando-os na direção do
atomizador, saía correndo. Atras dele surgia aquele imensa labareda de petróleo e gás
sendo queimados. Nas próximas vezes que o queimador se apagou, ele me pediu para
acendê-lo deste modo. Fiz aquela porcaria muitas e muitas vezes. Que loucura! Isso hoje
é algo inadmissível na companhia devido sua política de segurança industrial. Fazer isso
na conjuntura atual resulta em suspensão ou justa causa. Você saia correndo para aquela
fumaceira não te alcançar e para elevação abruta da temperatura não deixar você
chamuscado. Agora, aqui estamos nós relembrando, sorrindo e achando graça deste
tamanho absurdo. Era uma época em que as normas e legislação dessa atividade ainda
não haviam sido inseridas nesta dinâmica laboral. Quando não era isso usava-se uma vara
(vergalhão) comprida com um chumaço de estopa acesa embebida em óleo diesel. Ao
longe alguém pilheriava gritando: “está matando maribondo aí ô maluco”? Sem colete,
capacete, cinto de segurança, óculos de segurança, sem luva... nessa época óculos de
segurança não eram fornecidos, nem luvas pigmentadas, nem macacão de manga
comprida hoje obrigatório, nem calça e camisa com classificação RF2 para trabalho
elétrico, somente bota, capacete e calça e camisa de manga curta de cor laranja. Tudo
errado. Faz isso hoje... faz! ... Dá um bizu danado! … (Renanwski – Geplat de PPR-34,
aposentado)

O depoimento do técnico de operações Rildo Papurso, ao descrever a situação atual

de bordo da plataforma em que trabalha, revela que outras formas de apropriação da força

de trabalho buscam objetivar o desempenho máximo, reproduzindo, neste tempo presente,

as mesmas condições daquele passado oportunamente relembrado por Renanwski Beza,

porém com outras roupagens8. Enquanto naquela época o trabalho esteve precarizado pela

8 Não se joga mais bola, não se tem mais com quem conversar. Agora temos que preparar nossa comida no turno da
noite. A Plataforma foi transformada num espaço fantasma. O fato de trabalhar sozinho à noite além de sobrecarregar
me faz sentir como um zumbi num espaço, que por conta da saída de muita gente, se tornou lugar ermo, mais perigoso
e emeaçador. Como lidar sozinho com uma emergência na madrugada? Como entrar sozinho numa sala de painéis para
operar equipamento cuja tensão varia de 24 Volts a 13.8 KVA, se a NR-10 não permite presença única em salas de
painéis elétricos? Mas a gente vai e faz. Temos um compromisso ético e moral, mas apenas de mão única, pois os que
estão em certas esfera do poder gerencial, não querem se indispor com essas contradições que ferem quaisquer
normas do trabalho. Preocupados em manter seus status quo, tornam-se ferramentas facilitadoras de convencimento
com ideias mirabolantes que destoam da realidade do projeto que concebeu a plataforma. Insistem, forçam a barra,
influenciam seus superiores e gastam os tubos com modernizações incompatíveis ao projeto da plataforma,
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falta de alguns equipamentos básicos de segurança, hoje o avanço da tecnologia de

automação, operada pelas salas remotas em Imbetiba, esvazia as plataformas, reduzindo

seu contingente operacional, porém mantendo a logística do seu cotidiano ocupacional

sobre um contingente reduzido, expondo-o a outros aspectos de riscos e perigos

consequentes do atendimento à lógica dos investidores.

1.4- O exagero como habitus

A existência de algumas estruturas, cujos elementos proporcionem fluidez a um

segmento social que tem sua funcionalidade na dependência de um arranjo que admita o

avanço sobre alguns limites, tende a convergir para uma negociação que aceita lidar com

essa singularidade na sintonia dos termos acordados entre as partes interessadas. Assim,

a relação estabelecida, de fato, entre as características pertinentes da condição econômica
e social - o volume e estrutura do capital, cuja apreensão é sincrônica e diacrônica - e os
traços distintivos associados à posição correspondente e no espaço dos estilos de vida não
se torna uma relação inteligível a não ser pela construção do habitus como fórmula
geradora que permite justificar, ao mesmo tempo, práticas e produtos classificáveis,
assim como julgamentos, por sua vez, classificados que constituem estas práticas e estas
obras em um sistema de sinais distintivos. (BOURDIEU, 2013, p. 162-163).

O processo discursivo desta arregimentação, ao mesmo tempo que enaltece os

interessados a ingressar nesse tipo de trabalho elevando-os ao ápice da importância,

situando-os como personagens fundamentais da superação, expõe as peculiaridades

contidas na estrutura organizacional, o que implica na projeção ampliada de uma série de

exigências, cujas condicionantes são fundamentais para a dinâmica funcional desse

conjunto, o que fará dele um universo identificado por sua característica emblemática. Não

se desconhece, nesta conjuntura, que sua essência determinante estabelece uma

engrenagem cuja funcionalidade depende de um lex9 comportamental diferenciado de

outros que não operam nessa mesma proporção. É importante considerar que

dificultando a vida dos que tealmente tocam o negócio. Mesmo não favorecendo em à Plataforma, algumas alterações
são mantidas por compadrio apesar da insuficiência, ou desativadas pela gestão substituta. (Rildo Papurso, Técnico de
Operações, Petrobras, PGG-33)

9 Construir uma equipe de excelentes emitentes e requisitantes de Permissão para Trabalho é como construir um lugar
seguro em que as pessoas se sentem “seguras” para ser o que são, em que ficam livres para empenhar toda a sua
energia e seus recursos em coisas grandiosas. Pense como poderíamos ser criativos e inspirados se pudéssemos superar
a maioria das barreiras desnecessárias que se erguem em nosso caminho. Imaginem como seria maravilhoso trabalhar
em conjunto na busca de soluções seguras. Você é o segredo do sucesso! Aqui e agora! É a casa da obediência! É a casa
da consciência! PETROBRAS, Gestor: UO-BC/RH/DRH, UOBC/SMS, p.26).
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[...]
o habitus, enquanto disposição geral transponível, realiza uma aplicação sistemática e
universal, estendida para além dos limites do que foi diretamente adquirido, da
necessidade inerente às condições de aprendizagem: é o que faz com que o conjunto de
práticas de um agente - ou do conjunto dos agentes que são o produto em condições
semelhantes - são sistemáticas por ser o produto da aplicação de esquemas idênticos - ou
mutuamente conversíveis - e, ao mesmo tempo, sistematicamente distintos das políticas
constitutivas de outro estilo de vida”. (BOURDIEU, 2013, p. 162-163).

Na esfera dessa adaptação, constrói-se, assim, o “habitus”, notadamente um produto

resultante das condições particulares de um formato societário diferenciado em sua

operação, cujas regras do jogo são postas sobre a mesa no ato contratual e sacramentadas

de acordo com os interesses envolvidos, estabelecendo-se, assim, um modo

comportamental e laboral distinto em si mesmo, por atender as prerrogativas particulares

de ambas as partes.

Em continuidade à busca de autores que de alguma forma tenham abordado o termo

exagero para ampliar e solidificar a base de apoio deste trabalho, foram encontradas

algumas referências ao tema “cultura do exagero”, em que seus autores consideram este

verbete como objeto de:

a) Pronunciamentos que aumentam um fato qualquer, como sendo uma conduta peculiar

da sociedade brasileira, tendo como elemento de apoio a música Exagerado, de Cazuza.10

b) Comportamento sócio-cultural que remete à sensação de poder.11

c) Aquisição em geral motivada pelo espírito de insatisfação.12

d) Crítica à exorbitância na organização de festas infantis.13

e) A ingestão indevida de medicamentos.14

f) O estágio do exagero nos Jogos Olímpicos em função do descarte de seus ideais.15

10 Abordagem ao verbete exagero pelo site “Blog joaogualberto.com.br/2014/07/31/a cultuta do exagero”
11 Comentário do Teatrólogo José Facury sobre análise que o filósofo francês Jean Baudrillard faz sobre o verbete
exagero no site “Http://bethmichel.com.br/?p=8811”
12 Verbete exagero abordado pela Advogada e Mestranda em Direitos Difusos através do site
“www.autossustentável.com/2014/06/a cultura do exagero porque tanto”

13 Organização de festas intantis que adotam o viés do exagero pelo site “Pragmatismopolítico.com.br”.
14 Menção do verbete exagero no uso de medicamentos pelo site “www.antidrogas.com.br/mostra sos vida.
15 Entrevista ao pesquisador da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) Lamartine da Costa para a revista
Pré-Univesp pelo site “pre.univesp.br.
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g) O Potlatch – relação de troca com base na superação compulsória.16

Embora a referência dessas postagens – inseridas em notas de rodapé – possam, de

algum modo, corroborar para validação do verbete exagero como objeto antropológico

presente trabalho que vai se configurando como ensaio, as notas de 10 a 14

parecem não se aproximarem a contento da relação de imponderabilidade que discute um

reduto laboral específico, cuja funcionalidade depende de algumas exagerações

contratualmente assumidas pelos atores do processo. A nota nº 15 parece sugerir, segundo

as respostas do entrevistado professor e pesquisador Lamartine Costa, que a atual estrutura

dos Jogos Olímpicos abrange configuração bem próxima ou semelhante ao universo

laboral das plataformas de petróleo e gás estudado a partir da estruturação condicionada à

presença do exagero, quando diz:

O que nós assistimos no esporte de alto nível é um exagero, a húbris,17 um conceito
grego que pode ser traduzido como tudo que passa da medida, quando se deseja ter mais
do que é possível ou aconselhável. É o que acontece quando o esporte deixa de ser um
instrumento educacional e passa a ser somente uma competição. Competição que não é
esportiva, mas de recursos, tecnologia, entre laboratórios, entre países. Com isso os
aspectos educacionais, que são valores humanos, passam a ser periféricos, eles estão
presentes, mas não dominam. (REVISTA PRÉ.UNIVESP. Nº 61, Dez. 2016 / Jan. 2017)

A nota nº 16, por sua vez, enfatiza uma relação de trocas que tem por base o

intercâmbio de bens determinado pela magnitude da capacidade de ofertar o maior

quantitativo possível de um patrimônio pessoal, o que denota o modo intenso de trabalho

na expectativa de maior compensação beneficiária, por se lidar com uma tipologia

industrial complexa de trabalho realizado numa plataforma marítima em alto mar. Nesse

ambiente, o intercâmbio realizado pela oferta laboral em troca da oferta monetária, indica

um antagonismo, segundo a lógica contida no Ensaio Sobre A Dádiva, no âmbito dos

objetivos comuns, pois

[...]
dessa multiplicidade de coisas sociais em movimento, queremos considerar aqui, apenas
um dos traços, profundo mas isolado: o caráter voluntário, por assim dizer,
aparentemente livre e gratuito, e no entanto obrigatório e interessado, destas prestações.

16 A obrigação retributiva na troca de presentes motivada pelo desafio de compelir o presenteado a superar a oferta
recebida numa proporção de exorbitância. Relação de viés desmesurado analisado por Marcel Mauss no Ensaio Sobre a
Dádiva, p. 187-251.

17(grego húbris, -eos. Excesso, ardor, excessivo, impetuosidade, violência, ultraje) - (www.priberam.pt)
[Mitologia] Conceito usado na Antiguidade Grega para sinalizar um comportamento desmedido, desregrado ou
excessivo, que contrariava ou desafiava os deuses e causava o declínio, a ruína de quem se comportava desta forma.
(/www.dicio.com.br/hubris)
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Elas assumiram quase sempre a forma do regalo, do presente oferecido generosamente,
mesmo quando, nesse gesto que acompanha a transação, há somente ficção, formalismo e
mentira social, e quando há, no fundo, obrigação e interesse econômico. (MAUS, 2013, p.
187, 188).

Indagando sobre a possibilidade da sensatez coexistir numa sociedade que inculcou

o espírito consumista, em função das consequências do que pensa Bourdieu sobre a

estimulação social e o que pensa Alain Ehrenberg sobre o sofrer acumulado, Bauman, em

A Ética é Possível num Mundo de Consumidores? (2011), parece retratar o termo

auto-sacrifício mencionado, como produto de um amplo leque de escolhas oferecidas pelo

mundo-pós moderno, que faculta aos interessados assumir, por decisão própria, uma

ocupação penosa em sua intensidade, que supostamente lhes renda subsídios a um nível

supostamente satisfatório do quanto mais amplo possível. A ultramodernidade conseguiu,

em seu discurso, substituir o modo impositivo da desvantagem pelo modo sedutor da

desvantagem, por meio do oferecimento de algumas compensações que, na verdade, não

conseguem, de forma alguma, extinguir os efeitos dessas desvantagens, que granjeados ao

longo dos anos, tendem a ser incorporados pelos atores, conforme as peculiaridades

sensoriais de cada um deles. No início de carreira, esses desconfortos parecem

contornáveis e suportáveis. Mas, a partir de determinado tempo, começam, sorrateiramente,

a se agigantar, visto que seu continuísmo, ao atingir determinados níveis de saturação,

tende a eclodir em termos de incômodos, que passam a interferir no estado de equilíbrio

orgânico, emocional e social dos envolvidos, quando surgem sintomas específicos, que

vêm a afetar o estado de saúde, impondo determinados padecimentos – por força desta

intensidade laborativa circundada pelos altos riscos18 de uma atividade periculosa.

18 [...] em uma plataforma podem se fazer presentes inúmeros fatores de riscos, tais como carga de trabalho excessiva,
desenho inadequado de postos de trabalho, ruídos, vibrações, condições extremas de temperatura (frio e calor),
ventilação inadequada, ar contaminado, gases ácidos, vapores tóxicos, e inflamáveis, além de outros produtos químicos
com efeitos potencialmente deletérios para saúde dos trabalhadores de plataformas. [...] falta de privacidade, um
isolamento acústico inadequado entre os quartos, ruídos de helicópteros, além dos ruídos corriqueiros, trabalho em
turnos e sua alternância.

[...] possibilidade de ocorrência de: explosões causadas por vazamento de gases ou pressurização além dos limites das
estruturas que os sustentam, incêndios, blow-out - vazamento súbito e incontido de petróleo e gás que pode ocorrer
durante a perfuração de poços, podendo ter como consequência uma explosão devastadora, caso uma faísca entre em
contato com o material que vazou; vazamento de gases tóxicos (benzeno, tolueno, xileno, ácido sulfídrico, amônia,
monóxido de carbono, etc.); colapso estrutural; choque elétrico, contato com superfícies frias ou quentes demais;
lesões de esmagamento causadas pela operação de máquinas ou pela queda de materiais; escorregões em superfícies
pouco aderentes, afogamento causado por queda no mar, colapso da estrutura ou acidentes com as baleeiras, queda
de objetos, queda de pessoas para níveis mais baixos da plataforma, condições climáticas desfavoráveis (ventos fortes,
neblina, chuva, sol a pino), empresas de perfilagem de poços que fazem a perfilagem de poços e se utilizam de fontes
radioativas em parte desse processo); queda ou colisão do helicóptero com a plataforma. A lista é realmente longa e a
ela somam-se ainda outros fatores... (Figueiredo, 2016, p. 172-173)
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Manter um estado contínuo de máxima atenção no planejamento dos trabalhos, na

liberação dos equipamentos para manutenção, nas manobras operacionais, na liberação dos

trabalhos, nas análises de risco, na emissão de PT (Permissão para Trabalho), no

isolamento de área, na verificação do andamento dos trabalhos, no andar pela plataforma,

na movimentação de cargas, nos ruídos característicos de vazamento, nos odores suspeitos,

no uso dos EPI’S, nos procedimentos, nas NR’S etc., fornece um demonstrativo de que a

necessidade premente, em busca da tentativa de controle sobre o inusitado, incorpora um

viés hiperbólico, encoberto pelas implicações de sempre manter-se um passo adiante de

eventos não desejáveis, numa atitude continuamente pró-ativa, por demandar uma

disciplina ocupacional extremamente rígida que, negligenciada, pode vir a causar morte,

danos materiais, danos físicos e danos ambientais.

Geralço Arpex, hoje aposentado, ao ser indagado se durante sua trajetória offshore

havia passado por alguma situação atípica em termos de emergência, respondeu:

“Muita coisa! Na década de 80, quando estava a bordo do PP-Moraes, a torre explodiu.
Posteriormente encarou fogo em caldeira, fogo em planta de processo, fogo em todas as
plataformas que trabalhou, inclusive na S-11, quando um temporal rompeu as três
ancoras, ficando apenas uma. Arrebentou linhas, vazou, pegou fogo, a plataforma
adernou, foi um inferno. “Peguei tudo de emergência em plataforma. Passei por todo tipo
de emergência que você possa imaginar em plataforma marítima”.

Ao ser questionado sobre qual conotação estaria dando à palavra, o entrevistado
interrompeu a pergunta e completou com a palavra “inferno”, o que teve a minha
concordância. Em seguida, explicou:

“Impotência total pela impossibilidade de controlar uma situação grave, angustiante e
apavorante. Imagine uma plataforma pegando fogo, linhas arrebentadas jorrando petróleo
e gás, sem gerador, sem luz, sem bombas de combate a incêndio, o fogo lambendo, à
noite, mar revolto, e a claridade disponível para fazermos alguma coisa era
aluminosidade do incêndio. Inferno deve ser algo muito próximo ou pior do que isso.
Mas o ser humano consegue superar coisas deste porte, apesar do desgaste de um
turbilhão de adrenalina” (Geralço Arpex, técnico de operações, Petrobras, aposentado).

Como Pierre Bourdieu já assinalou duas décadas atrás, a coerção vem sendo

substituída pela estimulação; pela forte imposição de padrões de comportamento

promovidos pela sedução; pelo policiamento da conduta operado pelas relações públicas e

pela publicidade; e pela regulação normativa em si, com a criação de novas necessidades e

novos desejos, instigados por esses sofisticados modos de convencimento e dominação.

Ademais, Bauman assinala que
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[...]
se a oposição entre o possível e o impossível suplantou a antinomia do permitido e do
proibido como quadro cognitivo e critério pessoal para avaliar escolhas e estratégias de
vida, só se pode esperar que as depressões surgidas do terror da inadequação substituam
as neuroses causadas pelo horror da culpa (da carga de não conformidade que se segue à
violação de regras),

[...]
Debater-se com tarefa tão amedrontadora lança os atores num estado de incerteza
permanente. De maneira frequente demais, isso leva a uma angustiante e humilhante
operação de autorreprovação. (BAUMAN, 2011, 56-58).

Essa amplitude traz, em si, os bastidores da relação ultramoderna que seduz, por

meio de sua discursiva, os atores deste processo, deixando sob seus encargos o ônus do que

não for satisfatório, ou do que se revelar contraditório, lançando-os em uma rotina

sistemática de auto-oposição, ou seja, de conflitos consigo mesmos, em uma proporção

dicotômica que, num momento, pode assumir um caráter de integração; em um outro

momento, um caráter de contrariedade e, ainda, em determinadas situações, a presença

dessas duas perspectivas em uma relação que emana alguns antagonismos. Sua resultante

mostra uma existência bifurcada entre duas vertentes que, muito difundidas pelo

contingente offshore19, buscam proeminência de uma sobre a outra.

1.5- O exagero no tensionamento entre habitus

Lhoris, esposa do Walluar, expõe esta contenda mediante o esforço para amenizar

esta situação. Diz que “administra esta cisão, mas isso não remove a lacuna que,

supostamente, se extingue quando ele retorna e que se reedita quando ele vai para łá”. Esse

confronto cujo trânsito indica ser pavimentado na interioridade das entranhas dos atores

offshore, sugere que a grande maioria da população profissional que atua nas plataformas

da Bacia de Campos convive com dois extremos internalizados, que entrecruzam num

enfrentamento, expondo duas configurações existenciais: o modo de vida a bordo e o modo

de vida em folga, quando se renuncia a um em detrimento do outro, ou seja, quando se abre

mão de coisas pertinentes a um universo por exigência do outro intercaladamente conforme

a disposição visual na montagem de imagens abaixo.

19 Por isso, no offshore é muito frequente a alusão à vivência cindida ocasionalmente pelos “dois mundos”, o “mundo
de lá” (da plataforma) e o “mundo daqui ou de cá” (da terra)

[...] um dos componentes que esta dissociação envolve é a questão da interpretação do tempo. Sua análise indica que
os trabalhadores agiriam como se houvesse duas formas de lidar com o tempo: uma dentro e outra fora da unidade.
(Figueiredo, 2016, p. 176).
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Montagem com foto de plataforma obtida por download via acesso ao Google em 21/05/2017, 11:53h, mesclada a
fotos feitas por mim em abril de 1991, 30 dias após o nascimento de minha filha, quando fomos ao Pico da Bandeira,
em julho de 1995 e do retiro da família em Campos do Jordão, em julho de 2013.

Tal pensamento se consolida com o depoimento de um dos entrevistados, ao falar
sobre o confinamento:

Trabalho offshore não é para qualquer um. Suportar o confinamento é muito difícil para
quem tem bom ambiente com as pessoas, pior ainda para quem não se relaciona mais
facilmente. A saudade, a distância e a ausência daqueles a quem amamos pode ser
insuportável, em alguns momentos. Já vi colegas surtarem, a ponto de fazerem coisas que,
normalmente, não fariam, se estivessem em terra. Por isso, essencial é saber o quanto é
possível suportar o distanciamento de casa, da família, dos amigos e das coisas que nos
dão prazer em nossa vida cotidiana. (Rhod Kerm - técnico de operações em PRA-61)

Ao mencionar a interface Embarque X Folga, Viriatto Lavira, hoje aposentado, diz

que lidava com essa dicotomia com dor, esforço e representação. Em casa, tentava ser

alegre, dissimular para não gerar apreensão à família ou pavor pelos riscos de bordo.

Convivia com uma sensação de sobrecarga face às necessidades de seus familiares e a

disposição de dedicação extra para compensar as ausências continuadas. Ser amigo da

família, nessas condições, implicava, segundo ele, abdicar de algumas necessidades de

refrigério: “o meu trabalho se caracteriza pelo desempenho intenso. Na folga, preciso

compensar a família na mesma proporção, para tentar evitar que eles tenham a sensação de

algo incompleto ou algum débito em minha relação com eles”.
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Este quadro traz, em si, uma gama de influências dos agentes deste habitus, que

incidiram tanto sobre Viriatto Lavira como em todos os entrevistados20, nos moldes da

característica comportamental peculiar àquela sistemática de bordo. A carga de tensão

absorvida, não descarregada totalmente, que se junta aos residuais acumulados, vem junto

com ele para a folga, na forma de excitação nervosa que, em sua origem, na vivência das

tensões em alto mar, levam-no a descarrega-lás no cotidiano de sua folga. Dejours (2015)

explica que, nessa situação, o escape emana quando “capacidades de contensão são

transbordadas”. Nesse rompimento, segundo ele, a energia recua para o corpo e nele

desencadeia certas perturbações”. Forma-se, então, no entorno do profissional offshore, um

ciclo de escape, cujo mecanismo, se comparado a aplicação de uma vacina no efeito sobre

seu oposto, inocula parte da lógica da intensidade laboral de bordo, para atender às

demandas de sua folga de modo precisa, tão ou mais eficiente quanto lá em cima. Em seus

depoimentos, os entrevistados revelam essas dificuldades:

[...]
imaginava que trabalhar em terra, mais próximo à família, me deixaria com mais tempo
para os meus filhos. Mas desisti quando, depois de muito tentar uma transferência, vi que,
mesmo embarcado, dedico a eles mais tempo em minha folga do que faria num escritório
em terra”. (Rhod Kerm - técnico de operações em PRA-61)

Olha só! Quando estava para ir, era tão quantitativo na irritação quanto quantitativo em
minha eficiência lá. Acho que reproduzia algumas coisas de lá aqui. Como é que pude
periodicamente atuar no lugar do meu prazer como se estivesse no lugar de alguns
desprazeres! Como é que pode, de vez em quando, na folga, ter sido o cara de lá, quando
deveria ser apenas o cara daqui? Que doideira! (Geralço Arpex - técnico de operações,
aposentado).

Quando embarcados, ansiamos chegar nossas folgas para realizarmos tudo que
planejamos para fazer enquanto estamos fora de casa, e isso é uma coisa boa. (Marconius
de Vini, Coprod, aposentado).

[...]
Eu fiquei mais fechado em relação ao convívio social. (Luberto técnico eletricista,
terceirizado, atuou na PGG-33, demitido em 2016).
Pense mil vezes antes de entrar neste mundo, pois depois que entrar, a sua vida será
dupla. Metade da vida longe da família. (Jorlis Oredo – técnico de automação,
terceirizado).

Na administração da vida pessoal, a prática de esportes radicais, o ciclismo as
caminhadas de longa distância me mantiveram focados, de modo que a folga fosse bem
prazerosa. (Ícaro Vocker - técnico de facilidades, aposentado)

O período embarcado reforça o relacionamento matrimonial, fazendo aumentar ainda
mais a saudade. (Homero Saffiro - técnico de operações, PGG-33).

20 Vide entrevistas e questionário no Anexo, p. 81.
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Minha relação com a vida social (amigos) na folga é intensa, e a cerveja ocupa alta
demanda. (Gael Brilsen - técnico de operações, PGG-33).

A internalização de elementos que realizam o habitus de bordo invadem a vida

privada do offshore e, de acordo com o percentual de assimilação, instaura-se no reduto

doméstico, alcançando os integrantes da família. Homero Saffiro, em sua relação com a

interface embarque e folga, mostra-nos que sua pessoa vê como positivo o afastamento da

família, por fazê-lo sentir mais saudade. O sentimento nostálgico pela ausência de algo, de

alguém, no caso em voga, sua carência da família imposta pelo embarque, é visto por ele

como um sofrer benéfico21, que estimula, que incentiva favoravelmente o relacionamento

conjugal, ao mesmo tempo em que diz ser “... negativo ficar em local confinado e de alto

risco, e termos que permanecer atentos para situações de emergência o tempo todo”.

Homero é notado na equipe por manter uma disposição pessoal elástica para atender sua

plataforma em convocações de embarque fora de escala e outros pedidos gerenciais, o que

parece enfatizar que a internalização de elementos do habitus existencial marítimo, exerce

sobre alguns atores offshore um controle que anula ações de defesa. Quando lhe é possível

estar no convívio familiar, o imperativo é investir na harmonia do lar, por não poder

desperdiçar tempo com desarmonias frívolas. Renanwski e Walluar, por exemplo,

respectivamente aposentado e na ativa, adaptaram-se de uma forma profunda à escala, que

retornar ao trabalho sem escala, configurou, para Renanwski, um pesadelo e, para Walluar,

uma impossibilidade, devido o “fantasma da segunda-feira”. Para ambos, folgar apenas

sábado e domingo, após trabalharem de segunda a sexta, seria sofrer a síndrome da

segunda-feira, o que para eles representa algo aterrador, conforme relatam:

Trabalhei em terra no SMS, vindo da P-34 e quis retornar para a Bacia de Campos. O
gerente do setor pediu-me que permanecesse junto com ele para ser seu “braço direito”,
me oferecendo salário de embarcado mesmo na atividade em terra. Só que já estava a três
anos em regime administrativo em terra e estava profundamente estressado por trabalhar
de segunda a sexta é só ter o sábado e domingo de folga. Fiquei tão condicionado aos 14
e posteriormente 21 dias de folga, a ponto de não conseguir conviver bem com o regime
onshore. Quando o chefe me ofereceu remuneração de embarcado para continuar como

21 Esta condição apresenta um sofrimento enorme, uma vez que a maior fonte de preocupação das pessoas é
integrarem-se, não entrando em confronto com ninguém e guardando para si diversas mágoas e assuntos inacabados.
(https//:oficinadepsicologia.com/normopatia e procura da normalidade/ acesso em 30/11/2017, 17:26h)
É uma normalidade estereotipada ou reativa decorrente de um processo de sobreadaptação defensiva. O sujeito não é
aquilo que aparenta. Aquilo é apenas uma blindagem com que ele se protegeu para sequer entra em contato consigo
mesmo. De certa forma somos todos normopatas em algum grau. O que varia é a intensidade: o botão do volume.
(pede1moleque.blogspot.com/2012/01/normopatia, acesso 30/11/2017, 19:36h.)
O que ocorre na normopatia é, na verdade, uma cisão entre a realidade interna e a realidade externa, a primeira sendo
praticamente suprimida e a segunda sobre-investida de modo compensatório. (Ferraz, Normopatia: sobreadaptação e
pseudonormalidade, 2002, p.12).
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seu auxiliar direto, respondi-lhe: Chefia, me perdoe. Acho que este sonho de 99% do
efetivo Petrobras é de trabalhar em terra e ganhar como embarcado. Mas não é o meu
sonho. Meu sonho é voltar a trabalhar embarcado. Quero voltar a trabalhar embarcado
para ter a minha folga. Se voltasse atrás, não conseguiria trabalhar administrativamente.
Como trabalhar de segunda a sexta e só ter dois dias de folga? Deus do céu! Não
conseguiria viver uma vida dessa. Deus me livre! Escala definida com período de
trabalho e período de folga. Para mim é isso. (Renanwsky Beza - Geplat/SMS/técnico de
operações, aposentado)

Lá não temos aquele famoso fantasma da segunda feira. Já trabalhei em terra e sei muito
bem o que é isso. Quando bate o domingo, o cara diz; minha nossa... amanhã é segunda
feira. Lá não tem isso. Em compensação, nós temos 21 “segundas-feiras livres”. (Luigo
Walluar - técnico de inspeção em PCB-2)

Eles não veem outra forma de desenvolver suas habilidades profissionais, suas

atividades concernentes a suas funções, se essas não forem regidas pela escala offshore de

14 dias trabalhados por 21 dias de folga. Concomitante a esse regime, não veem

possibilidade de administrar a vida privada fora dessa disposição. Temos, assim, um

exemplo em que o habitus da escala invade a existência privada desses dois atores. Mesmo

a milhares de milhas de distância de suas plataformas, a logística de bordo mantém seus

tentáculos sobre esses atores, condicionando-os a viver na periodicidade da escala.

Marconius traz consigo um espectro de bordo, que reflete como desintoxicação do

quanto a dinâmica ocupacional de bordo incide sobre ele, precisando de “uma semana”

para se ajustar à rotina doméstica e atribui isso não tanto à sua rotina na plataforma, mas à

“relação da gerência com os empregados”. Para Jorlis Oredo, a percepção do universo

offshore é de vida dupla e 50% em separado da família. Agnes se ressente do sono “todo

descontrolado” na folga em casa e desaprova os familiares por não acompanha-la em seu

ritmo. Sua folga denota um percentual de conflito, pelo fato de não se enquadrar a contento

do que se espera dela quanto à rotina doméstica; é vista como estando “à toa”! Diz que

“consegue relevar”, apesar do desgaste instaurado pela “carga horária” de bordo, que lhe

cobra os passivos de descanso não obtidos no reduto offshore. Ícaro Vocker consegue, a

bordo, atenuar o rigor ocupacional por meio do visual oferecido pelo mar e pelo espetáculo

de cores do “nascer e pôr do sol”. Todavia, não consegue se desvencilhar por completo do

stress adquirido no período a bordo, cujos resíduos se manifestam por meio de “pequenos

desacordos” que o mundo moderno potencializa de forma invasiva, tornando o “cotidiano

de trabalho e familiar mais difícil”. Todos os entrevistados revelaram, em uma proporção

subordinada a suas pessoalidades, que trazem para a folga passivos não satisfeitos a bordo,

e de igual modo, carregam para bordo passivos não saciados na folga. Alguns elementos

peculiares do habitus de lá ao rigor de sua práxis, simultaneamente, se entrelaçam e
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contendem com elementos peculiares do habitus de folga, ao fragor de suas carências. De

certo, o exagero sutil e imperceptível, sorrateiramente sem ser incomodado, sem se fazer

notar pelos sentidos, suavemente assume a regência desta orquestração.
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CAPÍTULO 2

O regime de bordo

O cotidiano das tarefas desenvolvidas numa plataforma marítima de petróleo e gás é

marcado por um conjunto de procedimentos que requer de seus fiéis depositários uma

conduta policialesca, que gira em torno do trato meticuloso, com vasos, linhas e dutos

pressurizados, fluidos inflamáveis e tóxicos, circuitos elétricos de baixa, média e alta

tensão, velocidade do vento, altura, atmosfera explosiva, cargas suspensas, altas

temperaturas, fluidos corrosivos, técnicas de sobrevivência no mar em caso de abandono

da unidade devido a sinistro a bordo ou em helicópteros, técnicas de combate a incêndio,

relação com dados sigilosos nos termos segurança da informação etc. A grande distância

entre as plataformas e o litoral faz com que as demandas laborais mantenham seu

contingente profissional a bordo por duas semanas no local de trabalho, com esse

perdurando noite a dentro por 24 horas de presença humana permanente para um labor de

mesma envergadura. Rigor pró-ativo e contínuo na atenção aos riscos, confinamento, turno

e treinamentos definem o regime de bordo para a vida e para o trabalho.

2.1 O confinamento, a vigilância ostensiva e o turno de revezamento

Imiscuído às condicionantes de uma logística ocupacional que, por enquanto,

depende da retenção periódica da estrutura corporal humana em sua amplitude

biopsicossocial, por não ter ainda atingido níveis tecnológicos capazes de prescindir dessa

presença no processo extrativo de óleo e gás, diversos petroleiros se veem como tendo

duas tipologias de vida: uma semi-prisional, que alterna 14 dias de reclusão a bordo; e

outra, em períodos de soltura durante 14 ou 21 dias de folga em terra. O regime de bordo é

delineado pela permanência estendida e submetida a uma intensa vigilância de 24 horas de

trabalho em turno de 12 horas de revezamento, o que instaura uma rotina de caráter

panóptico22, seja pela verificação presencial, pela vigilância ocular e automativa sobre a

22 O panóptico original de Bentham contemplava a instalação de uma torre no centro da construção, para que o
vigilante (segurança) pudesse observar tudo o que acontecia no edifício que, por sua vez, devia estar dividido em
diferentes celas. A chave do panóptico radica em que, como os reclusos não podiam saber em que momento estavam a
ser observados pelo vigilante, este poderia distrair-se ou ter tempo livre. (https://conceito de./panóptico, acessado em
18/11/2017, 00:15h).
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funcionalidade do processo, disponível virtualmente em tempo real nos monitores dos

computadores na Sala de Controle Local (SCL) e na Sala de Controle Remoto (SCR), em

Imbetiba, operada por técnicos de operações que, no modo virtual automativo, verificam e

operam parte da plataforma através de seus computadores e câmeras instaladas em lugares

estratégicos de bordo.

Essa disposição fornece indicativos que sugerem considerável proximidade em

determinados aspectos e impactos do que Goffman considera a nível de "instituição total",

visto que sua estrutura física e laboral funciona como local de "trabalho e residência",

comportando um contingente expressivo de indivíduos numa tipologia de vida

parcialmente fechada que, por um período de tempo, os mantém separados da sociedade

em sua forma mais ampla. Confinamento, procedimentos e atenção máxima são os

ingredientes indispensáveis a esse regime, ressaltando que a prescrição e a vigilância,

mesmo exercidos nos conformes de suas exigências, não garantem total segurança, não

garantem que o inusitado aconteça.

Tal indicativo é insinuado mediante a verbalização de expressões mencionadas no

capítulo “palavras soltas”23, das quais emana um apelo supostamente humorístico e

descontraído, que nos informa uma das faces de como alguns atores se veem, se percebem

na logística laboral da ambiência fechada e panóptica de uma plataforma, como por

exemplo: “acabou minha condicional”, numa referência ao dia do embarque, ou, “peguei

meu habeas-corpus”, alusivo à sensação de liberdade proporcionada pelo momento do

desembarque, ou, “tchau, Bangu 1”, ou, “a vida recomeça”! O regime de bordo delineado

pela permanência e ampliada submetida a uma intensa vigilância de 24 horas de trabalho

em turno de 12 horas de revezamento, instaura uma rotina numa cadência de caráter

panopticista, em atenção tanto aos riscos presentes nas tarefas como na forma como os

trabalhadores lidam com esses riscos em atenção aos padrões corporativos do SINPEP24.

Curiosamente nunca dizem “cheguei a Bangu 1”, como uma expressão de

contentamento análoga ao tchau por ocasião do desembarque. Às vezes, no aeroporto, um

Para o filósofo francês Michel Foucault, o conceito de panóptico estendeu-se das cadeiras para outras instalações, como
as escolas ou as indústrias. O panóptico, neste sentido, converteu-se numa técnica de controle.
(https://conceito.de/panóptico, acessado em 18/11/2017, 00:15h).
O esquema panóptico é um intensificador para qualquer aparelho de poder: assegura sua economia (em material, em
pessoal, em tempo); assegura a eficácia por seu caráter preventivo, seu funcionamento contínuo e seus mecanismos
automáticos. Foucault, 1987, p.170)

23 Página 72.

24 SINPEP - Sistema Integrado de Padronização Eletrônica da Petrobras
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ou outro colega de um grupo que está embarcando, ao cruzar com alguém que conhece no

grupo que está desembarcando, ironicamente diz: “aproveita ao máximo peão… sou você

amanhã e vice versa; ah ah ah ah ah!”

A realidade de uma plataforma difere, no entanto, de alguns estabelecimentos que

Goffman considera como "instituição total", no que se refere à sistemática de prisões,

manicômios e quartéis. O embarcado que vive um período de sua vida parcialmente

confinado a bordo, o faz voluntariamente, embora seja um sacrifício por opção econômica,

e não forçosamente, como punição por praticar uma ilegalidade ou por uma situação

mental especial. Goffman ressalta que o termo "instituição total" pode ser exemplificado

pela presença de pessoas que se comportam de forma legal, como o corpo médico e

administrativo de um hospital, comandantes e comandados de um quartel, de uma

academia militar, integrantes de uma ordem religiosa etc. Há, nessa categoria, seguindo a

linha de raciocínio de Goffman quanto a "instituição total", aqueles que possuem, ao

mesmo tempo, grupos equidistantes: “1- presidiários, carcereiros e administradores” –

categorias presentes numa instituição prisional, onde o grupo detido estará ali

obrigatoriamente por longo tempo e os funcionários que estarão ali no período de trabalho

por opção profissional. “2- internos, médicos, enfermeiros e administradores” – categorias

presentes num manicômio, onde, ao grupo interno, são impostas muitas restrições, e

também ao grupo de funcionários que ali trabalha por opção profissional.

A realização de determinadas atividades laborais tendem a requerer, segundo

Goffman, que as instituições se organizem "com a intenção de realizar de modo mais

adequado alguma tarefa de trabalho, e que se justificam apenas através de tais fundamentos

instrumentais: quartéis, navios, escolas internas, campos de trabalho". No âmbito dessa

visão, ele estende o leque de sua argumentação, incluindo nessa modalidade,

"estabelecimentos destinados a servir de refúgio do mundo, embora muitas vezes sirvam

também como locais de instrução para os religiosos; entre os exemplos de tais instituições,

é possível citar abadias, mosteiros, conventos e outros claustros".

Nessa projeção, os atores que vivenciam a ocupação físico e laboral do espaço

plataforma, em alto mar, compõem um grupo profissional que atua de forma legal, tendo,

porém, a consciência de que sua conduta precisa envolver um comprometimento austero,

meticuloso e atenciosamente profundo para além da medida, face a constância do risco de

danos diversos e à necessidade da permanência continuada num espaço marítimo isolado

pela imensidão do oceano à grande distância de terra. A imagem abaixo traduz o regime.
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www.Petrobras.com.br - Imagem revitalização plataforma PCH-2 .jpg, acesso 17/10/2017 09:31:26.

Para que as instituições se estabeleçam na conformidade de seus objetivos, não basta

o registro legal de sua criação e as definições de sua atuação. Uma instituição sacramenta

sua configuração existencial com o envolvimento e inserção das pessoas interessadas em

fazer parte de seu quadro profissional. Desta forma, nas circunstâncias de sua

concretização, toda instituição "conquista parte do tempo e do interesse de seus

participantes e lhes dá algo de um mundo; em resumo, toda instituição tem tendências de

"fechamento". No que diz respeito às singularidades, que usualmente permeiam nossas

instituições, é possível perceber no que uma se distingue de outra em sua forma de atuação.

Por esse direcionamento, Goffman fala em instituições que diferem uma das outras em

termos de fechamento:

"verificamos que algumas são muito mais "fechadas" do que outras, seu "fechamento" ou
seu caráter total é simbolizado pela barreira da relação social com o mundo externo e por
proibições à saída que muitas vezes estão incluídas no esquema físico - por exemplo,
portas fechadas, paredes altas, arame farpado, fossos, água, florestas ou pântanos".
(Goffman,1974, p. 16)

No particular do estudo de caso proposto, o fechamento e barreiras sociais ao

"mundo externo" são materializadas pela política que limita informações sobre este

“mundo interno”, seja por questões de segurança nacional, tecnologia de ponta,

espionagem industrial, concorrência, estratégias operacionais, considerável nível de

periculosidade, alerta constante de risco físico, risco patrimonial e ambiental, grande

http://www.petrobrás.com.br
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distância entre o alto mar e terra e a barreira natural do volume de água do Oceano

Atlântico – que circunda todas as unidades petrolíferas nele estacionadas. Ademais,

"o que distingue as instituições totais é o fato de cada uma delas apresentar, em sua

estrutura organizacional itens diversificados dessa família de atributos”. (Goffman,

1974, p. 17).

Plataforma semissubmersível P-55 operando no campo de Roncador, bacia de Campos.
http://www.petrobras.com.br/infograficos/tipos-de-plataformas/desktop/index.html, acesso em 16/09/2017, 12:06h

No arranjo da dinâmica do alto desempenho intrínseco ao processo de extração e

exportação de óleo e gás realizado no espaço físico de uma plataforma marítima

estacionada em alto mar, acha-se contido o objeto alvo deste estudo de caso destinado a

desenvolver a discussão do conjunto das ideias e das proposições argumentativas. Apoiado

nessas considerações, o elemento chave que parece relacionar uma plataforma marítima ao

caráter de uma instituição total estaria nas simbologias diversas nela representadas, que

torna seu curso compartilhado com alguns opostos, dos quais se obtém uma linha de ação

que contempla um percentual de ambos, ou maior presença de elementos de um oposto, de

acordo com sua premência.

O interesse desta abordagem reside em buscar uma versão antropológica para uma

ocupação ampliada na forma do exagero latente, presente num estabelecimento industrial

que explora petróleo e gás, na relação dos envolvidos com este objeto, e como seus

http://www.petrobras.com.br/infograficos/tipos-de-plataformas/desktop/index.html
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integrantes offshore se veem nesse sistema no âmbito de uma engrenagem que prioriza alto

envolvimento na execução das funções de bordo.

Por abrigar, em sua estrutura organizacional e operacional, um agrupamento

profissional que atua ao mesmo tempo sob duas determinantes sociais, vistas por Goffman

como um dispositivo parcialmente comunidade residencial e outro dispositivo

parcialmente organização formal, que associam-se em torno de objetivos compartilhados,

as unidades petrolíferas comportam uma dicotomia que Goffman define como híbrido

social, cuja combinação tende a despertar especial interesse sociológico. Vislumbra, ainda,

outra possibilidade de interesse sobre as instituições totais que puderem ser estudadas,

como estufas capazes de mudar pessoas; e também por adotar um experimento natural

sobre o que se pode fazer ao eu, em razão das contínuas transformações que permeiam a

rotina laboral de um sistema operacional diferenciado, exigindo de cada ator constante

readaptação na lida com avanços tecnológicos, com as mutações da formalidade

organizacional definidas em cada plano estratégico da empresa, e não forçosamente como

punição por praticar uma ilegalidade ou por uma situação mental especial.

Algumas comodidades são provavelmente perdidas pelo indivíduo que adentra numa

instituição total tipo plataforma marítima, como, por exemplo, o silêncio da noite alterado

pelo turno que gera um suposto descanso, quando há interrupções do sono na parte do dia;

restrições a certos hábitos alimentares pela dieta definida para os residentes,

impossibilidade da ingestão de bebidas alcoólicas, substâncias químicas proibidas, o que

configura abstinências forçadas, porém aceitas pelos atores do processo, haja vista que

lidar com elementos de baixa, média e alta periculosidade requer controle motor a nível de

capacidade plena de reflexos precisos no cotidiano laboral, a qualquer instante que se

fizerem necessários.

"A perda desse conjunto de comodidades tende a refletir também uma perda de

escolha pessoal, pois o indivíduo procura consegui-las no momento em que tem recursos

para isso". (Goffman, 1974, p. 46). É o que se dá na folga, por meio do modo intenso (com

algum exagero), como tentativa de compensação quanto ao que foi perdido no cotidiano

doméstico durante o embarque. Isso geralmente ocorre de forma diametralmente oposta na

mesma proporção compensatória. Enquanto alguns atores buscam se dedicar, com

intensidade além da média, ao que se propuseram a fazer na folga para compensarem o que

consideram perdas decorrentes do período de embarque, outros buscam, em boa parte da

folga, compensar o desgaste do excepcional a bordo, adiando por alguns dias coisas a fazer,
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ou retardando-as, até sentirem-se confortavelmente animados e bem dispostos pela

sensação de recuperação da energia despendida pelo extra de bordo. Esse mesmo

excepcional presente na estrutura laboral de bordo, acaba sendo praticado na folga, não

pelo viés condicionante daquela situação, mas voluntariamente pela apreensão daquele

condicionamento que tornou-se peculiar ao offshore e que passa a ser inserido no

comportamento em folga, atuando como um meio para se obter recuperação ao que se

perdeu, ao que se adiou, ao que não pode ser realizado quando embarcado.

Tal conduta pode ser percebida no relato sobre o comportamento de um dos entrevistados,

segundo sua esposa Adeli e a primogênita Maruska, quando dizem que a família tem duas

vidas. Uma com Deim embarcado e outra com Deim desembarcado. Segundo Adile, Deim

traz para casa algumas coisas do mundo offshore das quais não consegue se desvencilhar.

Diz que nos cinco primeiros dias do embarque dele, sente-se um pouco aliviada, a saber: dos

três dias de tensão que antecede ao embarque, da ocupação dele de fazer coisas pendentes e

da preocupação intensa de realizá-las até o último segundo da folga mesmo a caminho da

rodoviária.

Quando vou levar meu marido na rodoviária, fico com “raiva de bicho” porque devido ao
acúmulo de coisas que ele “tem que fazer na folga”, e, geralmente não dá conta de
fazê-las, pois se acumulam a cada ciclo de embarque/folga. Por conta disto a gente fica
uma miséria de tempo juntos e ele vai para a plataforma de um jeito que parece qua não
vai voltar. Aguenta isso! Ele traz de lá um ativismo do qual não consegue se desvencilhar,
quer dizer, vem de lá focado num monte de coisas que “precisa fazer”, que se acumula ao
que não conseguiu realizar na folga anterior e acaba reproduzindo em casa a intensidade
metódica do seu trabalho. Odeio isso! Cada integrante da família tem suas atividades. Eu
trabalho na justiça eleitoral, nossa primogênita Maruska estuda medicina, Janjão e Kika
estão no ensino fundamental. Quando ele chega, nossa rotina muda, ficando mais agitada.
Com ele em casa nossa vida torna-se mais dinâmica, mais ativa, mais agitada, mais
corrida, e gente tenta se adaptar. Com ele em casa, a gente vive de um jeito diferente
quando está embarcado. A gente tem duas vidas. Acho que é isso. Quando ele vai para a
plataforma, sinto um certo alívio de sua irritabilidade que nos atinge pela preocupação de
fazer coisas pendentes até o último segundo da folga. Até o último segundo faz inúmeras
recomendações. Que saco! Mas depois de cinco dias, a gente sente uma falta danada dele.
Nos finais de semana tem churrasco, no meio da semana hambúrguer gourmet, noite de
pizzas, às vezes uma pequena viagem em fim de semana etc. Quando ele não está, não
temos nada disso. A gente se gosta, se ama, se curte, mas de certa forma somos vítimas
de dois mundos em contenda que se colidem, que conspiram um contra o outro, que
disputam e clamam por prioridade. Ele se esforça por se enquadrar a nós, e nós a ele, e
isso causa algum desgaste. Mas temos conseguido sobreviver a estes antagonismos.
(Adeli - esposa do técnico de operações Deim, 50 anos, sendo 27 de trabalho offshore em
plataforma.

Não alheio a essa distensão intercalada em que elementos exógenos e endógenos se

entrechocam na busca pela a manutenção de seus cursos, ao responder sobre os aspectos e

impactos do confinamento, do ruído, do turno, do sono, da carga horária, da rotina e da
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periculosidade sobre esse contexto, Deim se pronunciou dizendo que vive com a

preocupação de até quando conseguirá lidar com essa situação, e como isso continuará a

afetar sua família. Para alguns autores, esse comportamento é entendido como sendo uma

forma defensiva à procura de mitigação pela necessidade de obter alívio no intervalo de

cada ciclo da escala. Mitigadora porque o objeto, circundado por um véu, mantém-se

presente nessas duas dimensões de interesses em distensão, sendo impossível isolar-se dele,

por estar incorporado no locus privado, como instrumento atenuante dos efeitos de certos

incômodos. Convive-se assim de forma permanente com o objeto que, dado seu

mascaramento tão amplo e seu condicionamento tão profundo, tornou-se culturalmente

enraizado na vida dos atores deste complexo "habitus" profissional, que estabelece no

espaço laboral uma "zona de sacrifício"; no espírito de seus atores, um auto-sacrifício; na

resultante do processo, efeitos colaterais de "mais valia" produzidos por essa exageração,

que mesmo incluída no custo capital como paga, não neutraliza o custo biopsíquico por

não substituir as perdas e danos causados por ela na amplitude orgânica e social.

Acrescente-se a este quadro de resultantes os efeitos do ajustamento compulsório

intencionalmente desenvolvido para equilibrar aquilo que muitos profissionais desse

universo relaciona a um “outro mundo25” ao se referirem à permanência de bordo como

uma forma de “vida anfíbia”, expressão que reporta um existir bimodal que divide os

atores em dois tipos de personificação: o ser anfíbio confinado em alto mar e o ser que

tenta se manter livre na folga em terra, numa perspectiva sem a contenção da massa de

água do Atântico Sul e do espaço físico do trabalho, expressos pelo eletricista Luberto

como “ilha de ferro”.

A exageração, na conformidade de cada situação, pode ser uma coisa ou uma

condição que circula na periferia de cada um, no formato de um predador ávido por acesso

às entranhas do seu alvo. Quanto ao fato de sua inserção no interior de quem quer que seja,

o agente resultante do seu curso, neste caso, envolve o constitutivo de uma escolha em seu

caráter pessoal em que aquilo se perde, de certa forma, seduz pelo que se entende como

ganho em sua forma material, mas que onera, que deixa um legado de passivos que atuarão

na esfera orgânica e social de acordo com as singularidades de cada um. Os ingredientes

25 A questão do confinamento foi explorada por Losicer (2004) numa perspectiva clínico-institucional, como já
assinalado. Ele sustenta que, mesmo para aqueles que podem ser considerados como “funcionalmente adaptados”, a
experiência subjetiva de viver neste imaginário “território de ninguém”, próprio das fronteiras, produziria nestes
trabalhadores um inquestionável sentimento de existência em “outro mundo” e de posse de um “outro ser”.
(Figueiredo, 2016, p.199).
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definidores do modo existencial e operacional de uma unidade petrolífera parece fornecer

uma convergência com a explicação de Goffman de que esse universo funciona na

dependência de duas faces naturalmente divergentes naquilo que cada uma delas espera

obter da outra.

Temos aqui um jogo em que cedências e exigências interagem entre si em favor de

interesses diferenciados. O personagem humano, apesar de somar vantagens que refletem

em termos econômicos e status social, parece perder mais do que ganha pela

impossibilidade de repor integralmente "o tempo não empregado no progresso educacional

ou profissional (em outra instância), no namoro, na criação dos filhos, (o que tipifica) que

perdeu alguns dos papéis em virtude da barreira (que embora temporária) o separa do

mundo externo”. (Goffman, 1974, p. 25). A perda maior, de certo, advém do que for

naturalizado pelos indivíduos e inculcado pela ingerência sistematizada, nesse aspecto, no

contexto de uma plataforma, no âmbito da possibilidade de “que o indivíduo seja despido

de sua aparência usual". (Goffman, 1974, p. 28).

O entrevistado Viriatto Lavira encontrou seu modo próprio de lidar com esta

polaridade estabelecendo para si uma identificação nominal para o período de embarque e

outra para o período de folga em terra. Denomina-se como Lavira no exercício de suas

atividades laborais em condições de confinamento em alto mar por 14 dias, e como

Viriatto no gozo dos 21 dias de folga. Recusava-se a falar sobre a vida a bordo quando em

folga, porque esse assunto era pertinente à forma Lavira, não devendo, portanto, invadir o

domínio da forma Viriatto. Em uma tipologia dois em um de Viriatto versus Lavira em um

mesmo corpo, porém nos domínios territoriais e emocionais de cada um deles; no primeiro,

"não quer ser conhecido nos 21 dias de folga como pessoa que poderia ser reduzida às

condições daquele tempo de bordo". Não quer ser visto ou relacionado com o período de

embarque, que lhe impõe certas limitações, que reduz o seu existir no que precisa renunciar

para se ajustar ao rigor do papel profissional. No segundo, se agrada da existência integral

que usufrui no período do desembarque, não sujeito às restrições que se submete a bordo.

Não quer se mostrar aos olhos dos outros na forma de seus desagrados, dos contraditórios

que aceita para garantir a sobrevivência própria e de seus entes queridos, indo para onde

não gosta. Na estadia onde não gosta, garante condições para usufruir do lugar que gosta. É

um conflito contínuo, cuja fluidez demonstra o sofrer de um estigma que não se cicatriza,

proveniente desta exageração que incide sobre um indivíduo que permanentemente adota

alguns opostos do que considera como condição forçada e cultural do grupo laboral a que
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pertence. O desempenho do papel satisfatório na forma Viriatto desenvolveu um

estratagema que tenta protegê-la do que hipoteticamente desagrada ou incomoda no papel

de Lavira. Em suas ponderações, sintetiza o espírito do profissional que trabalha a bordo

das unidades marítimas de petŕoleo e gás, sob o aspecto de indivíduos bimodais, bifurcados

entre duas existências que se degladiam em suas almas, que se colidem reflexivamente em

seus corpos em termos biopsicossocial, a saber: a dimensão limítrofe versus a dimensão

libertária, estando esta fortemente vinculada ao reduto familiar. Essa forma de se ver nesse

universo laboral é evidenciada por uma variedade de outras colocações e comparações que

indicam clara similitude com essa realidade. “Neste sentido, as instituições totais realmente

não procuram uma vitória cultural. Criam e mantêm um tipo específico de tensão entre o

mundo doméstico e o mundo institucional, e usam essa tensão persistente como uma força

estratégica no controle de homens”. (Goffman, 174, p. 24).

Embora não seja uma unidade prisional, manicômio, um quartel ou um convento,

uma plataforma abarca uma parte significativa da ambiência de um sistema total, dada a

magnitude do seu controle intensivo e ostensivo exigido pela complexidade e pelos riscos

do sistema configurado em uma super vigilância simultaneamente em três frentes: o

sistema automático de vigilância daquele complexo industrial, a equipe de monitoração

local, e a equipe de automação remota que fiscaliza, de terra, todas em tempo real, durante

24 horas.

Na questão do turno, o “descanso” a bordo não traz em si elementos indispensáveis à

recuperação do desgaste orgânico e emocional. Se levarmos em conta a interrogação: é

possível, atores offshore obterem descanso em seu designativo etimológico, na medida em

que suas estruturas orgânicas permanecem mais de 336 horas imersos numa atmosfera

hermética circundada por um espaço limitado, turno, sono compulsório, carga horária,

rotina operacional, treinamentos, ruído de pouso e decolagem de helicópteros, riscos

diversos, periculosidade, ruídos da maquinaria de bordo (geradores, guindastes, tratamento

mecânico, barcos atracados, sonda em operação, chamadas do intercon, batidas de portas,

gritos e conversas próximos aos camarotes de turno, apesar das placas de advertência e de

alguns alarmes indevidos de emergência.

Em algumas situações que envolvem trabalho ruidoso, o procedimento estabelece

limites para a ocorrência do sono em horário restrito das 09:00h x 16:00h, ficando assim o

descanso limitado a sete horas nesse intervalo de tempo. Para o offshore cujo organismo é
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mais sensível a determinados níveis de decibel, o turno pode ser terrivelmente opressor

pela constância do sono interrompido, por conta do déficit de senso crítico de quem

provoca ruídos nesse período, que nos desdobramentos do tratamento acústico de baixa

qualidade, podem inviabilizar o sono no restante do tempo estabelecido para ele. A tortura

se prolonga durante a noite, até sua reedição após a saída do turno.

Ao comentar numa conversa informal, por ocasião de um curso em terra, sobre o

que mais lhe desagrada a bordo, Ariósteles menciona interrupções do sono por ruído e

quando o horário de sono é definido no intervalo de tempo das 9h às 16h, em caso de

trabalho ruidoso. Nessas ocasiões, ele diz que, na saída do turno 19h x 7h, mesmo que a

pessoa esteja com muito sono, caso seu organismo seja sensível a determinada intensidade

de ruído que a impeça de conciliar com o sono, terá que esperar mais duas horas até a

interrupção do trabalho ruidoso às 9h. A partir desse horário, essa pessoa terá até às 16h

para dormir, visto que o trabalho ruidoso é reiniciado nesse horário. O fato de ter que ficar

acordado mais 2h após o turno devido a essa situação, gera, às vezes, a perda do sono ou

maior dificuldade para dormir. O fato de saber que às 16h o trabalho ruidoso será

reiniciado, pode tornar a pessoa suscetível a um nível de tensão e aborrecimento que reflete

num sono não salutar. Aliado a isso, o pessoal de turno sofre com batidas de portas nos

corredores e camarotes, com pessoas que falam alto nos corredores, pessoas que passam

com rádio portátil de comunicação atendendo chamada, aeronaves que pousam e decolam

etc. Para pessoas mais sensíveis a ruídos, o período de sono que lhe é reservado numa

unidade marítima de extração de óleo e gás pode se constituir numa verdadeira sessão de

tortura. Aqueles que não acordam com determinada intensidade de ruído (sono pesado) não

são atingidos pela privação do sono nestas circunstâncias. Para os mais sensíveis é um

verdadeiro inferno, o que tem levado alguns a ingerirem medicamento para dormir, coisa

que não fariam numa condição favorável à sua condição orgânica em que o sono necessita

de um ambiente silencioso.

Na continuidade de sua fala, Ariósteles relatou um episódio de contínua interrupção

do sono que lhe impôs um nível de estresse avassalador, e que, posteriormente, lhe rendeu

incidência de bradicardia como decorrência. Ele estava na primeira semana de sua folga

quando recebeu telefonema de um "amigo" que exercia função gerencial, solicitando

encarecidamente que embarcasse no meio da folga para atender necessidade premente de

carência operacional em outra plataforma. Em função da "amizade", Ariósteles embarcou

nessa unidade, para depois folgar a semana restante de sua escala normal, e retornar à sua
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unidade por mais 14 dias, que na verdade está mais para 15 dias, visto que o desembarque

se dá no décimo quinto dia e, dependendo do horário do voo e da distância até o domicílio,

aquele dia pode ser praticamente perdido como folga, mas computado como tal. A bordo,

fora de sua escala e em outra unidade, Ariósteles foi trabalhar no período das 19h às 7h.

Após deixar o turno, tomou seu café, recolheu-se ao camarote onde tomou banho e ficou,

apesar do sono, aguardando por mais duas horas a interrupção de um trabalho ruidoso de

horário restrito. Todavia o trabalho continuou e Ariósteles informou à sala de controle e ao

profissional da segurança do trabalho que havia uma atividade ruidosa sendo realizado fora

do padrão corporativo e que precisava dormir. Em seguida, o "amigo" em função gerencial,

que solicitou sua colaboração para embarcar fora de escala, ligou para Ariósteles

informando que não poderia interromper o trabalho ruidoso porque precisava conclui-lo

antes da vistoria programada pela Marinha e que havia disponibilizado um camarote no 2º

piso, um pouco mais distante da fonte de ruído. Conhecedor da estrutura física de sua

plataforma idêntica a essa outra, Ariósteles disse ao "amigo" que o trabalho estava sendo

realizado nos vigamentos das estruturas centrais e que os camarotes do segundo piso

estavam submetidos à mesma condição ruidosa. Insensível à necessidade de sono de

Ariósteles, que trabalhava sozinho no turno da noite, a gerência manteve o trabalho ruidoso

durante os sete dias seguidos desse meio embarque fora de escala. Dormindo apenas das

12h às 13h e 30min, quando o trabalho era interrompido para o almoço, do sexto para o

sétimo dia, Ariósteles acordou após 1h e 30min de sono com taquicardia, visão nublada,

tontura e tremores involuntários nas mãos, coisa que nunca lhe havia acontecido. Num

misto de susto e preocupação, Ariósteles foi à enfermaria relatar a situação, obtendo como

resposta do profissional de enfermagem sua impossibilidade de contrariar a gerência para

que o trabalho fosse realizado na conformidade do procedimento, em atendimento à

necessidade de descanso do pessoal de turno.

Ariósteles resolve falar diretamente com seu "amigo" em função gerencial. Este o

recebe sorridente com a seguinte expressão: "corrente, que bom que você apareceu por

aqui! Estou precisando que fique por mais três dias". Demonstrando sua irritabilidade,

Ariósteles lhe respondeu: “para início de conversa, são 13h e 50min, e nesse horário

deveria estar dormindo, mas sua determinação em manter este trabalho gerador de ruído,

além de violar o padrão normativo, está me causando um esgotamento atroz. Queira você

ou não, após este turno, conforme o combinado estarei desembarcando. Caso não esteja

relacionado, entrarei na aeronave de qualquer maneira.” Após o turno, Ariósteles
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desembarcou. Dois dias depois, apareceu em seu corpo, nas regiões articulares, muitas

manchas roxas, algumas com o diâmetro proporcional a um limão. O profissional médico

que o atendeu prescreveu-lhe a menor fração disponível de Rivotril por 45 dias, para,

segundo ele, mitigar os efeitos do que considerou uma agressão insana. Disse-lhe ainda

que correu o risco enorme de transtorno neurológico por conta dessa situação, e que não

deveria, em hipótese alguma, permitir esse absurdo. Ariósteles realmente levou em

consideração as ponderações do médico que o atendeu. Três anos após essa ocorrência, a

gerência de sua plataforma insistiu em repetir a dose justamente com ele em trabalho

noturno e sozinho, de 19h às 7h. Ariósteles encarou a situação por dois dias e, no terceiro

dia, solicitou ao operador da Sala de Controle Remoto, em Imbetiba, às 1h e 30min, que

informasse à gerência que havia deixado o turno para dormir. Muito a contragosto, a

gerência desceu para o turno, inclinada a punir Ariósteles com uma advertência por escrito,

tendo, porém, desistido, visto que o currículo de Ariósteles e seu desempenho profissional,

teria, como resultante para a gerência, um tiro que sairia pela culatra, haja visto que essa

ocorrência como de costume na Bacia de Campos, rapidamente se alastrou pela famosa

“Rádio Peão”26, chegando, inclusive, a ser mencionada em cursos ministrados para novos

funcionários offshore Petrobras, em que a postura de Ariósteles foi considerada correta e

pertinente a uma conduta profissional segura e responsável, e não a de seu gerente

imediato.

Dormir numa plataforma de petróleo e gás durante o dia, se por um lado atende à

demanda do trabalho ininterrupto, por outro lado não atende à demanda qualitativa do sono.

Uma boa parte do contingente de bordo dorme mal durante o dia, visto que a combinação

área industrial com repouso doméstico não oferecem condições ideais pra um repouso

decente. Os sons provenientes dos trabalhos em execução sempre invadem o reduto

destinado ao sono por conta de uma isolação deficiente, que não impede a contento a

reverberação dos estímulos sonoros que percorrem toda estrutura metálica. Conforme

determinadas situações, a fragmentação do sono, em algumas plataformas pode tornar o

camarote uma verdadeira câmara de tortura. Embora isso possa parecer improcedente, ou

hiperdimensionado, não seria uma ótica absurda, porque ali, o exagero é o rei desse espaço.

É a mais pura a realidade. Se projetarmos esse arranjo composto por plataforma,

confinamento, vigilância ostensiva, turno de revezamento e trabalho que não se extingue

26 Termo peculiar ao universo offshore concernente a certas ocorrências que se alastram verbalmente com rastilho de
pólvora alcançando demais plataformas.
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jamais, a cada segundo dos anos a fio de toda vida útil de uma unidade marítima onde se

extrai petróleo e gás, não seria nenhum absurdo percebê-la como uma gigantesca oficina

onde simultaneamente se trabalha, tenta-se dormir, faz-se as refeições sem pausar o

trabalho, toma-se banho, faz-se os desjejuns e as necessidades fisiológicas em uma rotina

rígida, em que o trabalho, nessa conjunção, lembra-nos um soberano absolutista que não

admite concorrência ou um pensar que contrarie a realeza de sua majestade.
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CAPÍTULO 3

Um imponderável encoberto

Certos ingredientes que constituem a engrenagem laboral de operação dos diversos

sistemas vinculados à extração, tratamento e exportação de petróleo e gás, sugerem haver,

em seu curso, a necessidade de implementação e aceitação de dispositivos, que dada sua

natureza, confere a esse universo uma tipologia de certa forma atípica, se comparada com a

realidade de outros trabalhos. Logo de início, depara-se com uma oferta monetária

diferenciada, com seu valor acima do padrão usual, acrescida de vários adicionais

remunerativos, que atua de forma atrativa sobre os potenciais candidatos. Somados a essa

oferta, a empresa traz no bojo do contrato os respectivos planos de aposentadoria

complementar, assistência médica suplementar extensiva ao cônjuge e filhos, auxílio à

educação, o sedutor período de três semanas de folga, que confere a este um percentual

ônus de precarização.

Considerando que tal proposta abarca uma dispensação de nível vantajoso, ou seja,

acima dos limites de outras realidades empresariais e profissionais, essa configuração

pressupõe que o elemento “extra” se constitui em termos de um protagonismo que permeia

o cotidiano dos atores envolvidos neste processo. Todavia, esse “extra” ofertado pelo

empregador, implica num “extra” ocupacional que precisa ser aceito pelo contratado como

paga pelo “extra” na forma das vantagens recebidas. Essa relação contém, portanto, uma

particularidade impreterível que estabelece uma condição para sua existência: aceitação de

uma clausura periódica subordinada ao trabalho sistemático em tempo integral na

modalidade de turno de revezamento a cada 12 horas, nas 24 horas de cada dia durante

duas semanas. No entanto, as 12 horas de “descanso” não chegam a contemplar

satisfatoriamente a recuperação do desgaste físico e mental e não restaura o desgaste

imposto pela imutabilidade da ambiência – gerado pelo fato de se residir no local em que o

trabalho flui durante 24 horas a cada jornada de 14 dias, sujeitos à periculosidade e

isolamento reinantes. Por conta da complexidade logística, o “descanso” a bordo sugere

uma figura de linguagem na projeção de uma semântica sincrônica, haja visto que o

“descanso no reduto marítimo confinado” atende parcialmente à necessidade de refrigério

do corpo, por não contemplar o refrigério emocional, por não saciar a paz de espírito, visto
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que o repouso acha-se imerso por uma atmosfera de trabalho ininterrupto permeado com

risco, ruído e alerta constantes. Temos, assim, um intercâmbio entre o empregador e o

empregado explicado por Marx (2013), em termos de uma operação de troca realizada

entre o detentor dos meios de produção e o detentor da força de trabalho, que confere a este

um percentual ônus de precarização.

Olhar por esse prisma aponta para a proximidade do que Escobar (2005) percebe

como “área de sacrifício”, uma forma de arranjo gramático destinado ao ajuste de uma

situação delicada, ou seja, uma sistemática de intensidade laboral e de reclusão temporárias,

que abarca o viés sacrificial que incide sobre o contratado, mas poupa o contratante. Essa

particularidade imanente à natureza do lugar e do quantitativo ocupacional ali

desenvolvido não permite o relax de um descanso pleno, gerando algum dano orgânico ou

emocional acumulativo a conta gotas, com impossibilidade de ressarcimento, que

pressupõe estar o sentido da “mais valia”, de Marx, embutido no termo “área de sacrifício”,

de Escobar, e, ao mesmo tempo, vinculado ao imperativo do “habitus”, de Bourdieu (2013),

que instaura o ajustamento das práticas dos atores desse espaço social, influenciando e

naturalizando a relação com o excepcional invisível não percebido, que também traz, em si,

elementos configurativos do que Goffman entende por “instituição total”, que mantém

reclusa periodicamente certas oportunidades de vida fortemente delineadas pela

predominância do capital econômico.

A formação do profissional BR que atua no processo extrativo de petróleo e gás na

Bacia de Campos fornece, a partir de uma observação refinada, que os requisitos a serem

satisfeitos, pelos candidatos com vistas a contratação, indicam, de antemão, uma categoria

de profissionais BR atuando num universo laboral cuja operacionalidade exige dele aptidão

ao rigor, tanto na sua preparação, como no desenvolvimento da carreira profissional, na

continuidade dos treinamentos periódicos e nas avaliações médicas anuais sobre suas reais

condições físicas e psíquicas inerentes ao desempenho de sua função a bordo. Adentrar no

cotidiano de uma plataforma de extração de petróleo e gás, envolve além da avaliação de

conhecimentos gerais adquiridos na rede de ensino, aquisição e avaliação conhecimentos

específicos ao exercício da função, realização de treinamento e avaliação de

conhecimentos adicionais para habitar numa unidade BR em alto mar e instruções em

atenção a questões do transporte aéreo e como se comportar em caso ocorra alguma

emergência durante o voo em termos de pane, pouso forçado ou queda da aeronave.
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3. 1 Quadro profissional de bordo

Os profissionais BR que atuam na Bacia de Campos estão classificados para atuarem

nas seguintes funções271: gerente de plataforma, coordenador de produção, coordenador de

manutenção, coordenador de facilidades, supervisor de produção, supervisor de

manutenção, supervisor de facilidades, técnico de operação, técnico de mecânica, técnico

de elétrica, técnico de instrumentação, técnico de química, técnico de enfermagem, técnico

de segurança, supervisor de movimentação de cargas, técnico de segurança, mestre de

cabotagem e técnico inspetor de equipamentos. Com o advento da terceirização, a

Petrobras manteve primeirizadas as funções de gerência, coordenação, supervisão,

operação, segurança e inspeção, terceirizando a manutenção mecânica, a manutenção

elétrica, a enfermagem, a supervisão de movimentação de cargas, o técnico em química e o

mestre de cabotagem.

3.2 Do conhecimento da função

Cada profissional BR, no âmbito de sua função, absorve um amplo leque de

informações e treinamentos continuados para executar com segurança suas atividades. O

rigor operacional de cada atividade, bem como sua análise preliminar de risco e a liberação

documentada do trabalho a ser executado obedece aos requisitos da política de segurança

industrial da companhia contidos tantos nas NR’s28, como nas normas internas e no

descritivo do padrão corporativo para cada atividade realizada a bordo. A liberação de um

trabalho é precedida da análise do seu risco e do preenchimento do documento de sua

liberação denominado PT (Permissão para trabalho). De acordo com a natureza do trabalho,

a PT pode conter as seguintes classificações:

- PT a Frio – trabalho sem a presença de chama ou fagulhas

- PT a Quente – trabalho com chama aberta ou fagulhas (solda, tratamento mecânico)

- PT Elétrica – trabalho em circuitos elétricos (desenergizados ou energizados)

27 Nas plataformas de menor espaço físico em que a configuração dos sistemas favorece a versatilidade laboral, a
unidade opera com os seguintes primeirizados: um gerente, um supervisor dois ou três técnicos de operação, sendo um
operando o processo virtualmente na sala remota, em Imbetiba, e um técnico de segurança.

28 Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. www.tst.jus.br/web/trabalhoseguro/normas
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- PT Espaço Confinado – trabalho em espaço físico reduzido

- PT de Mergulho – trabalho submarino

Cada um desses trabalhos são analisados, documentados, liberados e registrados,

quando concluídos, e a PT correspondente é arquivada por cinco anos ou mais, conforme

suas particularidades dos riscos verificados e sinalizados no documento, bem como as

medidas preventivas quanto a incidentes e acidentes. A liberação de trabalhos simultâneos

nas unidades marítimas traz, em si, um grande peso de responsabilidade, uma vez que

apesar de todas as precauções indicadas pelas análises de risco e as medidas protecionistas

contidas no padrão de cada atividade não se constituem como garantia da inexistência de

algum imprevisto inusitado. Essa abrangência impacta em termos de preocupação

estendida num percentual de cuidados adicionais implica manter e registrar verificações ao

longo do período de execução do trabalho e, em certos casos de risco ampliado,

acompanhamento presencial do trabalho pelo técnico de operação emitente da PT, desde

seu início até conclusão. A tensão a que é submetido um técnico de operação na liberação

dos trabalhos sob sua responsabilidade advém da indicação dos riscos, que no escopo de

sua complexidade, incita-lhe receios, temores, e calafrios, nos de espírito mais sensível.

Ele vê, no executante do trabalho – repleto de riscos – sob sua fiscalização, um igual que

está ali não apenas como trabalhador, mas na condição de pai, esposo, irmão, filho, tio, avô,

que, como ele, ali está a garantir o sustento da família. Vê, na execução do trabalho sob sua

fiscalização, o risco a que está submetido o complexo industrial (maquinaria,

equipamentos) de bordo – patrimônio da companhia e da sociedade brasileira. E ainda, na

execução do trabalho sob sua fiscalização, vê o risco iminente a que está sendo submetido

o meio ambiente – patrimônio ecológico da humanidade.

Tomando como exemplo a função do técnico de operação, na especificidade de suas

atividades numa plataforma marítima, a relação abaixo apresenta o demonstrativo do que

esse profissional precisa saber sem a presença de dúvidas, para manter-se atualizado na

realização do seu trabalho.

3.3 Atividades operacionais do Polo Norte e Sul da Bacia de Campos

Acompanhamento na área de Processo e Sala de Controle Operacional dos Sistemas:

- Processamento do Petróleo – elevação, coleta, separação, tratamento e escoamento;
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- Teste de Produção dos Poços com Medição Atmosférica em Tanque de Aferição (método

atualmente em desuso, por ter sido substituído por medidores trifásicos – que medem

instantaneamente e separadamente o volume de petróleo, o volume de gás e água contidos

no fluxo da formação);

- Acompanhamento de trabalhos e liberação de equipamentos em atendimento às notas do

SAP e ao planejamento dessas tarefas para a manutenção elétrica, manutenção mecânica, e

manutenção de instrumentação nas áreas dos sistemas da unidade.

- Unidade de Produtos Químicos - manipulação e injeção utilizadas no tratamento do

petróleo e do gás em áreas de ambiente ruidoso.

- Acompanhamento e Operação: abertura e fechamento de poços (válvulas da árvore de

natal e ajuste das aálvulas agulha (beans).

- Monitoração do Sistema de Injeção de Gás Lifit nos Poços - controle do fluxo e pressão

deste método de elevação artificial.

- Monitoração do Sistema de Água de Injeção – controle do fluxo e pressão dos poços

injetores de água na formação e consequentemente a pressão de cabeça dos poços.

- Monitoração do Processamento do Petróleo, do Gás e da água de Formação – efetuado

mediante separação trifásica destes elementos, por meio de um separador trifásico situado

no Skid de Medição da Planta de Processo. O petróleo, após o processo de separação passa

por uma unidade de tratamento eletrostático para retirada do residual de água nele contido

e, posteriormente, ser bombeado para a Estação de Tratamento de Óleo, em Cabiúnas.

- Monitoração do Sistema de Tratamento de Gás - processo de desidratação por meio da

Planta de Glicol, sendo, posteriormente, enviado para a Estação de Cabiúnas, pelo sistema

de compressão, com parte direcionada para o Sistema de Injeção de Gás Lift, e outra parte

destinada como combustível dos turbos geradores, que suprem as plataformas em sua

demanda de energia tanto para os equipamentos dos sistemas operacionais como para a

condição de habitabilidade.

- Monitoração do Sistema de Recuperação de Condensado – nos ciclos de baixa pressão do

gás produzido ocorre uma condensação parcial, que é direcionada para a entrada do

separador de produção junto com o fluxo dos poços e com o óleo residual extraído da água

de formação.
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- Monitoração do Sistema de Tratamento de Água Produzida - a água de formação, que

chega à superfície carreada pelo fluxo de petróleo e gás, é tratada através do processo de

retirada dos resíduos de óleo nela contidos e devolvida para a formação mediante bombeio.

O residual de óleo retirado da água é bombeado para a entrada do separador de produção

juntamente com o fluxo dos poços.

- Monitoração do Sistema de Recuperação de Óleo do Sistema de Dreno Fechado – na

manutenção de linhas, válvulas e equipamentos, os trechos isolados são despressurizados

para o reservatório de drenos e, posteriormente, bombeados para a entrada do separador de

produção, juntamente com o fluxo dos poços, o condensado recuperado e o resíduo oleoso

extraído do descarte da água de formação.

- Lançamento de Pigs e Esferas nos Oleodutos e Gasodutos – sob o mar, há uma intrincada

rede de oleodutos e gasodutos que interligam várias plataformas em que o óleo e o gás

passam por uma plataforma central, juntando-se ao fluxo de óleo e gás dessa plataforma

central e dela sendo enviado por bombeio e compressão para terra. A baixa temperatura

desses oleodutos e gasodutos, em função da temperatura da água do mar, tende a formar,

nos dutos submarinos, hidratos que podem obstruir ou reduzir, em algum ponto dos

oleodutos e gasodutos a redução do seu diâmetro – causando aumento da pressão, redução

o fluxo de óleo e gás, instabilidade nas plantas de processos das plataformas interligadas

por aumento de nível, necessidade de fechamento de alguns poços para evitar parada total

e desastre ambiental. Dado a esse potencial de risco, são lançados, semanalmente, nos

dutos entre as plataformas interligadas, pig’s e esferas para prevenir a formação e a

concentração de resíduos e seus efeitos indesejáveis.

- Treinamento de Brigada de Incêndio – feito, semanalmente, a bordo em atendimento à

política de segurança industrial da empresa. Essa brigada é composta por pessoal

previamente treinado em terra, por meio de simulações reais de incêndio com chama

exposta ateada em elementos operacionais semelhantes aos de bordo. Esse treinamento em

terra é periodicamente realizado em termos de reciclagem, nas modalidades Básico e

Avançado. A bordo, essas simulações são feitas sem chama exposta a cada semana,

geralmente sábado ou domingo, em que é simulado uma situação de emergência, que pode

ser caracterizada com o vazamento de gás, vazamento de petróleo, acidente com aeronave

na plataforma, princípio de incêndio e incêndio incontrolável, seguido de simulação de

abandono da plataforma.
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O pessoal da Petrobras que compõe a Brigada de Incêndio, é geralmente, a equipe de

turno. Um início de sinistro a bordo é indicado por alarme sonoro, manobras de interrupção

da produção, desligue de equipamentos e, se for o caso, interrupção no fornecimento de

energia elétrica, ficando disponível a energia do banco de baterias. Enquanto essas medidas

estão sendo tomadas, o pessoal de turno acordado pelo alarme de emergência,

imediatamente dirige-se ao local do sinistro comunicado pelo sistema de intercomunicação

e, na condição de brigadista (bombeiro), inicia o combate ao sinistro. A equipe de

socorristas é composta por pessoal de hotelaria e coordenada pelo profissional de

enfermagem.

3.4 Atividades operacionais em unidades do Polo Nordeste da Bacia de Campos

As plataformas estacionadas no Polo Nordeste da Bacia de Campos diferem das

plataformas que operam no perímetro do Atlântico denominado Polo Norte e no Polo Sul

de sua plataforma continental. Estas unidades foram concebidas para funcionarem ligadas à

plataforma central de Pargo: seis plataformas satélites de menor porte, Carapeba I,

Carapeba II, Carapeba III, Vermelho I, Vermelho II, e Vermelho III, supridas em suas

demandas de energia por esta plataforma central. Com menor espaço físico, e

automatização de seus sistemas operacionais, o técnico de operação das plataformas

satélites é responsável pela monitoração e pelas manobras de todos os sistemas. A

mobilidade do seu modo operacional visou, na sintetização do espaço e no automatismo,

dinamizar e ampliar o leque laboral da equipe de operação e redução do pessoal a bordo,

proporcional à simplificação da operacionalidade em função do avanço tecnológico.

Nesses moldes, além do sistema de produção e sala de controle local, o sistema de

utilidades foi incorporado à função do técnico de operação. O cotidiano laboral de um

técnico de operação em plataformas satélites ou não satélites, de configuração espacial e

automatização semelhantes, compreende o acompanhamento e monitoração grupos de

sistemas detalhados a seguir.

3.5 Sistema de produção

- Sistema de Bombeio Centrífugo Submerso – as características do reservatório do Polo

Nordeste com incidência de gás insuficiente para poços de fluxo surgente implicou na

retirada o óleo desta formação, por meio de bombas centrífugas que operam submersas e

abaixo do ponto máximo, no interior da coluna de produção atingido pelo petróleo. É um
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equipamento caríssimo e que demanda maior atenção às mínimas variações de pressão,

vazão e corrente (amperagem). As variações nesses parâmetros podem indicar a

possibilidade do início de alguma anormalidade com a BCS (Bomba Centrífuga Submersa).

A atenção para com uma BCS requer maiores cuidados na observação do seu desempenho,

devido ao enorme custo de sua substituição e por envolver operação com sonda para

retirada da BCS avariada para instalação de nova BCS, perda monetária devido à

inoperância do poço durante o período de troca, aumento da população da plataforma e

alteração de sua rotina com a chegada da equipe de sonda durante o curso dessa

intervenção.

- Sistema de Tratamento de Petróleo – não há, nas plataformas satélites, o processo de

separação. O fluxo exportado para a plataforma central é multifásico, (contém petróleo, gás

e água de formação) separando-se apenas o gás para queima durante o teste dos poços.

- Teste de Poços – avaliação diária de cada poço para verificar o nível da capacidade

potencial produtora de cada um deles.

- Sistema de Escoamento de Petróleo - formado pelo conjunto de válvulas de superfície

denominado árvore de natal, SDV’S dos dutos de chegada e exportação e indicadores de

pressão e válvulas de alívio PSV.

- Sistema de Óleo Recuperado – vinculado ao tanque de drenagem e bombeio do fluido de

dreno acumulado para o duto de exportação.

3.6 Sistema de utilidades

- Sistema de Energia Elétrica Principal - fornecido pela plataforma central com transmissão

em 13.8 kW. Monitoração periódica das condições do dielétrico de seus contatos. Abertura

e retirada dos disjuntores de 13.8 para manutenção e inserção desses disjuntores ao término

da manutenção e fechamento do mesmo para restabelecer alimentação do barramento.

- Geração de Emergência – moto Gerador Diesel para atender ausência da geração

principal fornecida pela plataforma central, por conta de alguma anormalidade ou

interrupção temporária do sistema elétrico principal para trabalho de manutenção.

- Sistema de Distribuição Essencial – composto pelos disjuntores de média e de baixa

tensão, que alimentam os circuitos normais e essenciais da plataforma.
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- Sistema de Corrente Contínua – composto pelos retificadores e verificadores das

condições do banco de baterias.

- Sistema de Captação de Água Salgada – formado pelo anel de captação de água salgada

destinada ao sistema de dessalinização, sistema de descarga dos sanitários e trocadores de

calor das bombas de combate a incêndio.

- Sistema de Óleo Diesel – estocagem de óleo diesel recebido de rebocadores, destinado à

centrifugação ao armazenamento e distribuição.

- Sistema de Tratamento de Despejos Sanitários – processo de trituração, tratamento e

descarte do esgoto da plataforma.

- Sistema de Ventilação e Exaustão - composto por ventiladores para circulação de ar no

casario, sala de painéis elétricos, sala de trafos, sala dos retificadores, sala do banco de

baterias.

- Sistema de Condicionamento de Ar – destinado à climatização do casario (camarotes,

corredores, sala de rádio, sala de telecomunicações, enfermaria, escritórios, refeitório e

dispensa de alimentos.

- Sistema de Automação Industrial - cada sistema tem sua planta física e equipamentos a

ela vinculados. Nas telas dos computadores da sala de controle local e sala de controle

remoto (Imbetiba), os sistemas podem ser virtualmente monitorados e operados, não sendo,

em muitos casos, necessário se dirigir à planta física para manobras, mas possível fazê-las

em condição remota, à distância, por meio da planta virtual.

- Sistema de Combate a Incêndio – circuito fechado contendo água salgada pressurizada

denominado anel de incêndio, contendo duas motobombas à diesel, válvulas ADV’S

(válvulas de dilúvio, que direcionam fluxo de água do anel de incêndio para áreas e

equipamentos específicos).

- Sistema de Detecção de Fogo e Gás – formado por uma rede de sensores que,

posicionados em áreas específicas da plataforma, detectam chama, vazamento de petróleo,

gás e fumaça.

- Sistema de Ar Comprimido – composto por dois compressores (a diesel ou elétricos), é

considerado equipamento crítico, por suprir a rede pneumática de controle de válvulas,

instrumentos e dispositivos do alarme da rede de fusível plugue.
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- Sistema de Dessalinização de Água do Mar – seguido de tratamento e estocagem

destinadas à limpeza da plataforma, banho, hotelaria, sonda (caso esteja a bordo em

operação e intervenção em poços) e para serviços de hidrojateamento, caso esteja sendo

realizado a bordo.

3.7 Rotina operacional

A rotina de um dia de trabalho a bordo, no exercício da função de um técnico de

operações, tendo como base de apoio seu treinamento continuado por meio dos cursos

realizados e das orientações dos padrões corporativos que norteiam as atividades a bordo, é

processada mediante:

01- Emissão de PT (Permissão para Trabalho), - liberação de equipamentos para

manutenção elétrica, instrumentação e mecânica, caldeiraria, tratamento mecânico e

pintura nas áreas de produção, utilidades, salvatagem, com acompanhamento dos trabalhos

e auditagem comportamental dos executantes.

02- Planta de Utilidades – aanobras com válvulas, bloqueios temporários, despressurização,

parada parcial para intervenção e retomada operacional. Desligue e religue de

equipamentos. Monitoração da funcionalidade de bombas, linhas e instrumentos

associados.

03- Planta de Produção – abertura e fechamento de poços, (válvulas da árvore de natal,

ajuste do fluxo e pressão de cabeça por meio de válvulas agulha (beans). Recuperaão de

óleo drenado, lançamento e recebimento de PIG nos oleodutos, desligue e religue de

equipamentos, verificação da funcionalidade de bombas, linhas e instrumentos associados.

04- Estação de Supervisão e Controle (ESC – Sala de Controle Local) - válvulas manuais e

motorizadas de alinhamento de poços para os coletores de produção e teste, análise de

parâmetros e controle das BCS’S, separador de teste, remanejo de placas de orifício,

estação de medição, tanque de drenagem, preenchimento de planilhas e de boletins.

05- Teste de Poço – Válvulas de Controle – LV’S e PV’S bombeamento e medição.

06- Segurança de Vasos e Equipamentos – monitoração de ESD-2 para controle de

emergências da produção. Válvulas manuais, pneumáticas e motorizadas para fechamento

e abertura e alinhamento do poços e equipamentos associados.
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07- Coleta para Análise de BSW e Acompanhamento da Produção Líquida dos Poços e

Óleo Exportado – em algumas unidades, essa verificação foi automatizada, sendo efetuada

por dispositivos com recursos tecnológicos para essa modalidade de medição. Em caso de

suspeita de alguma anormalidade no automatismo de análise de BSW, retoma-se,

temporariamente, a coleta para análise manual em laboratório na plataforma, numa

plataforma vizinha ou em terra.

08- Operação em Painéis e Disjuntores de Cargas Normais e Essenciais – 110 Vca a 480

Vca.

09- Operação em painéis de Trafos Primários e Disjuntores de 13.8 Vca.

10- Operação com Retificadores de 24 Vcc / 124 Vcc.

11- Operação com Disjuntores para Manobras de Paralelismo entre Barras – Lado A / Lado

B / U aberto.

12- Operação com Moto Geradores Auxiliares a Diesel.

13- Extração e Inserção de Disjuntores e Demarradores.

14- Operação do Sistema de Dessalinização.

15- Operação das Bombas do Sistema de Captação de Água Salgada.

16- Controle Bacteriológico do Sistema de Captação de Água Salgada com Batelada e

Injeção de Hipoclorito.

17- Operação do Sistema de Combate a Incêndio Via Monitoração da Pressão do Anel –

teste semanal das motobombas de combate a incêndio, teste mensal das válvulas ADV’S,

seguido de registro de sua funcionalidade, planilha e abertura de nota para manutenção,

caso seja observado alguma anormalidade com potencial de inoperância. Sendo um

equipamento crítico, dada sua importância para se debelar um possível sinistro e garantir o

escape de pessoas, o mesmo precisa estar sempre disponível a qualquer momento que se

fizer necessário.

18- Monitoração e Operação do Sistema de Dessalinização de Água do Mar

19- Monitoração e Operação do Sistema de Água Potável (tratamento e distribuição)

20- Monitoração e Operação do Sistema de Ar Comprimido
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21- Monitoração e Operação do Sistema de Ventilação e Refrigeração

22- Monitoração e Operação do Sistema de CO2 de Combate a Incêndio

23- Composição da Equipe de Controle de Emergência e Brigada de Incêndio

24- Operação e Monitoração de Recebimento, Estocagem e Distribuição do Sistema de

Óleo Diesel

25- Operação e Monitoração do Bombeio Centrífugo Submerso dos Poços

26- Operação e Monitoração dos Coletores de Produção e Teste

27- Operação e Monitoração do Vaso Separador de Teste

28- Operação e Monitoração da Estação de Medição

29- Liberação de Extração para Manutenção Reinstalação e Calibração dos Medidores de

Petróleo e Gás

30- Atualização de Planilhas de Produção e Utilidades

31- Monitoração diária de Equipamentos, Vigilância de Sistemas e Registro em Planilhas

32- Atualização do Estoque de Produtos Químicos da Plataforma

33- Inspeção e Teste de Equipamentos – por meio de atendimento às notas ZC enviadas à

Equipe de Operação pela plataforma SAP

34- Abertura de Notas de Manutenção Preventiva e Corretiva na Plataforma SAP35-

Atualização da Planilha de Gases de Escape

36- Atuação da Planilha de SPIE – Correspondente a Equipamentos Vinculados à NR-13

37- Operação e Monitoração das Bombas de Transferência de Petróleo

38- Operação e Monitoração do Sistema de Dreno Fechado e Dreno Aberto

39- Operação e Monitoramento do Sistema de Óleo Recuperado (Tanque de Drenagem e

bombas de deslocamento positivo deste sistema)

40- Operação e Monitoração dos Dutos de Importação e Exportação de Petróleo e Gás

41- Operação de Abertura e Fechamento dos Dutos de Importação e Exportação para

Recebimento e Envio de PIG
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42- Operação e Monitoração dos Tubos de Despejo

43- Operação e Monitoração da Unidade de Tratamento de Despejo Sanitário – UTS

44- Operação e Monitoração dos Painéis de EDS2, ESD3 Parcial, ESD3 Total, ESD4

Abandono (Níveis de Parada de Emergência)

45- Operação e Monitoração do Painel Givac – comando virtual dos sistemas de ventilação

e refrigeração

46- Atualização de Leitura dos Padrões Corporativos E&P / UO-BC

47- Desativação Temporária e Reativação de Instrumentos do Sistema de Controle e

Segurança – com registro em planilha do horário de bloqueio, desbloqueio e PT

correspondente a essa operação

48- Liberação para manutenção do Sistema de Fusível Plugue – associado à rede de alarme

de chama, gás e acionamento da bombas de incêndio e malha de ESD.

49- Monitoração do estado da plataforma ESD2/ESD3P/ESD3T/ESD4 – para controle de

emergência configurada pelo nível de sua abrangência

50- Treinamento da Briada de Incêndio

3.8 Conhecimentos adicionais

Relacionados aos cursos de reciclagem periódica realizados em modo presencial e em

terra, durante a folga ou durante o período de embarque, ou em modo online no período de

embarque, com enfoque na área de conhecimento em sua vinculação ao desenvolvimento

de recursos humanos, podendo ser:

1- Curso Básico de Segurança Marítima

2- Elétrica – CTE

3- Curso de Combate a Incêndio Avançado

As imagens a seguir representam treinamento avançado de brigada de combate a

incêndio, composta pelo pessoal de turno Petrobras supostamente em descanso e pessoal

terceirizado de movimentação de cargas. Esses treinamentos, bem como os de salvatagem,

são feitos em terra em períodos de embarque ou de folga. Nas plataformas, são feitos,



59

semanalmente, simulados de combate a incêndio, com mobilização da brigada pelo pessoal

de turno, que é acordado em seu “descanso” com o alarme de emergência e convocação

para combate ao sinistro. Estas imagens correspondentes a um leque de treinamentos

indispensáveis ao profissional offshore, que sem sua realização periódica devidamente

documentada, não será possível integrar o contigente profissional que labora nas

plataformas da Bacia de Campos, por não enquadramento à legislação marítima prevista

pela NORMN (Normas da Autoridade Marítima).

www.coomarbrasil.com.br/Acesso em 30/11/2017 www.alertaengenharia.com.br/Acesso em 30/11/2017

A imagem à esquerda mostra brigadistas em treinamento combatendo, numa

simulação de sinistro, com fogo real mediante aproximação do combustível inflamado.

Percebe-se duas linhas de brigada avançando em direção à base da chama para o combate e

ao mesmo tempo se protegendo com uma barreira de neblina obtida com o esguicho

plenamente aberto. Na imagem da direita, os brigadistas estão a combater as chamas com

um esguicho alongado do qual se projeta espuma para isolar mecanicamente o combustível

do oxigênio, quebrando, assim, o triângulo do fogo, composto por combustível,

temperatura de ignição e oxigênio, interrompendo, pois, o efeito inflamável. Na sequência

dos conhecimentos adicionais segue-se:

4- MAN255 - Notas de Manutenção e Inspeção

5- MES275 - Administração de Depósitos de Materiais e Usuários

6- MES299 – Básico de M.E.S Conceitos Gerais e Consultas da Área de Materiais

7- PRE204 – Introdução ao SAP/R3 na Petrobras

8- Segurança da Informação para o Manuseio Seguro de Informações Classificadas

http://www.coomarbrasil.com.br
http://www.alertaengenharia.com.br
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9- Salvatagem e Sobrevivência em Alto Mar

As imagens disponibilizadas mediante consulta via Google fornecem um exemplo

demonstrativo de treinamentos realizados periodicamente pelo pessoal offshore, para

verificação das condições físicas e reflexivas de cada profissional, em uma simulação

muito próxima de uma realidade emergencial que demande agir na busca pela

sobrevivência.

Treino 1 - www.JJS Solutions CBSP-Acesso 30/11/2017 Treino 2- www.sptac.com.br-Acesso 30/11/2017

Treino 3 - www.falcksafety.com.br/Huet-Acesso 30/11/2017 Treino 4 - www.sheltermar.com.br-Acesso 30/11/2017

A imagem Treino 1 corresponde a um exemplo de técnica de sobrevivência no mar,

enquanto se aguarda resgate, seja por queda de aeronave, ou abandono de plataforma

dentro das possibilidades de evacuação, conforme a situação do sinistro. A imagem Treino

2 mostra um exemplo de abandono de plataforma numa situação crítica com abandono da

unidade, por meio de salto no mar. A imagem Treino 3 consiste na simulação de saída de

uma aeronave submersa devido queda ou pouso forçado no mar. A imagem Treino 4

exemplifica o uso de balsa inflável, em caso de indisponibilidade de uma ou mais baleeiras.

Ainda na sequencia dos conhecinentos adicionais, temos:

10- NR-10 - Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade – Riscos Elétricos

http://www.sptac.com.br-acesso
http://www.falcksafety.com.br/Huet
http://www.sheltermar.com.br-acesso
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11- Permissão para o Trabalho – Requisitante

12- Curso Básico de Ruído e Proteção Auditiva

13- Permissão para Trabalho – Emitente

14- Proficiência em Embarcações de Sobrevivência e Embarcações de Salvamento

15- Curso Básico de Trabalho em Espaços Confinados

16- Responsabilidade Social

17- Curso Compressores Atlas Copco

18- Lições Aprendidas – Perdas de Produção

19-Curso Básico de Segurança em Plataforma

20- Curso de Percepção de Risco

21- Curso de Auditoria de Medição nas Instalações de Produção

22- Fluxo de Informações de Dados de Produção de Óleo e Gás

23- Emitente de Permissão para o Trabalhos

24- Sistema de Gestão de Medição

25- Boletins Diários de medição, Notificação de Falhas e Metrologia

26- Código de Ética

27- Curso de Atmosfera Explosiva

28- Prevenção à Corrupção

29- Educação Ambiental

30- Guia de Conduta

3.9 Emissão de PT e liberação de trabalhos/equipamentos

Para emitir e liberar permissão de trabalho para as empresas prestadoras de serviços na

UO-BC/ATP-NE (Unidade Operacional – Bacia de Campos / Ativo de Produção Nordeste)

são necessárias algumas ações:
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1. Acessar o APLAT para ciência do "Planejamento" da execução do serviço pelo

SUMAN;

2. Preencher no APLAT os campos correspondentes a "Permissão de Trabalho" a ser

liberada;

3. Após a aprovação da PT, esta será impressa liberada para execução no dia seguinte;

4. Acompanhar o requisitante ao local onde o serviço será executado, com o técnico de

segurança e o executante da atividade, para conferir se condições de trabalho não oferecem

algum risco e se equipamentos necessários contemplam o desempenho seguro da atividade;

5. Se houver alguma alteração na condição de segurança para a execução do trabalho, a

Permissão de Trabalho não é liberada de imediato, até que essas condições atendam aos

requisitos padronizados para a realização do trabalho;

6. Para trabalhos que serão realizados sobre o mar, o mestre de cabotagem é convocado

para avaliar as condições climáticas, as condições operacionais do bote de resgate e dar

ciência em campo específico da Permissão de Trabalho. A liberação desta PT é feita pelo

emitente/técnico de operações juntamente com o mestre de cabotagem e com o técnico de

segurança;

7. Caso a APN-1(Análise Preliminar Nível-1) de um trabalho gerar uma resposta de risco

positiva (SIM), é elaborada a PN2 (Permissão de Trabalho Nível 02) com o técnico de

segurança, emitente e pelo responsável pela atividade. Sua liberação é feita pelo

emitente/operador da área, em conjunto com o técnico de segurança;

8. Caso o trabalho seja realizado a frio, a PT deverá ser liberada apenas pelo

emitente/técnico de operações;

9. Após liberada a PT, o emitente/técnico de operação verifica, periodicamente, se o

trabalho está sendo executado de forma adequada e seguro com base nos conhecimentos

relacionados para emissão e libertação de PT e aos padrões SINPEP.

3.10 Procedimentos SINPEP e treinamentos continuados

- PP-1E1-00229 - TRABALHO EM ALTURA EM ANDAIMES;

- PP-1E1-00210 - PERMISSÃO PARA TRABALHO;
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- PP-1E1-00217 - TRABALHO SOBRE O MAR;

- PP-5E7-00067 - CONTROLE DE PROCESSO DE PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS DA

PLATAFORMA DE PVM-1/2/3

- Processo de Utilidades;

- Liberação de equipamentos;

- Manual de Operação da UO-BC/ATP-NE/OP-CRP/VM/GEPLAT-PVM329

- Sistemas Informatizados:

- SAP R/3 (Módulo MAN - Emissão Notas de Manutenção e Ordem de Manutenção);

- APLAT (Administração de Plataformas - Passagem de Turno);

- SINP-32 – Controle de recebimento e estocagem de produtos qúimicos

- PP-1E1-00219 - TRABALHO EM ELETRICIDADE;

- PE-5E7-00962-J - CONFIGURAÇÃO DE PAINÉIS ELÉTRICOS NAS

PLATAFORMAS DE VERMELHO;

- PE-5E7-00967-I - SMS - MANOBRAS NOS RETIFICADORES DAS

PLATAFORMAS DE VERMELHO;

- PE-5E7-02367-A - OPERAÇÃO COM GERADOR DE EMERGÊNCIA DAS

PLATAFORMAS DE VERMELHO;

3.11 Operação da planta de produção das plataformas da UO-BC/ATP-NE

1. Verificar e manter acompanhamento dos parâmetros de pressão, corrente, temperatura,
vazão máxima e vazão mínima de cada bomba do sistema de bombeio centrífugo submerso
no painel ESC estão de acordo com as determinações da SIB de cada poço.

2- No caso de haver alguma instabilidade nestes parâmetros, eles serão verificados dentro

da sequência:

I- Abrir nota de manutenção, informar ao SUMAN, solicitar programação de PT Elétrica

para que o técnico eletricista verifique os circuitos de alimentação e comando e das

29 Esse descritivo da rotina operacional corresponde às plataformas satélites PVM1,PVM2 e PVM3 do Campo de
Vermelho, unidades em que trabalhei na maior parte desta jornada, após sete anos em PNA-1, encerrando esta
trajetória em 11 de julho de 2016, lotado em PVM3.
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condições operacionais do motor por meio da medição do seu isolamento e continuidade

ohmica30 entre fases. Caso o poço não esteja adequado para operação, sua situação será

reportada a SCR que, por sua vez, informará ao EE, que definirá a entrega do poço para

intervenção com SONDA.

II- Caso os parâmetros possam ser ajustados, a BCS é religada para continuidade da

produção do poço.

III- Teste dos Poços - realizado conforme as determinações da ANP. O poço é alinhado

para o separador e seu fluxo medido pela estação de medição EMED.

IV- Durante o teste os parâmetros de produção são mantidos ou ajustados de acordo com

seu potencial. O teste é finalizado pela SCR mediante o preenchimento do boletim de teste

BTP para sua validação pelo órgão competente (ANP).

V- Lançamento e recebimento de PIG feito, semanalmente, aos domingos, em conjunto

com a SCR no lançamento para PPG-1 e no recebimento de PVM-2.

3.12 PT - Permissão para trabalho

A Permissão Para Trabalho, PT, é uma autorização por escrito configurada como

documento destinado a orientar quanto aos procedimentos indispensáveis para a realização

de trabalhos que envolvem: manutenção preventiva e corretiva, inspeções diversas,

construção, montagens, reparos, desmontagens nos equipamentos dos sistemas

operacionais de bordo. A PT é considerada pela Petrobras seu maior31 instrumento de

prevenção contra possíveis ocorrências em que o inusitado pode gerar acidentes com

perdas humanas, perdas de equipamentos, danos físicos e danos ambientais. A PT abrange

a seguinte sistemática32 demonstrada em tabela de como se desenvolve a dinâmica laboral

de bordo.

30 Referente a Ohm, unidade que mede resistividade de um material à passagem da corrente elétreica

31 A PT é a maior ferramenta que a empresa tem para aplicar na prevenção de acidente, sendo importante um
planejamento adequado, baseado em critérios de identificação do perigo, avaliação, controle do risco,
considerando: probabilidades de ocorrências; Possíveis ocorrências. (PETROBRAS Gestor: UOBC/RH/DRH Apoio:
UOBC/SMS / APOSTILA Treinamento para Emitente e Requisitante de Permissão Para Trabalho)

32 Esta foi tabela inserida (colagem) na conformidade de sua compilação pela fonte informada na nota 30.
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Trabalho a Frio O trabalho a frio é aquele que não envolve o uso ou produção de chamas, calor ou
centelhas.

Trabalho a Quente Trabalho que envolve o uso ou produção de chamas, calor ou centelhas.

Trabalho Elétrico É aquele que envolve equipamento ou sistema elétrico.
IMPORTANTE: Equipamento Elétrico é todo aquele cuja fonte primária de energia
é elétrica.

Intervenção
Conjunto de atividades envolvidas no planejamento e execução de serviços, que
tenha influência nas condições operacionais de equipamentos e sistemas nas áreas
operacionais.

Liberação de
Equipamentos e

Sistemas

Conjunto de ações necessárias para tornar disponíveis, de forma segura, os
equipamentos ou sistemas que sofrem uma intervenção ou mudança.

Planejamento
Operacional

Atividades relativas à operação visando à parada de um equipamento ou sistema,
com objetivo de manter a segurança de processo e a continuidade operacional.

Permissão para
Trabalho

Autorização dada por escrito, em documento próprio, para execução de trabalhos de
manutenção, montagem, desmontagem, construção, reparos ou inspeções, de
instalações, equipamentos ou sistemas a serem realizados nas áreas operacionais
das unidades da Petrobras.

Permissão para
Trabalho Temporário

Autorização dada por escrito para a execução de trabalho, por tempo determinado,
com prazo de validade superior à prática usada para a PT em equipamentos ou
sistemas definidos.

Permissão para
Trabalho Rotineiro e

Específico

Autorização dada por escrito, em documento próprio, para execução de trabalhos,
cujo potencial de risco não se enquadra naqueles relacionados no item referente
do PP-1E-00210, realizado de forma sistemática, em área ou equipamento
previamente definido e em condição normal de operação, cuja execução não
interfere na continuidade dos processos e cujo risco não se altera ao longo do
tempo.

Área Liberada Local com limites geográficos estabelecidos, onde, por tempo determinado, fica
dispensada a sistemática de emissão de PT, exceto as situações exigidas na N-2162.

Análise de Perigo
Nível 1 (APN-1)

Técnica de identificação de perigos baseada em lista de verificação, destinada a
orientar a decisão sobre a necessidade da elaboração da Analise de Perigo Nível 2 -
APN-2.

Análise de Perigo
Nível 2 (APN-2)

Técnica de identificação de perigos para detalhamento de ações para prevenir a
ocorrência de acidentes durante a execução do trabalho ou mitigar as suas
consequências.

Recomendações
Adicionais de

Segurança (RAS)

Orientações que buscam estabelecer medidas de segurança complementares a
serem adotadas na execução de trabalhos específicos, cujo potencial de risco
pressupõe a adoção de cuidados especiais.
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Trabalhos
Submarinos É todo trabalho desenvolvido por mergulhadores ou equipamentos submarinos de

controle remoto, a partir da Unidade Operacional.

Trabalho com
Radiações
Ionizantes

Trabalho realizado com o emprego de fontes de radiações ionizantes, tais como:
gamagrafia e radiografia industrial.

Trabalho Sobre o
Mar

Trabalho realizado em local que, em caso de queda, resulte na projeção do corpo
para o mar.

Trabalho Rotineiro
e Específico

Trabalho frequente, cujo potencial de risco não se enquadra naqueles relacionados
no item referente do PP-1E-00210, realizado de forma sistemática, em área ou
equipamento previamente definido e em condição normal de operação, cuja
execução não interfere na continuidade dos processos e cujo risco não se altera ao
longo do tempo.

Serviços de
Urgência

Trabalhos cuja execução se torna imediata a fim de evitar a descontinuidade
operacional e a ocorrência de acidentes ou outras emergências.

Jornada de
Trabalho

Período de 24 horas no qual o empregado trabalha efetivamente 12 horas.

Trabalhador
Qualificado

Profissional que comprovar conclusão de curso específico na sua área de atuação
reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino.

Trabalhador
Habilitado

Trabalhador qualificado e com registro no competente conselho de classe.

A companhia, com o intuito de reforçar a importância dessa ferramenta quanto à

necessidade de atendimento à logística da PT e da política de segurança industrial,

menciona as implicações legais pertinentes à responsabilidade civil sobre danos causados

por um trabalho realizado fora das orientações contidas nesta ferramenta, explicitada na

inserção abaixo retirada da página 9 da Apostila de Treinamento para Emitente de

Requisitante de Permissão Para Trabalho.

Responsabilidade Civil33

33 Este termo Responsabilidade Civil foi reproduzido com sua referência ao Artigo nº 30 de Introdução ao Código Civil
Brasileiro, mantendo formatação original da fonte, (PETROBRAS Gestor: UOBC/RH/DRH Apoio: UOBC/SMS / APOSTILA
Treinamento para Emitente e Requisitante de Permissão Para Trabalho)
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É a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou
patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por
quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal.

NR 1 - DISPOSIÇÕES GERAIS

Publicação: Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 1978

1.8 Cabe ao empregado:

a) cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho,
inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador.

Os termos a seguir conceituam ações que negam as responsabilidades de segurança
durante o trabalho.

NEGLIGÊNCIA

É a omissão voluntária de diligência ou cuidado; falta; ou demora no prevenir ou
obstar um dano.

IMPRUDÊNCIA

Consiste na falta voluntária de observância de medidas de precaução e segurança, de
consequência previsíveis, que se faziam necessárias no momento para evitar um mal ou a
infração da lei.

IMPERÍCIA

É a falta de aptidão especial, habilidade, experiência ou de previsão no exercício de
determinada função, profissão, arte ou ofício.

Diante de tais conhecimentos, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que
não a conhece”.

Artigo nº 30, da lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro

Dois tipos de PT na regulação de um trabalho elétrico e um trabalho em espaço

confinado terão abordagem descritiva a seguir.

3.13 Dois exemplos de permissão para trabalho sendo um elétrico e outro espaço
confinado

No elétrico, assim como em todos, o trabalho é precedido pela análise preliminar de risco

(Análise de Perigo Nível 1 - APN-1) que, em caso de diagnóstico positivo de algum de

seus 18 itens, gera outra análise de caráter ostensivo e intensivo denominada (Análise de

Perigo Nível 2 - APN2). Para esta modalidade de trabalho, por ocasião da liberação para
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intervenção em equipamentos elétricos, devido seu considerável nível de periculosidade, o

bloqueio é feito em conformidade com as orientações contidas na NR-10, no

PP-1E1-00212 - preparação e liberação de equipamentos e no PP-1E1-00219 - trabalho em

eletricidade. O equipamento a ser liberado tem o seu disjuntor aberto, travado contra

reenergização mediante a instalação de algema, cadeado do emitente com etiqueta amarela

do emitente e cadeado azul do executante com etiqueta azul do executante. A botoeira do

equipamento em manutenção é seletada para zero e também etiquetada com as etiquetas do

emitente e do executante.

A imagem de duas etiquetas de advertência com sua respectiva fonte, como parte

dos procedimentos de liberação para trabalho, destina-se a informar a real situação do

equipamento em manutenção preventiva ou corretiva. Elas fazem parte das diretrizes de

segurança e da logística de liberação de equipamentos listados na programação dos

trabalhos, que só poderá ser retirada após comprovação de que o equipamento se encontra

em perfeitas condições operacionais. Sua retirada, concomitante à retirada da algema e dos

cadeados, só poderá ser feita pelo emitente da PT e o executante do trabalho, ou seus

substitutos no turno. O emitente substituto assina em campo próprio na PT, assumindo sua

responsabilidade e a continuidade do trabalho em execução. Caso não concorde com algo,

ou caso surja uma situação diferenciada no desdobramento do trabalho, poderá revisar o

processo de liberação, solicitar outras precauções ou disponibilizar outra PT com as

alterações que julgar pertinentes.

Imagens retiradas da APOSTILA Treinamento para Emitente e Requisitante de Permissão Para Trabalho, p. 27)34

34 PETROBRAS Gestor: UOBC/RH/DRH Apoio: UOBC/SMS / APOSTILA Treinamento para Emitente e Requisitante de
Permissão Para Trabalho)
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Com o equipamento devidamente desenergizado, bloqueado e etiquetado, na

presença do emitente/técnico de operações, o executante faz a medição do circuito de

alimentação do equipamento para comprovar a ausência de tensão antes de iniciar o

trabalho. Confirmado a ausência de tensão, o trabalho é iniciado e, durante seu andamento,

são feitas vistorias periódicas pelo emitente para avaliação do cumprimento dos parâmetros

de execução desse trabalho. Ao término do trabalho, etiquetas, cadeados e algemas são

retirados e o equipamento testado. Se o equipamento operar normalmente, a PT é quitada

como concluida pelo executante e pelo Emitente/Técnico de Operações. Caso o

equipamento não funcione, a PT é quitada como não concluída e renovada para o dia

seguinte. O equipamento permanecerá com algema, cadeado e etiqueta do emitente/técnico

de operações. A situação do equipamento é devidamente registrada na passagem de turno

na plataforma virtual PLAT35, para conhecimento do profissional do próximo turno e

demais interessados nessa e em outras informações sobre as ocorrências do período. No dia

seguinte, todo o processo de liberação para continuidade do trabalho é revisto.

O trabalho em espaço confinado, como todos os outros, também é precedido pela

análise preliminar de risco (APN-1), cujo desdobramento gera outra análise de risco

denominada APN-2, coordenada pelo técnico de segurança do trabalho, documento de

Permissão de Entrada – PET, normatizado pelo padrão corporativo SINPEP em

correspondência ao PP-1E1-00213, acrescido de atestado das condições orgânicas do (s)

executante(s), fornecido pelo técnico de enfermagem. A preparação para liberação do

equipamento seja para trabalho a frio ou a quente em seu interior demanda: isolamento,

purga com lavagem, iluminação geral, procedimentos de resgate, executantes com

treinamento na conformidade de sua validade, bloqueios, travamentos, fixação de etiquetas

de advertência, ventilação/exaustão – tipo, equipamento e tempo, procedimentos de

comunicação, procedimentos de proteção para movimentação vertical, avaliação da

atmosfera no interior do equipamento quanto aos níveis de oxigênio, inflamáveis,

gás/vapor tóxico, poeiras, fumos e névoas tóxicas, hora da realização desses testes, nº de
série do multigás utilizado e seu certificado de validade, assinatura do técnico de segurança

do trabalho responsável pela PET e assinatura das pessoas que entrarão no equipamento

para a execução do trabalho. Especificações, requisitos e condições dos materiais para a

execução do trabalho conforme seu padrão: equipamento e monitoramento contínuo de

35 APLAT - Administração de Plataformas - Passagem de Turno
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gases, aprovado e certificado por Organismo de Certificação Credenciado (OCC), pelo

INMETRO, para trabalho em áreas potencialmente explosivas, de leitura direta, com

alarmes em condições normais; equipamentos elétricos e eletrônicos aprovados e

certificados por um organismo de Certificação Credenciado (OCC), pelo INMETRO, para

trabalho em áreas potencialmente explosivas; equipamentos de proteção

respiratória/autônomo ou sistema de ar mandado com cilindro de escape; cinturão de

segurança e linhas de vida para a equipe de resgate; capacete, botas e luvas, roupa de

proteção, escada; equipamentos de comunicação aprovados e certificados por Organismo

de Certificação Credenciado (OCC), pelo INMETRO, para trabalho em áreas

potencialmente explosivas; equipamento de proteção respiratória autônomo ou sistema de

ar mandado com cilindro escape para a equipe de resgate; equipamentos de movimentação

vertical/suportes externos; extintores de incêndio; lanternas.

Observações do Técnico de Segurança do Trabalho:

1- A entrada não pode ser permitida se algum campo não for preenchido ou contiver a

marca da coluna “NÃO”.

2- A falta de monitoramento contínuo da atmosfera interior do espaço confinado, alarme,

ordem do vigia ou qualquer situação de risco à segurança dos trabalhadores implica no

abandono imediato da área.

3- Qualquer saída de toda equipe por qualquer motivo implica emissão de nova permissão

de entrada.

4- Esta permissão de entrada deverá ficar exposta no local do trabalho até seu término.

Após conclusão do trabalho, esta permissão deverá ser arquivada.

Confirmado atendimento das orientações para o trabalho, bloqueios, etiquetas, EPIs,

demais equipamentos, seus certificados e presença da equipe de resgate, o trabalho iniciado

é periodicamente vitoriado pelo emitente/técnico de operações no período de sua execução.

Se o trabalho for concluído, a PT será quitada como concluída e arquivada. Se não for

concluído, será interrompido e a PT quitada como não concluída e arquivada. Para o turno

seguinte, a PT é renovada, o trabalho reiniciado nas mesmas condições explicitadas na PT

e nas Análise de Risco APN-1/APN-2). As PTs concluídas são arquivadas por 30 dias ou

por 5 anos, conforme o tipo e complexidade do trabalho realizado, podendo ser consultadas

para esclarecimentos que se fizerem necessários.
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3.14 Passagem de turno

A passagem de turno consiste praticamente em um diário de bordo, em que se registra

todo o cotidiano laboral da plataforma. É feito a partir do software do sistema de

Administração de Plataformas denominado APLAT, elaborado para receber os registros de

todas as atividades diárias ocorridas em cada turno de 12 horas, compreendidas pelas

manobras operacionais, situação dos trabalhos em andamento, trabalhos concluídos,

trabalhos de maior complexidade programados com antecedência dado o leque de

desdobramentos específicos, realização de treinamentos, verificações periódicas de

equipamentos relacionados às notas ZC da plataforma SAP, em que são emitidas notas e

ordens de manutenção, teste de equipamentos, ocorrência de emergência conforme sua

classificação em ESD2 (parada temporária localizada com a interrupção de alguns sistemas

que não interferem na produção); ESD3P (parada parcial da produção); ESD3T (parada

total da produção); ESD4 (parada total seguida de abandono), treinamentos etc. É de

domínio público no âmbito da unidade marítima correspondente à plataforma e sua

gerência de terra, para consulta de sua situação operacional e em apoio a futuros

planejamentos e intervenções no processo. Os registros ali inseridos são, portanto, de suma

importância tanto para a continuidade do processo produtivo, como para favorecer o

atendimento às diretrizes regulamentadas pela ANP, Agência Nacional do Petróleo.
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CAPÍTULO 4

Palavras soltas

Expressões espontâneas fluem o tempo todo em instituições e em situações diversas

como neste caso entre os atores que atuam na gerenciação, na supervisão, na monitoração,

na manutenção, e na operação dos sistemas auxiliares primários e secundários

concernentes à exploração de petróleo e gás, seja a bordo ou na folga em terra e são

reveladoras do quanto a intensidade ocupacional impacta sobre a estrutura sensorial.

Algumas dessas palavras, quando proferidas num tom de aparência jocosa e irreverente,

sugerem trazerem si a intenção de satirizar uma situação séria, que funciona na modalidade

de um escape, uma evasão, uma fuga na tipologia de uma válvula de alívio atenuadora da

tensão. Esse tipo de sátira sugere haver um humor negro instaurado pelo convívio com

alguns desconfortos para realizar um ou mais objetivos que comportam um percentual de

desprazer a um prazer por vir. Produz-se um discurso que busca viabilizar a tentativa de

neutralizar ou mitigar o efeito do inconveniente que faz sofrer. Para esse fim, retrata-se a

estadia a bordo e a folga em terra como uma tragicomédia em sua notoriedade de envolver

o dramático e o cômico como forma de superação do insatisfatório, ao dizerem:

- Cheguei ao purgatório para pagar meus pecados!

- Esbaldei na condicional. Fiz tudo o que tinha por direito para segurar o tranco!

- Se a chefia insistir em encher o saco mais do que já está, vou jogar um quiabo36 na
escala.

- E aí, galera! Com disposição para encarar essa Alcatraz! Tem sonda e vistoria a bordo.
O bicho está pegando!

- Essa parada programada vai valer por um inferno!

- No embarque perco minha condicional! No desembarque ganho meu habeas-corpus!

- Vivo sob condicional permanente. Tenho menos liberdade do que um sentenciado com
tornozeleira!

36 Termo desenvolvido por esta representação profissional que relaciona a baba do quiabo a uma ação de contorno
impróprio, que de forma escorregadia atesta o afastamento médico temporário correspondente a um período de
embarque.
O conflito entre organização do trabalho e o funcionamento psíquico pôde ser reconhecido como fonte de sofrimento,
Mas o sofrimento suscita estratégias defensivas. [...] De vítimas passivas, os trabalhadores colocam-se na posição de
agentes ativos de um desafio, de uma atitude provocadora ou de uma minimização diante da pressão patogênica. A
operação é estritamente mental, já que ela geralmente não modifica a realidade da pressão patogênica. (Dejours, 2015,
p. 127).
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- Vivo no confinamento do confinamento. (Menção de Ordélia Operadora de Rádio em
PGG-33, sobre o fato de não poder se ausentar de sua sala por 12 horas devido a
constância do tráfego aéreo e marítimo e de trabalhos realizados sobre o mar).

- Transformaram isso aqui numa Plataforma Fantasma. Disseram que iam desativar.
Depois resolveram manter a produção apesar do declínio no potencial de óleo com
redução drástica do efetivo. Revezo no turno com apenas um colega de trabalho. À noite
isto aqui ficou tétrico. Não se vê ninguém à noite senão eu. Minha ceia eu mesmo
esquentei algumas vezes devido desativação do refeitório após a janta. Era tão ruim,
aquela quentinha. “Estranha... sem gosto...” Só comi duas vezes. Essa quentinha
congelada não vingou porque resolvemos preparar nossa ceia, o que gerou reclamação da
hotelaria de que estávamos pegando alimentos na dispensa e usando a cozinha. Não
recuamos. Desistiram da quentinha e o refeitório voltou a funcionar no turno. Tenho duas
fotos deste troço. Põe aí. Quando puder liga pra lá de vez em quando à noite para eu ter
com quem falar! Perambulo sozinho à noite como um zumbi. De vez em quando me vejo
falando sozinho37.

Foto de uma quentinha (ceia) fornecida pelo técnico de operações Sotero

Esses são alguns dos muitos instantâneos verbais proferidos por colegas em períodos

de convivência durante meu tempo de trabalho na Bacia de Campos. Todos esses e outros

instantâneos proferidos a esmo, explodem, num primeiro momento, parecendo indicar um

viés espirituoso, mas que sugerem estar carregados por uma amplitude de humor negro,

num misto de associação discursiva do zombeteiro com o cinismo, porém com uma

apelação de folguedo, de espairecimento que busca obter um tipo de descontração, numa

tentativa automática de criar uma espécie de imunidade sobre coisas ou situações que

aborrecem e fazem sofrer. Seus autores parecem estar reféns de algo que os consome, mas

37 Expressão do técnico de operações Sotero, com o qual encontrei na Rodoviária Shopping Estrada, em Campos dos
Goytacazes, que conversou um pouco comigo, relatando espontaneamente como está sua unidade de trabalho. Disse
que me enviaria as fotos da quentinha (extinta) da ceia. E enviou mesmo. (Sotero, técnico de operações em PXR-9).
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que não abandonam, como se o fluxo de suas vidas dependesse desse enfrentamento, por

estarem imersos numa realidade cotidiana e societária que funciona neste formato

constante de esforço equilibrista, que sobre eles incide por uma latência naturalizada.

Ao longo de nossa pesquisa de campo para a produção da monografia de conclusão

do curso de bacharelado em Ciências Sociais, prevista para 2017, temos aplicado

questionários e realizado entrevistas em profundidade com profissionais desse cenário. A

baixa receptividade dos colegas que contatei verbalmente a bordo, quando na ativa ou na

folga, foi deveras surpreendente, apresentando um demonstrativo de que esse contingente

profissional não se sente muito à vontade para falar sobre como lidam com a vida e bordo

em sua interface com a folga. Nos diálogos sobre a necessidade de coletar dados para

compor este trabalho, todos os interlocutores mostraram-se aparentemente interessados e

dispostos a responder às perguntas e o questionário. Dos cento e setenta e cinco e-mails

que enviei contendo a relação de perguntas e o questionário, apenas oito me responderam

via e-mail. Outros oito, que voltei a procurar, preferiram responder verbalmente. Seus

depoimentos corroboraram no fortalecimento das hipóteses apresentadas. Reproduzimos, a

seguir, apenas a título de ilustração, parte da conversa com o funcionário Rildo Papurso,

residente em Campos dos Goytacazes, distante duas horas de percurso entre sua residência

e a plataforma, onde troca parte de sua liberdade por remuneração e folga. Ele fala em

“agonia” na transição embarque/folga e na expectativa da volta como prioridade a bordo.

Dos fatores que você considera favorável ou desfavorável no trabalho a bordo:

1- O que lhe agrada a bordo?

R.: Saber que após 14 dias vou embora. Chego pensando na volta.

2- Algo lhe incomoda nesta unidade?

R.: Tudo. Ambiente carregado, agressivo. Falta de calor humano devido à redução de
pessoal. Não se joga mais bola, não se tem mais com quem conversar. Agora temos que
fazer nossa comida no turno da noite. A plataforma foi transformada num espaço
fantasma.

3- Como lida com a interface (transição) Embarque X Folga?

R.: Com agonia.

4- Alguma dificuldade em administrar sua folga?

R.: Não. Esqueço tudo que se refere à plataforma e ao trabalho.

5- Alguma quinzena, semana, ano ou momento mais difícil para você a bordo? Por quê?
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R.: Greve. O cinismo de colegas que atuam patronalmente em troca de premiação
monetária e indicações futuras de promoção. Ao mesmo tempo que dificultam o
movimento grevista, torcem descaradamente pela greve para obter ganho duplo:
remuneração extra ofertada pela empresa para se posicionarem contra o movimento e
conquistas socioeconômicas obtidas no fechamento do acordo coletivo.

6- Já vivenciou alguma situação atípica a bordo em termos de emergência? Caso positivo,
como foi e como isso lhe afetou emocionalmente no seu trabalho e na sua folga?

R.: Sim. Presenciei dois colegas virem a óbito devido aos efeitos do arco voltaico que os
atingiu num acidente elétrico. A iminente durante a jornada. Na folga não me afeta
porque ponho uma pedra em cima de tudo que se refere ao trabalho.

7- Já passou por algum constrangimento motivado por algum tipo de inconveniência?
Caso positivo, como foi e como isso te afetou emocionalmente e no seu trabalho?

R.: A pré disposição de “sugerir” violação de procedimentos é deprimente. Aqueles que,
como eu, não aceitam este e outros tipos de assédio são classificados pelo termo CRICRI,
que designa incoerência por falta de “boa vontade”. Essa discriminação afeta muito
negativamente a convivência e o ambiente torna-se nocivamente carregado.

8- Já pensou em desistir do trabalho offshore e posteriormente renunciou a ideia? Poderia
explicar?

R.: Sim. A remuneração diferenciada e o sustento da família dificultam muito essa
decisão.

9- O que você gostaria que mudasse para melhor no cotidiano das unidades marítimas de
extração de óleo e gás?

R.: A permanência a bordo. A separação entre a gerência e pessoal de bordo. A falta de
transparência afeta a confiabilidade por se tornar um fator que tende comprometer a
segurança.

10- Diga algo que julga importante mencionar quanto ao cotidiano do trabalho offshore.
Pode ser algo com que você concorde, discorde ou uma impressão pessoal.

R.: O elevado percentual de responsabilidade em função do risco contínuo. Atendimento
às necessidades energéticas da sociedade.

11- Que conselho você daria a quem está disposto a ingressar no universo do trabalho
offshore?

R.: Não vai para lá não. Arranja outra coisa. Aquilo adoece de várias formas.

12- Essa vivência de alguma forma se manifesta sobre você ou no reduto familiar?

R.: Sim. Sempre trazemos para casa uma válvula de escape por conta do que se acumula
e nos engasga. Minha fuga é a cerveja. Infelizmente, às vezes, verbalmente faço uso da
rispidez.

Rhod Kerm, por sua vez, classifica o confinamento, o turno e as interrupções do

sono como impactos altamente negativos sobre seu estado de espírito. Suporta essa tensão

em troca da remuneração e da folga, direcionada para dedicação integral à família. Ele cita

“ansiedade” na transição embarque x folga e a sensação de brevidade da folga. Em nossa

conversa, respondeu:
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1 - O que lhe agrada a bordo?

R.: O ambiente com os colegas e a equipe.

2 - O que lhe incomoda nesta unidade?

R.: O tempo longe de casa.

3 - Como lida com a interface (transição) Embarque X Folga?

R.: Ansioso.

4 - Alguma dificuldade em administrar sua folga?

R.: Não, mas a sensação de que passa muito rápido.

5 - Alguma quinzena, semana, ano ou momento mais difícil para você a bordo?

R.: Natal e Ano-Novo. Detesto estar a bordo nesta época.

6 - Já vivenciou alguma situação atípica a bordo em termos de emergência?

R.: Não.

7 - Já passou por algum constrangimento devido alguma abordagem inconveniente? Caso
positivo, como foi e como isso lhe afetou emocionalmente e no seu trabalho? Já
vivenciou alguma situação atípica a bordo em termos de emergência?

R.: Sim, quando fui obrigado a descumprir um padrão operacional da empresa, por ordem
direta do meu gerente imediato. Fiquei constrangido, ainda mais porque me neguei a
fazer e não fiz.

8 - Já pensou em desistir do trabalho offshore e posteriormente renunciou a ideia?
Poderia explicar?

R.: Sim; imaginava que trabalhar em terra, mais próximo à família, me deixaria com mais
tempo para os meus filhos. Mas desisti quando, depois de muito tentar uma transferência,
vi que, mesmo embarcado, dedico mais tempo a eles na minha folga do que faria num
escritório em terra.

9 - O que você gostaria que mudasse para melhor no cotidiano das unidades marítimas de
extração de óleo?

R.: Mais autonomia para a equipe de bordo; maior suporte pelo apoio em terra quanto às
necessidades logísticas, emocionais e humanas da equipe de bordo.

10 - Diga algo que julga importante mencionar quanto ao cotidiano do trabalho offshore.
Pode ser algo com que você concorde ou com o qual não concorde.

R.: A amizade que construímos a bordo e os amigos que fazemos são essenciais para
suportar o confinamento e a distância da família.

11 - Que conselho você daria a quem está disposto a ingressar no universo de trabalho
offshore?

R.: Trabalho offshore não é para qualquer um. Suportar o confinamento é muito difícil
para quem tem bom ambiente com as pessoas, pior ainda para quem não se relaciona
mais facilmente. A saudade, a distância e a ausência daqueles a quem amamos podem ser
insuportável, em alguns momentos. Já vi colegas surtarem, a ponto de fazerem coisas que,
normalmente, não fariam se estivessem em terra. Por isso, o essencial é saber o quanto é
possível suportar o distanciamento de casa, da família, dos amigos e das coisas que nos
dão prazer em nossa vida cotidiana.
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12 - De acordo com o que você assinalou acima, como isso se manifesta sobre você no
seu cotidiano de trabalho e como reflete no seu reduto familiar?

R.: Levo pelo menos um dia da folga para normalizar meu relógio biológico (acertar o
sono, descanso físico e mental).

A expressão “no dia em que senti um gosto de morte” foi compartilhada pelo

offshore Donciro, em um trajeto que coincidentemente fizemos de Campos dos Goytacazes

a Niterói, em um coletivo da 1001. Há 37 anos trabalhando na área operacional de

plataformas, em vistas de se aposentar, ele fala com os olhos ligeiramente marejados sobre

o que diz ter sido o pior momento a bordo, por conta de um fato relacionado com sua filha,

que tinha, na época, três anos de idade. Como de costume, sempre arrumava sua bagagem

um dia antes do embarque. Notou que a pequena Taís ficou o tempo todo acompanhando-o

nos movimentos de arrumação de sua mala. Ao se dirigir, na manhã seguinte, para o café

que antecedia sua partida, para sua surpresa, a menina estava junto da mesa. Não tinha por

costume acordar tão cedo. Durante o desjejum, ela não quis sentar-se à mesa,

permanecendo de pé em total silêncio. Inesperadamente ergue o rosto e encarando o pai

com olhar firme e expressão séria faz a seguinte pergunta: "Você tem que ir mesmo? Isso

não acaba nunca? Vou continuar assim até quando?” Donciro menciona a necessidade de

ter que trazer dinheiro para comprar alimento para a família e comprar as coisinhas que ela

gosta. A pequena tapa os ouvidos com as mãos e se dirige à funcionária doméstica dizendo:

“Cissa, vamos andar um pouco na pracinha? Não quero ver isso não! Vamos”? E saiu sem

olhar para trás e sem se despedir do pai, ainda com seu pijaminha de Bananas de Pijama.

Para não ser visto e para não contemplar a cena constrangedora da pequena Taís circulando

pela pracinha, Donciro sai por outra via em direção à rodoviária.

Já na plataforma, tendo efetuado os procedimentos de chegada, Donciro se dirige ao

camarote para arrumar seu armário. Diz ele que, naquele momento, nutriu o sentimento de

que morreu um pouco, isto é, foi assaltado por uma sensação de perda seguida de profunda

angústia e tristeza. Ao abrir sua mala, encontrou muitas xuxinhas, piranhinhas, uma

luvinha e um parzinho de meias. A dor e o aperto lhe deram a sensação, segundo ele, de

um paladar com gosto de morte. Olhava os objetos pertencentes à pequena Taís, que ela

havia colocado furtivamente na mala do seu pai sem que ele percebesse. À noite, ao ligar

para casa, quis saber como sua filha estava e como se comportou ao longo daquele dia. A

esposa lhe respondeu: "não quis brincar, esteve mais silenciosa e, quando foi dormir, vestiu
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a camisa do seu pijama e dormiu abraçada ao seu travesseiro". Para Donciro, a primeira

semana desta quinzena de embarque foi o pior período a bordo.

Determinadas palavras e frases lançadas a esmo por profissionais offshore no

contexto desse estudo de caso, como estas contidas nesse capítulo, não devem passar por

nós na simploriedade de que são apenas expressões hilárias pronunciadas por uma índole

extrovertida. Se nos atermos a elas por uma ótica de atenciosidade analítica, serão

compreendidas para além da simplicidade aparente de expressões fortuitas em suas

causalidades ocas. Todavia, são muito mais que isso. Se nos munirmos de sensibilidade

num escrutínio que nos conecte aos subjetivos fortemente presentes nelas, veremos quão

esclarecedoras elas são quanto ao que realmente desejam revelar.

Pagar pecados, abusar na liberdade parcial, forçar o afastamento por uma jornada,

relacionar o local de trabalho a um presídio, comparar uma operação de risco ao inferno,

considerar-se um prisioneiro permanente, associar a folga à monitoração de uma

tornozeleira eletrônica são expressões a insinuar que a vida de seus autores é regrada por

determinadas restrições, indicando, de modo inversamente proporcional, que aquilo que o

extraordinário consumiu nunca será reposto e que sua adoção em troca de alguma

recompensa não produz sensação de refrigério em sua totalidade, muito pelo contrário,

produz um espectro de vida muito distante daquela que é realmente almejada. Assim,

vive-se sempre em busca do inalcançável por convenção de um habitus admitido.

Exagerar na medida é um componente de longevidade circunscrita no universo

humano. Pode estar associado ao escopo da espontaneidade ocasional ou da imprescindível

conveniência de um formato contínuo. Ir além poderá, em algumas situações, fazer-se

necessário na conformidade de cada caso. Por essa razão, conviver com uma realidade cuja

existência depende de um envolvimento com a proporção extraordinária, tal arranjo é,

geralmente, manuseado por meio da divisão do encargo extra entre os atores do processo,

que funciona com essa disposição, na tentativa de minimizar o esgotamento, seus riscos e

seus danos. Ainda assim, a dosagem reduzida desse extraordinário em seu planejamento

para não ultrapassar a divisória do insuportável, dentro da hipótese de uma configuração

mediana de que não trará efeitos colaterais, não revela indicativos unânimes quanto a essa

expectativa. No que se pode observar, seja a curto, médio ou a longo prazo, a ocupação

laboral confinada que flui nos moldes de um viés intenso, tornado costumeiro pela

aceitação da necessidade de sua utilização, tem manifestado, por imposição do seu
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somatório, uma variedade de reflexos ao tempo das particularidades físicas, emocionais e

sociais de seus atores.

A vida de um atleta olímpico, por exemplo, obedece a uma rigorosa e esgotante

rotina de condicionamento físico que envolve treinamento intenso e repetitivo, dieta

alimentar impreterível e período de sono estabelecido. Apesar da capacidade física

adquirida para que a estrutura corporal possa suportar o enorme grau de dificuldade de

alguns movimentos, volta e meia esse profissional sofre as consequências da peculiaridade

excessiva natural a essa e outras modalidades esportivas, na forma de contusões e lesões

continuadas. Estamos propondo desenvolver, na lógica desse raciocínio, a teorização de

uma realidade que admite conviver o quanto possível com alguns exageros, não por uma

questão de vício, o que envolve outra dinâmica de abordagem, mas por uma condição

diferenciada para a realização de uma categoria profissional que, no entanto, deixará

algumas marcas produzidas ao longo da ultrapassagem periódica ou constante de alguns

limites, conforme o depoimento de Geralço retrata:

Na véspera de ir, ficava como todos os embarcados dizem: chutando lata, cachorro, tudo
porque sabe que tinha que ir para lá. Na véspera de descer... dois dias que não chegam.
Ficava contando as horas e, quanto mais me envolvia com o trabalho, elas passavam com
uma lerdeza irritante. Olha só! Quando estou para ir, sou tão quantitativo na irritação
quanto quantitativo em minha eficiência lá. Acho que reproduzo algumas coisas de lá
aqui. Como é que pode periodicamente atuar no lugar do meu prazer como se estivesse
no lugar de alguns desprazeres? Como é que pode de vez em quando, na folga, eu ter sido
o cara de lá, quando deveria ser apenas o cara daqui? Que doideira! (Geralço Arpaex,
Técnico de Operações Aposentado)

As palavras de Agnes corroboram às impressões citadas:

Quanto à rotina em casa, muitos não entendem o fato de ficarmos como dizem (à toa)
enquanto eles têm que trabalhar, mas se esquecem que não saímos de casa para um
cruzeiro. Periculosidade nos deixa apreensivos, inclusive no cotidiano em casa. (Agnes de
Lima, Rádio Operadora em PGG-22).

O trecho abaixo do depoimento de Marconius também ratificam tal pensamento:

[...]
quando você chega em casa, leva-se até uma semana para se readaptar à vida social
familiar, pois retornamos estressados com o ambiente e a rotina da plataforma. Muitas
vezes, o que nos leva mais ao stress não é o trabalho em si, mas a relação da gerência com
os empregados. (Marconius, técnico de operações/Coprod, aposentado.)

As marcas do domínio intenso de bordo aparecem nas entrevistas sempre na véspera

da transição, ou seja, da passagem para cada uma das formas existenciais, fazendo com que
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esta interface acione os reflexos desses tensionamentos. O retorno também não é diferente

pelo anseio das hora finais do embarque que parecem nunca chegar, para corpos e mentes

saturados pelo arroxo offshore. A citação abaixo, obtida no Facebook, de uma postagem

compartilhada, descreve os tensionamentos gerados por este universo, que a compreensão

de seu autor associa as palavras “loucos e corajosos” para comunicar uma dinâmica

pautada pela contínua superação imposta por conta das condições peculiares ao processo

produtivo de petróleo e gás em unidades marítimas denominada plataformas.

"Meu mundo offshore! Minha vida, meu trabalho!
Aqui não faz frio, nem calor! Tem televisão e telefone, ruins... mas tem! Aqui é morada
de gente corajosa que enfrenta a vida de frente, de lado, e de costas. Aqui o sol se põe e
nasce mais bonitos que em todos os lugares que já se viu. Aqui se aprende que a dor dói,
mas que a saudade, dói mais que tudo que dói mais. Aqui se perde aniversário, casamento,
batizado e muitos amores, que se vão pela dificuldade dessas dificuldades. Aqui
dorme-se cedo e acorda também! São 12 horas de trabalho. Cada ilha tem suas
dificuldades, umas cospem fogo, outras balançam até você querer desistir. Aqui tem
saudade maior do mundo. Pai de primeira viagem e de segunda também, com o coração
do tamanho de uma ervilha. Lá as vezes leva nossos entes queridos embora. A sensação é
que não se foi falada a última palavra porque estava aqui. Aqui tem gente de todo lado,
tem história de todo mundo! Aqui a vontade de voltar pra casa é maior de todas, aqui tem
ouvidos que quando ouvem “aeronave 5 minutos fora” faz o coração disparar mais que
encontrar o amor novo. A euforia de estar no helideck é igual de criança que ganha
brinquedo novo, mas a dor de ver aquele pássaro voltando é de arrebentar qualquer sonho,
mas uma vez se perdeu aquela viagem, aquele encontro, aquele casamento... Já me
perguntaram porque estou aqui e eu ainda não descobri a resposta para essa pergunta, já
me chamaram de doido, corajoso, mas também acho que não seja nada disso, aliás a vida
é feita de escolhas, mas ouvi uma frase que acredito muito que seja verdade: “aqui é só
pra loucos e corajosos!" (texto recebido via facebook, em 4/07/17 postado por Thiago
Mozeli Resende, extraído do compartilhamento do seu amigo Jelson Lopes).

O limiar entre o suportável e o insuportável se constitui na fronteira de uma linha

divisória que, em princípio de carreira, mostra-se forte, poderosa e invencível, com uma

aparência de fortaleza auferida pela coragem e pela ousadia na superação de cada dia,

potencializada pelo embalo dos ganhos. Em determinado ponto desta trajetória, as perdas -

antes não percebidas - começam a solicitar atenção para os débitos hibernados pelo sabor

do triunfo. Esse despertar começa a corroer gradativamente a capacidade de resistência, de

modo que a outrora divisória forte e poderosa entre o supotável e o insuportável se

transmuta em uma frágil linha tênue, cuja instabilidade instaura dor e sofrimento, de

acordo com o estado de existir de cada ator.
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CAPÍTULO 5

Aspectos e impactos da estadia

A forma como uma unidade offshore de petróleo e gás é vista e compreendida no

âmbito laboral social e econômico, e como é sentida no espírito do embarcado, em uma

projeção de como essas pessoas se percebem nesse contexto, dos elementos de maior abalo

sobre os dezesseis entrevistados sobre 14 dias de bordo numa classificação de A para alto,

M para médio, B para baixo e I para indiferente, foi apurado, em sua maioria, que o

confinamento, o ruído, o turno, o sono compulsório, a carga horária, a rotina e a

periculosidade apresentam um grau de dificuldade que oscila entre alto e médio impacto. A

remuneração e a folga são unanimidades consideradas atrativas, como o desafio, o espírito

de aventura e novas tecnologias também tidos como interessantes, e vocação e adrenalina

em uma proporção módica de interesse. Das carências a bordo, as mais sentidas são a

distância e a ausência da família, com certo aprofundamento no Natal, fim de ano e

aniversários; também em destaque a falta de sexo e de cerveja. Igreja é também

relacionada em uma abrangência mediana, convívio familiar e liberdade em uma variação

moderada para alta. Um dado, de certo modo intrigante e de alta abrangência mostrado

pela pesquisa, diz respeito à vida social e a amigos, uma vez que, mesmo em uma condição

reduzida, podemos considerar que a vida social tem o seu lugar na configuração societária

de bordo. De um universo de quinze pessoas, doze perfazem 80% dos que se veem

privados de vida social a bordo. Instiguei dois entrevistados sobre essa questão, em dois

momentos distintos. Uma abordagem foi direcionada a Luigo Walluar, feita na entrevista

com o grupo de Vitória. Sua colocação encontrou assentimento positivo nos outros três

colegas. A outra foi direcionada a Geralço Arpex, em sua residência aqui em Campos.

Falando sobre suas impressões no que tange a demandas e perdas de uma relação

social mais ampla na plataforma, Walluar vê o “cidadão offshore” destituído de dois fins

de semana, em uma “perda sem volta”. Diz ele: “Você perdeu o final de semana e fica por

isso mesmo. Isso vale para muitas datas comemorativas. O índice de depressão no Natal e

no Ano-Novo é tremendo. Muita gente se esconde lá nessas datas e não vai a essas

confraternizações”.
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Ao ser instigado sobre se estaria se reportando a um tipo de limitação ou alguma

perda no que se refere vida social quando embarcado, se, de certo modo, mesmo a bordo,

alguma vida social, declarou:

Não, não tenho. Eu tenho uma relação social exclusivamente voltada para o cumprimento
de uma jornada laboral ininterrupta partilhada em dois turnos de revezamento de 12 horas
de trabalho intercalado por um período de 12 horas de “descanso em caráter de
sobreaviso”, estando disponível em caso de emergência a qualquer momento. Considero
vida social um ajuntamento com iguais, que proporciona o prazer da interação fraterna
em seu caráter de sociabilidade. Como disse antes, por força da dinâmica de bordo, você
é obrigado a conviver com gente de diversas naturalidades. Você não escolhe aquelas
pessoas por afinidade para ter um relacionamento. Quando você sinaliza a possibilidade
de obter algum percentual de convívio em termos de vida social, é algo difícil, porque o
espaço de lazer está sendo cada vez mais reduzido, como se esta disponibilidade
implicasse em potencial dispersivo da ênfase laborativa. Quando vocês saíram, reduziram
mais ainda. Algumas plataformas tiveram suas quadras desativadas, outras ficaram sem
as saunas. Na plataforma em que trabalho, pode-se considerar a situação ainda como
“boa” se fizermos uma comparação com algumas unidades mais precarizadas. No
desempenho de minha função, ainda tenho um micro à minha disposição. A maioria dos
colegas não tem. Vários colegas que dependem do micro tiveram essa ferramenta retirada.
As salas de leitura de várias plataformas não mais existem por terem sido transformadas
em escritórios. Basicamente, meio social não mais existe na unidade em que trabalho. Às
vezes organizam um churrasco uma vez à noite, ou intercalados entre determinada
semana. Geralmente não vinga, porque a maioria não comparece. Eu mesmo não vou
porque deixei de comer carne. (Luigo Walluar - técnico de inspeção)

Em Campos, na residência de Geralço Arpex, quis saber dele se a razão de ter

complementado no quadro OUTROS, no questionário, Vida Social (Amigos) como carência

importante relacionada ao período de folga, também contemplava o período de bordo. O

entrevistado pontuou enfaticamente:

Aí lascou! Acho que vida social a bordo é uma questão um tanto complicada. Em 35 anos
de Petrobras, fiz apenas três ou cinco amigos, e você é um deles. A vida social a bordo é
priorizada pela ocupação exclusiva com o trabalho. A relação entre colegas de trabalho não
significa necessariamente o estabelecimento de amizade, visto que, por conta das metas
negociadas com a gerência, persegui-las gera competição e, em certas situações, alguns
antagonismos, alguns estranhamentos, algumas pinimas e clima ruim. Lamentavelmente a
possibilidade de suplantar os colegas de equipe instiga prudência nas relações, e estabelece
um clima fortuito de auto preservação em relação aos mais afoitos por recompensas
diversas. Neste caso, penso que lá em cima temos uma vida intensamente laboral, o que
difere muito da vida social que, legitimada pela folga, atende às expectativas de empatia
mais confiável. Penso que as probabilidades de construirmos amizades, de atarmos uma
interação de nobreza, depende do lugar, da sua ambiência e das coisas que rolam ali. Se em
35 anos de peroba só fiz cinco amigos, e você é um deles, já te disse isto, tem algum
mistério aí. (Geralço Arpex - técnico de operações, aposentado)
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Assim, os fatos relevantes que, em determinados momentos, tendem a tornar a

ambiência de bordo mais carregada, além do que já é, em função da monitoração rigorosa

de tudo que diz respeito ao processo extrativo e de utilidades, do corre-corre eventual

motivado por emergências, paradas parciais ou totais, seja por instabilidade no processo,

seja por parada programada, seja por queda no fornecimento de energia, algum alarme

indevido que acorda o pessoal do turno da noite, diz respeito a abordagens indevidas para

flexibilização de medidas de segurança ou de procedimentos diversos formalizada como

assédio moral, sinalizadas por alguns entrevistados, gerando neles algum retraimento, ou

instigando um estado de desconfiança e mal estar, conforme declaram:

Assédio moral para “flexibilizar”, ou seja, ignorar procedimentos. Greve seguida de
cárcere privado. O sentimento de impotência torna o ambiente desconfortável e
desprezível. (Deim Sanvat - na ativa, técnico de operações, Petrobras)
[...]
o encarregado da plataforma menosprezou minha capacidade física para a realização de
uma tarefa em que eu substitui um trabalhador fisicamente muito superior a mim, minha
resposta a ele foram 14 horas de trabalho sem nenhuma falha ou incidente qualquer,
como resultado foi a quebra do recorde mundial de descida de revestimento de nove
polegadas e cinco oitavos. Gostaria que o ser humano que trabalha no sistema offshore
trouxesse na bagagem conhecimento técnico, respeito, educação, responsabilidade moral
e profissional. (Ícaro Vocker, técnico de facilidades, Petrobras, aposentado)
[...]
Por sorte consegui me segurar. Pensei na minha família e não fiz besteira. Fiquei
transtornado, me isolei de algumas pessoas para não fazer nada que pudesse me
prejudicar. (Luberto Rucca, técnico eletricista, terceirizado)

Advertência por não aceitar violação de procedimento. Condições extremas de mar e
vento acima do limite não permitiu transitar sobre a gonduay (ponte sobre o mar entre
dois módulos) para efetivação da troca de turno. A gerência determinou que a equipe
fizesse uso da ponte assim mesmo, o que foi recusado pelas duas equipes: a que ia deixar
o turno e a que ia entrar no turno. (Viriatto Lavira, técnico de operações/Suprod,
Petrobras, aposentado)

Quem não passou pior isso? Acho que a grande maioria. Chefe te enchendo o
saco por questões de procedimento ou por antipatia. (Geralço Arpex, técnico de
operações, Petrobras, aposentado)

Acidentes com danos físicos, danos patrimoniais, ambientais, mortes queda de

helicóptero, queda de homem ao mar, também foram presenciados e vivenciados por vários

entrevistados, e no que isso lhes afetou. Marconius relata:

Já tive uma emergência em uma plataforma onde todo o piso ficou totalmente alagado de
petróleo, proveniente de um vazamento em uma junta de tubulação. Poderia ter ocorrido
o contato do petróleo e gás com as tomadas elétricas do modulo, porém isso não
aconteceu por milagre. Isso me afetou muito na minha folga, pois fiquei muito
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desgastado emocionalmente. Já sofri, também, uma queda de aeronave no mar, bem
próximo da plataforma (por pouco a mesma não se chocou com a planta de processo) e
essa ocorrência me deixou traumatizado por muitos anos, ficando com pavor de voar.
Mas, mesmo assim, estava lá no aeroporto a cada quinze dias para embarcar para a
plataforma. Foi sofrido mas sobrevivi. (Marconius de Vini, técnico de operações/Coprod,
Petrobras, aposentado)

As experiências do Viriatto foram marcadas por quase tragédias, conforme
ele descreve:

Sou um sobrevivente. O que vou lhe dizer pode parecer história de pescador, mas foi real.
Escapei sete vezes do óbito no curso do meu trabalho, na seguinte sequência: 1) Em 1981
prestes a desembarcar, minha gerência “solicitou” que descesse do helicóptero e ficasse
mais um dia para resolver uma situação de complexidade inesperada. Essa aeronave caiu
no mar causando a morte de todos. 2) Por falta de sinalização em um trabalho realizado
por terceirizados, caí num tanque vazio em uma altura de 8 metros. Por sorte atingi um
pilha de seis colchões que algumas pessoas esconderam para dormir, no caso de estarem
muito cansadas. 3) Ao fazer manutenção em uma monoboia, alguém abriu indevidamente
uma válvula que encheu aquele espaço de petróleo. Saí do local erguendo o corpo com
auxílio de uma carretilha com petróleo acima da linha da cintura. 4) Na montagem do
Módulo Antecipado de Ermitão, o piso do sanitário cedeu e caí no mar. Como tinha
muita gente no local e o mar estava na condição de mirante, fui imediatamente resgatado.
5) Um choque térmico de elevada intensidade resultou em uma grave paralisia facial, que
me afastou temporariamente do trabalho por recomendação médica. 6) Fiz um transbordo
de PBR-2 para PCE com o intuito de passar informações de como operar uma planta de
glicol. Fiquei lá por dois dias. Cinco horas após ter retornado, via outro transbordo à
PBR-2, a PCE entrou em estado de emergência do tipo blowout, resultando em 37
vítimas fatais. 7) No meu último voo, já fora da orla marítima, inexplicavelmente o vidro
de uma janela se soltou, atingindo o rotor de cauda da aeronave, que com muita
dificuldade conseguiu pousar próximo a um canavial. (Viriatto Lavira - 64 anos, 30 anos de
trabalho offshore, técnico de operações/Suprod, PCR-03, Petrobras, aposentado em 2010)

Ganhos, perdas, danos, extremos, reacionarismos, decepções, expectativas,

contrariedades, desafios, espírito de aventura, superação, boa remuneração, folga, ausência

da família, falta de aconchego, de amplitude social, confinamento, risco, periculosidade,

turno, isolamento, rotina, carga horária, sono, alimentação, adrenalina, atenção máxima etc

estão entre os ingredientes que compõem a vida à bordo de uma plataforma de petróleo e

gás. Esses ingredientes proporcionam a esse reduto ermo, na imensidão do oceano, que,

nas palavras de Geralço Arpex, (“...longe da vida... isolado do mundo social real... é o

cão...”) a configuração do existir deste espaço com um viés de intensidades, análogo à

resultante de um fermento, produz o modus operanti do exagero que, na surdina das

sutilezas, flui imperceptivelmente produzindo um espectro de antagonismo, reproduzido

pelos atores de sua naturalização, que gradativa e, sorrateiramente, invade os domínios

privados destes atores. Rildo Papurso, por exemplo, em casa na folga, troca o dia pela noite.

Enquanto a família dorme, ele fica no ar. Quando a família está próxima de acordar, ele se
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recolhe para dormir. Donciro conta que ouviu de certa cardiologista, em uma consulta para

exames, o seguinte comentário em relação a ele e ao seu trabalho e ao seu ritmo de vida na

folga “Senhor Donciro... o senhor precisa entender que o senhor vive no exagero de lá e o

traz para sua folga. O que a gente planta, mais dias, menos dias bate em nossa porta”.

Donciro diz que, naquele momento, se viu em sua plataforma quando debelou rapidamente

um vazamento de petróleo e gás de um poço, sozinho e à noite, e quando se deitou para

dormir indagou para si mesmo: “até quando vou viver neste exagero”?

A tabela abaixo intenta sintetizar que o labor offshore tem sido pavimentado pela

continuidade de distensões encobertas pela penumbra de um olhar superficial, porém

visíveis a um olhar inquiridor.

ANTAGONISMOS DE UM EXAGERO VELADO

CUSTOS BENEFÍCIOS

Confinamento X Folga

Intensidade laboral Remuneração

Alerta Constante X Segurança

Separação da Família X Melhor atendimento às demandas da família

Desempenho para alcance das metas X Chance de recomposição salarial

Trabalho Prescrito X Controle de riscos

Experiência Profissional X Domínio técnico ampliado

Procedimento X Trabalho seguro

Desconforto do EPI X Proteção à integridade física

CUSTO SOBRE O CUSTO

Trabalho Noturno X Desqualifica o sono

Turno de revezamento de 12 horas X Transtorno do relógio biológico



86

CONCLUSÃO

Neste ensaio, buscamos apresentar uma abordagem possível da dinâmica e das

condições de trabalho confinado nas plataformas de petróleo e gás da Bacia de Campos, a

partir dos discursos dos trabalhadores, propondo o conceito de “exagero” relacionado à

instituição de uma “área de sacrifício”, à produção de “mais valia”, e ao espaço que abriga

um modo diferenciado de vida visto como “habitus”. Este estudo de caso, pelo que

entendemos, parece apresentar uma abordagem inédita, que tem como especificidade a

tentativa de compreender a relação que envolve os elementos do conjunto

plataforma-capital-trabalho-estilo de vida, como um auto sacrifício que tem como objetivo

o prêmio diferenciado de um extra, vivenciado e obtido num regime sócio laboral

parcialmente fechado.

A organização deste espaço de vida e de trabalho demanda uma magnitude ímpar

que logrou instaurar neste universo para atender as complexidades de tamanha envergadura

o dispêndio de um desempenho laboral sem precedentes, se comparado a outras frentes do

mundo do trabalho. Tal práxis nos fornece um panorama de rigoroso desempenho a nível

de competência, disposição e performance profissional diferenciada pertinente à avaliação

feita por Ícaro Voker do que vivenciou e sentiu quando diz que... “Dos 35 anos, 7 meses e

16 dias que passei no universo offshore, vivi cada dia superando os meus limites e os

obstáculos da minha caminhada, onde a adrenalina e o desafio estiveram muito presentes

no meu dia a dia38.”

Essa conduta modal é apresentada como sendo o ”excesso de positividade”, por

acionar e submeter o indivíduo a uma pressão mental em acrescência, causada pelo excesso

extrativo do máximo que se pode obter de cada ser humano, lançando-o num locus de

predominância interna que sugere estar este ator no absoluto controle de si mesmo, e, desta

forma, obter, com maior eficácia, êxito em suas pretensões por uma cobrança cada vez

maior de si mesmo. Assim, o sistema incute, em seu espírito, que os fatores internos

proporcionam maior peso de controle em sua vida. O indivíduo é, de certa forma,

capturado em si mesmo para atender os ditames da superprodução, da supercomunicação,

do superdesempenho, em uma resultante auferida pela extinção de exigências internas em

favor da exigências externas. Cooptado pela possibilidade de fazer cada vez mais, o ser

38 Ícaro Vocker - técnico de facilidades, Petrobras, aposentado)
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humano é sutilmente convencido a agir na similitude do desempenho das máquinas, sendo

minado em seus referenciais de pertencimento, de identidade, de moralidade em certas

circunstâncias e tornado, em mera capacidade fluídica, em uma metamorfose ambulante

típica de uma vivência nômade, sem a inconveniência de certas inerências sociais que, ao

competirem com o superdesempenho, são vistas como inconvenientes ao sucesso de megas

empreendimentos.

No entanto, a carga desta positividade, em função do seu exagero, instaura no

indivíduo o sufocamento do seu “eu”, dado o esgotamento imposto por esta nova

ordenação sistematizada para sua potência laborativa. O mundo sob a dinâmica da

positividade, ao fomentar a exclusão dos opostos sociais externos, de forma a moldar o “eu”

pela uniformidade pessoal, lança os indivíduos num conflito interno contínuo que atua nos

domínios de si mesmos. Esta positividade de poder realizar é vista como mais eficiente do

que a negatividade do dever. Entende-se como negatividade do dever, por exemplo,

cuidados, critérios e normas regulamentadores vinculadas ao exercício de determinada

função laboral, (profissão) de modo a previnir um acidente, um desastre, um sinistro, etc.

Nas sociedades comandadas pela positividade, enquanto o dever for caracterizado pelo

cuidado, pela atenção, pela conduta prudente, será visto como perda de tempo, atraso,

redução na produtividade e no lucro. Por sua vez, a capacidade de poder realizar sem

determinadas medidas cautelares é entendida como ganho de tempo. O fazer assim ou fazer

assado é facultado como escolha do indivíduo. Logo, ele contende consigo mesmo e

assume quaisquer ônus nesse processo. Por admitir conduzir a exploração de si mesmo,

pensa estar no controle total de sua liberdade, mas acha-se duas vezes confinado: uma pelo

sistema e outra por si mesmo, quando o sistema avança sobre suas privacidades e ele as

reproduz no seu domicílio e na sua vida particular.

Sutilmente ao seu aprofundamento, como modo operante que incentiva a

incorporação da positividade em cada ator social, a moderna sociedade que preza por

eficiência e rendimento vai se afastando da suposta e ultrapassada sociedade correcional,

dada a incoerência de sua negatividade restritiva que incomoda e se opõe ao desejo

impositivo de realização e de superação contínuas, que não admite quaisquer obstáculos a

seus intentos. Enquanto uma sociedade se submete à negação de certos avanços que, para

além de sua normatização, contrariam o resguardo de suas fronteiras e tende a produzir

loucos e violadores deste código social, a liberalidade presente na sociedade do

desempenho, inclina-se, por sua vez, a produzi-los sem se importar se esta equalização
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gere super vencedores “depressivos ou fracassados”, visto que nossos iguais não reagem

identicamente em seus organismos, em suas emoções. Confiscado pelo discurso dessa

modalidade societária, o inconsciente social atende à sugestão de sucesso presente no

discurso de superação, capitaneada pelas benesses seguramente auferidas pela produção

maximizada. A sedução se dá pela expectativa de experimentar, descobrir e vivenciar o

mundo oculto pela proibição em que a “positividade do poder” tem sido propagada como

sendo “bem mais eficiente que a negatividade do dever”. Esse diagnóstico parece indicar

que, de certa forma, alguns dispositivos tidos como ilegais ou nocivos na pregressa

sociedade disciplinante vão sendo legalizados na subsequente sociedade competente. A

redução de impedimentos legais sobre algumas práticas, agora liberadas do “efeito de

bloqueio”, favorece o encantamento dos atores sociais pela possibilidade de se tornarem

mais dinâmicos, eficientes, altamente produtivos e recompensados. Todavia, arriscamos

uma ressalva, que poderíamos compreender a partir dos reflexos do agir deste novo

indivíduo, que o dever fortemente externo na sociedade disciplinar está presente na

sociedade do desempenho, agora fortemente internalizado por decisão voluntária imanente

à disposição interna de um novo espécime: o eu total.39

O indivíduo do desempenho não é cobrado pelo trabalho que pode realizar, mas

pelas metas potencializadas para o produto do trabalho, sob a promessa de auferir

vantagens como promoção, indução para cargo de confiança e recomposição salarial.

Nessa configuração, a ocupação laboral transforma-se em competição, em concorrência

acirrada que faz jorrar um fluxo hiperativo pelo receio da insegurança econômica. Sem

barreiras, sem proibições, sem o vínculo civilizado dos regulamentos, uma “promiscuidade

generalizada” instalou-se neste modo societário definido pelo “franqueamento total de

limites”. Incapaz de disciplinar as exigências do incontrolável, o sujeito contende não com

o sistema, mas consigo mesmo num “autorrelacionamento conflitivo”, que antecede a

doença depressiva. Dado a esse constante e profundo desgaste consigo mesmo, fica

ruminando, retroalimentado suas agonias em uma sansara interminável que o impede de

dominar os fantasmas do super eu. Seduzido pelo discurso do desempenho, direciona

contra si mesmo uma clausura exploratória que lhe sequestra a condição de homo liber

(HAN, 2017, p. 105), sujeitando-o a uma vida de “homo sacer de si mesmo” (HAN, 2017,

p. 105), em uma pseudo condição de liberdade e de soberania própria, pois

39 Grifo meu.
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a economia capitalista absolutiza a sobrevivência. Ela nutre se nutre da ilusão de que
mais capital gera mais vida, que gera mais capacidade para viver. A divisão rígida,
rigorosa entra a vida e a morte marca a própria vida com uma rigidez assustadora. A
preocupação por uma boa vida dá lugar à histeria pela sobrevivência. (HAN, 2017, p.
107).

Enquanto laborar para viver sugere indicativos de ter sido, durante alguns séculos, o

modo operante da sociedade disciplinar, viver para laborar, por sua vez, parece indicar o

novo paradigma da sociedade do desempenho, que opera sem a ética de sua antecessora.

Essa transição é entendida por GUIDDENS (Sociologia, 2012, p. 659) como portadora de

um “exemplo desorientador”, visto que seu modo operante sugere que a eficiência depende

de uma relação fortuita com certos vínculos sociais, por considerar sua proximidade como

obstáculo ao espírito fluido desta era. Ele menciona a percepção de Sennet, de que dentre

as resultantes que envolvem o ajustamento a algumas condições de trabalho pós-modernas

em seu ritmo acelerado ao imediatismo dos resultados, provocam a fragmentação do

elemento qualitativo moral que, tipificado por certos desvios para fazer valer o sucesso

garantido, não contempla o bom trabalho com qualidades necessárias, incorrendo no drama

da “corrosão do caráter”, porque incita a pulverização dos afetos comunitários, pela

intensidade produtiva crescente, fragilizando o sentimento de empatia social.

Uma forma de dissimular os débitos morais, sociais e de saúde resultantes da

alienação conquistada pela sociedade do desempenho consiste em não proporcionar tempo

para ponderar, considerar, contemplar, mediante o prolongamento temporal do homo

sacer40 pela saúde elevada a nova deusa41, que estabelece para seu homólogo denominado

homines sacri42 a mesma projeção. A vida fitness, na verdade, é um acessório da

sociedade do desempenho, que julgou necessário adicionar, ao jogo do poder, realizar

momentos passageiros e fugidios que, supostamente à reposição de energia, consome

outro adicional de energia, por atuar como um dopping que impeça a desaceleração da

40 Homo sacer: condição de excluído da sociedade por um delito, uma vida propensa a ser morta. No caso em questão,
um prisioneiro do modo operante do desempenho. (HAN, 2017, p. 44).

41 Saúde elevada da nova deusa: a febre da boa forma física dilata o consumo temporal do homem na sociedade do
desempenho envolvendo-o no continuísmo ocupacional de um interminável círculo giratório (HAN, 2017, p. 108).

42 Homines sacri: uma referência aos judeus nos campos de concentração e aos prisioneiros de Guantánamo. (HAN,
2017, p. 108).
Relaciona essas três figuras representativas de uma atualidade em que a celebração e a contemplação acham-se
profundamente precarizadas em sua prática para favorecer o trabalho, elevando-o a uma condição totalitária, que situa
o contingente profissional a uma condição prisional, dissimulada pelo tempo ocupacional consumido para manutenção
da boa forma física. (HAN, 2017, p. 113).
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eficiência pós-moderna. O homem deste tempo parece despontar como uma peça do

tabuleiro de xadrez na tipologia de um folguedo nas mãos de Mamon43. Celebra-se o corpo

em honra à deusa saúde, para que essa não permita que ele se arrefeça na manutenção dos

interesses de um papel cifrado e elevado à categoria de soberano social denominado

Capital, que, divinizado, reina sobre seus súditos por meio da captura de todo o tempo que

suga deles. Assim,

[...]
Fica desde logo claro que o trabalhador, (indivíduo do desempenho)44 durante toda sua
existência, nada mais é que força de trabalho, que todo o seu tempo disponível é, por
natureza e por lei, tempo de trabalho a ser empregado no próprio aumento do capital. Não
tem qualquer sentido o tempo para educação, para o desenvolvimento intelectual, para
preencher funções sociais, para o convício social, para o livre exercício das forças físicas
e espirituais, para o descanso dominical, mesmo nos países santificadores do domingo.
Mas em seu impulso cego, desmedido, em sua voracidade por trabalho excedente, viola o
capital os limites extremos, físicos e morais, da jornada de trabalho. Usurpa o tempo que
deve preencher ao crescimento, ao desenvolvimento, à saúde do corpo. Rouba o tempo
necessário para se respirar ar puro, e absorver a luz do sol. (MARX, 2013, p. 306).

A sociedade do desempenho, nos dias de hoje, conforme a percepção de HAN, 2017,

abocanhou o tempo antes destinado à celebração que envolvia o sagrado transcendente, ao

lazer do corpo e do espírito, para disponibilizá-lo em exclusividade na execução do

trabalho. Esse arranjo prioriza o tempo para o trabalho e incide, sobre ele, um viés que

HAN, 2017, considera totalitário, em que da pausa foi excluído o intervalo, agora

subentendido como pertencente ao trabalho. Sua serventia nada mais é que a mitigação

fracionada do desgaste pelo trabalho com vistas ao seu prolongamento. O homem desta

sociedade é um ser coativo que, por onde quer que vá, traz em si mesmo um “campo de

trabalho”. Explorando a si mesmo, já não lhe é possível perceber que se tornou seu próprio

carcereiro, torturador e torturado, senhor de sua eficácia e servo de sua recompensa.

A sofisticação capitalista percebeu que a cooptação do indivíduo pela

autoexploração é mais eficiente do que a exploração externa imposta por um terceiro. A

possibilidade de ser eficiente e auferir vantagens da eficiência inculca o sentimento de

decisão pessoal por ter se colocado em suas mãos a decisão de como laborar. Assim, temos

no homem laboral a base deste regime neoliberal, que se sustenta na pseudo

autorrealização da pseudo liberdade plena. “Otimizo a mim mesmo para a morte. Nesse

43 Fala de Cristo, registrada nos livros de Mateus 6:24 e Lucas 16:13, usada como personificação da riqueza à categoria
um ente metafísico com poder absoluto sobre todas as coisas.

44 Grifo meu.
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contexto não é possível haver nenhuma resistência, levante ou revolução ”. (HAN, 2017, p.

116).

Pode-se dizer, portanto, que o modo existencial de cada um sobreviver pelo

desempenho pavimentado pelos embates da concorrência de habilidades, acaba por nos

consumir, pelas neuroses do ter que conseguir, custe o que custar. Ser saudável contrapõe à

exageração da vida a toque de caixa, por que a morbidez tem seu lugar na desaceleração

dos extremo que vicia, entorpece e adoece. Sem esta negatividade que restaura, “a vida

enrijece e morre” por nos tornar em mortos-vivos.

O jargão Petrobras de que “o desafio é a nossa energia” parece trazer em si o

exagero latente que conduz a vida e o trabalho em suas plataformas. Essa frase

disseminada no universo Petrobras como elemento representativo de sua magnitude, em

termos de capacidade, inovações, positividade nas realizações e superação continuada, traz

em si a disputa, a instigação para a realização de coisas grandes, que logram ultrapassar as

barreiras das possibilidades em termos de competência, habilidade, imaginação,

criatividade etc. O apelo desse discurso aparentemente simples e despretensioso está

requerendo e informando, à sua força de trabalho, que estes ingredientes são os

combustíveis permanentes do habitus de sua práxis existencial que flui para além das

fronteiras da superação, e na projeção continuada de uma fonte energética inesgotável,

lança sobre os atores offshore num processo paulatinamente crescente a sugar sua força de

trabalho. Ao que parece esta frase inocente inaugurou, no universo Petrobras, o que

Byung-Chul Han expõe em sua obra Sociedade do Cansaço, Vozes, 2017.

Não estamos, de modo algum, atribuindo à performance do profissional offshore

exclusividade na aceleração da vida moderna e na intensidade do seu fluxo laboral, nem

tampouco situando essa categoria como elemento central no propósito desta investigação.

Por amostragem, objetivamos apresentar por meio deste estudo de caso, uma categoria

ocupacional dividida, ou seja, seccionada, bipartida no curso de sua vivência por dois

modos existenciais, em constante tensionamento, que por força da logística de sua

dinâmica de trabalho, mantém este contingente periodicamente à parte do mundo mais

amplo, em uma tipologia de clausura social quinzenal, na formalidade de um habitus

acordado pelos interesses das partes. As condições diferenciadas da vida offshore faz com

que ela flua na simultaneidade unipolar do que atrai e bipolar do que contraria. Nestes

termos, se administrar uma vida não é coisa fácil, imagine o que se despende para

administrar duas vidas. O offshore sabe o que isso significa, porque vive a realidade de um
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ethos45 que lida com a exageração. A visão proporcionada por este estudo se constituiu

com base na observação direta, nas falas das testemunhas oculares entrevistadas, nas suas

percepções, e na associação com os assuntos abordados pelos autores consultados.

Desse modo, esperamos que este estudo amadureça, no sentido de colaborar com a

compreensão dos investimentos e dos passivos dessas relações.

45 Ethos - Conjunto dos costumnes e h´pabitos fundamentais, no âmbito do comportamento (instituições, afazeres, etc.)
e dsa cultura (valores, ideias ou crenças, caracuarésticos de uma determinada coleticvidade, época ou região
(https://www.google.com.br/search?q=ethos+etimologia).

Ethos é uma palavra com origem grega, que significa "caráter moral". É usada para descrever o conjunto de hábitos ou
crenças que definem uma comunidade ou nação. No âmbito da sociologia e antropologia, o ethos são os costumes e os
traços comportamentais que distinguem um povo. (https://www.google.com.br/search?q=ethos&oq=ETHOS).
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ANEXOS

Este tópico contém as entrevistas e os questionários dispostos como ferramenta

metodológica para a coleta das informações, e, posteriormente ao recebimento do material,

analisados à luz dos fundamentos teóricos pertinentes aos autores consultados, com vistas

ao embasamento destinado à compilação etnográfica do conjunto de dados.

Entrevista – 1

Agnes Lima - 48 anos, terceirizada, 18 anos de trabalho offshore em plataforma, rádio
operadora na unidade marítima PGG22.

Da sua percepção de bordo e de folga:

1- O que lhe agrada a bordo?
R.: Comodidade em não ter que ficar enfrentado trânsito, indo e vindo todos os dias, a
natureza ao nosso redor simplesmente espetacular, o pôr do sol, enfim, uma visão
privilegiada.
2- O que lhe desagrada a bordo?
R.: Pode parecer ironia, mas o fato de não poder estar em casa com as pessoas que amo, a
saudade dos amigos e dos familiares.
3- Como lida com a interface (transição) embarque x folga?
R.: Torcendo para que a folga passe para 21, a escala de 14x14 para 14x21. A folga passa
rápido demais.
4- Alguma dificuldade em administrar sua folga?
R.: Mais ou menos.
5- Qual foi a quinzena, a semana, o ano ou o momento mais difícil para você a bordo?
Por quê?
R.: Em vários momentos, houve um Natal que disse que iria passar com meu filho e não
consegui desembarcar e ele me chamou de mentirosa; ele tinha apenas 05 anos. E não tem
sido fácil passar os eventos de fim de ano longe de casa como tem sido.
6- Já vivenviou alguma situação atípica a bordo em termos de emergência? Caso
positivo, como foi e como isso lhe afetou emocionalmente no seu trabalho e na sua
folga?
R.: Sim, um princípio de incêndio, mas foi tranquilo. Já a queda de uma aeronave se não
me engano em 2011, na Bacia. Isso sim me deixou muito mal, a ponto de não conseguir
fazer o embarque seguinte.
7- Já passou por algum constrangimento a bordo devido a um tratamento antiético ou
alguma abordagem inconveniente? Caso positivo, como foi e como isso lhe afetou
emocionalmente e no seu trabalho?
R.: Cantadas ocorrem em qualquer lugar. Quanto a inconvenientes, sempre soube agir de
forma correta e direta. Nunca dou certas liberdades.
8- Já pensou em desistir do trabalho offshore e, posteriormente, renunciou à ideia?
Poderia explicar?
R.: Nâo mas te confesso que estou ficando cansada, mas desistir não.
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9- O que você gostaria que mudasse para melhor no cotidiano das unidades
marítimas de extração de óleo e gás?
R.: A escala de 14 X 14 para 14 X 21.
10- Diga algo que julga importante mencionar quanto ao cotidiano do trabalho
offshore. Pode ser algo com que você concorde ou com o qual não concorde.
R.: O importante é que todos possam viver em um ambiente tranquilo, harmonioso,
saudável e que todos sejam tratados com igualdade em todos os momentos. Porque
estamos juntos neste barco e quando a situação se torna crítica, em uma emergência, por
exemplo, somos todos passageiros com o mesmo destino.
11- Que conselho você daria a quem está disposto a ingressar no universo de trabalho
offshore?
R.: Força, foco e fé.

QUESTIONÁRIO

1- Cidade em que reside e Unidade da Federação (Estado)

Rio de Janeiro Rio de Janeiro

2- Tempo de deslocamento de sua casa até o local de trabalho.

3- Das coisas que mais sente falta a bordo, assinale com X e complemente com outras
demandas, digitando-as em OUTROS, à direita do asterisco.

CERVEJA X SEXO X IGREJA OUTROS *AMIGOS E FAMILIARES

4- Caso tenha citado Vida Social (Amigos), está se referindo apenas ao período de folga ou
inclui também nisso o contexto de bordo?

R.: Ambos.

5- Consegue lidar bem com a abstinência?

6- Em se tratando do modo consumista, como você se classifica em seu consumo?

BAIXO O NECESSÁRIO X MÉDIO ALTO EXTRAVAGANTE

7- Quais os fatores atrativos para você no trabalho offshore? Pode marcar 3 opções
assinalando um X ao lado.

CURIOSIDADE DESAFIO X FOLGA NOVAS TECNOLOGIAS
ADRENALINA VOCAÇÃO X REMUNERAÇÃO ESPÍRITO DE AVENTURA

8- Outro: R.: Necessidade

9- Classifique os elementos abaixo em (B) Baixo; (M) Médio; (A) Alto; ou (I) Indiferente,
de acordo com o impacto sobre você em uma unidade marítima de extração de petróleo e
gás.

A A M B M M A

7 HORAS

X S N



97

CONFINAMENTO RUÍDO TURNO SONO CARGA HORÁRIA ROTINA PERICULOSIDADE

10 - De acordo com o que você assinalou acima, como isso se manifesta sobre você no seu
cotidiano de trabalho e como reflete no seu reduto familiar?

R.: Em se tratando de confinamento, na verdade não é agradável, mas graças à tecnologia, se
torna mais tolerável. Quanto ao ruído, é muito ruim; o que nos deixa mais agitados em
família. Já o sono, esse é todo descontrolado, o que, na maioria das vezes, nossos familiares
não conseguem acompanhar o nosso ritmo. A carga horária se torna puxada, mas nada que
não consigamos relevar, inclusive em casa. Quanto à rotina em casa, muitos não entendem o
fato de ficarmos, como dizem (à toa), enquanto eles têm que trabalhar, mas se esquecem que
não saímos de casa para um cruzeiro. Periculosidade nos deixa apreensivos, inclusive no
cotidiano em casa.

Entrevista – 2

Deim Santav - 50 anos, na ativa, 27 anos de trabalho offshore, técnico de operações na
unidade marítima PST08, Petrobras.

Da sua percepção de bordo e de folga:

1- O que lhe agrada a bordo?
R.: Companheirismo, realização profissional, concretização de tarefas, dever cumprido
2- O que lhe desagrada a bordo?
R.: A pressão do sistema de gestão, o quantitativo de tarefas, o determinismo de resultados,
apresentação dos resultados ao gestor que, por sua vez, os repassa a seu superior.
3- Como lida com a interface (transição) embarque x folga?
R.: Já lidei melhor com essa situação que classifico em duas fases. A 1ª fase consistia na
expectativa de colher os resultados do trabalho em duas disposições: a) reconhecimento
profissional da empresa pelo desempenho apresentado, atendimento às demandas pessoais
e familiar. Na 2ª fase, isso se corrompeu devido às incertezas previdenciárias da
monstruosa gestão deste desgoverno golpista. Já foi tranquilo. Agora não é por conta desta
situação.
4- Alguma dificuldade em administrar sua folga?
R.: Não. Há a sensação de ser rápida pelo acúmulo de coisas que não pude fazer antes do
término da folga. O ciclo se repete porque aquilo que não consegui fazer na folga anterior,
se acumula com outras coisas que surgem ao embarque seguinte.
5- Alguma quinzena, semana, ano ou momento mais difícil para você a bordo? Por
quê?
R.: Sim. Enfermidade e óbito de minha mãe. Períodos de greve.
6- Já vivenciou alguma situação atípica a bordo em termos de emergência? Caso
positivo, como foi e como isso lhe afetou emocionalmente no seu trabalho e na sua
folga?
R.: Sim. Vazamento de grandes proporções, princípios de incêndio e explosão. Afeta
porque aprendemos a conhecer e a conviver com o pior.
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7- Já passou por algum constrangimento a bordo devido a um tratamento antiético ou
alguma abordagem inconveniente? Caso positivo, como foi e como isso lhe afetou
emocionalmente e no seu trabalho?
R.: Assédio moral para “flexibilizar”, ou seja, ignorar procedimentos. Greve seguida de
cárcere privado. O sentimento de impotência torna o ambiente desconfortável e
desprezível.
8- Já pensou em desistir do trabalho offshore e, posteriormente, renunciou à ideia?
Poderia explicar?
R.: Não, por falta de opção. Se tivesse encontrado outra opção, já estaria fora ou talvez
nunca teria entrado nisso.
9- O que você gostaria que mudasse para melhor no cotidiano das unidades
marítimas de extração de óleo e gás?
R.: Postura gerencial em relação à natureza da função de uma atividade suis generis.
Reconhecer que o universo laboral offshore é diferente, dada a necessidade de cuidado
máximo a todo instante. Frieza da gestão de terra, que não conhece a realidade a bordo.
Muitos gestores de terra sequer pisaram em uma plataforma.
10- Diga algo que julga importante mencionar quanto ao cotidiano do trabalho
offshore. Pode ser algo com que você concorde ou com o qual não concorde.
R.: Questões sociais dos funcionários deveriam ter melhor acompanhamento. Reparação de
danos sociais na esfera familiar. A constituição da família se dá naturalmente, pela
presença de seus integrantes. Vida familiar prejudicada. Deveríamos ser preparados,
ensinados e capacitados a lidar com isso. Esfriamento conjugal e vice versa geram o caos
familiar. Desintegração da família.
11- Que conselho você daria a quem está disposto a ingressar no universo de trabalho
offshore?
R.: Se tiver muita carência de recurso, é uma boa opção, desde que primeirizado, ou seja,
como funcionário da Petrobras, por enquanto. Se puder transformar isso num plano
intermediário em um período de curta ou média duração, seria menos prejudicial. Se tiver
chance de realização profissional em outra esfera laboral que atenda suas expectativas,
esquece isso.

QUESTIONÁRIO

1- Cidade em que reside e Unidade da Federação (Estado)

Campos dos Goytacazes Rio de Janeiro

2- Tempo de deslocamento de sua casa até o local de trabalho.

3- Das coisas que mais sente falta a bordo, assinale com um X e complemente com outras
demandas digitando-as em OUTROS, à direita do asterisco.

CERVEJA X SEXO X IGREJA OUTROS *FAMÍLIA

4- Consegue lidar bem com a abstinência?

5- Em se tratando do modo consumista, como você classifica seu consumo?

3 HORAS

X S N
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BAIXO O NECESSÁRIO X MÉDIO X ALTO EXTRAVAGANTE

OBS.: O entrevistado considera seu consumo como necessário, por girar em torno do que
realmente precisa, ou seja, sem a aquisição de supérfluos. No que se refere à cifra, isto é, o
valor monetário do necessário é visto por ele como alto, tendo em vista o aumento
constante dos preços. Enquanto seus proventos são regulados, os preços daquilo que
precisa para ele e sua família viverem com dignidade são constantemente alterados para
maior valor.

6- Quais os fatores atrativos para você no trabalho offshore? Pode marcar 3 opções,
assinalando um X ao lado.

CURIOSIDADE DESAFIO X FOLGA NOVAS TECNOLOGIAS
ADRENALINA VOCAÇÃO X REMUNERAÇÃO ESPÍRITO DE AVENTURA

7- Classifique os elementos abaixo em (B) Baixo; (M) Médio; (A) Alto; ou (I) Indiferente,
de acordo com o impacto sobre você em uma unidade marítima de extração de petróleo e
gás.

M B A A M M A
CONFINAMENTO RUÍDO TURNO SONO CARGA HORÁRIA ROTINA PERICULOSIDADE

8- De acordo com o que você assinalou acima, como isso se manifesta sobre você no seu
cotidiano de trabalho e como reflete no seu reduto familiar?

R- Preocupação de até quando conseguirei lidar com esta situação e como isso continuará
afetar minha família.

Adile - Esposa de Deim, e sua filha Maruska 20, dizem que a família tem duas vidas. Uma
com Deim embarcado e outra com Deim desembarcado. Segundo Adile, Deim traz para casa
algumas coisas do mundo offshore das quais não consegue se desvencilhar. Diz que nos
cinco primeiros dias do embarque dele, sente-se um pouco aliviada, a saber: dos três dias de
tensão que antecede ao embarque, da ocupação dele de fazer coisas pendentes e da
preocupação intensa de realizá-las até o último segundo da folga mesmo a caminho da
rodoviária.

- Aí Quando vou levar meu marido na rodoviária, fico com “raiva de bicho” porque
devido ao acúmulo de coisas que ele “tem que fazer na folga”, e, geralmente não dá conta
de fazê-las, pois se acumulam a cada ciclo de embarque/folga. Por conta disto a gente
fica uma miséria de tempo juntos e ele vai para a plataforma de um jeito que parece qua
não vai voltar. Aguenta isso! Ele traz de lá um ativismo do qual não consegue se
desvencilhar, quer dizer, vem de lá focado num monte de coisas que “precisa fazer”, que
se acumula ao que não conseguiu realizar na folga anterior e acaba reproduzindo em casa
a intensidade metódica do seu trabalho. Odeio isso! Cada integrante da família tem suas
atividades. Eu trabalho na justiça eleitoral, nossa primogênita Maruska estuda medicina,
Janjão e Kika estão no ensino fundamental. Quando ele chega, nossa rotina muda,
ficando mais agitada. Com ele em casa nossa vida torna-se mais dinâmica, mais ativa,
mais agitada, mais corrida, e gente tenta se adaptar. Com ele em casa, a gente vive de um
jeito diferente quando está embarcado. A gente tem duas vidas. Acho que é isso. Quando
ele vai para a plataforma, sinto um certo alívio de sua irritabilidade que nos atinge pela
preocupação de fazer coisas pendentes até o último segundo da folga. Até o último



100

segundo faz inúmeras recomendações. Que saco! Mas depois de cinco dias, a gente sente
uma falta danada dele. Nos finais de semana tem churrasco, no meio da semana
hambúrguer gourmet, noite de pizzas, às vezes uma pequena viagem em fim de semana
etc. Quando ele não está, não temos nada disso. A gente se gosta, se ama, se curte, mas
de certa forma somos vítimas de dois mundos em contenda que se colidem, que
conspiram um contra o outro, que disputam e clamam por prioridade. Ele se esforça por
se enquadrar a nós, e nós a ele, e isso causa algum desgaste. Mas temos conseguido
sobreviver a estes antagonismos. (Adeli - esposa do técnico de operações Deim, 50 anos,
sendo 27 de trabalho offshore em plataforma.

Maruska - Quando papai está lá, me torno o “motorista compulsório” da família.

Adile - Quando ele está em casa, a nossa vida é mais dinâmica, mais ativa, mais agitada. Ele
se divide entre nós e as coisas sempre acumuladas que tem para fazer. Nos finais de semana,
tem churrasco; no meio da semana, tem hambúrguer gourmet, noite de pizza, alguma viagem,
etc. Quando ele não está, não rola nada disso. A gente se gosta, se ama, se curte, mas somos
vítimas de tudo isso e temos conseguido sobreviver a estes antagonismos.

Entrevista – 3

Gael Brilsen - 28 nos, na ativa, 6 anos de trabalho offshore, técnico de operações na
unidade marítima PGG-33, Petrobras.

Da sua percepção de bordo e de folga:

1- O que lhe agrada a bordo?
R.: Convívio com colegas de trabalho.
2- O que lhe desagrada a bordo?
R.: Comida ruim, indefinições gerenciais e falta de autonomia para solucionar problemas.
3- Como lida com a interface (transição) embarque x folga?
R.:É bem tranquila, porém, nos dias que antecedem o embarque fico agitado.
4- Alguma dificuldade em administrar sua folga?
R.:Não.
5- Qual foi a quinzena, a semana, o ano ou o momento mais difícil para você a bordo?
Por quê?
R.: Não me lembro o período, mas foi uma quinzena na qual tive que trabalhar sozinho
pelo dia, sem que houvesse a divisão das atividades, o trabalho foi muito exaustivo.
6- Já vivenciou alguma situação atípica a bordo em termos de emergência? Caso
positivo, como foi e como isso lhe afetou emocionalmente no seu trabalho e na sua
folga?
R.: Não.
7- Já passou por algum constrangimento a bordo devido a um tratamento antiético ou
alguma abordagem inconveniente? Caso positivo, como foi e como isso lhe afetou
emocionalmente e no seu trabalho?
R.: Não.



101

8- Já pensou em desistir do trabalho offshore e posteriormente renunciou à ideia?
Poderia explicar?
R.: Não.
9- O que você gostaria que mudasse para melhor no cotidiano das unidades
marítimas de extração de óleo e gás?
R.: Melhor estrutura da área de lazer e melhorar a alimentação.
10- Diga algo que julga importante mencionar quanto ao cotidiano do trabalho
offshore. Pode ser algo com que você concorde ou com o qual não concorde.
R.: O confinamento é extremamente danoso ao psicológico do trabalhador embarcado,
portanto é preciso estar bem psicologicamente para tal trabalho.
11- Que conselho você daria a quem está disposto a ingressar no universo de trabalho
offshore?
R.: É uma área muito boa, particularmente na Petrobras, existe muita possibilidade de
crescimento profissional. Aconselharia a ingressar na área offshore e experimentar os
desafios para ter um crescimento profissional e pessoal.
O salário e a folga são favoráveis. Em contrapartida, o confinamento e os riscos inerentes
ao processo são desfavoráveis.

QUESTIONÁRIO

1- Cidade em que reside e Unidade da Federação (Estado)

Vitória Espírito Santo

2- Tempo de deslocamento de sua casa até o local de trabalho.

3- Das coisas que mais sente falta a bordo, assinale com X e complemente com outras
demandas, digitando-as em OUTROS, à direita do asterisco.

R.: Vida social e sexo fazem falta em uma proporção muito intensa. Cerveja me faz muita
falta.

4- Consegue lidar bem com a abstinência?

5- Em se tratando do modo consumista, como você se classifica em seu consumo?

BAIXO O NECESSÁRIO MÉDIO X ALTO EXTRAVAGANTE

6- Qual o fator atrativo para você no trabalho offshore? Pode marcar 3 opções assinalando
um X ao lado.

CURIOSIDADE DESAFIO FOLGA NOVAS TECNOLOGIAS
ADRENALINA VOCAÇÃO X REMUNERAÇÃO X ESPÍRITO DE AVENTURA

7-Outro: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3,5 HORAS

X CERVEJA X SEXO X IGREJA OUTROS *VIDA SOCIAL (AMIGOS)

X S N
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8- Classifique os elementos abaixo em (B) Baixo; (M) Médio; (A) Alto; ou (I) Indiferente,
de acordo com o impacto sobre você em uma unidade marítima de extração de petróleo e
gás.

A M M M A M M
CONFINAMENTO RUÍDO TURNO SONO CARGA HORÁRIA ROTINA PERICULOSIDADE

9- De acordo com o que você assinalou acima, como isso se manifesta sobre você no seu
cotidiano de trabalho e como reflete no seu reduto familiar?

R.: Um pouco de desconforto ao término da folga.

Entrevista – 4

Geralço Arpex, 67 anos, 25 anos de trabalho offshore, 35 anos na Petrobras, técnico de
operações na unidade marítma PGG-22, aposentado em 2015.

Da sua percepção de bordo e de folga:

1- O que lhe agradava a bordo?
R.: Uma boa conversa e o envolvimento com o trabalho. Pegar firme no trabalho era, para
mim, uma forma de fazer o tempo passar mais rápido.
2- O que lhe desagradava a bordo?
R.: A separação das coisas que mais gostava, chefias complicadas que não te
compreendiam, ou compreendiam, mas faziam de conta que não, por terem que fazer o que
seus superiores exigiam à revelia procedimental. Resumindo, o confinamento e certos
antagonismos.
3- Como lidava com a interface (transição) embarque x folga?
R.: Na véspera de ir, ficava como todos os embarcados dizem: chutando lata, cachorro,
tudo porque sabe que vai para lá. Dois dias que não chegam. Ficava contando as horas, e,
quanto mais me envolvia com o trabalho, elas passavam com uma lerdeza irritante. Olha só!
Quando estou para ir, sou tão quantitativo na irritação quanto quantitativo em minha
eficiência lá. Acho que reproduzo algumas coisas de lá aqui. Como é que pode
periodicamente atuar no lugar do meu prazer como se estivesse no lugar de alguns
desprazeres? Como é que pode, de vez em quando, na folga, eu ser o cara de lá, quando
deveria ser apenas o cara daqui? Que doideira!
4- Alguma dificuldade em administrar sua folga?
R.: Não.
5- Qual foi a quinzena, a semana, o ano ou o momento mais difícil para você a bordo?
Por quê?
R.: Natal e Ano-Novo. Durante oito anos vivi sem Natal e Ano-Novo em companhia da
família. A escala era 14 X 14 e ninguém trocava de escala para não perder estas datas junto
da familia. Por aí você pode ver que o desinteresse em favorecer o colega, abrindo mão de
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um Natal ou Ano-Novo, não é uma postura peculiar a amigos. Quando a escala mudou
para 14 X 21 pude usufruir de alguns natais e Ano-Novo com a família.
6- Já passou por alguma situação atípica a bordo em termos de emergência? Caso
positivo, como foi e como isso lhe afetou emocionalmente no seu trabalho e na sua
folga?
R.: Muita coisa. Desde a década de 80, quando estava a bordo do PP-Moraes, e a torre
explodiu. Fogo em caldeira, fogo na planta de processo, fogo em todas as plartaformas que
trabalhei, inclusive S-11, quando um temporal rompeu as três ancoras, ficando a penas uma.
Arrebentou linhas, vazou, pegou fogo, a plataforma adernou, foi um inferno. Peguei tudo
de emergência em plataforma. Passei por todo tipo de emergência que você possa imaginar
em plataforma marítima.
Pesquisador - Que conotação você quer dar a essa palavra...
R - Inferno?
Impotência total pela impossibilidade de controlar uma situação grave, angustiante e
apavorante. Imagine uma plataforma pegando fogo, linhas arrebentadas jorrando petróleo e
gás, sem gerador, sem luz, sem bombas de combate a incêndio, o fogo lambendo, à noite,
mar revolto e a claridade disponível para fazermos alguma coisa era a luminosidade do
incêndio. Inferno deve ser algo muito próximo ou pior do que isso. Mas o ser humano
consegue superar coisas deste porte, apesar do desgaste de um turbilhão de adernalina.
Superei isto pensando positivamente. Creio que por este estado de espírito foi que consegui
encarar esta vida de trabalho por 35 anos.
7- Já passou por algum constrangimento a bordo devido a um tratamento antiético ou
alguma abordagem inconveniente? Caso positivo, como foi e como isso lhe afetou
emocionalmente e no seu trabalho?
R.: Sim. Quem não passou pior isso? Acho que a grande maioria. Chefe te enchendo o
saco por questões de procedimento ou por antipatia. Quando saí de Garoupa para S-11, um
chefe de Garoupa que não gostava de mim - prefiro não citar nomes - tentou dificultar
minha vida na S-11, ao ponto da gerência de terra da S-11 ligar para mim e perguntar:
Geralço, você tem ou teve algum problema com Sicrano? Esse cara está sempre me
ligando e instigando para te encher o saco aí em S-11. De uma plataforma esse cara tentou
me perseguir em outra plataforma. Tem gente assim na bacia. A sorte sorriu para mim,
porque este chefe de S-11 gostava de mim por ver meu trabalho com bons olhos.
8- Já pensou em desistir do trabalho offshore e, posteriormente, renunciou à ideia?
Poderia explicar?
R.: Muitas vezes. Mas você não sai porque a preocupação com a família pesa muito. Num
país com poucas oportunidades de um emprego satisfatório, que permita atender com
dignidade às demandas suas e da família, sua mente funciona com o intuito de permanecer,
de prosseguir, de segurar a onda até onde por possível fazê-lo. Sempre se superando até
onde o transbordar do gargalo lhe permitir.
9- O que você gostaria que mudasse para melhor no cotidiano das unidades
marítimas de extração de óleo e gás?
R.: Quando entrei não tínhamos telefone, televisão e internet. Vivemos um período
completamente ilhados do mundo. Quando saí, essas coisas estavam disponíveis. Mas há
muitas outras coisas que podem ser mudadas. Chefe, por exemplo. Não pode ser daquele
tipo soberbo e inflexível que lhe enche a porra do saco e não sabe filtrar o cara de terra que
enche o dele. É preciso que haja algumas mudanças na cabeça de determinados chefes que,
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ao invés de favorecer a companhia, perde tempo pelo vício da demonstração de poder. A
empresa é muito grande, muito rica, muito eficiente, muito positiva, para ser deteriorada
por gente que não sabe conviver com a alteridade. Depois você vê o roubo dentro da
empresa, o desvio de rios de dinheiro. Esses infelizes apertam, expremem, sem necessidade,
para além dos limites, quem realmente toca o negócio e realiza o lucro. Seria a maior e a
mais necessária de todas as mudanças: a humanização da cabeça dos gestores.
10- Diga algo que julga importante mencionar quanto ao cotidiano do trabalho
offshore. Pode ser algo com que você concorde ou com o qual não concorde.
R.: O valor do sistema Petrobras é extraordináriamente indispensável ao país. Onde estão
nossas maiores riquezas energéticas? Na profundidade do solo marinho...
11- Que conselho você daria a quem está disposto a ingressar no universo de trabalho
offshore?

R.: Ninguém vive sem dinheiro. Lá você vai obter grana boa e favorável em troca de um
confinamento desfavorável. Está a fim de ir? Prepare-se e vá. Vá e veja como é. Vá e sinta
por si mesmo essa pendenga. Para você proporcionar uma condição melhor à sua família,
vai precisar encarar o tranco. Tem de estar lá onde garante seu sustento. O contra é tudo,
não é? Longe da família, longe dos amigos, longe da vida. 14 dias recluso em mais de 300
horas em uma planta de processo de óleo e gás. Este isolamento do mundo social real é o
cão. Mas se projete para não ficar por muito tempo.

QUESTIONÁRIO

1- Cidade em que reside e Unidade da Federação (Estado)

Campos dos Goytacazes Rio de Janeiro

2- Tempo de deslocamento de sua casa até o local de trabalho.

3- Das coisas que mais sente falta a bordo, assinale com X e complemente com outras
demandas, digitando-as em OUTROS, à direita do asterisco.

CERVEJA X SEXO IGREJA OUTROS *VIDA SOCIAL (AMIGOS), CONVÍVIO FAMILIAR

4- Caso tenha citado Vida Social (Amigos), está se referindo apenas ao período de folga ou
inclui também nisso o contexto de bordo?

5- Consegue lidar bem com a abstinência?

6- Em se tratando do modo consumista, como você se classifica em seu consumo e como o
relaciona em termos de valor?

BAIXO O NECESSÁRIO X MÉDIO X ALTO EXTRAVAGANTE

R.: Quero o que me satisfaz.

7- Quais os fatores atrativos para você no trabalho offshore? Pode marcar 3 opções
assinalando um X ao lado.

5:30/2:30 HORAS

X S N
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CURIOSIDADE DESAFIO X FOLGA NOVAS TECNOLOGIAS
ADRENALINA VOCAÇÃO X REMUNERAÇÃO ESPÍRITO DE AVENTURA

8- Outro: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9- No item 3, caso tenha assinalado Vida Social (Amigos), está se referindo apenas ao
período de folga ou inclui também isto no período de bordo?
R.: Acho que vida social a bordo é uma questão um tanto complicada. Em 35 anos de
Petrobras, fiz apenas três ou cinco amigos, e você é um deles. A vida social a bordo é
priorizada pela ocupação exclusiva com o trabalho. A relação entre colegas de trabalho não
significa o estabelecimento de amizade, visto que, por conta das metas negociadas com a
gerência, persegui-las gera competição e, em certas situações, alguns antagonismos, alguns
estranhamentos, algumas pinimas, clima ruim. Lamentavelmente, a possibilidade de
suplantar os colegas de equipe instiga prudência nas relações e estabelece um clima fortuito
de auto preservação em relação aos mais afoitos por recompensas diversas. Neste caso,
penso que, lá em cima, temos uma vida intensamente laboral, o que difere muito da vida
social que, legitimada pela folga, atende às espectativas de empatia mais confiável. Penso
que as probabilidades de construirmos amizades, de atarmos uma interação de nobreza,
depende do lugar, da sua ambiência, e das coisas que rolam ali. Se em 35 anos de peroba só
fiz cinco amigos e você é um deles, já te disse isso, tem algum mistério aí.

10- Classifique os elementos abaixo em (B) Baixo; (M) Médio; (A) Alto; ou (I) Indiferente,
de acordo com o impacto sobre você em uma unidade marítima de extração de petróleo e
gás.

A M M A A M A
CONFINAMENTO RUÍDO TURNO SONO CARGA HORÁRIA ROTINA PERICULOSIDADE

11 - De acordo com o que você assinalou acima, como isso se manifesta sobre você no seu
cotidiano de trabalho e como reflete no seu reduto familiar?
R.: Alguma irritabilidade, algumas coisas que trazemos para casa quando não conseguimos
nos desligar delas, por conta de algum assédio moral, e outras inconveniências de
determinados gerentes que, às vezes, mesmo lotado em outra plataforma diferente da sua,
tenta queimar o seu filme. Recuperar-se do desgaste físico na folga é tranquilo. Refazer-se
de algumas intolerâncias reacionárias não é tão simples assim. Às vezes pode complicar
quando resíduos não totalmentre exorcidados se acumulam. Não é mole não.

Entrevista – 5

Homero Saffiro - 50 anos, 28 anos de trabalho offshore, na ativa, técnico de operações na
uniade marítima PGG33, Petrobras.

Da sua percepção de bordo e de folga:

1- O que lhe agrada a bordo?
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R.: O retorno ao trabalho sempre é gratificante e tudo começa ao reencontrar os amigos no
aeroporto. Chegando na unidade, ficar ciente de toda situação operacional e, em seguida,
reencontrar com os que estão a bordo é muito bom. Assim como apreciar os momentos de
refeitório (café, almoço, janta e lanche) é muito interessante. Também tem o lazer –
conversar com os colegas, assistir futebol, telejornais e academia combinando com
caminhada na esteira elétrica.
2- O que lhe desagrada a bordo?
R.: Penso que os comentários maldosos são desagradáveis e isso pode prejudicar os
colegas.
3- Como lida com a interface (transição) embarque x folga?
R.: Em uma boa. Quando inicia a folga é sempre algo fantástico. O retorno para casa é algo
muito gostoso, encontrar com a família não tem preço. Assim como quando é chegada a
hora de voltar ao trabalho, encaro com muito prazer e graças a Deus por isso. Faz parte da
missão como chefe da família.
4- Alguma dificuldade em administrar sua folga?
R.: Não. A folga contempla três finais de semana e isso nos proporciona espaço para
planejamento devido pertencer ao quadro de funcionários da Petrobras. Para os colegas das
empresas terceirizadas a situação é bem diferente, pois folgam dois finais de semana.
5- Qual foi a quinzena, a semana, o ano ou o momento mais difícil para você a bordo?
Por quê?
R.: Momento mais complicado foi quando a esposa esperava para dar à luz Laurinha.
Embarquei sabendo que o parto seria no dia do desembarque e isso foi bem complicado. E
realmente, foi isso que aconteceu. Naquela noite, a Laurinha deu sinais que chegaria e, na
manhã seguinte, foi o que aconteceu.
6- Já passou por alguma situação atípica a bordo em termos de emergência? Caso
positivo, como foi e como isso lhe afetou emocionalmente no seu trabalho e na sua
folga?
R.: Sim. Certa vez, tivemos uma emergência com vazamento de óleo no tanque de
drenagem (fechada), que trincou e também contaminação de óleo no piso. Tudo isso foi
muito confuso e a cena ficou marcada. Porém, mesmo tendo vivenciado a emergência, isso
não afetou em nada o emocional para continuação do trabalho.
7- Já passou por algum constrangimento a bordo devido a um tratamento antiético ou
alguma abordagem inconveniente? Caso positivo, como foi e como isso lhe afetou
emocionalmente e no seu trabalho?
R.: Não.
8- Já pensou em desistir do trabalho offshore e, posteriormente, renunciou à ideia?
Poderia explicar?
R.: Não.
9- O que você gostaria que mudasse para melhor no cotidiano das unidades
marítimas de extração de óleo e gás?
R.: Penso que a manutenção nas estruturas das instalações marítimas deveriam ser
cumpridas com mais seriedade e agilidade. As etapas para realização de certos serviços que,
às vezes, levam muito tempo para serem concretizados.
10- Diga algo que julgue importante mencionar quanto ao cotidiano do trabalho
offshore. Pode ser algo com que você concorde ou com o qual não concorde.
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R.: Vejo como positivo ficar bem próximo do local de trabalho, evitando deslocamento
com outros meios de transportes (ônibus, entre outros). O período embarcado reforça o
relacionamento matrimonial, fazendo aumentar ainda mais a saudade. Vejo como negativo,
ficar em local confinado e de alto risco, e temos que ficar atentos para situações de
emergência o tempo todo, dependência da esposa para ajudar a resolver algumas coisas e
no acompahamento dos filhos na educação e atividades escolares. Considero favorável o
melhor rendimento e desfavorável ficar longe da família (esposa e filhos). O momento que
atravessamos é muito delicado em relação às políticas públicas, por parte do governo
federal, destinadas ao setor petróleo. A entrega das nossas reservas de petróleo gera uma
preocupação grande quanto ao futuro da Petrobras e de todos os trabalhadores.
11- Que conselho você daria a quem está disposto a ingressar no universo de trabalho
offshore?
R.: Pensar bem. Conversar com os colegas tanto de empresa terceirizada e da Petrobras é
de grande valia para efeitos comparativos. Outro ponto interessante é a respeito da
realidade que os trabalhadores vivem hoje, que é bem diferente de vinte anos atrás na
Bacia de Campos. Devido ao plano de desinvestimento e corte de custos aplicados nas
unidades, estamos operando cada vez mais com um número reduzido de funcionários. Com
isso, aumentam os riscos e a insegurança. Infelizmente, as políticas adotadas pelo governo
atual em relação ao petróleo levará a Petrobras a ter um futuro recheados de incertezas.

QUESTIONÁRIO

1- Cidade em que reside e Unidade da Federação (Estado)

Rio Novo do Sul Espírito Santo

2- Tempo de deslocamento de sua casa até o local de trabalho.

3- Das coisas que mais sente falta a bordo, assinale com X e complemente com outras
demandas, digitando-as em OUTROS, à direita do asterisco.

CERVEJA SEXO IGREJA OUTROS *VIDA SOCIAL (AMIGOS)

4- Consegue lidar bem com a abstinência?

5- Em se tratando do modo consumista, como você se classifica em seu consumo?

BAIXO O NECESSÁRIO X MÉDIO ALTO EXTRAVAGANTE

6- Quais os fatores atrativos para você no trabalho offshore? Pode marcar 3 opções,
assinalando um X ao lado.

CURIOSIDADE X DESAFIO FOLGA NOVAS TECNOLOGIAS
ADRENALINA VOCAÇÃO REMUNERAÇÃO ESPÍRITO DE AVENTURA

7- Outro: -----------------------------------------------------------------------------------------------

7 HORAS

X S N
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8- Classifique os elementos abaixo em (B) Baixo; (M) Médio; (A) Alto; ou (I) Indiferente,
de acordo com o impacto sobre você em uma unidade marítima de extração de petróleo e
gás.

M M M M M M M
CONFINAMENTO RUÍDO TURNO SONO CARGA HORÁRIA ROTINA PERICULOSIDADE

9 - De acordo com o que você assinalou acima, como isso se manifesta sobre você no seu
cotidiano de trabalho e como reflete no seu reduto familiar?
R.: Penso que toda a rotina que envolve o trabalho offshore deve ser encarada com muita
seriedade e responsabilidade. Pois, assim, as consequências são favoráveis à preservação do
bem estar no local de trabalho e na vida familiar. Quando cuidamos, seja zelando pelo local
de trabalho e pela saúde, nossa vida fica muito melhor.

Entrevista – 6

Ícaro Vocker - 56 anos, 35 anos de trabalho offshore, técnico de facilidades na unidade
marítima PIV-37, Petrobras, aposentado em 2016.

Da sua percepção de bordo e de folga:

1- O que lhe agrada a bordo?
R.: A oportunidade de, nos momentos de folga a bordo, observar a beleza da natureza sem
igual do mar, o momento exato do nascer e do pôr do sol; a observação de baleias durante
a época de migração, tanto a bordo da plataforma e durante os voos de embarque e
desembarque. São fatores favoráveis o crescimento técnico profissional proporcionado
pelo contato com tecnologias de ponta e específicas para a área de petróleo e gás aliado a
um salário acima da média nacional.
2- O que lhe desagrada a bordo?
R.: O não reconhecimento do trabalho árduo e periculoso, a falta de atenção, por parte da
coordenação e gerência, das condições inseguras e a resistência à implementação de ações
preventivas para mitigar riscos, os desmandos de pessoas que fazem políticas para
esconder sua falta de capacitação técnica para o trabalho. São fatores desfavoráveis o
confinamento, a distância do convívio familiar e o choque cultural advindo das diversas
culturas que convergem para o setor offshore.
3- Como lida com a interface (transição) embarque x folga?
R.: Lidei sempre de forma simples, consegui um ótima separação dos períodos de folga X
embarque de modo a que os problemas e também a parte boa de um período de folga
interferisse o mínimo no período de embarque e vice-versa.
4- Alguma dificuldade em administrar sua folga?
R.: Não, a administração da vida pessoal a prática de esportes radicais, o ciclismo as
caminhadas de longa distância me mantiveram focados de modo que a folga fosse bem
prazerosa.
5- Qual foi a quinzena, a semana, o ano ou o momento mais difícil para você a bordo?
Por quê?
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R.: Durante o primeiro ano de trabalho, a partir do quinto ou sexto embarque me sentia
muito deprimido e angustiado por ser muito jovem e inexperiente, pelo confinamento e a
distância da família, dos meus pais. Durante uns quatro a cinco embarques esses fatores me
causarem muito desconforto. Depois foi gradativamente sendo superado.
6- Já vivenviou alguma situação atípica a bordo em termos de emergência? Caso
positivo, como foi e como isso lhe afetou emocionalmente no seu trabalho e na sua
folga?
R.: Sim, com pouco mais de um ano de trabalho, passei pela experiência, bem negativa,
que foi um acidente de helicóptero na plataforma PA-XIII. Durante a decolagem, o
helicóptero colidiu o rotor de cauda com uma antena fixada junto ao heliponto, vindo a
perder o controle e quase cair no mar; depois, uma plataforma que ficou a deriva bem
próxima à plataforma que eu estava trabalhando (P-X); ainda na P-X, presenciei a queda e
fiz o resgate de um trabalhador que caiu no mar; na P-XIV vivenciei um incêndio em um
guindaste, tomei a iniciativa e consegui apagar o fogo com o uso de uma mangueira de
combate a incêndio. Emocionalmente me senti fortalecido por ter tido sucesso em debelar
o incêndio e resgatar o trabalhador que caiu no mar. Quanto à aproximação da plataforma à
deriva, não tive a real dimensão da gravidade que é um abalroamento de duas embarcações
em alto mar. A queda do helicóptero foi um dos fatores que me causou um abalo, mas foi
superado com o passar do tempo.
7- Já passou por algum constrangimento a bordo devido a um tratamento antiético ou
alguma abordagem inconveniente? Caso positivo, como foi e como isso lhe afetou
emocionalmente e no seu trabalho?
R.: Sim, o encarregado da plataforma menosprezou minha capacidade física para a
realização de uma tarefa em que eu substitui um trabalhador fisicamente muito superior a
mim, minha resposta a ele foram 14 horas de trabalho sem nenhuma falha ou incidente
qualquer, como resultado foi a quebra do recorde mundial de descida de revestimento de
nove polegadas e cinco oitavos. Sempre encarei de frente todos tratamentos pessoais e
profissionais a mim dados no ambiente de trabalho, sem me abalar com alguma
inconveniência por parte de quem quer que fosse, me senti motivado a realizar o que me
propus, superando de cabeça erguida a falta de ética do encarregado.
8- Já pensou em desistir do trabalho offshore e, posteriormente, renunciou à ideia?
Poderia explicar?
R.: Sim, como descrito anteriormente, o acidente de helicóptero me fez pensar em desistir
da área, mas isso foi superado pela paixão de voar.
9- O que você gostaria que mudasse para melhor no cotidiano das unidades
marítimas de extração de óleo e gás?
R.: Gostaria que o ser humano que trabalha no sistema offshore trouxesse, na bagagem,
conhecimento técnico, respeito, educação, responsabilidade moral e profissional.
10- Diga algo que julga importante mencionar quanto ao cotidiano do trabalho
offshore. Pode ser algo com que você concorde, ou com o qual não concorde.
R.: Dos 35 anos, 7 meses e 16 dias que passei no universo offshore, vivi cada dia
superando os meus limites e os obstáculos da minha caminhada, onde a adrenalina e o
desafio estiveram muito presentes no meu dia a dia.
11- Que conselho você daria a quem está disposto a ingressar no universo de trabalho
offshore?
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R.: Não há vitória sem sacrifício, portanto, se você está pensando em entrar para o universo
offshore, prepare bem sua base emocional, ponha conhecimento técnico, educação respeito
e responsabilidade emn sua bagagem e vá em frente. Sua vitória só depende de você.

QUESTIONÁRIO

1- Cidade em que reside e Unidade da Federação (Estado)

Campos dos Goytacazes Rio de Janeiro

2- Tempo de deslocamento de sua casa até o local de trabalho.

3- Das coisas que mais sente falta a bordo, assinale com X e complemente com outras
demandas, digitando-as em OUTROS, à direita do asterisco.

CERVEJA SEXO IGREJA OUTROS *VIDA SOCIAL

4- Consegue lidar bem com a abstinência?

5- Em se tratando do modo consumista, como você se classifica em seu consumo?

BAIXO X O NECESSÁRIO MÉDIO ALTO EXTRAVAGANTE

6- Quais os fatores atrativos para você no trabalho offshore? Pode marcar 3 opções,
marcando um X ao lado.

CURIOSIDADE DESAFIO FOLGA NOVAS TECNOLOGIAS
ADRENALINA VOCAÇÃO X REMUNERAÇÃO X ESPÍRITO DE AVENTURA

7- Outro: Todos os fatores do item 6 foram determinantes para meu ingresso na área
offshore.

8- Classifique os elementos abaixo em (B) Baixo; (M) Médio; (A) Alto; ou (I) Indiferente,
de acordo com o impacto sobre você em uma unidade marítima de extração de petróleo e
gás.

M A A A A M A
CONFINAMENTO RUÍDO TURNO SONO CARGA HORÁRIA ROTINA PERICULOSIDADE

9- De acordo com o que você assinalou na tabela acima, informe como isso se manifesta
sobre você no cotidiano do seu trabalho e se há algum reflexo disso na folga e no seu
reduto familiar?
R - Todos os fatores são geradores de stress, que fazem com que pequenos desacordos
sejam potencializados e aliados ao mundo moderno, onde a imposição de valores pessoais,
muitas vezes agressivos à sociedade, são postos a frente de qualquer responsabilidade
moral e social, fazendo com que o cotidiano de trabalho e o familiar se torne mais difícil.

2 HORAS

X S N
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Entrevista – 7

Ibirun de Nikmha - 54 anos, 25 anos de trabalho offshore, técnico de mecânica / técnico
de operações, Petrobras, PPR-34, aposentado em 2017

Da sua percepção de bordo e de folga

1- Quais os fatores fque considera favoráveis, desfavoráveis, os que agradam e os que
desagradam no trabalho offshore?
R.: Favorável, para mim, foi a perspectiva de crescimento profissional, melhor
remuneração e escala de folga em dias úteis. Relaciono como desfavorável a
periculosidade desta atividade e o tempo distante da família e da sociedade.
2- O que lhe agradava e o que lhe desagradava a bordo?
R.: Me agradava a sensação de contribuição para a empresa, para o país, e a véspera de
desembarque. Me desagradava o convívio em camarote com colegas desleixados com a
higiene em ambiente comum e a alimentação.
3- Como lida com a interface (transição) embarque x folga?
R.: Início de embarque, astral baixo; final de embarque, astral alto. Início de folga, astral
alto; final de folga, astral baixo.
4- Alguma dificuldade em administrar sua folga?
R.: Não. Aproveito bem a folga.
5- Qual foi a quinzena, a semana, o ano ou o momento mais difícil para você a bordo?
Por quê?
R.: O aciente com o Bote de Resgate em que eu e três colegas estivemos com nossas vidas
por um fio.
6- Já passou por alguma situação atípica a bordo em termos de emergência? Caso
positivo, como foi e como isso lhe afetou emocionalmente no seu trabalho e na sua
folga?
R.: Sim. Acidente fatal com a morte de um companheiro e ferimentos graves em outro.
Fiquei abatido e desanimado, pois é meio que um trauma. Conviver com isso e relembrar
essas coisas podem atrapalhar tanto no horário de folga como no trabalho.
7- Já passou por algum constrangimento a bordo devido a um tratamento antiético ou
alguma abordagem inconveniente? Caso positivo, como foi e como isso lhe afetou
emocionalmente e no seu trabalho?
R.: Não.
8- Já pensou em desistir do trabalho offshore e posteriormente renunciou à ideia?
Poderia explicar?
R.: Não.
9- O que você gostaria que mudasse para melhor no cotidiano das unidades
marítimas de extração de óleo e gás?
R.: Não houve resposta para essa pergunta.
10- Diga algo que julga importante mencionar quanto ao cotidiano do trabalho
offshore. Pode ser algo com que você concorde, ou com o qual não concorde. R.: A
contribuição para atender as demandas energéticas do país.
11- Que conselho você daria a quem está disposto a ingressar no universo de trabalho
offshore?
R.: Se a pessoa estiver disposta e possuir uma boa estrutura de equilíbrio, vai tentar encarar
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o tranco não vai desistir facilmente, como nós assim o fizemos. Conselhos ou informações
sobre a conjuntura diferenciada do trabalho offshore podem, em alguns casos, ajudar o
interessado quando à definição, seja por desistência ou pela disposição de encarar este
desafio, porque a vida offshore é pavimentada pela superação da superação.

QUESTIONÁRIO

1- Cidade em que reside e Unidade da Federação (Estado)

Ibiraçu Espírito Santo

2- Tempo de deslocamento de sua casa até o local de trabalho.

3- Das coisas que mais sente falta a bordo, assinale com X e complemente com outras
demandas em OUTROS, à direita do asterisco.

CERVEJA X SEXO IGREJA OUTROS *FAMÍLIA E VIDA SOCIAL

4- Caso, na pergunta acima, tenha citado vida social, como se vê nesta amplitude a bordo?
R.: Isso aí, para mim, vale na condição desembarcado.

5- Consegue lidar bem coma abstinência?

6- Em se tratando do modo consumista, como você se classifica em seu consumo? Assinale
com um X ao lado.

BAIXO O NECESSÁRIO X MÉDIO ALTO EXTRAVAGANTE

7- Quanto ao valor do seu consumo, como o classifica?
BAIXO X MÉDIO ALTO EXTRAVAGANTE

8- Quais os fatores atrativos para você no trabalho offshore? Pode marcar 3 opções,
assinalando X ao lado.

X REMUNERAÇÃO X FOLGA CURIOSIDADE NOVAS TECNOLOGIAS
X ESPÍRITO DE AVENTURA X DESAFIO ADRENALINA VOCAÇÃO

9- Outro: No meu caso, todos os itens tem a ver com minha pessoa.

10- Classifique os elementos abaixo em (B) Baixo; (M) Médio; (A) Alto; ou (I) Indiferente,
de acordo com o impacto sobre você em uma unidade marítima de extração de petróleo e
gás.

A M A A M B A
CONFINAMENTO RUÍDO TURNO SONO CARGA HORÁRIA ROTINA PERICULOSIDADE

11- De acordo com o que você assinalou acima, como isto se manifesta sobre você no
seu
cotidiano de trabalho e como reflete no seu reduto familiar?
R- Na expectativa e ansiedade de chegar o dia de desembarque para sair dessa rotina diária,
mas sabendo que um dia isso iria se encerrar. E em relação ao reduto familiar, perdi
momentos em família como aniversários, feriados e outros momentos em união.

7 HORAS

X S N
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Entrevista 8

Jorlis Oredo - 55 anos, na ativa, 25 anos de trabalho offshore. Empresa (s): Mendes Junior,
Montreal Engenharia, Transocean e SBM Offshore, PPR-34

Da sua percepção de bordo e de folga:

1- O que lhe agrada a bordo?
R.: Companheirismo e integração entre os setores de manutenção e produção em prol dos
resultados.
2- O que lhe desagrada a bordo?
R.: Pressão dos superiores a ponto de colocarem de lado a segurança dos colaboradores em
nome de resultados a qualquer preço.
3- Como lida com a interface (transição) embarque x folga?
R.: Embarque (TPE - Tensão Pré Embarque) e folga - só alegria!
4- Alguma dificuldade em administrar sua folga?
R.: Sim.
5- Qual foi a quinzena, a semana, o ano ou o momento mais difícil para você a bordo?
Por quê?
R.: Sempre no final do ano, pois estou há 4 anos passando o Natal e Ano-Novo embarcado
e, para a empresa, nós somos só números. Quem entra nesta vida offshore não tem escolhas.
Caiu na escala, tem que administrar na mente.
6- Já passou por alguma situação atípica a bordo em termos de emergência? Caso
positivo, como foi e como isso lhe afetou emocionalmente no seu trabalho e na sua
folga?
R.: Não.
7- Já passou por algum constrangimento a bordo devido a um tratamento antiético ou
alguma abordagem inconveniente? Caso positivo, como foi e como isso lhe afetou
emocionalmente e no seu trabalho?
R.: Não, eles me conhecem e sabem que, se pisar no meu calo, a coisa fica feia para eles.
8- Já pensou em desistir do trabalho offshore e, posteriormente, renunciou à ideia?
Poderia explicar?
R.: Não.
9- O que você gostaria que mudasse para melhor no cotidiano das unidades
marítimas de extração de óleo e gás?
R.: No nosso caso de terceirizados, seria a mudança de escala, pois a nossa é 14 x 14 e a da
Petrobras 14 x 21 e em alguns casos, 14 x 28.
10- Diga algo que julga importante mencionar quanto ao cotidiano do trabalho
offshore. Pode ser algo com que você concorde ou com o qual não concorde.
R.: Escala.
11-- Que conselho você daria a quem está disposto a ingressar no universo de
trabalho offshore?
R.: Pense mil vezes antes de entrar neste mundo, pois depois que entrar, a sua vida será
dupla. Metade da vida longe da família.
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QUESTIONÁRIO

1- Cidade em que reside e Unidade da Federação (Estado)

Campos dos Goytacazes Rio de Janeiro

2- Tempo de deslocamento de sua casa até o local de trabalho.

3- Das coisas que mais sente falta a bordo, assinale com X e complemente com outras
demandas, digitando-as em OUTROS, à direita do asterisco.

CERVEJA SEXO X IGREJA OUTROS *VIDA SOCIAL (AMIGOS) CONVÍVIO FAMILIAR

4- Caso tenha citado Vida Social (Amigos), está se referindo apenas ao período de folga ou
inclui também nisso o contexto de bordo? R.: Ambos.

5- Consegue lidar bem com a abstinência?

6- Em se tratando do modo consumista, como você se classifica em seu consumo?

7- Quais os fatores atrativos para você no trabalho offshore? Pode marcar 3 opções,
assinalando um X ao lado.

CURIOSIDADE X DESAFIO FOLGA NOVAS TECNOLOGIAS
ADRENALINA X VOCAÇÃO X REMUNERAÇÃO ESPÍRITO DE AVENTURA

8- Outro: -------------------------------------------------------------------------------------------

9- Classifique os elementos abaixo em (B) Baixo; (M) Médio; (A) Alto; ou (I) Indiferente,
de acordo com o impacto sobre você em uma unidade marítima de extração de petróleo e
gás.

M M M M A M A
CONFINAMENTO RUÍDO TURNO SONO CARGA HORÁRIA ROTINA PERICULOSIDADE

10 - De acordo com o que você assinalou acima, como isso se manifesta sobre você no seu
cotidiano de trabalho e como reflete no seu reduto familiar?
R.: Já embarco contando os dias para desembarcar.

Entrevista – 9

Viriatto Lavira - 64 anos, 30 anos de trabalho offshore, técino de operações na unidade
marítima PCV2, Suprod, Petrobras, aposentado em 2010.

Da sua percepção de bordo e de folga:

1- O que lhe agradava a bordo?

5 HORAS

X S N

BAIXO O NECESSÁRIO X MÉDIO ALTO EXTRAVAGANTE
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R.: Dormir e desembarcar. Na minha época, não havia internet, quadra de esportes,
telefone. Convivi muito tempo com essa realidade. Alguns anos antes da aposentadoria,
essas facilidade ainda me alcançaram. Era trabalho, trabalho, trabalho. Era um prisioneiro
temporário por dinheiro.
2- O que lhe desagrada a bordo?
R.: Pressão de não errar com risco ao descrédito profissional, com seus reflexos morais e
emocionais.
3- Como lidava com a interface (transição) embarque x folga?
R.: Com dor, esforço e representação. Em casa, tenho que ser alegre, dissimular para não
deixar meus familiares apreensivos ou com pavor em relação aos riscos a bordo.
4- Alguma dificuldade em administrar sua folga?
R.: Sensação de um pouco de sobrecarga face a necessidade de dedicação extra à família
para compensar as ausências continuadas. Ser amigo da família demanda abdicar de
algumas necessidades de refrigério. O meu trabalho se caracteriza pelo empenho intenso.
Na folga, preciso compensar a família na mesma proporção para tentar evitar que eles
tenham a sensação de algo incompleto ou algum débito em minha conduta.
5- Alguma quinzena, semana, ano ou momento mais difícil para você a bordo? Por
quê?
R.: Quando meu pai adoeceu (isquemia cerebral) e ficou inapto para o trabalho. Assumi o
sustento de meu pai, já falecido, e de minha mãe, que mora comigo, com saúde de ferro em
seus 98 anos de idade, o que muito me alegra.
6- Já vivenciou alguma situação atípica a bordo em termos de emergência? Caso
positivo, como foi e como isso lhe afetou emocionalmente no seu trabalho e na sua
folga?
R.: Sou um sobrevivente. O que vou lhe dizer pode parecer história de pescador, mas foi
real. Escapei sete vezes do óbito no curso do meu trabalho, na seguinte sequência: 1) Em
1981, prestes a desembarcar, minha gerência “solicitou” que descesse do helicóptero e
ficasse mais um dia para resolver uma situação de complexidade inesperada. Essa aeronave
caiu no mar causando a morte de todos. 2) Por falta de sinalização em um trabalho
realizado por terceirizados, caí num tanque vazio em uma altura de 8 metros. Por sorte
atingi um pilha de seis colchões que algumas pessoas esconderam s para dormir no caso de
estarem muito cansadas. 3) Ao fazer manutenção em uma monobóia, alguém abriu
indevidamente uma válvula que encheu aquele espaço de petróleo. Saí do local erguendo o
corpo com auxílio de uma carretilha com petróleo acima da linha da cintura. 4) Na
montagem do Módulo Antecipado de Ermitão, o piso do sanitário cedeu e caí no mar.
Como tinha muita gente no local e o mar estava na condição de mirante, fui imediatamente
resgatado. 5) Um choque térmico de elevada intensidade resultou em uma grave paralisia
facial, que me afastou temporariamente do trabalho por recomendação médica. 6) Fiz um
transbordo de PBR-2 para PCE com o intuito de passar informações de como operar uma
planta de glicol. Fiquei lá por dois dias. Cinco horas após ter retornado, em outro
transbordo à PBR-2, a PCE entrou em estado de emergência do tipo blowout, resultando
em 37 vítimas fatais. 7) No meu último voo, já fora da orla marítima, inexplicavelmente o
vidro de uma janela se soltou, atingindo o rotor de cauda da aeronave, que, com muita
dificuldade, conseguiu pousar próximo a um canavial.



116

7- Já passou por algum constrangimento a bordo devido a um tratamento antiético ou
alguma abordagem inconveniente? Caso positivo, como foi e como isso lhe afetou
emocionalmente e no seu trabalho?
R.: Advertência por não aceitar violação de procedimento. Condições extremas de mar e
vento acima do limite não permitiram transitar sobre a gonduay (ponte sobre o mar entre
dois módulos) para efetivação da troca de turno. A gerência determinou que a equipe
fizesse uso da ponte assim mesmo, o que foi recusado pelas duas equipes: a que ia deixar o
turno e a que ia entrar no turno.
8- Já pensou em desistir do trabalho offshore e, posteriormente, renunciou à ideia?
Poderia explicar?
R.: Não. O que aprendi como atividade laboral pró sustento, só tem lá.
9- O que você gostaria que mudasse para melhor no cotidiano das unidades
marítimas de extração de óleo e gás?
R.: Facilitar, o mais breve possível, a troca de setor de quem não se adapta ao trabalho
offshore.
10- Diga algo que julga importante mencionar quanto ao cotidiano do trabalho
offshore. Pode ser algo com que você concorde ou com o qual não concorde.
R.: Satisfação de ter trabalhado BR, fornecendo petróleo e gás para atender as necessidade
energéticas do país.
11- Que conselho você daria a quem está disposto a ingressar no universo de trabalho
offshore?
R.: Na conjuntura atual do país, não sei se poderia ser uma boa opção.

QUESTIONÁRIO

1- Cidade em que reside e Unidade da Federação (Estado)

Campos dos Goytacazes RJ

2- Tempo de deslocamento de sua casa até o local de trabalho

3- Das coisas que mais sente falta a bordo, assinale com X e complemente com outras
demandas, digitando-as em OUTROS, à direita do asterisco.

CERVEJA X SEXO X IGREJA OUTROS *VIDA SOCIAL (AMIGOS) CONVÍVIO FAMILIAR

4- Consegue lidar bem com a abstinência?

5- Em se tratando do modo consumista, como você classifica seu consumo

OBS.: O entrevistado considera seu consumo como baixo por não exceder, em hipótese
alguma, suas reais necessidades. Quanto ao valor em dinheiro do que lhe é necessário,
percebe-o como alto, tendo em vista o aumento constante dos preços, enquanto seus
proventos são regulados.

6- Quais os fatores que foram mais atrativos para você no trabalho offshore? Pode marcar 3
opções, assinalando um X ao lado.

3 HORAS

X S N

X BAIXO O NECESSÁRIO MÉDIO X ALTO EXRAVAGANTE
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7- Classifique os elementos abaixo em (B) Baixo; (M) Médio; (A) Alto; ou (I) Indiferente,
de acordo com o impacto sobre você em uma unidade marítima de extração de petróleo e
gás.

A M A A A I A
CONFINAMENTO RUÍDO TURNO SONO CARGA HORÁRIA ROTINA PERICULOSIDADE

8- De acordo com o que você assinalou acima, como isso se manifesta sobre você no seu
cotidiano de trabalho e como reflete no seu reduto familiar?
R.: Irritabilidade ao se aproximar o dia de embarque. Apreensivo em voar com tempo de
instabilidade metereológica. O “eu a bordo” é um personagem que vive em função do que
faz e do que ganha. O “eu em folga” é o ser real, amigo da família e sonhador. O “eu a bordo”
chama-se Viriatto, cidadão de um outro mundo. O “eu em folga” chama-se Lavira, por viver
no chão verdadeiro do hábitat natural.

  Entrevista – 10

Luberto Rucca - 50 anos, 24 anos de trabalho offshore, técnico eletricista, terceirizado,
atuou na unidade marítima Petrobras PGG33, demitido em 2016.

Da sua percepção de bordo e de folga:

1- O que lhe agrada a bordo?
R.: O favorável é ter 14 dias para fazer o que você quizer, como por exemplo viajar. O
desfavorável é ficar confinado 14 dias long da família e do mundo externo.
2- O que lhe desagrada a bordo?
R.: O convívio com algumas pessoas complicadas. Querendo ou não, você é obrigado a
conviver com elas. Não tem como evitá-las nessa ilha de ferro.
3- Como lida com a interface (transição) embarque x folga?
R.: Aproveito o máximo meu tempo de folga.
4- Alguma dificuldade em administrar sua folga?
R.: Não. Separo os dias da semana para meus “bicos” e os fins de semana para a família e
os amigos.
5- Qual foi a quinzena, a semana, o ano ou o momento mais difícil para você a bordo?
Por quê?
R.: Foi em meados de abril desse ano (2016). A plataforma estava operando com risco de
blowout.
6- Já passou por alguma situação atípica a bordo em termos de emergência?
R.: Sim. Princípio de incêncio por três vezes, mas não me afetou emocionalmente nem no
trabalho nem na folga.

X REMUNERAÇÃO FOLGA CURIOSIDADE X NOVAS TECNOLOGIAS

ESPÍRITO DE AVENTURA DESAFIO ADRENALINA VOCAÇÃO
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7- Já passou por algum constrangimento a bordo devido a um tratamento antiético ou
alguma abordagem inconveniente? Caso positivo, como foi e como isso lhe afetou
emocionalmente e no seu trabalho?
R.: Sim. Por sorte consegui me segurar. Pensei na minha família e não fiz besteira. Fiquei
transtornado, me isolei de algumas pessoas para nâo fazer nada que pudesse me prejudicar.
8- Já pensou em desistir do trabalho offshore e, posteriormente, renunciou à ideia?
Poderia explicar?
R.: Não penso em parar de vez. Vou aproveitar que fui demitido e vou trabalhar em terra,
mesmo com salário menor. Quero ficar mais perto da família e dos amigos.
9- O que você gostaria que mudasse para melhor no cotidiano das unidades
marítimas de extração de óleo e gás?
R.: Segurança e qualidade de vida.
10- Que conselho você daria a quem está disposto a ingressar no universo de trabalho
offshore?
R.: Use o trabalho offshore para agregar conhecimentos. Saiba conviver com as diferenças.

QUESTIONÁRIO

1- Cidade em que reside e Unidade da Federação (Estado)

Campos dos Goytacazes Rio de Janeiro

2- Tempo de deslocamento de sua casa até o local de trabalho.

3- Das coisas que mais sente falta a bordo, assinale com X e complemente com outras
demandas, digitando-as em OUTROS, à direita do asterisco.

4- Consegue lidar bem com a abstinência?

5- Em se tratando do modo consumista, como você se classifica em seu consumo?

BAIXO O NECESSÁRIO X MÉDIO ALTO EXTRAVAGANTE

6- Quais os fatores atrativos para você no trabalho offshore?

CURIOSIDADE DESAFIO X FOLGA NOVAS TECNOLOGIAS
ADRENALINA VOCAÇÃO X REMUNERAÇÃO ESPÍRITO DE AVENTURA

7- Classifique marcando em (B) Baixo; (M) Médio; (A) Alto; ou (I) Indiferente, o elemento
de maior impacto sobre você em uma unidade marítima de extração de petróleo e gás.

A M B M B B M
CONFINAMENTO RUÍDO TURNO SONO CARGA HORÁRIA ROTINA PERICULOSIDADE

8- De acordo com o que você assinalou na tabela acima, informe como isso se manifesta
sobre você no seu cotidiano de trabalho e se há reflexos disso no seu reduto familiar?

7 HORAS

CERVEJA SEXO IGREJA OUTROS *AMIGOS E FAMILIARES

X S N
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R - A única coisa que reflete no meu reduto familiar é o confinamento, ficar longe das
pessoas queridas é muito ruim, eu fiquei mais fechado em relação ao convívio social.

Entrevista – 11

Marconius de Vini - 57 anos, 36 anos de trabalho offshore, técnico de operações / coprod,
na unidade marítima PBR-25, Petrobras, aposentado em 2016.

Da sua percepção de bordo e de folga:

1- O que lhe agradava a bordo?
R.: Muito me agrada a bordo é o convívio com os colegas que acabam tornando-se nossos
parentes.
2- O que lhe desagrada a bordo?
R.: Me desagrada a bordo é a convivência com gerentes intolerantes, comida ruim,
camarotes mal higienizados e perceber os trabalhadores de empreiteiras trabalhando tanto e
ganhando muito pouco.
3- Como lidava com a interface (transição) embarque x folga?
R.: Sempre convivi muito bem com essa rotina, exceto quando chega o período de
embarque, a famosa T.P.E (Tensão Pré Embarque). Quando embarcado, anseiamos para
chegar nossas folgas para realizarmos tudo que planejamos fazer enquanto estamos fora de
casa e isso é uma coisa boa.
4- Alguma dificuldade em administrar sua folga?
R.: Nenhuma dificuldade, minhas folgas sempre foram muito proveitosas.
5- Qual foi a quinzena, a semana, o ano ou o momento mais difícil para você a bordo?
Por quê?
R.: O mais difícil nesta jornada de embarque é quando você está lá dentro e recebe uma
notícia de casa que há uma pessoa doente ou que faleceu algum parente. Já precisei
desembarcar no meio de uma quinzena para tratar de um sepultamento de parente, coisa
muito dolorosa.
6- Já passou por alguma situação atípica a bordo em termos de emergência? Caso
positivo, como foi e como isso lhe afetou emocionalmente no seu trabalho e na sua
folga?
R.: Já tive uma emergência em uma plataforma onde todo o piso ficou totalmente alagado
de petróleo, proveniente de um vazamento em uma junta de tubulação. Poderia ter ocorrido
o contato do petróleo e gás com as tomadas elétricas do módulo, porém isso não aconteceu
por milagre. Isso me afetou muito na minha folga, pois fiquei muito desgastado
emocionalmente. Já sofri, também, uma queda de aeronave no mar, bem próximo da
plataforma (por pouco a mesma não se chocou com a planta de processo) e esta ocorrência
me deixou traumatizado por muitos anos, ficando com pavor de voar. Mas, mesmo assim,
estava lá no aeroporto a cada quinze dias para embarcar para a plataforma. Foi sofrido, mas
sobrevivi. Mas isto não afetou a minha vida pessoal, pois aconteceu um mês antes do meu
casamento (a animação por este evento me fez esquecer o trauma) e só sofria quando sabia
que teria que voar de novo.
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7- Já passou por algum constrangimento a bordo devido a um tratamento antiético ou
alguma abordagem inconveniente? Caso positivo, como foi e como isso lhe afetou
emocionalmente e no seu trabalho?
R.: Nunca passei por assédio ou constrangimento a bordo.
8- Já pensou em desistir do trabalho offshore e posteriormente renunciou à ideia?
Poderia explicar?
R.: Pensei em ficar na empresa apenas os cinco primeiros anos, com a ideia que juntaria
um bom dinheiro e montaria o meu negócio fora da Petrobras. Mas o tempo foi passando,
ficamos acomodados com o bom salário e as folgas e esta ideia, também, se acomodou.
9- O que você gostaria que mudasse para melhor no cotidiano das unidades
marítimas de extração de óleo e gás?
R.: Acredito que uma escala de trabalho offshore de 7 dias embarcado por 10 dias de folga,
isso atenderia melhor aos trabalhadores.
10- Diga algo que julga importante mencionar quanto ao cotidiano do trabalho
offshore. Pode ser algo com que você concorde ou com o qual não concorde.
R.: A atividade de produzir o petróleo, a meu ver, é muito legal e prazeroza bastando a
pessoa ter afinidade com a mesma. Conheci muitos operadores que não tinham nada a ver
com a área e vi muitos entrarem e saírem da empresa por não ter afinidade com o negócio.
Apesar da rotina ser a mesma todos os dias, sempre há uma novidade que acontece, seja
um shut-down, uma intervenção para manutenção, uma parada programada ou inesperada,
etc... Não tenho objeções quanto a rotina de trabalho offshore.
11- Que conselho você daria a quem está disposto a ingressar no universo de trabalho
offshore?
R.: Vivi 36 anos nesta empresa, trabalhando 90% offshore. Tudo que tenho agradeço a esta
grande empresa, não tenho do que reclamar. Mas não quero que um filho meu viva tudo
isso que vivi, prefiro fazer todo um sacrifício para que ele estude e siga uma carreira de
trabalho em terra, sem precisar arriscar a sua vida em aeronaves e embarcações maritimas
e nem precisar ficar confinado por 15 dias. O conselho que dou é: estudar muito para
conseguir passar em um bom concurso e não precisar levar esta vida de offshore.

QUESTIONÁRIO

1- Cidade em que reside e Unidade da Federação (Estado)

Campos dos Goytacazes Rio de Janeiro

2- Tempo de deslocamento de sua casa até o local de trabalho.

3- Das coisas que mais sente falta a bordo, assinale com X e complemente com outras
demandas, digitando-as em OUTROS, à direita do asterisco.

CERVEJA SEXO IGREJA OUTROS * CONVÍVIO FAMILIAR E LIBERDADE

4- Consegue lidar bem com a abstinência?

5- Em se tratando do modo consumista, como você se classifica em seu consumo?

6 HORAS

X S N
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X BAIXO O NECESSÁRIO MÉDIO ALTO EXTRAVAGANTE

6- Quais os fatores atrativos para você no trabalho offshore? Pode marcar 3 opções,
assinalando um X ao lado.

CURIOSIDADE X DESAFIO FOLGA NOVAS TECNOLOGIAS
ADRENALINA VOCAÇÃO X REMUNERAÇÃO ESPÍRITO DE AVENTURA

7- Outro: ------------------------------------------------------------------------------------------------

8- Classifique os elementos abaixo em (B) Baixo; (M) Médio; (A) Alto; ou (I) Indiferente,
de acordo com o impacto sobre você em uma unidade marítima de extração de petróleo e
gás.

A B A B B M A
CONFINAMENTO RUÍDO TURNO SONO CARGA HORÁRIA ROTINA PERICULOSIDADE

9- De acordo com o que você assinalou acima, como isso se manifesta sobre você no seu
cotidiano de trabalho e como reflete no seu reduto familiar?
R.: O pior dos fatores é o confinamento, pois lhe induz a ansiedade constante no seu período
embarcado, o que lhe leva a pensar na família em casa e na sua rotina de folga. E quando
você chega em casa, leva-se até uma semana para se readaptar a vida social familiar, pois
retornamos estressado com o ambiente e a rotina da plataforma. Muitas vezes, o que nos
leva mais ao estresse não é o trabalho em si, mas a relação da gerência com os empregados.

Entrevista – 12

Rhod Kerm - 41 anos, na ativa, 15 anos de trabalho offshore, técnico de operações na
unidade marítima PRA68, Petrobras.

Da sua percepção de bordo e de folga:

1- O que lhe agrada a bordo?
R.: O ambiente com os colegas, a equipe.
2- O que lhe desagrada a bordo?
R.: O tempo longe de casa.
3- Como lida com a interface (transição) embarque x folga?
R.: Fico ansioso.
4- Alguma dificuldade em administrar sua folga?
R.: Não, mas a sensação de que passa muito rápido.
5- Qual foi a quinzena, a semana, o ano ou o momento mais difícil para você a bordo?
Por quê?
R.: Não gosto de passar as festas de fim de ano a bordo.
6- Já passou por alguma situação atípica a bordo em termos de emergência? Caso
positivo, como foi e como isso lhe afetou emocionalmente no seu trabalho e na sua
folga?
R.: Não.
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7- Já passou por algum constrangimento a bordo devido a um tratamento antiético ou
alguma abordagem inconveniente? Caso positivo, como foi e como isso lhe afetou
emocionalmente e no seu trabalho?
R.: Sim, quando fui obrigado a descumprir um padrão operacional da empresa por ordem
direta do meu gerente imediato. Fiquei constrangido, ainda mais porque me neguei a
fazê-lo, e não fiz.
8- Já pensou em desistir do trabalho offshore e, posteriormente, renunciou à ideia?
Poderia explicar?
R.: Sim; imaginava que trabalhar em terra, mais próximo à família, me deixaria com mais
tempo para os meus filhos. Mas desisti quando, depois de muito tentar uma transferência,
vi que, mesmo embarcado, dedico a eles mais tempo em minha folga do que faria num
escritório em terra.
9- O que você gostaria que mudasse para melhor no cotidiano das unidades
marítimas de extração de óleo e gás?
R.: Mais autonomia para a equipe de bordo; maior suporte, pelo apoio em terra, quanto às
necessidades logísticas, emocionais e humanas da equipe de bordo.
10- Diga algo que julga importante mencionar quanto ao cotidiano do trabalho
offshore. Pode ser algo com que você concorde ou com o qual não concorde.
R.: A amizade que construímos a bordo, os amigos que fazemos são essenciais para
suportar o confinamento e a distância da família.
11- Que conselho você daria a quem está disposto a ingressar no universo de trabalho
offshore?
R.: Trabalho offshore não é para qualquer um. Suportar o confinamento é muito difícil para
quem tem bom ambiente com as pessoas, pior ainda para quem não se relaciona mais
facilmente. A saudade, a distância e a ausência daqueles a quem amamos pode ser
insuportável, em alguns momentos. Já vi colegas surtarem, a ponto de fazerem coisas que,
normalmente, não fariam se estivessem em terra. Por isso, essencial é saber o quanto é
possível suportar o distanciamento de casa, da família, dos amigos e das coisas que nos dão
prazer em nossa vida cotidiana.

QUESTIONÁRIO

1- Cidade em que reside e Unidade da Federação (Estado)

Rio de Janeiro Rio de Janeiro

2- Tempo de deslocamento de sua casa até o local de trabalho.

3- Das coisas que mais sente falta a bordo, assinale com X e complemente com outras
demandas, digitando-as em OUTROS, à direita do asterisco.

CERVEJA X SEXO X IGREJA OUTROS *VIDA SOCIAL
* O entrevistado considera sexo e igreja alta demanda e vida social intensa demanda.

4- Caso tenha citado Vida Social (Amigos), está se referindo apenas ao período de folga
ou inclui também nisso o contexto de bordo? R.: Ambos.

5,5 HORAS

X S N
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5- Consegue lidar bem com a abstinência?

6- Em se tratando do modo consumista, como você se classifica em seu consumo?

7- Quais os fatores atrativos para você no trabalho offshore? Pode marcar 3 opções,
assinalando um X ao lado.

CURIOSIDADE DESAFIO X FOLGA NOVAS TECNOLOGIAS
ADRENALINA VOCAÇÃO X REMUNERAÇÃO ESPÍRITO DE AVENTURA

8- Outro: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9- Classifique os elementos abaixo em (B) Baixo; (M) Médio; (A) Alto; ou (I) Indiferente,
de acordo com o impacto sobre você em uma unidade marítima de extração de petróleo e
gás.

M B A A I B M
CONFINAMENTO RUÍDO TURNO SONO CARGA HORÁRIA ROTINA PERICULOSIDADE

10 - De acordo com o que você assinalou acima, como isso se manifesta sobre você no seu
cotidiano de trabalho e como reflete no seu reduto familiar?
R.: Levo pelo menos um dia da folga para normalizar meu relógio biológico (acertar o sono,
descanso físico e mental).

Entrevista – 13

Rildo Papurso - 52 anos, na ativa, 22 anos de trabalho offshore, técnico de operações na
unidade marítima PGG33, Petrobras.

Da sua percepção de bordo e de folga:

1- O que lhe agrada a bordo?
R.: Saber que após 14 dias vou embora. Chego pensando na volta.
2- Algo lhe incomodada nesta unidade?
R.: Tudo. Ambiente carregado, agressivo. Falta de calor humano devido à redução de
pessoal. Não se joga mais bola, não se tem mais com quem conversar. Agora temos que
fazer nossa comida no turno da noite. A plataforma foi transformada num espaço fantasma.
O fato de trabalhar sozinho à noite, além de sobrecarregar, me faz sentir como um zumbi
num espaço, que por conta da saída de muita gente, se tornou lugar ermo, mais perigoso e
ameaçador. Como lidar sozinho com uma emergência na madrugada? Como entrar sozinho
em uma sala de painéis para operar equipamento cuja tensão varia de 24 Volts a 13.8 KVA,
se a NR-10 não permite presença única em salas de painéis elétricos? Mas a gente vai e faz.
Temos um compromisso ético e moral, mas apenas de mão única, pois os que estão em
certas esfera do poder gerencial não querem se indispor com essas contradições que ferem
quaisquer normas do trabalho. Preocupados em manter seus status quo, tornando-se
ferramentas de convencimento com ideias mirabolantes completamente inviáveis para a
realidade do projeto que concebeu a plataforma. Insistem, forçam a barra, influenciam seus
superiores e gastam os tubos com modernizações incompatíveis ao projeto da plataforma.

BAIXO O NECESSÁRIO X MÉDIO ALTO EXTRAVAGANTE
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Mesmo não favorecendo à plataforma, algumas alterações são mantidas por compadrio
apesar da insuficiência, ou desativadas pela gestão substituta.
3- Como lida com a interface (transição) embarque x folga?
R.: Com agonia.
4- Alguma dificuldade em administrar sua folga?
R.: Não. Esqueço tudo que se refere à plataforma e ao trabalho.
5- Alguma quinzena, semana, ano ou momento mais difícil para você a bordo? Por
quê?
R.: Greve. O cinismo de colegas que atuam patronalmente em troca de premição monetária
e indicações futuras de promoção. Ao mesmo tempo que dificultam o movimento grevista,
torcem descaradamente pela greve obtendo ganho duplo: remuneração extra ofertada
pela empresa para se posicionarem contra o movimento e conquistas socioeconômicas
obtidas no fechamento do acordo coletivo.
6- Já vivenciou alguma situação atípica a bordo em termos de emergência? Caso
positivo, como foi e como isso lhe afetou emocionalmente no seu trabalho e na sua
folga?
R.: Sim, quando presenciei dois colegas morrerem queimados devido a um acidente
elétrico. Angústia constante pela exposição de risco iminente durante. Na folga, não me
afeta por que ponho um pedra em cima do local de trabalho.
7- Já passou por algum constrangimento motivado por algum tipo de incoveniência?
Caso positivo, como foi e como isso lhe afetou emocionalmente e no seu trabalho?
R.: A pré disposição de “sugerir” violação de procedimentos é deprimente. Aqueles que,
como eu, não aceitam esse e outros tipos de assédio são classificados pelo termo CRI CRI
que designa incoerência por falta de “boa vontade”. Essa discriminação afeta muito
negativamente a convivência e o ambiente torna-se nocivamente carregado.
8- Já pensou em desistir do trabalho offshore e, posteriormente, renunciou à ideia?
Poderia explicar?
R.:Já. A remuneração diferenciada e o sustento da família dificulta muito esta decisão.
9- O que você gostaria que mudasse para melhor no cotidiano das unidades
marítimas de extração de óleo e gás?
R.: A permanência a bordo. A separação entre a gerência e o pessoal de bordo. A falta de
trensparência afeta a confiabilidade por se tornar um elemento que compromete a
segurança.
10- Diga algo que julga importante mencionar quanto ao cotidiano do trabalho
offshore. Pode ser algo com que você concorde, com o qual não concorde ou uma
impressão pessoal.
R.: O elevado percentual de responsabilidade em função do risco contínuo. Atendimento às
necessidades energéticas da sociedade.
11- Que conselho você daria a quem está disposto a ingressar no universo de trabalho
offshore?
R.: Não vai para lá não. Arranja outra coisa. Aquilo adoece de várias formas.

QUESTIONÁRIO

1- Cidade em que reside e Unidade da Federação (Estado)
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Campos dos Goytacazes Rio de Janeiro

2- Tempo de deslocamento de sua casa até o local de trabalho.

3- Das coisas que mais sente falta a bordo, assinale com X e complemente com outras
demandas, digitando-as em OUTROS, à direita do asterisco.

X CERVEJA X SEXO IGREJA OUTROS *VIDA SOCIAL (AMIGOS)

4- Consegue lidar bem com a abstinência?

5- Em se tratando do modo consumista, como você se classifica em seu consumo?

6- Quais os fatores atrativos para você no trabalho offshore. Poder marcar 3 opções,
assinalando um X ao lado.

CURIOSIDADE DESAFIO X FOLGA NOVAS TECNOLOGIAS
ADRENALINA VOCAÇÃO X REMUNERAÇÃO ESPÍRITO DE AVENTURA

7- Classifique os elementos abaixo em (B) Baixo; (M) Médio; (A) Alto; ou (I) Indiferente,
de acordo com o impacto sobre você em uma unidade marítima de extração de petróleo e
gás.

A A I B M M A
CONFINAMENTO RUÍDO TURNO SONO CARGA HORÁRIA ROTINA PERICULOSIDADE

8- De acordo com o que você assinalou acima, como isso se manifesta sobre você no seu
cotidiano de trabalho e como reflete no seu reduto familiar?
R- Sempre trazemos para casa uma válvula de escape por conta do que se acumula e nos
engasga. Minha fuga é a cerveja. Infelizmente, às vezes verbalmente, faço uso da rispidez.

Entrevista – 14

Luigo Walluar - 50 anos, na ativa, 30 anos de trabalho offshore, técnico de inspeção na
unidade marítima PCB2, Petrobras.

Da sua percepção de bordo e de folga:

1- O que lhe agrada a bordo?
R.: Ninguém foge a regra... é o salário. O trabalho em ritmo de aventura também é legal.
(Na folga) - Gosto também do período de folga, pois 20 dias favorecem a quem gosta de
viajar, estudar e cultivar outros hobbies. Em nossa folga não temos o fantasma da
segunda-feira.
2- O que lhe desagrada a bordo?
R.: O tempo longe de casa. 14 dias é tempo demais. Com poucos dias a bordo, a gente já
sente que está longe há muito tempo, e falta uma eternidade ainda. Não temos muitas

2,5 HORAS

X S N

BAIXO O NECESSÁRIO MÉDIO X ALTO EXTRAVAGANTE
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opções de companhias a bordo, temos de conviver com pessoas de hábitos muito diferentes
por um tempo longo demais. Perdemos dois finais de semana nos embarques, e, todos
nossos amigos e familiares se relacionam somente nos finais de semana, e nós perdemos
isso. Os dias úteis de semana que ficamos a mais em terra não compensam, pois o que
passou passou... O lazer a bordo é fraquíssimo, e vem diminuindo ano a ano. O tipo de
trabalho é desmotivante, pois a política em nossa empresa fala mais alto. Os recursos são
destinados na forma de desperdício. A discriminação com os terceirizados também
desmotiva, ninguém gosta de ver amigos sendo perseguidos ou perdendo direitos.
3- Como lida (lidava) com a interface (transição) embarque x folga?
R.: Consigo me desligar do serviço de bordo fácil “hoje”... no início , quando eu trabalhava
14X14, eu acordava a noite ouvindo alarme de bordo e parava em frente ao guarda-roupas.
4- Alguma dificuldade em administrar sua folga?
R.: Bom, tendo uma escala definida, a gente pode se programar mais ou menos.
Infelizmente, alguns cursos não podem ser realizados devido à ausência de 14 dias, mas,
são ossos do ofício.
5- Qual foi a quinzena, a semana, o ano ou o momento mais difícil para você a bordo?
Por quê?
R.: Quando minha filha estava na fase de dois anos, ela sentia muita falta e a gente sente
muito isso. Quando vemos acidentes a bordo, já presenciei dois, ficamos abalados, e o pior
é o quase acidente, que a gente salva e não aparece. Ex: Em uma quinzena estava eu
descendo pela oficina e vi um cabo elétrico próximo a um serviço em uma linha de tocha.
Interrompi o serviço e perguntei “quem faria o que lá?”, me responderam que iriam soldar
um guarda-corpo com uma PT extraordinária. Parei o serviço e chamei o segurança (o
único fixo da plataforma a bordo, o restante era contratado e da sonda). Ao chegar ao local,
ele tomou o maior susto e mostrou que não foi ele quem liberou a PT, ele havia mandado
aguardar o final do outro serviço e foi para o heliponto, já que era o único segurança com
essa função (sobresserviço). Aí um gerente foi e pediu para um segurança da sonda assinar
falando que ele estava “ocupado” recebendo aeronave... por pouco não temos um acidente
grande.
6- Já vivenciou alguma situação atípica a bordo em termos de emergência? Caso
positivo, como foi e como isso lhe afetou emocionalmente no seu trabalho e na sua
folga?
R.: O caso citado anteriormente.
7- Já passou por algum constrangimento a bordo devido a um tratamento antiético ou
alguma abordagem inconveniente? Caso positivo, como foi e como isso lhe afetou
emocionalmente e no seu trabalho?
R.: Já sim... Um colega aproveitou que eu não conhecia uma unidade muito bem e me
pediu um parecer, por sorte um amigo me informou o histórico e eu corrigi munha
informação. A gente fica cada vez mais precavido.
8- Pensou em desistir do trabalho offshore e, posteriormente, renunciou à ideia?
Poderia explicar?
R.: Sim, todo mundo quando entrava lá tinha o sonho de juntar um dinheiro trabalhando
embarcado e montar seu negócio. Montei uns negócios, mas, como é “o olho do dono que
engorda o boi”, o negócio não foi pra frente. Tentei um concurso para auditor também, mas
não passei. Agora devido ao tempo para aposentadoria, não vejo valer muito a pena o
esforço.
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9- O que você gostaria que mudasse para melhor no cotidiano das unidades
marítimas de extração de óleo e gás?
R.: Mais espaços sociais a bordo, lazer, uma sala de música (instrumentos). Mais
trabalhadores. Certas tarefas estão sendo negligenciadas, com trabalhadores
sobrecarregados com burocracias e besteiras. Menos terceirização, para diminuir a
desigualdade a bordo.
10- Que conselho você daria a quem está disposto a ingressar no universo de trabalho
offshore?
R.: É para pessoas que curtem espírito de aventura, que não se importam em ficar longe de
família. Ou que precisem muito do dinheiro... que é o caso dos brasileiros...

QUESTIONÁRIO

1- Cidade em que reside e Unidade da Federação (Estado)

Vila Velha Espírito Santo

2- Tempo de deslocamento de sua casa até o local de trabalho.

3- Das coisas que mais sente falta a bordo, assinale com X e complemente com outras
demandas, digitando-as em OUTROS, à direita do asterisco.

OBS. Para mim, “vida social” inclui a carência de relacionamentos a bordo. Motivo: o
local de trabalho não oferece opções de escolha das pessoas com quem se relacionar, pelas
poucas opções de companhias com hábitos semelhantes e pelo excesso de tempo em
companhia destas pessoas.

5- Consegue lidar bem com a abstinência?

OBS.Mas é o principal motivo do estresse e da busca de um jeito de sair fora de lá.

6- Em se tratando do modo consumista, como você se classifica em seu consumo? Assinale
com um X ao lado.

BAIXO O NECESSÁRIO X MÉDIO ALTO EXTRAVAGANTE

7- Quanto ao valor do seu consumo, como o classifica?
BAIXO O NECESSÁRIO X MÉDIO ALTO EXTRAVAGANTE

8- Quais os fatores atrativos para você no trabalho offshore? Pode marcar 3 opções,
assinalando um X ao lado.

X REMUNERAÇÃO X FOLGA CURIOSIDADE NOVAS TECNOLOGIAS
ESPÍRITO DE AVENTURA DESAFIO ADRENALINA VOCAÇÃO

9- Outro: ------------------------------------------------------------------------------------------------

06 HORAS

CERVEJA X SEXO IGREJA OUTROS *FAMÍLIA / VIDA SOCIAL

X S N
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10- Classifique os elementos abaixo em (B) Baixo; (M) Médio; (A) Alto; ou (I) Indiferente,
de acordo com o impacto sobre você em uma unidade marítima de extração de petróleo e
gás.

A A B B M A M
CONFINAMENTO RUÍDO TURNO SONO CARGA HORÁRIA ROTINA PERICULOSIDADE

11- De acordo com o que você assinalou acima, como isso se manifesta sobre você no seu
cotidiano de trabalho e como reflete no seu reduto familiar?
R.: No trabalho, o confinamento é o que nos faz desejar tanto a aposentadoria. O ruído deixa
o cidadão irritado sem saber “o porquê”, só quando estamos em um ambiente agradável é
que percebemos a diferença. A rotina é o que me deixa lerdo e está associada ao período de
embarque longo. Em casa, eu me desligo das agruras do trabalho, sei bem que existem
outros no meu local de trabalho muito mais expostos a certos fatores do que eu. Busco
muitos afazeres em minha folga também, muitos deles produtivos, como: fiz um curso
superior, cursos de culinária, viajo, ajudo amigos e familiares, etc.

Entrevista tipo mesa redonda realisada na cidade de Vila Velha na residencia de
Renanwski Beza. Participaram desta conversa, na manhã de sexta feira 25 de agosto
de 2017, Ibirun de Nikmha, Luigo Walluar, Renanwski Beza, Robaina de Sanctt,
Lhoris Walluar, esposa de Luigo, a qual fez um pequeno aporte durante as falas, em
que o pesquisador atuou como mediador.

Pesquisador - Qual o fator que você considera favorável e desfavorável no trabalho
offshore? O que considera como prós e como contras naquilo que agrada e desagrada a
bordo?

Luigo Walluar - Adentrei neste universo motivado pela busca de emprego e decidi pelo
regime offshore, dada a opção de poder retornar ao lugar de minha residência (não precisar
mudar de cidade). Agora olhando por esse lado, se gosto de trabalhar no regime offshore
ou onshore, considero o que pesa na escolha. O salário é maior no trabalho offshore, se
constituindo num fator que pesa muito. Em termos de desvantagem, o ambiente de bordo é
algo muito relativo. Por exemplo, quando você fica fora da conexão famíliar, há demandas
do reduto doméstico que se acumulam. O convívio com as mesmas pessoas do ambiente
familiar permitem de forma tranquila, debater ou discutir questões com seus pais, irmãos,
filhos, cônjuge etc. Lá você está com pessoas de todas as naturalidades (costumes, cultura,
manias) sendo obrigado a conviver com muitos modos comportamentais. Lá você não tem
um dia de descanso (intervalo) para buscar algum tempo consigo mesmo, por não poder se
isolar de nada. Temos certas metas do chefe que, em determinados casos, sabemos que não
serão alcançadas, e eles esperam, nestes casos, que você fique enchendo linguiça com estas
tarefas, com certas burocracias; certos trabalhos que não demandam prioridade são tratados
como tal, e o fato de ser instado a considerá-los nesta proporção é algo muito desagradável.
Em termos positivos, me identifico com a possibilidade de quase me desligar de tudo
aquilo quando saio de lá. Em terra, consigo me concentrar em quinhentas outras coisas sem
falar muito daquilo em casa. Lá não temos aquele famoso fantasma da segunda feira. Já
trabalhei em terra e sei muito bem o que é isso. Quando bate o domingo, o cara diz; minha
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nossa... amanhã é segunda feira. Lá não tem isso. Em compensação nós temos vinte e uma
“segundas-feiras livres”. Em outro ponto, o pessoal aqui de terra se reúne muito com os
amigos nos finais de semana, quando tem os feriados, encontro das familias, festas de
aniversário, essas coisas todas. O cidadão offshore perde dois fins s semana seguidos e isso
não volta. Você perdeu o final de semana e fica por isso mesmo. Isso vale para muitas
datas comemorativas. O índice de depressão no Natal e Ano-Novo é tremendo. Muita
gente se esconde lá nessas datas e não vai a essas confraternizações.

Pesquisador - Ao que parece, você estaria se reportando a um tipo de limitação ou alguma
perda no que se refere à vida social quando embarcado. Mas você não teria, de certo modo,
mesmo a bordo, uma vida social?

Luigo Walluar - Não, não tenho. Eu tenho uma relação social exclusivamente voltada
para o cumprimento de uma jornada laboral ininterrupta partilhada em dois turnos de
revezamento de doze horas de trabalho intercalado por um período de doze horas de
“descanso em caráter de sobreaviso”, estando disponível em caso de emergência a
qualquer momento. Considero vida social um ajuntamento com iguais, que proporciona o
prazer da interação fraterna em seu caráter de sociabilidade. Como disse antes, por força da
dinâmica de bordo, você é obrigado a conviver com gente de diversas naturalidades. Você
não escolhe aquelas pessoas por afinidade para ter um relacionamento. Quando você
sinaliza a possibilidade de obter algum percentual de convívio em termos de vida social, é
algo difícil, porque o espaço de lazer está sendo cada vez mais reduzido, como se esta
disponibilidade implicasse em potencial dispersivo da ênfase laborativa. Quando vocês
saíram, reduziram mais ainda. Algumas plataformas tiveram suas quadras desativadas,
outras ficaram sem as saunas. Na plataforma em que trabalho, pode-se considerar a
situação ainda como “boa”, se fizermos uma comparação com algumas unidades mais
precarizadas. No desempenho de minha função, ainda tenho um micro à minha disposição.
A maioria dos colegas não tem. Vários colegas que dependem do micro tiveram essa
ferramenta retirada. As salas de leitura de várias plataformas não mais existem por terem
sido transformadas em escritórios. Basicamente, meio social não mais existe na unidade
em que trabalho. Às vezes organizam um churrasco uma vez à noite, ou intercalados, entre
determinada semana. Geralmente não vinga, porque a maioria não comparece. Eu mesmo
não vou porque deixei de comer carne.

Robaina de Sanctt - Favorável, o salário. Trabalho com maior rendimento e participação
por se tratar de informações de caráter preventivo em termos de saúde. A vida social no
contexto familiar. Receptividade calorosa dos familiares quando do seu retorno de uma
jornada de duas semanas confinado em alto mar é algo muito bom, muito reconfortante. É
bacana chegar em casa e receber a manifestação de saudade, apreço e alegria no retorno ao
lar e nas manifestações de carinho dos amigos. Que bom que você chegou. Temos uma
festa legal para curtirmos.

Luigo Walluar - Geralmente as pessoas dizem: já desceu?
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Robaina de Sanctt – É desfavorável o trabalho em condições de confinamento. Surge uma
grande tristeza em querer ver esse tempo passar logo. Mas ele não passa. Era acometida
de um grau de ansiedade para chegar logo o dia do desembarque. Isto pesa demais. Para
mim pesava muito, a ponto de chegar em casa e dizer: não quero mais essa vida. Não gosto
disso, não gostava de ir. Não ter uma cama destinada somente para mim, não ter ali o
ambiente de casa. Catorze dias assim era muito chato. Dividir banheiro com pessoas com
hábitos de higiene diferente era algo que também me incomodava. São coisas que, apesar
de considerar desagradáveis, me esforçava para adaptar-me ao contexto desse espaço com
certos incômodos a ele inerentes. A comida era somente aquela disponível em função do
cardápio. Se não tivesse o que gostasse, ficaria com fome porque não tinha outra coisa de
sua preferência. Essas coisas são muito desfavoráveis. Isso era péssimo em se tratando de
qualidade de vida.

Ibirun de Nikmha - A minha opção de embarcar teve como ponto de interesse a
remuneração um pouco maior e a questão da escala. Por morar longe (Ibiraçu / ES), não
tinha como permanacer na oficina em Macaé, como de início fiquei. Lutei muito para
conseguir embarcar. Já tinha alguma experiência com mecânica quando entrei na
Companhia e, por isso, dificultaram grandemente minha transferência para a Bacia de
Campos. A questão da escala de 14 X 14 pesou muito por morar em outro Estado. Isso
minimizou um pouco a ausência da família. Depois veio o 14 X 21. Esses foram os pontos
determinantes para trabalhar embarcado. Dinheiro e escala, isto é, salário e folga.
Desfavorável, envolvia o que Robaina mencionou quanto à ambiência social partilhada
com pessoas diferentes. O principal ponto desfavorável, para mim, é que, no meu
psicológico, não vi passar esses anos de trabalho a bordo, porque fluiu com maior
velocidade. Se eu tivesse em terra... a minha opção de embarcar foi a de frear o tempo,
entendeu? Estava passando muito rápido. A folga passava rápido de modo que não estava
vivendo como gostaria. Eu tenho que frear essa ... a terra está girando muito rápida para
mim. Estou adquirindo idade né? Ficando jovem de mais idade ... ha ha ha (risos) ... Num
tempo muito rápido. A folga passava rápido e você estava lá de volta. Agora, não me
esqueço de uma coisa, cara. Um piloto aqui em Vitória, quando via a gente embarcar...
todo mundo triste (fisionomia tristonha) embarcando com um astral igual ao mencionado
por Walluar de encarar a segunda feira...

Renanwski Beza - Ha ha ha ha. Eu lembro dessa.

Ibirun de Nikmha - Esse piloto comentou sua observação sobre nossa expressão de
desconforto dizendo: “a Plataforma é uma indústria que traz a tristeza para a felicidade”. O
cara embarcava triste e descia todo sorridente. Descia todo feliz com a mochila nas costas
indo para casa. Ficava triste pela distância e ausência de coisas de que gostava, por estar
num lugar que me impunha algum sacrifício e exposição a uma série de riscos como
explosão, vazamento, acidentes, incêndio, etc. O vôo, cara, era tenso. Hoje relaciono isso
ao me perguntar: pô cara... então eu voei vinte e cinco anos em helicópteros? Para mim era
tenso. Renanwski falou que ia dormindo. Cada um fala uma coisa, pensa de um jeito... mas,
para mim, não era tranquilo não.
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Luigo Walluar - Conheço pessoas... pode falar nomes aqui?

Pesquisador - Pode. Crio um pseudônimo para eles.

Luigo Walluar - O Geplet Serkov, caso queira confirmar com ele, passou vinte anos
tomando remédio para poder subir em aeronaves. Um caso de certa forma isolado, talvez
por uma fobia de voo, assim imagino. Uma coisa que acho que talvez entre no trabalho de
sua pesquisa... muitas pessoas têm ciência disto, embora nenhum de nós aqui se enquadre
nisto, há colegas a bordo, por exemplo, que tomam remédios controlados para dormirem,
seja por conta da dificuldade em conciliar o sono num ambiente periculoso ou pela
dificuldade do sono no turno de revezamento, quando têm a noite para trabalhar e o dia
para dormir um sono compulsório.

Ibirun de Nikmha - Nos três primeiros dias a bordo, minha qualidade de sono era péssima.
Depois do quarto dia, melhorava.

Luigo Walluar - Para mim... cada organismo reage de um jeito, né? Para mim, nos três
primeiros dias é tranquilo, pois estou colocando a “casa” em ordem. Até porque o meu
trabalho a bordo é muito isolado dos demais, principalmente agora por atuar como Inspetor
de Equipamentos. No intervalo, após os três primeiros dias e os três últimos dias da escala,
quando você já está próximo de descer, meu astral levanta de novo. Entre sete e oito dias, a
estadia para mim é muito tensa porque entro num modo de saturação que, após o quarto dia,
me faz desejar ir embora.

Robaina de Sanctt - Às vezes o tempo começa a mudar perto do desembarque.

Renanwski Beza - Se o tempo fecha, é um ou mais dias a bordo por não ter voo, ficando
além da escala normal.

Luigo Waluar - Não ligo de não ter voo nesse caso. Um ou mais dias bem menor dos que
os sete ou oito dias restantes. Quando você está lá há quatro dias e olha pra frente pensando
nos dez dias que faltam, é muito tempo.

Renanwski Beza - Pelas vantagens financeiras, é bom embarcar. Sempre gostei muito da
relação com a folga. Talvez esteja entre os poucos casos de boa adaptação ao trabalho
offshore, tanto na escala de 14 X 14 como na escala de 14 X 22. Entrei em 1978 e trabalhei
no regime de 14 X 14 até 1990. Foram 12 anos trabalhando 14 X 14 e depois 14 X 21. Este
bate papo me surpreende um pouco por me sentir bem adaptado para trabalhar embarcado.
Gostava de trabalhar neste regime. Quando, num período, trabalhei em terra no SMS vindo
da P-34, e quis retornar para a Bacia de Campos, o gerente do setor pediu-me que
permanecesse neste setor junto com ele para ser seu “braço direito”, chegando a me
oferecer salário de embarcado mesmo na atividade em terra. Só que já estava há três anos
em regime administrativo em terra e estava profundamente estressado por trabalhar de
segunda a sexta é só ter o sábado e domingo de folga. Fiquei tão condicionado aos catorze
e, posteriormente, aos vinte e um dias de folga, a ponto de não conseguir conviver bem
com o regime onshore. Não que o embarque não me afetasse. Três dias antes de embarcar,
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entrava em TPE (Tensão Pré Embarque). Ficava nervoso, qualquer coisa me irritava.
Chegava a ficar neste ponto. Mas, no aeroporto, quando dava de cara com a turma, isso
passava e embarcava tranquilo. Nunca tive dificuldade com o sono a bordo. Nunca precisei
tomar medicamento para dormir, mesmo nas viradas e no turno. Tinha gente que após
chegar a bordo, às vezes, diziam: puxa vida... ainda faltam treze dias para desembarcar. Eu
contabilizava de outra forma dizendo: faltam dois churrascos46 para desembarcar. E, se no
dia do desembarque não houvesse voo, e tivesse que ficar um ou mais dias, administrava
isso numa boa. Talvez o fato de ter trabalhado num setor em que a escala não era
predefinida, ocasionando mais dias a bordo, tenha me favorecido quando do cancelamento
do voo de desembarque. Já fiquei vinte e um dias embarcado, em uma situação atípica, sem
que isso me afetasse negativamente. Talvez esteja entre alguns casos de boa adaptação ao
sistema de trabalho confinado em escala. Quando o chefe me ofereceu remuração de
embarcado para continuar como seu auxiliar direto, respondi-lhe: Chefia, me perdoe. Acho
que este é o sonho de 99% do efetivo Petrobras: trabalhar em terra e ganhar como
embarcado. Mas não é o meu sonho. Meu sonho é voltar a trabalhar embarcado. Quero
voltar a trabalhar embarcado para ter a minha folga.

Luigo Walluar - Logo que comecei a embarcar em escala de 14 X 14, na PPM, todo o
pessoal do meu setor de telefonia tinha seu projeto de montar sua empresa aqui fora e sair
de lá. O 14 X 21 mudou isso um pouco. O pessoal já pensava em embarcar seguindo
carreira lá.

Renanwsk Beza - Acho que todos nós. Quando entrei na Petrobras, aquele cara que era
Geplat e estava na P-36, quando ela afundou... Glauco Trovão… ele entrou junto comigo.
Fizemos curso juntos. O sonho dele era trabalhar cinco anos na Petrobras, montar sua
empresa e sair fora. Depois que se aposentou na Petrobras, foi para a OGX, ministrava
cursos e tudo o mais. Quer dizer... são planos que a gente faz... é sonho de todos
tornarem-se independentes... a gente não sabe até onde esta independência de que falamos
cria, de repente, um empresário muito mais amarrado ao seu negócio do que a gente... vou
lá, trabalho meus catorze dias e, nos meus vinte e um dias de folga, como disse Walluar, a
gente esquece de Petrobras. Chega no dia 25, a gente pega o contracheque, vai lá no banco
e pega o salário... Isso é uma coisa que a gente sonha logo que começa a carreira... a
segurança que a gente tem no caso de alguma crise econômica ... nós que trabalhamos por
muito tempo na Petrobras... quando foi que a Petrobras nos deixou de pagar por alguma
circunstância? Nunca! O empresário é muito mais preso ao fruto do seu trabalho do que a
gente. Está muito atrelado àquilo. Tem que estar sempre de frente senão o negócio não
anda direitinho. E quando ele adoece... se adoece ... que funcionário vai assumir como ele?
Então o negócio para. Nosso caso é mais cômodo. Meu olhar sempre foi mais à frente...
muito futuro... meio previnido... a situação que estamos hoje... lá na frente quais serão os
frutos disso? Sou muito mais assim... cuidadoso com minhas decisões... pensando nas
consequências das atitudes de hoje... então... para mim, eu fui perfeitamente interativo com
este sistema de trabalho. Se voltasse atrás, não conseguiria trabalhar administrativamente.
Como trabalhar de segunda a sexta e só ter dois dias de folga? Deus do céu! Não

46 A cada embarque tem-se dois churrascos à bordo sendo um churrasco por domingo.
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conseguiria viver uma vida desta. Deus me livre! Escala definida com período de trabalho
e período de folga. Para mim é isso.

Pesquisador – E a interface Embarque X Folga?

Renanwski Beza - Sem problemas.

Ibirun de Nikmha - Tranquilo. Aproveitava bem a folga.

Luigo Walluar - Às vezes, nos três dias antes do embarque, ficava tenso. Tentava evitar
isso buscando mais coisas para fazer na folga.

Renanwski Beza - Acho que esta separação, este afastamento que você faz do seu hábitat
natural... queira ou não, você cria duas famílias e dois hábitat diferentes. Você vive um
pouco de cada mundo. Dois mundos que, às vezes, se colidem. Quando você sai deste
mundo que é o nosso hábitat natural para ir para aquele lá, apesar de você tentar viver bem
por lá, essa cisão é traumática, impõe alguns desconfortos... vou deixar meu filho, minha
esposa, as coisas que gosto daqui... a gente sai daqui e por mais que esteja bem... no meu
caso, o momento de deixar isto aqui é o ponto mais sensível para mim. Pelo menos é só no
dar as costas e depois no aeroporto isso desaparece, até sua repetição no próximo
embarque.

Robaina de Sanctt - Quero também falar um pouco disto no tempo em que trabalhei lá.
Essa alternância, em se tratando de como me via nessa transição, nessa passagem para dois
lugares com motivações diferentes, num certo ponto, tinha algo de bom. Coisas que a gente
faz com mais tranquilidade porque a gente quer dar atenção. É assim... com ele embarcado,
eu faço minhas coisas com maior facilidade e liberdade. Sem ele, cuido de mim, da casa e
do nosso filho, minha profissão etc. Com ele aqui, adiciono as coisas dele às minhas.
Entretanto, há coisas que dependem da presença dele. Ao mesmo tempo em que meu
cotidiano se atenua sem a ocupação com as coisas dele, surge um déficit de coisas que não
consigo fazer sem ele. Quando ele está aqui, meu cotidiano muda por ter que pensar nele,
na cumplicidade da vida a dois. Sem ele é uma coisa. Com ele é outra. Quando está aqui,
tenho que dar atenção, porque ele quer atenção. Às vezes a gente quer fazer algumas coisas
juntos mas, mas os catorze dias no mundo de lá não permitem.

Luigo Walluar - Você conhece esta outra realidade.

Robaina de Sanctt - Conheço as duas.

Luigo Walluar - E essa aqui quem não conhece? (Referindo-se à sua esposa Lhoris)

Lhoris (esposa de Luigo Walluar) - Acho isso horrível. Quando embarca, fica o vazio da
companhia que você mais preza. A ausência dele torna meu cotidiano solitário. Não tenho
com quem falar sobre certas particularidades. Tenho muita dificuldade em administrar isso.

Pesquisador – Qual foi a quinzena, a semana, o ano, ou o momento mais difícil a bordo e
por quê?
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Luigo Walluar - Quando seu filho é pequeno, quando está na fase infantil. Ele não
entende o seu “sacrifício”... a sua distância do lar... Você tem que estar lá. No meu caso é o
que mais doía.

Robaina de Sanctt - No meu caso... Não tinha filhos enquanto trabalhei embarcada. Nem
sonhava em fazer isto! Ter criança e embarcar... de jeito nenhum! A minha dificuldade era
assim... passar Natal, Ano-Novo e aniversários longe... Muito difícil para mim.

Luigo Walluar - As datas de festa em que a gente fica lá são as piores.

Robaina de Sanctt - São as piores.

Renanwski Beza - Até nisto me adaptei. Sou uma aberração... me adaptei tranquilamente...
a única data que me afetava um pouquinho era a do meu aniversário ... pô... estou “preso
aqui” no dia em que vim ao mundo... fora isso era tranquilo. Quando você mencionou
momento difícil... um foi com a filha... a mais velha... num dia em que cheguei do
embarque e fui lhe dar um abraço... me estranhou, recusou meu afeto, virou de costas,
chorou... ela chorou de um lado e eu chorei do outro. O segundo, o mais difícil em toda
minha vida, foi num período de greve, em que embarquei no meio da greve... o pessoal se
preparou para interditar o heliporto... tive problemas no aeroporto... foi um momento muito
difícil em minha vida profissional... Algum tempo atrás até comentei com Robaina. Tinha
vindo de PLH-33 para PZL-II, queimado47. Quando cheguei em PZL-II, havia deixado bem
claro que se houvesse greve, estaria fora. Em momento algum omiti essa disposição. Em
uma assembleia que discutiria a greve, disse que não participaria e que poderia me retirar
sem nenhum constrangimento. Aí pediram que eu saísse... o que fiz de imediato. E depois,
quando aconteceu o movimento e recebi convocação para embarcar, o pessoal me
hostilizou de forma muito agressiva. Passei uma barra. Quem aliviou um pouco a situação
foi você (referindo-se ao pesquisador). Acho que se lembra disto. E, naquela época, não
tínhamos amizade. Éramos apenas cumpridores de nossos deveres. Eu e você não éramos
amigos, apesar de trabalharmos juntos e convivermos catorze dias naquele reduto marítimo.
Você aliviou minha barra lá dentro. Após a greve, a situação, por algum tempo, continuou
muito difícil. Foi brabo! Todo mundo te hostilizando, te olhando com “rabo de olho”,
como se fosse um traíra, um marginal, um bandido. Foi o período mais difícil para mim.

Luigo Walluar - Furar greve geralmente causa este tipo de reação em qualquer categoria
profissional.

Robaina de Sanctt - Isso em uma situação de trabalho confinado é bem pior.

47 Pessoa com registro de advertência, marcada pela gerência. Se não por assédio moral, por indisciplina, ou
por alguma atitude reprovável, notificada por escrito de que poderia ser demitida em caso de reincidência ou
numa numa situação de greve caso aderisse ao movimento paredista. A situação em que a advertência é usada
como ameaça para intimidar a adesão à uma greve é, para o embarcado, uma ferramenta de chantagem, de
controle, de dominação, que desmoraliza, que agride a dignidade, que viola o código de ética da companhia
e, portanto, entendida por ele como assédio moral.
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Renanwski Beza - O que mais me deixou chateado foi que em momento algum disse que
participaria da greve. Deixei isto muito claro para todos. Renanwski está fora. Não conte
com ele. É pelego... é pelegão...

Luigo Walluar - Quem hostilizou então não era da plataforma, mas do sindicato.

Renanwski Beza - Tanto da plataforma como do sindicato. Passada a greve, as
hostilidades continuaram dentro da equipe. Quem mais me hostizou nesta época lá foi o
Smaug.

Ibirun de Nikmha - Foi o acidente com a queda do bote de resgate.

Pesquisador - Ah sim. Aquele com Smaug e Bellugo.

Ibirun de Nikmha - E teve aquele outro que ficou ruim pra mim lá. Aquele, envolvendo o
bote de resgate, em outra situação, que o Geplat tentou me intimidar com a ameaça de
desembarque, mas segurei a onda. Era da manutenção mecânica (técnico em mecânica) e
tínhamos a rotina de descer o bote de resgate para treinamento. Quando surgia algum
problema no 48turco do bote, ele era colocado no piso superior na área do convés da sonda.
Neste episódio o bote estava sobre um berço de madeira, naquele deck ao lado da sala de
controle, enquanto se concluía o reparo no turco. Para fazermos o treinamento de resgate
de homem ao mar, enquanto o turco do bote estava em manutenção, o guindaste içava o
bote movimentando ele por cima do guarda-corpo da plataforma para, em seguida, descê-lo
no mar. Na época eu revezava a escala com o finado Cachorro49 em 14 X 14. Subimos ao
bote para o treinamento, enquanto o funcionário da empresa que operava o guindaste que
cuidava da movimentação de cargas na plataforma procedia a conexão da slinga50 entre a
manilha do bote e o guincho para içamento e descida até o mar. Ao perceber o mau estado
da slinga, argumentei com o terceirizado que esta não apresentava conformidade
operacional para uma operação segura. O funcionário disse que estava boa e que, na
quinzena anterior, havia usado a mesma slinga para este procedimento com o mecânico
Cachorro. Deixei passar, por conta de sua argumentação, e por recear criar uma situação de
constrangimento para ele, colocando-o em apuros diante do seu supervisor. Novo na
empresa e sem experiência nesse tipo situação, admiti a descida do bote, embora pelo
conhecimento anteriormente adquirido no exercício da profissão, tenha em minha
percepção condenado esta slinga, visto que seu aspecto continha indicativos de que não
mais poderia ser usada, mas descartada para sucata. Deveria ter me posicionado com mais
firmeza em função do aprendizado adquirido, recusado a slinga, e recusado o treinamento,

48 Suporte do cabo de aço para sustentação, descida e subida do bote.
49 Apelido de um técnico em mecânica de índole espirituosa e muito brincalhão, que, ao transitar pela
plataforma, tinha por costume ao ver alguém distraído ou concentrado em sua tarefa, assustá-lo, imitando o
latido de um cachorro, simultaneamente apertasndo com as pontas dos dedos sobre uma das panturrilhas de
sua vítima. Cachorro veio a falecer num acidente com sua moto, ao tentar saltar com ela o declive de um
terreno inclinado, na ocasião de uma de suas visitas ao sítio de seu pai. Segundo depoimento de colegas de
trabalho que lá estavam, Cachorro já havia tentado por duas vezes sem sucesso executar o salto sobre aquele
declive como se faz nas competições de motocross. A terceira tentativa foi fatal, ceifando-lhe a vida.
50 Pequeno cabo de aço para ser encaixado no bote e no guincho do guindaste para movimentar
equipamentos, container e cargas diversas, que chegavam à plataforma ou eram retiradas dela.
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se ela não fosse substituída. Vi o cabo surrado e não tomei a atitude de dizer: se você não
trouxer um cabo (slinga) que esteja bom, não vou fazer esse treinamento. Quando o
guindaste içou o bote com a equipe de resgate na altura de um metro acima do berço, ainda
no piso superior da plataforma, a slinga se rompeu, o bote com seis pessoas caiu sobre o
piso, causando o rompimento do casco e sua inutilização em definitivo. Resultado: ficamos
à beira da morte, porque se a slinga se rompesse um pouquinho depois, seria no momento
do tranco na parada do movimento lateral em o guindaste estaria posicionando o bote para
a descida. Deus fez ele romper antes. Como se consegue dormir depois disso?

Renanwski Beza - Pelo jeito como fala, sinto que isso te emociona até hoje, Ibirun.

Ibirun de Nikmha - É. Como é que se dorme?

Robaina de Sancct - Não dorme! Fica com isso na cabeça. Graças a Deus não aconteceu o
pior.

Renanwski Beza - Quando quando trabalhei na produção da SP-1751 e fui transferido para
SP-5, como supervisor da unidade, o engenheiro fiscal precisou desembarcar e eu fiquei
como interino em seu lugar. Quando fui ao camarote do fiscal, que seria ocupado por mim
para guardar minhas coisas, senti algo estranho. Parei, observei com atenção e percebi que
a plataforma estava adernando. Era um plataforma de três pernas. Quando cheguei à área
esterna, o mar não estava na linha do horizonte, e sim as nuvens. Congelei. Fiquei
momentaneamente sem reação. O alvoroço de gente correndo, alguns gritando, me trouxe à
realidade. Uns queriam pular na água, outros não queriam deixar, e outros queriam sair na
porrada para abandonar a plataforma. O alvoroço cessou instantâneamente, ao se perceber
que a plataforma estava retornando à condição de equilíbrio, certamente pelas ações dos
profissionais responsáveis pelo controle de lastro.

Luigo Walluar - Já tive momentos assim, de ficar com receio do potencial de risco. Na
função de inspetor de equipamentos, fiquei angustiado pela situação de não ter como evitar
uma discussão entre meu chefe e o PH que assinava meus relatórios, com envolvimento do
Geplat e do coordenador de terra, por argumentar sobre a forma correta de determinado
procedimento, e estas pessoas simplesmente não querendo te ouvir. É uma situação muito
tensa. Principalmente se você ceder sabendo do risco e, no caso de o não desejável
acontecer, a bomba estoura em suas mãos, com você sendo responsabilizado por não ter
sido eficiente em convencer a instância superior. Uma situação muito tensa, dado aquela
periculosidade específica, ao pouco caso com aquele risco e a não observação dos
procedimentos previstos no SINPEP52.

Renanwski Beza - Tivemos aquela emergência quando o moto-gerador pegou fogo e o Da
Villa chegou ofegante na sala de controle, sem conseguir falar pela falta de fôlego.

51 Plataformas com S ou SS significa tratar-se de unidades semi-submersíveis, cujas bases de sustentação
ficam sob a água. Essas bases de sustentação contém enormes tanques de água destinados a manter o
equilíbrio da unidade através do bombeio da água entre os tanques, controlado automaticamente para
contrapor a oscilação provocada pelo movimento da água do mar, evitando sua adernação e seu afundamento.
52 SINPEP - Sistema Integrado de Padronização Eletrônica da Petrobras.
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Luigo Walluar - Há um ano e meio de embarque, estava sobre uma cabine do módulo de
alojamento realizando manutenção num equipamento, quando ouvi um ruído seguido de
vibração, nada diferente dos ruídos de uma plataforma. As pessoas próximas de mim
apontaram para a direção desse ruído. Ao olhar para trás, vi uma nuvem negra mais ou
menos do tamanho de um prédio de dois andares e falei assim: ih... vai dar bizu. Guardei
minhas ferramentas e desci da cabine. Logo soou o alarme de emergência. Mas fiquei
tranquilo. Acho que não tinha noção da coisa. Em seguida, vi colegas subindo, carregando
outros que estavam queimados. Houve um flash na cabeça dos poços. Não me lembro dos
detalhes. Provavelmente algum vazamento que tenha alcançado uma fonte de ignição.
Coisa triste que nos abate profundamente é quando envolve sinistro com aeronaves. Já
perdi quatro colegas com quedas de helicóptero.

Renanwski Beza - Gosto de voar. Nunca tive medo desse transporte aéreo, apesar de pane
em dois voos.

Pesquisador - Já pensou em desistir do trabalho offshore e depois mudou de ideia?

Robaina de Sanctt - Pensei em sair de vez, porque não gostava. Agora, voltei a embarcar,
mas não passa de três dias, por conta de auditorias que realizo nas enfermarias, cozinhas e
refeitórios. Nada de ficar mais que isso. Issso eu gosto de fazer. Vou com foco na
realização das auditáveis e não em atendimento. Aí é diferente.

Luigo Walluar - Fica pouquíssimos dias a bordo.

Renanwski Beza - E só cobrando.

Luigo Walluar – Há alguns anos que divido minhas férias. Quinze dias num determinado
mês, vem quinze dias num outro mês, a cada semestre. Por exemplo, faço um embarque de
uma semana e desço de férias. A gente desce para um intervalo de vinte dias de folga sem
contar as folgas corriqueiras. É um paraíso. Me sinto mais disposto. Não deixo nada para
trás, isto é, por fazer... é o tempo contado de cumprir suas tarefas a bordo e descer. Você
trabalha catorze dias a bordo, entra num processo de câmera lenta. Já num embarque
reduzido, fico mais disposto no atendimento às metas que me foram destinadas. O trabalho
rende muito mais.

Robaina de Sanctt - Sete dias para mim é muito. Que dirá catorze! Pra mim não.

Renanwski Beza - Tive essa experiência de sair de bordo para trabalhar
administrativamente em terra, mas, forçosamente, contra minha vontade.

Luigo Walluar - Busquei essa opção por meio de concursos, sem sucesso. Já tentei manter
um negócio. Mas não deu certo.

Perquisador - Que poderia ser melhorado?

Luigo Walluar - Reduzir a permanência a bordo. É claro que, logísticamente, é algo muito
complicado para a empresa. Deve piorar, com este governo. A terceirização geram
algumas reações negativas. Alguns primeirizados, devido a certas vantagens contratuais,
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vangloriam-se em relação ao tratamento diferenciado que é dispensado aos colegas
terceirizados, principalmente em se tratando da escala. Folgamos vinte e um dias enquanto
eles folgam catorze.

Renanwski Beza - Acho que a terceirização... no meu ponto de vista... já falei isso com
minha mulher... e com alguns colegas… quando entrei na Petrobras, a terceirização era
muito reduzida, por estar relacionada a atividades não diretamente ligadas à produção de
petróleo e gás. Nós fazíamos tudo. Lembro que, em São Mateus, entrávamos em brejos
com botas de tamanho bem acima dos joelhos, carregávamos tubos nas costas para montar
linhas de surgência dos poços. Com essa terceirização, como pude ver na P-34, um
mecânico BR saía com um mecânico terceirizado para realizarem um trabalho, enquanto o
mecânico terceirizado fazia o trabalho, o mecânico BR ficava observando o que estava
sendo feito pelo terceirizado. Sob essa ótica, é recomendável que se retire essa
terceirização. Alguns funcionários BR, não todos, se acomodaram por conta da
terceirização de sua função. Com exceção do pessoal da produção, todas as atividade dessa
função era, ou ainda é, de responsabilidade do funcionário BR, por estar diretamente ligada
à extração de petróleo e gás. Um funcionário BR, junto a um funcionário terceirizado,
criou uma relação de um superior e seu subalterno, haja vista que o funcionário BR
representa a contratante Petrobras. Não era uma coisa que poderia ser considerada como
sendo algo legal, isto é, não apreciável, dado seu fluxo num formato consensual com
alguns desdobramentos discriminatórios. Se temos uma força se trabalho pouco produtiva e
melhor paga porque o sistema prioriza o trabalho terceirizado, este trabalho terceirizado
poderia não ter seu contrato renovado e retornar para o pessoal BR. Há uma clivagem a
bordo, uma distinção que separa, por força contratual e funcionalidade específica,
terceirizados e primeirizados, com fragmentos de prepotência e marginalização.

Luigo Walluar - Não sei se nos desviaríamos do assunto... mas a terceirização, dada as
condições das estruturas de bordo, não tem, por exemplo, atendido às demandas de
conservação das plataformas em se tratando de caldeiraria e pintura. Ao que parece, nos
trabalhos de pintura e de reparo de caldeiraria, introduziu-se uma burocracia, que reduziu
sua eficácia, porque se condicionou esses trabalhos ao embarque de um delineador da
contratada para fazer o levantamento e medição do quantitativo de trabalho a ser realizado,
ao embarque de um técnico de segurança do trabalho da contratada para avaliar as medidas
de segurança para o trabalho a ser ralizado, ao projetista para confecção do book desses
trabalhos, a um fiscal BR... a um monte de gente em volta da atividade para poucas pessoas
trabalharem. Em algumas situações, se vê mais burocratas da contratada do que
executantes daquele trabalho. Um supervisor de caldeiraria e pintura da BR e a equipe
executante é suficinte para esse trabalho.

Robaina de Sanctt - Em se falando de melhorias, vemos que cada embarque tem-se um
enfermeiro ou enfermeira a bordo. A Petrobras deveria levar mais a sério essa questão e
manter dois profissionais de saúde a bordo, seja contratado ou primeirizado. No caso de
algum imprevisto com o técnico de enfermagem, caso ele não possa atender, até mesmo
ficando de alguma forma incapacitado ou por algum problema com voo, como tempo ruim,
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poderá não haver ninguém a bordo para prestar atendimento de saúde. É uma luta
constante no entorno dessa demanda.

Renanwski Beza - Quem tem um, não tem nenhum. É preciso ter dois para, ao menos,
garantir um.

Robaina de Sanctt - Se um técnico de enfermgem vier a passar mal a bordo, ou até
mesmo enfartar, como que um socorrista que não tem conhecimento em enfermagem pode
atender em desvio de função? E se o mau tempo não permitir voo, o que será desse técnico
de enfermagem que está sofrendo uma disfunção cardíaca? O cara vai morrer!

Pesquisador – Um conselho.

Robaina de Sanctt - Esteja realmente muito certo do que quer. Não é só pensar em
dinheiro não. Geralmente ganha-se muito mais do que em terra. Verifique o que é melhor
você, o que vai lhe fazer bem, se esta vida se enquadra a suas aptidões. Se for somente por
dinheiro, emocionalmente você terá vicissitudes.

Renanwski Beza - Com base no que estamos vendo, no que estamos conversando sobre
este mundo lá fora, que é o mundo offshore, procuraria mostrar, a nível de conselho, essa
realidade conhecida de quem viveu isso ou continua vivendo. Mesmo assim, se a pessoa se
dispõe a trabalhar neste regime, mesmo você mostrando tudo isso... como me adaptei,
outros também poderão fazê-lo. Para mim, não é um bicho de sete cabeças. Mas sabemos
que a maioria não se adapta. Lembro-me de Rinaldi, que conseguiu transferência para o
CENPS53 em terra. No décimo dia, ele ficou rondando dizendo: Renanwski... quero ir
embora... Mãozinha se jogou no mar... para ser transferido.

Luigo Walluar - À primeira vista, pode não parecer, mas é uma dinâmica de trabalho que
não é para qualquer um, mas para espíritos diferenciados, sem nenhuma pretensão de
desmerecer ou ofender ninguém, mas é um mundo talhado para loucos corajosos.

Ibirun de Nikmha - Teve um cara que chegou para trabalhar na P-34 e o máximo que
conseguiu ficar a bordo foram três dias. Nunca mais voltou. Se a pessoa estiver disposta e
possuir uma boa estrutura de equilíbrio, vai tentar encarar o trance, não vai desistir
facilmente, como nós assim o fizemos. Conselhos ou informações sobre a conjuntura
diferenciada do trabalho offshore pode, em alguns casos, ajudar o interessado quando à
definição, seja por desistência ou pela disposição de encarar esse desafio, porque a vida
offshore é pavimentada pela superação da superação.

Luigo Walluarr - Já desmontei bomba dentro do tubo de despejo.

Renanwski Beza - A gente já fez coisas que... cara, como pode um negócio destes?!! Na
época em que entrei, trabalhando em uma plataforma de perfuração, havia aqueles
queimadores de petróleo (atomizadores) quando do recebimento do poço iniciar seu teste e
produção. Às vezes, quando esse queimador se apagava, o cara que trabalhava comigo ia lá

53 CENPES - Centro de Pesquisas Leopoldo Américo Miguez de Mello
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na ponta, naquela rampa para fora da plataforma mar a dentro, sem colete, vento zumbindo
nos ouvidos e às vezes com chuva, juntava vinte palitos de fósforo, passava em torno deles
um arame fininho, acendia os palitos, e, lançando-os na direção do atomizador, saía
correndo. Atrás dele surgia aquele imensa labareda de petróleo e gás sendo queimados.
Nas próximas vezes que o queimador se apagou, ele me pediu para acendê-lo desse modo.
Fiz aquele porcaria várias vezes. Que loucura! Isso hoje é inadmissível na companhia,
devido a sua política de segurança industrial. Fazer isso na conjuntura atual resulta em
suspensão ou justa causa. Você saía correndo para aquela fumaceira não te alcançar e a
elevação abruta da temperatura não te chamuscar. Agora estamos aqui, relembrando e
rindo desse absurdo. Era uma época em que as normas e a legislação dessa atividade ainda
não haviam sido inseridas nesta dinâmica laboral. Quando não era isso, usava-se uma vara
(vergalhão) comprida com um chumaço de estopa acesa embebida em óleo diesel. Ao
longe alguém pilheriava gritando: “está matando maribondo aí, ô maluco”? Sem colete,
capacete, cinto de segurança, óculos de segurança, sem luva... nessa época óculos de
segurança não eram fornecidos, nem luvas pigmentadas, nem macacão de manga comprida
hoje obrigatório, nem calça e camisa com classificação RF2 para trabalho elétrico, somente
bota, capacete e calça e camisa de manga curta de cor laranja. Tudo errado. Faz isso hoje...
faz! ... Dá cadeia... ha ha ha ha ha...

Lhoris - Isso não é pra mim. A gente administra esta cisão, mas isso não remove a lacuna
que, supostamente, se extingue quando ele retorna e que se reedita quando ele vai para łá.
Muita coisa fica na dependência da escala dele. De certa forma, a escala dele define nossas
possibilidades quanto ao que nos interessa como família, como cônjuges. Muitas coisas
que gostamos de fazer juntos são em fins de semana. Nas impossibilidades resultantes da
escala, abrir mão de algumas coisas é sentido, por mim, como uma via sem outra saída e,
portanto, compulsória em seu caráter.
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