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RESUMO 

 

 Este estudo monográfico procura investigar as vivências de prazer e sofrimento no 

trabalho junto a trabalhadores do setor OffShore de Macaé–RJ, tendo como questão central: 

Quais os efeitos desse trabalho para a saúde desses trabalhadores? Como um trabalhador 

OffShore consegue  preservar e manter um equilíbrio psíquico frente as características e 

constrangimentos de seu trabalho? Tem como base teórica estudos em Psicodinâmica do 

Trabalho (Dejours 2004, 2007, 2011; Mendes 2007) e outros estudos relacionados à saúde 

do trabalhador offshore (Figueiredo 2012) e (Alvarez, Figueiredo, Rotenberg, 2010) No 

que se refere à metodologia, essa pesquisa foi realizada dividindo-se em algumas etapas; 

Levantamento e pesquisa bibliográfica abrangendo os temas do estudo; Pesquisa de 

campo, com realização de entrevistas semi-estruturadas, utilizado um método 

qualitativo; Transcrição e análise de conteúdo das entrevistas, sob a ótica da 

Psicodinâmica do Trabalho. Todos os entrevistados assinaram um TCLE - Termo de 

consentimento livre e esclarecido. A análise e discussão dos dados coletado é apoiada na 

ANS (Mendes, 2007), organizados a partir de três eixos temáticos: organização do trabalho 

(prescrito e real), mobilização subjetiva e sofrimento, defesas e patologias (Mendes e 

Araujo, 2011). Entre os resultados é possível destacar: a) O controle do tempo o qual o 

trabalhador OffShore é submetido dentro e fora do trabalho; b) o exercício da inteligência 

prática para solucionar dificuldades e imprevistos do real do trabalho; c) Os 

participantes desta pesquisa não se encontravam adoecidos. d) A criação de várias 

estratégias para conquistar a cooperação, fundamentais para a realização da atividade; e) 

A importância de espaços de discussão, bem como as relações sócio-profissionais; f) O 

prazer e satisfação com o oficio OffShore. Por fim, essa pesquisa buscou se aproximar 

do cotidiano vivido a bordo de navios e plataformas por trabalhadores a partir de relatos 

íntegros. 

 

 

Palavras-chave: Trabalho OffShore. Psicodinâmica do trabalho. Saúde do trabalhador. 

Vivências de trabalho OffShore.  
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"A infância é o chão sobre o qual caminharemos o resto de 

nossos dias. Se for esburacado demais vamos tropeçar mais, cair 

com mais facilidade e quebrar a cara - o que pode até ser 

saudável, pois nos dará chance de reconstruirmos nosso rosto. 

Quem sabe um rosto mais autêntico. Mas às vezes ficaremos 

paralisados. Em plena maturidade sinto em mim a menina 

assombrada com a beleza da chuva que chega sobre as árvores 

num jardim de muitas décadas atrás. Tudo aquilo é para sempre 

meu, ainda que as pessoas amadas partam que a casa seja 

vendida, que eu já não seja aquela. Para isso precisei abrir em 

mim um espaço onde abrigar as coisas positivas, e desejei que 

fosse maior do que o local onde inevitavelmente eu armazenaria 

as ruins. Os contornos desse eu que me propuseram precisaram 

ser ampliados segundo o meu jeito, para que, dentro de todas as 

minhas limitações, eu pudesse me abrir e acolher vida em 

constante transformação. Boa parte do tempo andamos meio às 

cegas, avançando por erro e tentativa, tateando entre os desafios 

de cada dia. Sobre essa terra firme ou areia traiçoeira teremos de 

erguer a nossa casa pessoal feita em parte desses materiais 

brutos. Nem tudo pode ser programado. Os cálculos têm 

resultados imprevistos. Misturamos em nós possibilidade de 

sonhar e necessidade de rastejar, medo e fervor". 

 

(Perdas e ganhos - Lya Luft) 
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INTRODUÇÃO 

 

Quando pensei em desenvolver um trabalho de monografia, primeiramente 

pensei na possibilidade de produzir algo que pudesse servir de suporte para produção de 

saúde e qualidade de vida no trabalho.  Dar voz aos trabalhadores OffShore ao longo 

deste trabalho foi uma possibilidade de pensar uma produção de saber sobre essa 

atividade. 

  Ao estudante de psicologia em Rio das Ostras a possibilidade de trabalhar com 

a psicologia do trabalho no segmento OffShore da indústria petroleira parece um 

realidade próxima. Tendo em vista que temos nessa cidade e adjacências como principal 

fonte de trabalho e renda o trabalho OffShore no setor de petróleo e gás,  também de 

grande relevância econômica para o nosso pais. No cotidiano dessa região, 

freqüentemente, nos deparamos com relatos de pessoas sobre seu trabalho OffShore,  

abordando  perdas e ganhos, decorrentes da forma como está organizado o seu trabalho,  

nas diversas faces circundantes de suas vidas sociais, pessoais e familiares. Esses relatos 

sempre causaram grandes inquietações, repercutindo na questão mobilizadora deste 

trabalho. Quais os efeitos desse trabalho para a saúde desses trabalhadores? Como um 

trabalhador OffShore  consegue  preservar e manter um equilíbrio psíquico frente as 

características e constrangimentos de seu trabalho?    

Trabalhar embarcado é ter consciência do grande arsenal tecnológico que é 

empregado em uma estrutura para suporte da atividade de trabalho. Além disso, está em 

pauta à enorme complexidade e os riscos da atividade de trabalho, que não são poucos e 

que são diariamente acentuados nas questões relacionadas à segurança do trabalho. 

Trabalhar consiste em se deparar inevitavelmente com a experiência do 

sofrimento. Segundo Mendes e Morrone (2010) as vivências de sofrimento no e pelo 

trabalho com base em suas pesquisas podem se apresentar através dos seguintes 

sentimentos; medo, insatisfação, estranhamento, incertezas, alienação, vulnerabilidade, 

tristeza, agressividade, impotência, desanimo, desgaste físico e emocional, 

desvalorização, culpa, raiva, frustração, depressão, insegurança, angustia, inquietação, 

desorientação e tensão. 
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Segundo Elias e Navarro (2006), nas últimas décadas transformações ocorridas 

no mundo do trabalho têm repercutido e gerado impactos na saúde dos indivíduos e do 

coletivo de trabalhadores de forma intensa. As condições de trabalho prejudicam a 

saúde do corpo do trabalhador, enquanto a organização do trabalho atua no nível do 

funcionamento psíquico. Isso é associado ao grau de satisfação e de realização do ser 

humano, influenciando no estado de saúde e no desenvolvimento do trabalho a ser 

executado. 

Saúde, conforme a organização mundial da saúde – OMS é o estado de completo 

bem-estar físico, mental e social e não simplesmente a ausência de doença ou 

enfermidade, é condição oposta à doença, sendo importante a diferenciação de ambos os 

estados, visto que geralmente são confundidos. A ausência de doença não significa 

necessariamente estar saudável. A partir da reunião de indivíduos em comunidades, a 

melhoria da saúde com o objetivo de evitar doenças tornou-se um fator de interesse. 

 Segundo Martins (2009), com os estudos em psicodinâmica do trabalho; 

“A saúde passa a ser entendida como um equilíbrio dinâmico 

instável (precário) entre sofrimento e estratégias defensivas 

contra o sofrimento. O sofrimento é concebido como uma 

vivência subjetiva intermediária entre doença (mental ou 

somática) descompensada e o conforto (ou bem estar) psíquico. 

A saúde é apresentada como fruto de uma luta constante, 

produto de uma dinâmica humana em que as relações 

intersubjetivas na construção de estratégias defensivas contra o 

sofrimento ocupam um lugar central.” (p. 60). 

 Delimitando o tema de Pesquisa  

 

 A escolha da atividade OffShore como fonte de estudos se dá com base no 

interesse de pesquisa a partir de relatos íntegros sobre as vicissitudes do cotidiano 

vivido a bordo de navios e plataformas por esses trabalhadores. 

 Essa pesquisa foi realizada por via de instrumentos de coleta de dados com 

participantes atuantes, voluntários e interessados em contribuir com esse trabalho de 

pesquisa.          

 A pesquisa tem como finalidade conhecer o trabalho OffShore, a partir de relatos 

coletados via entrevista, frente à inserção do trabalhador na atividade de trabalho e a 

repercussão desse oficio nas diversas faces circundantes da vida social, pessoal e 
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familiar as quais complementam a vida do trabalhador.  Para isso, se dispõe a dar 

visibilidade ao trabalho efetivamente realizado desses profissionais, procurando 

compreender a inserção no mundo do trabalho OffShore, a organização do trabalho, o 

significado e sentido do trabalho para cada trabalhador, a dinâmica das relações, as 

vivências de prazer e sofrimento relacionados ao trabalho, a mobilização subjetiva e 

estratégias de enfrentamento do sofrimento, a compreensão de trabalho coletivo, 

levando em consideração laços de cooperação e convivência desses profissionais. 

 

Objetivo Geral 

 

 O objetivo dessa pesquisa é alcançar alguma compreensão sobre o trabalho 

efetivo de trabalhadores OffShore, inseridos na setor de petróleo e gás da região de 

Macaé- Rio das Ostras- RJ. A pesquisa será desenvolvida sob a ótica da Psicodinâmica 

do trabalho.  

 

Objetivo Específico 

 

Este trabalho monográfico se dispõe a dar visibilidade ao trabalho efetivamente 

realizado desses profissionais, procurando assinalar aspectos da organização do 

trabalho, a dinâmica das relações, as vivências de prazer e sofrimento relacionados ao 

trabalho, e a mobilização subjetiva desses profissionais. 

 

Método 

 

A abordagem utilizada na presente pesquisa é qualitativa. Sua fundamentação 

teórica tem como referência principal os pressupostos teóricos da abordagem da 

Psicodinâmica do Trabalho (Dejours, 2004, 2007, 2011; Mendes, 2007; Mendes & 

Araujo, 2011), que possibilita a análise da subjetividade no mundo do trabalho, através 
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do espaço da escuta e da fala, além de Figueiredo (2012); Alvarez, Figueiredo, 

Rotenberg (2010) com o aporte de estudos relacionados à saúde do trabalhador offshore. 

 

Essa pesquisa foi realizada durante os anos de 2015 e 2016, dividindo-se em 

algumas etapas;  

 

 Levantamento e pesquisa bibliográfica abrangendo os temas do estudo; 

 Pesquisa de campo, com realização de entrevistas semi-estruturadas; 

 Transcrição e análise de conteúdo das entrevistas, sob a ótica da 

Psicodinâmica do Trabalho; 

 Elaboração do trabalho final da monografia. 

 

Sobre os participantes 

 

Participaram da pesquisa três trabalhadores terceirizados da indústria petroleira 

do campo OffShore de Macaé. O contato aos participantes entrevistados foi por 

indicação de pessoas que trabalham no ramo, sendo realizado um contato por email para 

averiguar a disponibilidade e interesse de participar desta pesquisa.  No primeiro 

momento, os participantes tiveram ciência do tema da pesquisa e cada um foi convidado 

a colaborar com a mesma de forma sigilosa, ética e voluntária. Diante do aceite, as 

entrevistas individuais foram marcadas. 

 

Sobre os instrumentos de coleta de dados 

 

Foi realizada uma entrevista individual semi-estruturada com cada um dos três 

participantes onde os entrevistados foram convidados a falar sobre o seu trabalho, bem 

como de suas vivências sobre mesmo, priorizando a fala espontânea.   

 Cada entrevista teve duração em média de uma hora de meia a duas horas. O 

objetivo dessas entrevistas foi ter contribuições reais de trabalhadores OffShore e 

depoimentos reais sobre esse tipo de trabalho viabilizando suporte para o 

desenvolvimento desta pesquisa. Como já mencionado anteriormente as entrevistas 

foram semi-abertas e compostas por perguntas como: Falar do que vem a mente quando 

ouve a palavra TRABALHO. Qual o significado, sentido do trabalho para você? ; Fale-



16 

 

me sobre o seu trabalho; Quais são as características desse trabalho? ; O que você acha 

desse tipo de trabalho OffShore? ; Como é um dia de trabalho OffShore? ; Como é um 

dia de trabalho na OnShore? ; Conte sobre sua trajetória profissional e sua inserção 

neste tipo de trabalho; Fale-me sobre seus sentimentos em relação ao seu trabalho atual; 

Quais as dificuldades que você encontra na realização de seu trabalho no dia a dia? ; 

Como faz para dar conta/lidar/enfrentar o seu dia-a-dia de trabalho? Exemplos; Você 

percebe o reconhecimento por seu trabalho realizado? Como e por quem? ; Em que 

sentido da sua vida a vida com seus familiares mudou depois que iniciou o trabalho 

OffShore? Exemplifique; Como você percebe o efeito desse trabalho OffShore nas suas 

relações sociais e familiares? ; Como o trabalho tem afetado o seu comportamento e sua 

saúde? ; Você percebe alguma diferença de humor, estresse, qualidade nas relações, 

problemas ou transtornos físicos?        

Após as entrevistas e cumprindo os objetivos do estudo, as entrevistas realizadas 

foram gravadas e transcritas. Após cada entrevista foram feitas as observações da 

pesquisadora, incluindo os afetos observados e sentidos, configurando o diário de 

campo. Inserido posteriormente a transcrição.  

Os dados das entrevistas foram analisados com base na Análise de Núcleo de 

sentido – ANS - proposta por Mendes (2007). A clínica do trabalho entende que a escuta 

é o meio privilegiado de apreender a subjetividade dos indivíduos e desvelar os conteúdos 

latentes. Para Dejours (2011b) o discurso configura-se como o principal material de análise 

na investigação realizada através da Psicodinâmica do Trabalho. Apoiada em Mendes e 

Araujo (2011) a analise de conteúdo das entrevistas foi organizada a partir de três eixos 

temáticos; 1) Organização do trabalho; 2) Mobilização subjetiva; e 3) Sofrimento, 

defesas e patologias.  

 

Sobre os cuidados éticos 

 

 As entrevistas foram realizadas em sessão única, em dias e horários diferentes. 

Antes de dar inicio a cada uma delas, os entrevistados assinaram um TCLE
1
 - Termo de 

consentimento livre e esclarecido, o qual foi assinado em conjunto pelo pesquisador e 

                                                 
1
 TCLE

1
 - Termo de consentimento livre e esclarecido – ANEXO 1. 
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sua orientadora. O TCLE é um termo explicativo onde esclarece que a participação na 

pesquisa é voluntária e também solicita autorização para que a entrevista seja gravada e 

transcrita. Além de garantir aos participantes o sigilo de informações que possam 

identificá-los. Com o intuito de preservar a identidade dos participantes, estes são 

identificados durante a análise dos dados, quando da citação de suas falas, por nomes 

fictícios escolhidos de forma aleatória. Os nomes citados são; Paulo, Osvaldo e 

Fernando. 

 

Campo de pesquisa: O TRABALHO OFFSHORE  

 

A presente pesquisa foi desenvolvida com profissionais do ramo OffShore da 

região de Macaé- RJ. Apresentaremos um pouco nesse momento esse tipo de trabalho 

que é campo de pesquisa desta monografia.  

A produção de petróleo atualmente está dividida em duas formas: OnShore e 

Offshore. Os serviços Offshore, são aqueles feitos a partir da costa marítima de 

determinada localidade. Offshore é um termo da língua inglesa e que significa “afastado 

da costa”, que se situa ao mar. A compreensão da palavra OffShore está também 

relacionado com a atividade (prospecção, perfuração e exploração) de empresas 

de exploração petrolífera que operam ao largo da costa. Já os OnShore são conhecidos 

por estarem localizados em terra, ou seja, distantes da costa.  

Segundo Figueiredo (2012) a indústria Petroleira pode ser dividida em três 

segmentos; Produção e Exploração (perfuração), Navios tanques/oleodutos (utilizados 

para transportar o óleo de campo para as refinarias), por último, a atividade de refino 

(comercialização e distribuição para os postos de gasolina). Neste trabalho, daremos 

ênfase ao segmento de produção e perfuração de poços de petróleo, pois é nesse que 

mais se tem registros de avanços tecnológicos. As plataformas (local onde é realizada a 

atividade OffShore de produção ou perfuração) podem ser fixa ou móvel.  

As plataformas fixas mais comuns são aquelas fundeadas no oceano através de 

uma estrutura de concreto. Essas podem operar tanto produção, quanto perfuração. As 

plataformas de concreto são fixadas por gravidade, com base de apoio projetada em 

concreto, e pode ser armazenada grande quantidade de óleo, porém são pouco utilizadas 

no Brasil. As plataformas móveis mais em evidência são as autoeleváveis, 
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semissubmersíveis, navios-sonda e FPSO
2

 (Floating Production Storage 

and Offloading).  

Durante este trabalho houveram relatos direcionados a navios-sonda e FPSO, 

desse modo será esse o direcionamento do foco descritivo.  

Os navios sondas parecem navios convencionais que com o tempo foram sendo 

adaptados e sendo utilizados especialmente como unidades de perfuração. As 

plataformas FPSO é um tipo de navio utilizado pela indústria petrolífera para a 

exploração (produção), armazenamento petróleo e/ou gás natural e escoamento da 

produção por navios cisterna (petroleiros) 

    

 Com relação à organização do trabalho dentro do campo de trabalho OffShore 

da região de Macaé  existem dois segmentos, os contratados efetivo Petrobrás e os 

terceirizados de empresas privadas. As empresas terceirizadas adquirem contornos 

específicos. Dentre eles existem algumas diferenças.  

Segundo, (Mandarini, Alves, Sticca, 2015) A organização do trabalho em 

empresas terceirizadas adquirem contornos específicos. No Brasil, levantamentos sobre 

o grau de utilização de empregos flexíveis por empresas do país apontam a terceirização 

como a modalidade especial de contrato de trabalho mais utilizada. Tal prática consiste 

na subcontratação de empresas que oferecem o serviço de trabalhadores para executar e 

desenvolver atividades secundárias ou periféricas do processo produtivo. O processo de 

terceirização pode adquirir diferentes formas, como operações pontuais, contratos de 

longo prazo e alianças estratégicas envolvendo contratos que garantem exclusividade 

entre as partes, entre outras. Este tema da terceirização está sendo discutido no cenário 

brasileiro por conta de propostas de alterações trabalhistas, e sobre os impactos para a 

saúde, a família e o trabalho dos profissionais que aderem a tal prática. 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Abreviação usada no mercado de produção de petróleo para Unidade flutuante de produção, 

armazenamento e transferência. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s_natural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Navio-petroleiro
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CAPITULO I: REFERENCIAL TEÓRICO 

 

NOÇÃO DE TRABALHO   

 

“Nenhuma outra técnica para a conduta da vida prende o 

indivíduo tão firmemente à realidade quanto à ênfase concedida 

ao trabalho, pois este, pelo menos, lhe fornece um lugar seguro 

numa parte da realidade, na comunidade humana.” (Freud, 

1930/1996, p.88)   

 

Segundo Dejours, (2011a, p.78-79) “trabalho é a atividade manifestada por 

homens e mulheres para realizar o que ainda não está prescrito pela organização do 

trabalho [...] e é por definição humano” É a partir do olhar clínico que o trabalho 

envolve a ação de trabalhar, o saber-fazer, o engajamento do corpo, a mobilização da 

inteligência, a reflexão, interpretação e a capacidade de reagir às situações sentindo, 

pensando e inventando.  

  O trabalho historicamente tem seu papel compreendido como elemento central 

na construção da saúde e identidade dos indivíduos, sua influencia transcende o tempo 

da jornada propriamente dita, estendendo-se para os demais setores da vida familiar e 

social. O trabalho tem uma função psíquica, sendo um dos grandes alicerces de 

constituição do sujeito e de sua rede de significados, mais do que a realização de uma 

atividade, o trabalho vincula-se a constituição da identidade e da subjetividade.  

(Dejours, 2011a; Mendes, 2007) Segundo Seligmann-Silva (2011) “A forma pela qual 

se articulam o processo de trabalho e a sua administração é fundamental, não apenas 

para a produção, mas também para a saúde.” (p.164)   

 A Psicodinâmica do Trabalho compreende o trabalhador como um sujeito 

histórico, ativo e participante na construção de seu processo de subjetividade. Cabe 

destacar que assumir o referencial da Psicodinâmica do Trabalho significa assumir a 

constituição do sujeito com base na centralidade do trabalho, em tudo que envolve o 

trabalhar. A organização do trabalho aparece como dimensão central de análise para se 

compreender os processos de subjetivação, as patologias e a saúde vinculados ao 

ambiente de trabalho e às estratégias empregadas pelos trabalhadores para darem conta 

do real do trabalho (Mendes, 2011). Entende-se a organização do trabalho como 

dimensão fundamental para compreensão do contexto de trabalho e para o 



20 

 

estabelecimento da confiança, da cooperação e do espaço público de discussão. Dessa 

forma, a análise da organização do trabalho torna-se fundamental, tendo em vista que 

sem a cooperação e o envolvimento dos trabalhadores, o adoecimento psíquico torna-se 

um risco. 

 

APORTES TEÓRICOS DA PSICODINÂMICA DO TRABALHO 

 

Como afirmamos anteriormente - Uma das questões que norteiam este trabalho 

monográfico é a questão; Como um trabalhador OffShore  consegue  preservar e manter 

um equilíbrio psíquico frente as características e constrangimentos de seu trabalho? 

Bem, essa é uma questão que norteou o desenvolvimento da disciplina da 

Psicodinamica do trabalho, fundada pelo psicanalista francês Christophe Dejours. 

Estudos (Dejours, 1996; Mendes, 2007) sobre as diversas situações decorrentes do 

trabalho ao longo do tempo foram realizados quando então se chegou à questão foco de 

investigação e análise desta abordagem: “Como os trabalhadores, em sua maioria, 

conseguem, apesar dos constrangimentos da situação de trabalho, preservar um 

equilíbrio psíquico e manter-se na normalidade?” (Dejours, 2011a, p. 52).   

 A psicodinâmica do trabalho (PdT) é a abordagem  teórico e metodológica o 

qual essa pesquisa se apropria para sua fundamentação. Como disciplina clínica- 

teórica, a PdT foi fundada  pelo médico e psicanalista francês Christophe Dejours  na 

década de 1980, se apóia essencialmente na descrição e no conhecimento das relações 

entre trabalho e saúde mental. Esta abordagem direciona o seu olhar para a compreensão 

de aspectos psíquicos e subjetivos mobilizados a partir das ações, relações e da maneira 

como o trabalhar é organizado, procurando relacioná-los à saúde física e mental dos 

sujeitos. Seu método de trabalho prioriza a escuta e não somente a simples observação. 

(Dejours, 2011a; Mendes, 2007) 

Segundo Cruz Lima (2011) o aporte clínico-teórico da abordagem da 

Psicodinâmica do trabalho é considerado um dos maiores referenciais de contribuição 

para o campo da saúde mental no setor do trabalho no Brasil.  

A clínica do trabalho prioriza a criação de um espaço de escuta, o qual acolhe as 

lacunas da realização do trabalho dos sujeitos que realizam as atividades de trabalho 

(real e prescrito) em uma organização, valorizando opiniões, impressões e sensações 

dos trabalhadores, em relação a todos os aspectos que fazem parte da vida da 
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organização, percebendo fatores que geram sofrimento físico e psíquico, resultando em 

adoecimento dos indivíduos e na perda de produtividade laboral, gerando implicações 

para a organização do trabalho e para o próprio ser humano.   

 

“O sofrimento no trabalho origina-se do confronto entre o 

trabalho prescrito e o trabalho real, isto é, regras, normas e 

direcionamentos impostos pela organização.” (Alves, 2014, 

p.33) 

           

A tríade da Psicodinâmica do Trabalho compõe elementos de análise que se 

apresentam via organização do trabalho (prescrito e real), a mobilização subjetiva e uso 

de defesas e aparecimento de patologias. 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO (PRESCRITO E REAL) 

 

Segundo Dejours (2007), a organização do trabalho é a forma como as 

atividades são definidas, divididas e distribuídas entre os trabalhadores, sendo pela 

organização pré concebidas e é também a partir da organização que é veiculada a forma 

como se operam a fiscalização, o controle, a ordem, a direção e a hierarquia. 

 É na organização no trabalho que é vivenciada a experiência do trabalho 

prescrito e do trabalho real. 

 

“O trabalho é a atividade coordenada de homens e mulheres 

para defronta-se com o que não poderia ser realizado pela 

simples execução prescrita de uma tarefa de caráter utilitário 

com as recomendações estabelecidas pela organização do 

trabalho.” (Dejours, 2011c, p. 161) 

 

Os conceitos de trabalho prescrito e trabalho real se apresentam como 

pressupostos fundamentais na teoria psicodinâmica do trabalho. O trabalho prescrito 

compõe um conjunto de idéias previamente determinadas e submetidas aos 

trabalhadores pela organização do trabalho submetendo um modo para realização da 
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atividade de trabalho. O trabalho real se impõe ao sujeito pelo sofrimento frente ao 

fracasso do que está prescrito, se dá pelo modo o qual o trabalhador desenvolve uma 

habilidade para manejar as situações reais de trabalho ao deparar-se com as atividades 

concretas do dia a dia. Caso contrário, não havendo engajamento ou ajustamento                                                                                        

para o cumprimento real da atividade notadamente o trabalhador descompensaria.  

(Alves, 2014) 

É facilmente compreensível que na execução do trabalho exista uma lacuna que 

não possa ser previamente estipulada. Em (Dejours, 2011c) é apresentado um 

distanciamento aparente entre o trabalho prescrito e o trabalho real, sendo impossível 

prever e ter domínio sobre todas as imprevisibilidades possíveis em torno do trabalho.   

 

 

“Cada incidente ou acidente leva a elaboração de uma nova 

prescrição ou de uma nova regulamentação, normas, regras 

formam um corpo de tamanha complexidade que se tornam, 

inelutavelmente, de conciliação extremamente difícil entre si. 

Chega ao limite de tornar impossível a execução do trabalho, 

caso todo o conjunto de regras e normas venham a ser cumprido. 

Concebidas para organizar o trabalho, as prescrições da 

organização do trabalho levam, às vezes, a desorganização!” 

(Dejours, 2011a, p. 76)  

 

A Organização do trabalho determina o conteúdo da tarefa através da divisão do 

trabalho. Por conteúdo compreende-se tudo que se constitui pelos gestos, posturas e 

ambiente físico de trabalho. Ao realizar uma tarefa, o sujeito procura adaptar a atividade 

ao seu modo, utilizando sua inteligência e capacidade criativa, propondo-lhe uma ordem 

e uma seqüência. 

As organizações do trabalho são essencialmente consagradas à divisão social e 

técnica do trabalho, definindo as tarefas, as atribuições e as prerrogativas limitadas, bem 

como o ritmo de trabalho.   

As consequências da imposição de um ritmo acelerado de trabalho, a 

repetitividade dos gestos a monotonia das tarefas e uma predeterminação do conjunto da 

atividade de trabalho, de acordo com várias pesquisas (Dejours, 2011b), vêm trazendo 

sérias consequências para a saúde do trabalhador, com reflexos visíveis na 

produtividade. 
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Relações Sócio-Profissionais 

 

A dinâmica do trabalho em alguns momentos se apresenta como uma relação 

individual do sujeito com a tarefa que executa, porém ele sempre comportará uma 

dimensão intersubjetiva e coletiva para que haja a produção de prazer e saúde.  

  Trabalhar não é apenas produzir, é conviver, é viver junto em um mundo social 

inserido em relações de dominação. “A organização real do trabalho é um produto das 

relações sociais.” (Dejours, 2011a, p.77), porém não se reduz a elas, tampouco as 

relações de poder. 

 

“A relação entre a organização do trabalho e o homem não é um 

bloco rígido, está em contínuo movimento. Em outros termos a 

estabilidade aparente dessa relação está assentada em um 

equilíbrio livre e aberto á evolução e ás transformações, um 

equilíbrio dinâmico, em contínuo deslocamento.” (Dejours, 

2011a,  p. 70)  

 

As normas e controles dizem respeito às formas como trabalho está organizado e 

às relações sociais no trabalho. 

 

MOBILIZAÇÃO SUBJETIVA 

 

A fim de transformar o sofrimento e a realização do trabalho, o trabalhador viabiliza 

elementos que configuram o que a Psicodinâmica do Trabalho nomeia como mobilização 

subjetiva. É pela via do sofrimento que o trabalhador se mobiliza. (Alves, 2014) A 

mobilização subjetiva é fundamental para a gestão da organização do trabalho e com 

isso não pode ser prescrita por ser gerada espontaneamente via as relações e realizações 

pessoais. (Dejours, 2011a) 

Os elementos constituintes da mobilização subjetiva, segundo Mendes (2007) 

são; a inteligência prática, o reconhecimento, a ressonância simbólica, o espaço de 

discussão e a cooperação. 
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 Inteligência Prática  

 

 Segundo Dejours (2011d), frente ao real do trabalho, o sujeito desenvolve uma 

inteligência em ação com raízes na relação mais intima do seu corpo com o trabalho. É 

um modo astucioso com os entraves e os enigmas do trabalho. A inteligência prática é 

um elemento utilizado em todas as tarefas e atividades de trabalho para compreender o 

que se defronta às prescrições do trabalho e os saberes atuais possibilitando o 

desencadeamento de estratégias criativas. Ser inteligente no trabalho implica, sempre, 

em manter certa distância dos procedimentos e das prescrições. 

Para que haja a transformação de um trabalho que gera sofrimento em um 

trabalho prazeroso é necessário que a organização do trabalho não seja tão rígida e 

possibilite maior liberdade ao trabalhador para rearranjar seu modo operatório e usar sua 

inteligência prática. Quando este elemento não pode se desenvolver com potencia é 

fonte de sofrimento, logo, quando bem sucedida é fonte atenuante de sofrimento 

possibilitando a transformação em prazer. 

 

Cooperação 

 

Segundo Martins (2009), para atender aos objetivos prescritos pela organização 

é preciso mobilizar-se além do que é prescrito. É preciso que o trabalhador ofereça 

contribuições pessoais. Desse modo constituem regras de trabalho “frente ao que não é 

dado pela organização” para realização de um trabalho de qualidade.  

Essas regras de trabalho (oficio) são construídas em espaços coletivos de 

discussão. Nesses espaços normalmente, conseqüentemente são estabelecidas relações 

de confiança e cooperação que são produtos de oportunos debates, confrontos e 

convivência.  “A cooperação também é um dispositivo de fortalecimento do indivíduo 

diante das restrições do trabalho e de suas precariedades.” (Alves, 2014, p.40) 

 

Reconhecimento  

 

O reconhecimento do trabalho efetivamente realizado é um campo privilegiado 

na conquista da identidade pelos indivíduos. Martins (2009) propõe que a identidade só 
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pode ser alcançada a partir do olhar do outro, pelo julgamento do outro, sob a forma de 

reconhecimento. Para alcançar a via do prazer, ressignificando o sofrimento é 

necessário que haja reconhecimento.  

  

Os julgamentos, segundo Cruz Lima (2013); Márcio Marins (2014); Martins 

(2009) e Alves (2014) tratam sobre o fazer, sobre a atividade e não sobre a pessoa do 

trabalhador.  São dois tipos de julgamentos; O julgamento de Utilidade e o de beleza. 

 O Julgamento de Utilidade (Vertical) é proferido pela hierarquia (superiores, 

chefes e clientes) e diz respeito à utilidade da contribuição do sujeito técnica, social e 

econômica. É o reconhecimento pelo que se faz de útil, sendo reconhecido pelas 

contribuições pessoais e/ou coletivas que disponibiliza a organização. Para Martins e 

Cruz Lima (2015) um dos temas recorrentes no mundo do trabalho é a falta de 

reconhecimento no sentido de gratidão pela contribuição dos trabalhadores à 

organização do trabalho o que de fato é uma peça importante na psicodinâmica da 

cooperação. 

 O Julgamento da Beleza (Horizontal) é dado pelos pares (colegas de trabalho) e 

se refere ao saber-fazer da atividade de trabalho, sendo um julgamento dado por aqueles 

que conhecem bem as regras do oficio. Esse julgamento subdivide-se em duas 

dimensões; Julgamento da conformidade do trabalho que oferece ao trabalhador o 

sentimento de pertencimento do grupo e reconhecimento pelo esmero do sujeito ao 

trabalho; A outra dimensão surge com o Julgamento da originalidade possibilitando o 

reconhecimento das qualidades e identidade singulares do sujeito.  

Cabe destacar que só é possível reconhecer se houver coletivo de trabalho, 

porque envolve o julgamento pelo outro do trabalho efetivamente realizado, a partir de 

regras construídas coletivamente. 

 

Espaço de Discussão 

 

O coletivo de trabalho se constitui e se sustenta havendo o reconhecimento 

daqueles que são os protagonistas da atividade. A construção do espaço público de 

discussão perpassa o coletivo do trabalho o qual se constitui necessariamente pela 

aprendizagem da escuta e da fala.  
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“É no espaço público de discussão que ocorre o 

compartilhamento da inteligência prática. Também ocorre aí a 

ocasião em que o reconhecimento é dado pelos pares. Conclui-

se que o coletivo torna-se o alvo privilegiado da intervenção em 

Psicodinâmica do Trabalho.” (Alves, 2014, p.39) 

 

 

Segundo (Mendes, 1995) é na existência do espaço de discussão que se 

promoverá o espaço da fala, da expressão coletiva do sofrimento e da busca de 

mecanismos de transformação da situação vigente. O espaço público é construído pelos 

próprios trabalhadores, constituindo o momento em que são partilhadas a cooperação, a 

confiança e regras comuns.  

 

Ressonância Simbólica  

 

 A ressonância simbólica, segundo Dejours (2011a) é a complexa relação entre o 

mundo psíquico e o mundo do trabalho, caracterizando uma possível conciliação entre o 

inconsciente e os objetivos da produção. Ela opera na possibilidade mais fluida e livre 

de mobilização entre o trabalho prescrito e real.  Como destaca Mendes (1995) “Na 

maioria das vezes, os preceitos rígidos e o controle organizacional não permitem ou 

limitam o espaço para ressonância simbólica, devido às exigências de responsabilidades, 

separação entre trabalho real e prescrito e entre concepção e execução.” (p. 3)   

 

SOFRIMENTO E DEFESAS CONTRA O SOFRIMENTO 

 

Trabalhar consiste em se deparar inevitavelmente com a experiência do 

sofrimento. Segundo Mendes e Morrone (2010) as vivências de sofrimento com base 

em suas pesquisas podem se apresentar através dos seguintes sentimentos; medo, 

insatisfação, estranhamento, incertezas, alienação, vulnerabilidade, tristeza, 

agressividade, impotência, desanimo, desgaste físico e emocional, desvalorização, 

culpa, raiva, frustração, depressão, insegurança, angustia, inquietação, desorientação e 

tensão.  

As vivências de prazer-sofrimento são chaves inerentes a todo contexto de 

trabalho e o sofrimento tem sido questão freqüente de análise e discussão nas pesquisas 

desenvolvidas no Brasil. “A psicodinâmica do trabalho completa a análise dinâmica do 
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sofrimento e das estratégias defensivas mediante a análise dinâmica do sofrimento e de 

sua transformação em prazer pelo reconhecimento.” (Dejours, 2011a, p.92)  

O sofrimento físico é visível e o psíquico é invisível, sendo em grande parte 

vivenciado de forma particular por cada sujeito. 

 

 “O sofrimento é caracterizado por sensações desagradáveis 

provenientes da não satisfação de necessidades. Estas são de 

origem inconsciente e estão relacionadas aos desejos mais 

profundos dos sujeitos, revelados muitas vezes ao consciente em 

forma de projetos e expectativas de vida.” (Mendes, 1995, p. 2) 

 

Desse modo o trabalho se realiza como um mediador da saúde do trabalhador, 

favorecendo e contribuindo para a construção da identidade desse sujeito ou 

fragilizando e desestabilizando a saúde do mesmo. Dependendo do processo 

psicodinâmico utilizado no trabalho o sofrimento pode desencadear-se por duas vias: 

Sofrimento criativo e o sofrimento patogênico.   

 

Sofrimento Criativo e Patogênico 

 

“Os diferentes destinos do sofrimento são delineados na relação 

do sujeito /coletivo de trabalho com a organização do trabalho. 

O sofrimento pode ser superado e ressignificado tornando-se 

criativo, pode ser transformado em prazer, operando em direção 

a saúde.” (Martins & Lima, 2015, p 54.) 

 

“Se a partir do confronto prescrito versus real, a mobilização 

empreendida é insuficiente para a realização do trabalho e leva a 

uma repetição constante dos mesmos problemas, dos mesmos 

fracassos, têm-se o sofrimento patogênico.” (Alves, 2014, p.36.) 

 

A primeira é a via do sofrimento criativo que mobiliza uma reação diante dos 

impasses possibilitando transformação ao buscar por soluções contribuindo para a 

produção da organização e viabilizando benefícios pessoais. A partir da mobilização 

psíquica possibilitada pela organização, o sujeito através da sua inteligência, mediante o 

reconhecimento, pode transformar a experiência de sofrimento em prazer.  
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A segunda via é a via do sofrimento patogênico que culmina quando o sujeito 

não encontra possibilidade de negociação entre a organização do trabalho e sua 

subjetividade. Diante disso, segundo (Cruz Lima, 2011) resta nessas condições à 

possibilidade de negação do sofrimento sendo conduzido a estratégias de defesa 

individuais e coletivas podendo alcançar inclusive o desencadeamento de patologias.  

 

 Defesas 

 

 “As estratégias defensivas são definidas como um mecanismo 

pelo qual o trabalhador busca modificar, transformar e 

minimizar sua percepção da realidade que o faz sofrer. Este 

processo é estritamente mental, já que ele não modifica a 

realidade de pressão patogênica imposta pela organização do 

trabalho.” (Mendes, 1995, p. 6) 

 
 

Não se deve confundir estado de normalidade com estado saudável. “Esse 

sofrimento não se manifesta porque os sujeitos buscam ativamente se proteger e 

defender. Lançam mão ou de mecanismos de defesa, quando trabalham sozinhos e 

isolados, ou de estratégias de defesa, quando o trabalho é em equipes e grupos. A 

patologia surge quando se rompe o equilíbrio e o sofrimento não é mais contornável. 

Em outros termos, quando certo trabalhador utilizou todos os seus recursos intelectuais 

e psicoafetivos para dar conta da atividade e demandas impostas pela organização e 

percebe que nada pode fazer para se adaptar e/ou transformar o trabalho.” (Lancman & 

Uchida, 2003, p.4). 

As estratégias defensivas fornecem proteção ao sujeito e por isso têm seu valor, 

porém possuem um caráter reativo quando são possibilitadas a partir da necessidade de 

se defender do que faz sofrer. Favorecem a adaptação, mas não mobilizam 

subjetivamente, não promovendo transformação. Isso gera risco a saúde do trabalhador 

possivelmente conduzindo a alienação. Dessa forma a condição que agrava o sofrimento 

não é alterada. (Moraes, 2013) 
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CAPITULO II: DISCUSSÃO E ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

As entrevistas semi-estruturadas suporte para análise que viabilizaram a realização 

deste trabalho monográfico foram realizadas durante o período de Julho de 2015 á Janeiro 

de 2016 em salas da Universidade em horários vagos, tendo disponibilidade para que a 

entrevista pudesse acontecer de forma tranqüila, sem interrupções durante as mesmas. 

Foram entrevistados três (3) trabalhadores OffShore da indústria petroleira de 

empresas prestadoras de serviço a Petrobrás  da cidade de Macaé-Rj. Todos os entrevistados 

mostraram-se descontraídos e tranqüilos e em nenhum momento notou-se uma obrigação de 

estar participando da pesquisa. 

A pesquisadora durante o processo investigativo em campo assumiu a função de 

clínico do trabalho. Obtendo a experiência da escuta qualificada das vivências de prazer 

e sofrimento dos trabalhadores vinculados a atividade OffShore da indústria petroleira 

da Bacia de Campos o que contribuiu para uma maior aproximação do trabalho real, 

assim como do real dessa atividade de trabalho. 

Para análise e discussão dos resultados, foram selecionados fragmentos de fala das 

entrevistas realizadas, focadas para o tema de estudo. 

Os dados das entrevistas foram analisados com base na Análise de Núcleo de 

sentido – ANS - proposta por Mendes (2007). De acordo com a proposta feita por 

Mendes e Araujo (2011) a análise da clinica do trabalho, pode ser estruturada nos 

seguintes eixos de análise: o primeiro é a organização do trabalho, o prescrito e o real 

do trabalho; o segundo tem como foco da mobilização subjetiva; e o terceiro, organiza 

os dados acerca do sofrimento, das defesas e das patologias. As falas dos participantes 

ilustram cada um desses eixos e são transcritas literalmente, entre aspas, obedecendo à 

classificação dos eixos e seus respectivos temas. 

 

PERFIL DOS ENTREVISTADOS: 

 

Foram entrevistados, três trabalhadores que ocupam cargos técnicos na área 

OffShore da indústria petroleira. Todos do sexo masculino, idade entre 24 e 35 anos, 

proveniente de diferentes localidades, casados, solteiros, sem filhos, nível técnico e superior 

(cursando), regime de trabalho com e sem escala fixa. 
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ENTREVISTA 1: PAULO 

 

 Paulo tem 24 anos, solteiro, sem filhos. Possui formação técnica em mecânica, 

proveniente de Santa Maria. Trabalha a três anos em uma empresa prestadora de serviço 

a Petrobras, em regime OffShore, de confinamento,  sem escala fixa.  Função: 

manutenção e supervisão de equipamentos para perfuração de poços de petróleo em alto 

mar. 

 

Inserção na Atividade Offshore 

 

  Durante a entrevista Paulo relata que veio de uma cidade rural, onde mais da 

metade da população jovem entre 25 e 35 anos trabalha embarcada. A atividade 

OffShore é vista como uma saída para ascensão econômica. Por isso, em sua 

adolescência, sob a influência de seu pai que trabalhava embarcado, já vislumbrava a 

atividade OffShore  para sua vida.  

Sobre sua trajetória profissional, ao concluir o curso técnico em mecânica, Paulo 

fez processo seletivo para várias empresas no ramo de petróleo. Inicialmente, conseguiu 

um emprego na função de auxiliar de logística adquirindo experiência no ramo.  Após 

cinco meses, foi chamado para trabalhar em sua atual empresa, iniciando sua atividade 

OffShore. “Meu trabalho hoje é um pouco fora da mecânica, mas tem alguns 

conhecimentos de mecânica”.  Nessa empresa, Paulo há três anos exerce a função de 

manutenção e supervisão de equipamentos para perfuração de poços de petróleo em alto 

mar, em regime de confinamento, sem escala fixa.   

 

Eixo 1 :  Organização do Trabalho (Prescrito e Real) 

 

 “Trabalhador offshore precisa estar sempre disponível para empresa.” 

De acordo com a entrevista realizada, as principais características do trabalhador 

para exercer a atividade OffShore nas empresas prestadoras de serviço  da Petrobras é a 

disponibilidade em relação ao tempo de trabalho e  a capacidade para enfrentar 
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situações “atípicas “.  Isto é, segundo Dejours (2011) a capacidade do exercício da 

inteligência na solução de problemas, de resolver situações não prescritas no confronto 

com o real do trabalho.  Segundo Paulo, às principais exigências para o trabalho 

OffShore:  

“[...] é a disponibilidade [...] estar sempre disponível para 

empresa. [...] o telefone toca e você tem que ir. [...] Não ter 

muito apego e ser dinâmico [...] porque a gente passa por 

diversas situações atípicas. Sempre a gente está passando por 

situação atípica” (Paulo).  

 

Há uma exigência de disponibilidade integral do empregado.  Esse tem que estar 

sempre preparado para ser escalado, para embarcar no dia seguinte, estar disposto a se 

locomover para lugares diferentes - de um dia para o outro, sem aviso prévio com 

antecedência. Enfim, “o telefone toca e você tem que ir.” 

 

“[...] não se pode ter muito apego a família, sei lá, não se pode 

ter muito apego a locais específicos, a datas comemorativas, não 

pode ser apegado por muitas coisas. [...] diversas vezes já 

aconteceu de você estar num momento de descontração e no 

momento seguinte você já está arrumando sua mala pra ir 

embora [...] estar bem disposto a sacrificar certas coisas pelos 

seus objetivos [...] há momentos em que é extremante ruim e 

outros que a recompensa financeira, profissional compensa.” 

[Paulo].  

 

 “O telefone toca e você tem que ir”.  Embarque sem escala fixa 

 

Na empresa que Paulo trabalha, há dois tipos de escalas de embarque - com e 

sem escala fixa - [...] um é o residente (na unidade) e o outro não é fixo na unidade [...] 

trabalha esporádico [...] eventual, [...] visitante. Ter escala fixa é pertencer a uma 

unidade fixa de trabalho. O trabalhador sem escala fixa é o trabalhador flexível 

itinerante, porque trabalha por períodos em determinada unidade de serviço e após o 

cumprimento do trabalho, vai para outra e assim sucessivamente.  

Paulo trabalha há três anos como em regime de embarque (OffShore) sem escala 

fixa. Além disso, ele relata que muitas vezes quando está desembarcado, frente a várias 
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situações, ele é convocado para trabalhar na base (OnShore), alternado sua forma de 

trabalho  para o Regime Misto ( OffShore e OnShore).  

 

“Na base [...] é chato, porque não tem um trabalho definido; 

você chega lá, e não sabe o que vai fazer.” 

 [...] Já trabalhei na base de várias maneiras diferentes: [...] tipo 

Severino, quebra galho; [...] emprestado a outros setores porque 

não tinha muitos embarques; [...] Às vezes não tinha nada pra 

fazer [...] Mas hoje acabou a folga;  

 [...]. Teve outro tempo que estava tendo muito serviço, tanto 

embarcado quando em terra [...] aí a gente desembarcava e ia 

pra base trabalhar. “(Paulo) 

 

”Nada pode dar errado”. Conteúdo das tarefas do trabalho confinado 

 

Como afirmamos anteriormente, Paulo exerce a função de manutenção e 

supervisão de equipamentos para perfuração de poços de petróleo em alto mar, em 

regime de confinamento, sem escala fixa.  Seu processo de trabalho compõe-se de 

várias etapas, sendo destacada como uma etapa importante à própria preparação para 

operação “[...] se preparar psicologicamente para os dias que antecede a operação, 

fazer checklist de tudo.”, conferir todo o material para a realização da operação.   

Durante esses dias pode acontecer de ter que ficar esperando a chegada de algum 

material necessário à operação de perfuração e extração de petróleo.  Se algum material 

estiver faltando, a operação só pode iniciar quando houver o suprimento desse material 

na plataforma, podendo demorar dias. Esses dias de espera “é o popular Galo [...] Ficar 

de galo é ficar a toa na plataforma [...] é o que todo mundo adora (risos).    

 

 [...] eu já fiquei dez dias sem ver a luz do sol. Só no ar 

condicionado, vendo filme, TV série, o HD. Tem que ir 

preparado, pesado de filme. Alimentação de três em Três horas 

[...] Isso é um dia de Galo. ”(Paulo) 

 

 

 Após conferência e preparação de todo o material necessário, as vésperas da 
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operação de extração do petróleo é acompanhada de grande tensão, exigindo ficar 

aguardando em estado de disponibilidade e prontidão. “[...] você fica um pouco tenso 

porque esta chegando à hora [...] nada pode dar errado. Mas se der errado, e for culpa 

sua, existe uma responsabilização, e é muito grande.” 

 “Organizar o sono de novo é chato, leva uns três dias”.  Trabalho em turnos. 

 

O regime de embarque influencia a vida e o corpo do trabalhador com o trabalho 

realizado em turnos. “Organizar o sono de novo é chato, leva uns três dias. Essa virada 

é desconfortável. Eu não consigo dormir cedo, fico dormindo duas da manhã.” 

Paulo relata que os embarques normalmente são feitos em dupla para 

revezamento dos turnos. Porém, pode o trabalhador embarcar sozinho e não ter alguém 

para fazer o revezamento de seu turno, promovendo um aumento do nível da sobrecarga 

de trabalho. Relata ter ocasiões de precisar trabalhar mais de 24 horas por estar abordo 

sozinho, “[...] Com só um técnico abordo, responsável por determinado produto, 

[quando chamado] tem que retornar a área onde está acontecendo à operação. Em 

certa ocasião afirma: “trabalhei quase 30 horas direto [...] nem tinha descansado ainda 

[...] tive que voltar e pegar o pepino, resolver e acompanhar o finalzinho da operação.” 

 

“Ninguém é uma máquina.” Trabalho de risco agravado pela sobrecarga  

 

 Paulo, em sua fala, destaca que nessas situações de sobrecarga pelo falta de 

outro profissional para realizar o revezamento de turnos, o risco de acontecer algum 

acidente aumenta devido às longas horas trabalhadas.  Como o trabalho em OffShore 

tem como característica a necessidade de disponibilidade em tempo integral, muitas 

vezes não são cumpridos tanto o tempo de descanso embarcado (12 horas diárias), 

quanto o tempo de descanso em terra (folga de 14 dias). Isso é um dos grandes motivos 

de desgaste e sofrimento.  

 [...] o fiscal [da Petrobras] fala; ninguém pode trabalhar mais de 

12 horas. Ninguém pode trabalhar mais de 12 horas, salvo 13hr. 

Mas o que acontece... Não pode entre aspas, porque quando 

precisa, ele olha e finge que não vê. Isso é comum. [...] Tudo 

tem um limite, né? Ninguém é uma máquina, para trabalhar 30 

dias por mês e 12 meses por ano.” (Paulo) 
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Por conta da demanda de trabalho que precisar ser cumprida, o que está 

prescrito, inclusive como regra de segurança, não é cumprido, sendo que as vistas da 

empresa contratante do serviço prestado, o próprio empregado, assume o risco porque 

ele teria que argumentar sobre as horas extras sem descanso. 

 

“Tempo é dinheiro”.  A segurança e o risco do erro 

 

O entrevistado relata que durante o embarque, independente do turno de trabalho 

realizado, é exigido a todos os supervisores que participem diariamente da reunião pré-

operacional no horário das 19 horas. Nessas reuniões, os trabalhadores são informados 

de “[...] tudo que esta acontecendo na plataforma. Fala-se o que aconteceu nas ultimas 

24 horas e planejam-se as próximas 24 horas”, além de enfatizar a questão da 

segurança. Essas reuniões diárias são fundamentais para operacionalização e realização 

do serviço na plataforma. 

 A ocorrência de algum erro na operação para extração de petróleo ocasionando 

sua interrupção é nomeado de Down time. Sua ocorrência concretiza horas perdidas de 

trabalho e horas perdidas no aluguel do equipamento que são cobradas da empresa 

contratada - “lá é o verdadeiro tempo é dinheiro”. Caso seja constatado algum erro da 

parte do funcionário técnico, este sofre penalizações (medida disciplinar): “é como se 

fosse um cartão amarelo, vai ser cobrado de você, da sua empresa.” Cabe ao 

trabalhador zelar pela segurança e pelo sucesso da operação. Caso ocorra algum erro por 

parte do técnico:    

“[...] a medida disciplinar em alguns casos ele pode ser 

penalizado de não embarcar. Ficar um período sem embarcar 

[...] não embarcar pra gente é ruim, porque [...] ganha menos [...] 

você está de castigo, embarcar é como se fosse um bônus [...] 

você deixa de ganhar dinheiro [...] você perde no mínimo 70% 

do que você ganha [...] ou pode até ser demitido.” (Paulo) 

 

Uma das grandes tensões de trabalhar embarcado é que nada pode dar errado. A 

questão do tempo é impressionante, é preciso estar sempre um passo a frente, tentando 

planejar soluções para tudo que pode acontecer. 
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 “[...] o técnico tem que no mínimo saber a onde está tudo [...] 

estar sempre planejando, um passo a frente, tem que ficar 

esperto e checar [...] no começo a tensão era isso, memorizava a 

seqüência de tudo que tinha para a operação.” (Paulo)  

 

“Na plataforma se você não for chefe, cliente, você é pião”. Relações sociais de 

trabalho  

 

 Paulo relata que na sua empresa atual existe uma boa comunicação e liberdade 

para chegar até a chefia, coisa que não viu nas empresas anteriores que passou. O 

empregado tem mais liberdade com o supervisor e um pouco menos com o gerente. 

Atualmente o supervisor é uma pessoa tranqüila para conversar. O clima entre os 

colegas é muito bom, acredita nunca ter visto igual. Por trabalharem muito juntos 

compreendem um ao outro. A qualidade das relações profissionais é percebida como 

boa, permitindo uma maior satisfação no trabalho realizado. 

 

“[...] eu acho que a gente tem liberdade de conversar com a 

chefia e tal e em outras empresas eu não enxergo isso [...] A 

gente tem mais afinidade com o supervisor - está mais próximo, 

mais perto da gente; aí tem o gerente [...] também disponível, é 

uma pessoa tranqüila que você tem a liberdade para conversar.” 

(Paulo) 

 

A flexibilidade e perfil do trabalhador representante da empresa contratante do 

serviço (cliente - como Petrobras) variam de embarque para embarque. “Algumas vezes, 

você dá à sorte de encontrar pessoas bacanas, outras nem tanto. Na plataforma se você 

não for chefe, cliente, você é pião. Apesar do hábito corriqueiro, entre as pessoas 

embarcadas de denominarem o colega de “pião”. Alguns trabalhadores não gostam, 

sentindo-se inferiorizado com tal designação. Já para outros, ser chamado ou parecer um 

pião é sinal de cooperação.  

 

“[...] Teve uma vez que eu embarquei com um fiscal que você 

chegava na sala pra conversar com ele, ele nem olhava pra sua 
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cara, tipo é o rei da cocada preta [...] O fiscal realmente tem um 

poder grande, muito grande, muito grande mesmo [...] tem gente 

que deixa o poder subir a cabeça e é triste [...] Mas já teve caso 

de embarcar e o fiscal parecer pião como a gente.” (Paulo) 

 

Paulo relata que entre os colegas de trabalho da mesma empresa o clima é 

extremamente agradável “[...] por a gente trabalhar muito junto um entende do outro. 

A galera tem um companheirismo e uma amizade tal que uma vontade de estar junto um 

com o outro e muito bacana”. 

. 

Eixo 2: Mobilização Subjetiva 

 

 “Às vezes tem a sorte de encontrar equipes bacanas e outras vezes não”. Trabalho 

Coletivo: qualidade da cooperação e convivência 

 

 A convivência diária no regime de confinamento, por um lado possibilita a 

intimidade, a confiança e a solidariedade. Por outro, traz a tona os possíveis problemas 

de relacionamento. 

“[...] você fica embarcado com a pessoa 15 dias, dividindo 

quarto, às vezes fica a toa, então rola, se vocês dois se derem 

bem lá, a possibilidade de continuar se dando bem aqui fora é 

grande, né? Porque está ali confinado junto [...] tem gente que é 

super gente boa, que às vezes vira teu amigo aqui embaixo 

[terra].” (Paulo) 

 

Segundo Paulo, uma das grandes dificuldades do trabalhador OffShore, sem 

escala fixa, é a conquista da qualidade das relações entre os trabalhadores embarcados 

que diferem de acordo com a equipe  na qual ele vai prestar serviço. “[...] às vezes tem a 

sorte de encontrar equipes bacanas e outras vezes não.” O trabalhador está sempre 

lidando com o imprevisto, com o situacional frente ao real das relações sociais. 

 

“NOOSSA Senhora, você pega cada coisa! [...] às vezes você 

pega mala [...] é mais difícil passar o tempo com pessoas assim. 

É chato, você torce e quer que o tempo passe logo pra você ir 

embora, que chegue logo a operação e termine logo. [...] As 

vezes você embarca [...]  com  super gente boa, gente boníssima 

e outra você embarca com mala.”(Paulo) 
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A qualidade das relações de trabalho e a possibilidade de um trabalho coletivo 

que promova reconhecimento e bem estar pode variar de acordo com o perfil das 

pessoas que eventualmente o trabalhador encontra nas várias unidades onde presta 

serviço. A maior dificuldade em embarcar em lugares e unidades diferentes é a 

necessidade pelo próprio trabalho de lidar com equipes e pessoas diferentes, tendo em 

vista que o trabalho é sempre coletivo. Aliada a flexibilidade do trabalhador, está a 

exigência de estabelecer laços de cooperação e solidariedade com pessoas que você 

conhece ao ser escalado para aquele local. Essa situação diz respeito ao confronto do 

que Dejours (2011) denominou a dimensão do real das relações sociais no trabalho.    

 

 “[...] a gente trabalha em outro setor e tal da empresa e não 

existe clima igual lá.“ [no aniversário.] quando estava de folga 

[...] o pessoal [em terra] tirou a fotinho do bolo comemorou e 

mandou pra mim [embarcado] [...] Você sente que não foi 

esquecido, que é parte integrante daquilo ali. [...] o clima dentro 

da empresa é bacana tem uma parte bacana que é isso, o clima. 

Lá é super agradável.” (Paulo) 

 

“Embarcar é como se fosse um bônus”. Reconhecimento no trabalho e vivências de 

prazer 

 

A partir dos dados coletados na entrevista consideramos o reconhecimento do 

trabalho realizado como algo complexo tendo em vista as características das relações de 

trabalho. Uma forma de reconhecimento é continuar embarcando. [...] embarcar é como 

se fosse um bônus [pelo trabalho realizado.].  Ficar em terra, pode ser um castigo frente 

à qualidade do trabalho realizado. [...] você perde no mínimo 70% do que você ganha 

[...] ou pode até ser demitido.   Paulo relata que por ocasiões, considerou ter feito um 

bom trabalho, achando que iria ser reconhecido pela chefia, pela empresa, outras vezes 

não está esperando por nada e o reconhecimento vem. Hoje se sente seguro, por achar 

que tem o reconhecimento do seu trabalho realizado, tem uma credibilidade na empresa 

devido a sinalizações de que está indo bem, se sente confortável pelo ponto de vista da 

supervisão. 

Paulo acha o trabalho OffShore “uma experiência de vida fantástica”, desde de 
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pequeno  era um trabalho desejado declara isso quando diz: “Eu sempre quis embarcar, 

até mesmo porque meu pai trabalhou embarcado muito tempo.” O entrevistado tinha 

muita curiosidade em saber como funcionava de perto o mundo do Petróleo. “[...] Se 

parasse de embarcar hoje teria realizado um sonho”. A sua fala traz indicativos que 

trabalho OffShore articula-se a seu desejo, a sua história, apresentando uma ressonância 

simbólica em sua vida. 

 

“Trabalho é uma das coisas mais importantes”. Sentido do Trabalho  

  

De certo modo teve influencia do pai que também embarcava, além disso, “[...] 

vim de uma região que praticamente mais da metade da galera entre 20 e 35 anos 

trabalha embarcado, que é a principal fonte de renda. No interior ou você trabalha 

embarcado ou você trabalha no meio rural que ganha pouco.” 

 

 “[...] eu sempre tive curiosidade em saber como era trabalhar 

embarcado, você estar distante, você esta no meio do Oceano 

Atlântico, 200 km, até 300 km da Costa. Eu queria ter essa 

experiência de vida. Eu acho que se eu parasse de embarcar hoje 

eu teria realizado uma coisa que eu sempre quis fazer [...]” 

(Paulo) 

 

Para Paulo, o sentido do trabalho está para além da sobrevivência, é uma forma 

de realização de seus sonhos, de conquistar seus objetivos e desfrutar os benefícios da 

vida.  

“[...] trabalho é uma das coisas mais importantes, porque é dele 

que eu vou conseguir realizar os meus principais objetivos. É 

um meio de ganhar a vida. [...] de conseguir desfrutar dos 

benefícios da vida, né? Poder viajar, poder sair quando você 

quiser [...] É através do trabalho que a gente compra, conquista a 

nossa casa, consegue viajar, consegue fazer várias coisas, né?” 

(Paulo) 

 

 Desde que iniciou a atividade OffShore, Paulo considera ter vivenciado várias 

fases que propiciaram suporte para seu amadurecimento pessoal e profissional, as quais 
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considera muito importante. Relata já ter vivenciado um intenso estado de euforia, entre 

outros, passando, como afirma, “por várias etapas, situações - que me engrandeceu 

muito, para amadurecer profissionalmente e como pessoa também.”  

Em alguns momentos também vivenciou situações adversas. Por exemplo, foi no 

trabalho que realizou sozinho a primeira viagem longa na sua vida.  Foi quando 

embarcou pela primeira vez em outro estado, na época na cidade de Aracaju. Relata que 

ao fazer o trajeto sozinho até Aracaju, sentiu medo de acontecer algo que não o 

impossibilitasse de embarcar, embora afirme que não tinha como dar errado, relatando 

que “As coisas são mais difíceis quando não se faz ou fica imaginando como vai ser. 

Mas quando pega para fazer não é tão complicado”. A possibilidade de enfrentar 

situações novas e adversas é percebida por Paulo como de grande importância para seu 

crescimento pessoal e profissional.  

 

Eixo 3 : Sofrimento e  Defesas contra o Sofrimento 

Quando o trabalho torna-se “sacrifício ao invés de prazer.” 

 

Paulo percebe como um excesso de sobrecarga a falta de horas do descanso 

diário no embarque, e a falta de descanso dos dias de folga.  

 

“[...] Normalmente a gente embarca em dupla, se você embarcar 

sozinho você vai trabalhar muito mais. Aí você fica super 

desgastado [...]” (Paulo) 

 

Os embarques seguidos (seqüenciais) sem um período de folga adequado tem 

efeitos na mobilização subjetiva e na própria possibilidade de re-significar o sofrimento 

transformando-o em prazer.  Com a falta de descanso, “não compensa”, fica difícil 

transformar o sofrimento em prazer, o trabalho tornando-se então “sacrifício ao invés de 

prazer”.  

[...] depois de determinado ponto passa a ser mais sacrificante 

do que o prazer em trabalhar, ou o objetivo a ser alcançado. Se 

eu ficasse uma semana, oito dias [descanso], dava para 

desintoxicar, relaxar do embarque anterior e já me preparar para 
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o próximo. Agora, quando acontecia de embarcar - dois dias 

depois, três dias depois, ou no dia seguinte era chato, era 

massacrante.” (Paulo) 

 

 Na época em que o mercado de petróleo estava aquecido, Paulo esteve envolvido 

num fluxo intenso de embarques, relata ter ficado “Um ano sem conseguir ficar 15 dias 

completos em terra”.  Nesse período, ficar oito (8) dias em casa era percebido como 

satisfatório, porem quando precisava embarcar após dois a três dias de descanso em 

terra tinha a sensação de massacrante. O ritmo de trabalho modifica de tal maneira a 

subjetividade que quando efetivamente teve o direito novamente de folgar integralmente 

achou estranho: 

 

“[...] eu fiquei entediado no final da folga. Já querendo embarcar 

de novo. Você se acostuma com o ritmo de trabalho acelerado e 

tal, já estava até sentindo falta. [...] Eu achei até estranho, não 

sabia o que fazer com tanto tempo livre [...] quando estava 

embarcando muito, se eu ficasse pelo menos uma semana em 

casa já estava bom [...]” (Paulo) 

 

  No contexto OffShore Paulo observa  a existência  de uma ideologia 

mercenária,  compartilhada entre os seus pares (inclusive por ele mesmo),  de ganhar 

mais dinheiro. Essa ideologia, opera de tal forma, que o trabalhador passa achar 

interessante, apesar do sofrimento, vender o seu tempo livre (não trabalho) para 

empresa, caracterizando uma dominação simbólica.  Essa dominação simbólica fica 

evidenciada na disposição e no desejo da maioria de querer “dobrar” a escala - dobrar é 

embarcar na folga. Quanto mais dobra se faz, mais dinheiro você ganha, além de 

adquirir mais dias com direito a folga.  Apenas, “Quem tem filhos geralmente quer 

folgar.” independente do dinheiro extra. Talvez por valorizarem a continuidades de  

seus laços familiares em detrimento do dinheiro. 

 

[...] cada dia embarcado na folga você ganha mais. 

Relativamente, trabalhar na folga, você é bem renumerado [...] 

tem a questão da folga também, quanto mais tempo embarcado, 

mais tempo de folga.” (Paulo) 

[...] A principal motivação de embarcar querendo ou não é 
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financeira [...] ficar embarcado menos de (9) nove dias em um 

período de um mês você não vai ganhar o adicional de embarque 

[...] então não compensa embarcar para não ganhar. Não. Não 

vale a pena!”(Paulo) 

 

 Paulo considera no atual momento de sua vida que poder ficar “10 dias em casa 

é suficiente.” Para ele ficar dez dias não trabalhando (folga) significa estar “vivendo 

uma vida mansa”, tomando como parâmetro o período anterior (mercado aquecido) em 

que considerava suficiente ficar apenas oito dias em casa. 

 

“[...] Hoje dez (10) dias, porque eu já me acostumei com essa 

vida mansa. Mas antigamente quando ritmo estava mais intenso 

oito dias já era suficiente.” (Paulo) 

 

 No seu relato, as vivências de maior sofrimento no trabalho estão associadas à 

época que estava embarcando com maior freqüência sem muitos dias de descanso 

“ficava um pouco estressado de estar trabalhando muito, perder muitas festas, 

confraternização, ficava um pouco chateado.” Ultimamente, Paulo revelou por vezes 

estar se “sentido saturado” com o próprio trabalho. 

 

“[...] Querendo ou não nosso emprego proporciona isso, que a 

gente fique envolvido diretamente na operação. Somos postos 

normalmente em situações adversas, cada operação é uma 

história diferente. Agora com o tempo a gente vai ficando um 

pouco saturado porque basicamente o principio é o mesmo.” 

(Paulo) 

 

 Por outro lado, relata que nesse regime de embarque sem escala fixa fica muito 

difícil organizar alguns aspectos da vida fora do trabalho. Por exemplo, faz um ano que 

Paulo está tentando se organizar para ir ao médico. Afirma: “eu não consigo agendar as 

coisas.” Observa, ainda, outro aspecto que considera relevante sobre o uso do tempo 

livre, ao falar “quando eu desembarco eu quero aproveitar a minha folga, eu quero 

fazer coisas que me dão prazer [...]Eu não consigo dar conta não.”. A prioridade é a 

busca de prazer.  Ficar horas esperando para ser atendido num encaixe pelo médico não 

é visto como prazeroso.  
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Paulo relata que habitualmente desembarca eufórico e animado. Com um 

sentimento de querer abraçar o mundo e acha que precisa controlar isso. Percebe que 

quer aproveitar tudo ao máximo. A busca de satisfação acontece prioritariamente pela 

via do consumo e do entretenimento, então como ela relata “sai muito e bebe muito”.  

 

ENTREVISTA 2 : OSVALDO 

 

Osvaldo tem 35 anos, solteiro, sem filhos. Possui formação de Tecnólogo em 

Petróleo e Gás. Trabalha á três anos em uma empresa privada prestadora de serviços a 

Petrobras em regime OffShore, sem escala fixa. Função: Manutenção e supervisão de 

equipamentos para perfuração de poços de petróleo em alto mar. 

 

Inserção na atividade offshore 

 

Sobre sua trajetória profissional Osvaldo relata que foi alguns anos vendedor em 

uma grande loja de departamentos em sua cidade natal. Em 2011, entrou no setor de 

petróleo e gás trabalhando em empresas prestadoras de serviços da Petrobras.  

Trabalhou durante um ano em serviços OnShore (base) em uma empresa, sendo 

admitido posteriormente  em outra empresa para serviços OffShore (embarcado), onde 

há três anos exerce a função  de manutenção e supervisão  de equipamentos para 

perfuração de poços de petróleo em alto mar,  em regime de confinamento, sem escala 

fixa.   

 

Eixo 1 : Organização do Trabalho (Prescrito e Real) 

 

“Estar sempre atento. [...] tudo é muito imediato.”   

 

Em seus relatos durante a entrevista Osvaldo conta que o terceirizado, além da 

falta de escala fixa, está quase sempre em uma unidade diferente. Para o terceirizado a 

organização do tempo é bem mais complicada. Geralmente tudo é muito imediato, 
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desde a conhecer a rota de fuga de cada unidade, adaptar-se a todo tipo de gente, 

equipamentos, camarote, containeres e etc. 

 

“[...] estar sempre atento num caso de um acidente, incidente 

que acontecer, você vai ter que correr, aonde eu vou passar, 

aonde eu não vou passar, porque na hora que precisa de correria, 

de nervosismo a pessoa tem que saber certinho por onde vai 

passar, porque não pode ter duvida, tem que descer pela escada 

tal, tem que subir na escada tal, tem que estar sempre atento a 

isso [...] coisa básica é a rota de fuga, saber por onde você vai 

passar.”(Osvaldo) 

 

“[...] você esta sempre em uma unidade diferente, no caso do 

meu trabalho, eu estou sempre embarcando em muitas unidades, 

então os primeiros dias você esta ali, primeiro, segundo, terceiro 

dia você esta se ambientando com o local de trabalho, você não 

sabe, tudo é muito imediato.” (Osvaldo) 

 

 “Você tem que estar preparado [...] para não ter um horário”.  Escalas, turnos de 

revezamento e sobreaviso 

 

O trabalho OffShore nas empresas terceirizadas no setor de petróleo, está 

previsto   15 dias de trabalho embarcado com turnos de 12 horas com revezamento, com 

15 dias de folga, sendo a escala em sua maioria não previamente fixada. Para o 

entrevistado “Bom seria se todos os trabalhadores OffShore tivessem essa escala 14 

dias de trabalho e 21 de folga dos funcionários Petrobras” 

De acordo com Osvaldo, a situação do terceirizado é bem diferente do 

funcionário Petrobras embarcado. O funcionário Petrobrás além da escala fixa recebe no 

início do ano a listagem de embarque e desembarque, tendo a possibilidade de melhor 

programar, planejar e organizar a sua vida no tempo de trabalho e não trabalho. 

Osvaldo relata que já esta organizado e adaptado com o ritmo OffShore, não lhe 

agrada muito quando precisa trabalhar na base (OnShore), mesmo sabendo que é mais 

seguro,  que pode ficar  livre após oito horas de trabalho e ir dormir em casa. 

 

“[...] eu acho que eu não me adapto muito a trabalhar com 

horário, durante a semana, segunda a sexta, segunda a sábado, 

certinho.” (Osvaldo). 
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Relata já estar acostumado e lhe agrada ter dias corridos de trabalho e dias 

corridos de folga.  Nos dias de folga pode resolver coisas no horário comercial, ir ao 

banco com tranquilidade, passear, ir à praia e viajar, se quiser.   

 

“[...] depois tem dia pra você folgar, então você pode resolver 

suas coisas, pode sair, passear e ficar mais tranqüilo [...] Quando 

você esta lá embarcado, você tem a folga, pode resolver suas 

coisas, pode passear, ir a praia. PREFIRO!”(Osvaldo) 

 

Quando está embarcado, Osvaldo trabalha em turnos com escala de 12 horas de 

trabalho por dia.  Porém, destaca que o trabalho prescrito funciona em 12 horas, mas 

permanece efetivamente no ambiente de trabalho por 24 horas. Nas doze horas de 

descanso fica de sobreaviso, caso precisem do serviço após cumprimento das 12 horas, 

irão ligar e o mesmo precisará retornar ao posto.   Os horários de trabalho prescritos não 

são respeitados no cotidiano de trabalho.   

  

“[...] pelo menos no meu trabalho, você esta lá 12 horas, mas ao 

mesmo tempo você está lá 24 horas. Se as pessoas precisarem de 

você fora daquele seu horário [...] eles vão ligar para o seu 

camarote, vão te chamar no radio - na boca de ferro. [...] você 

tem que estar preparado [...] para não ter um horário.” (Osvaldo) 

“[...] A gente está de sobreaviso direto, a gente ganha um 

adicional. E a gente sabe que a qualquer momento podem 

chamar a gente. Como eu disse eles podem te chamar da noite 

pro dia.  [...] Tem que estar preparado sempre [...] estou com a 

minha mala no carro, se me chamar eu estou pronto!!”(Osvaldo) 

 

Durante o período embarcado, apesar do turno de 12 horas, o trabalhador 

OffShore tem que ficar disponível 24 horas, podendo a qualquer momento ser 

convocado a trabalhar.  

 

“[...] Existe trabalho de turno, trabalha 12 horas, 6 da tarde, 6 da 

manhã/ 6 da manhã, 6 da tarde. Eu sempre prefiro ficar de 

manhã.” (Osvaldo) 
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“[...] turno a noite é pior! Levo alguns dias para poder voltar ao 

normal, quando você vai desembarcar às vezes não dorme 

direito, aí quando chega em casa leva em média 3 dias para 

acostumar novamente, seu horário voltar eu particularmente não 

gosto de trabalhar a noite, a noite é feita para dormir e o dia para 

curtir.” (Osvaldo) 

 

  Por outro lado, pode haver ocasiões de ficar um dia ou outro quase sem ter o que 

fazer esperando algum material ou equipamento chegar a bordo para trabalho.  Essa 

situação é denominada como: “ficar de galo” esperando.  

 

“Há toda uma logística que você depende para trabalhar. Você 

tem seu horário de almoço, horário de lanche, horário de café... 

algumas embarcações tem um academia, uma atividade física 

para a pessoa fazer. Ficar sedentário 15 dias não é bom.”. 

(Osvaldo) 

 

“Se alguém der um vacilo aquilo pode ser fatal.” Segurança e o risco do erro  

 

Todo embarque tem o processo de Briefing de segurança quando se chega a 

bordo, “passa por todo o processo de briefing, tudo, de conhecer a embarcação, só 

para depois ir para o quarto.” Todo dia à noite tem reuniões, momento destinado a 

colocar em pauta todo andamento do serviço que está acontecendo na unidade, 

englobando o que foi feito, o que está sendo feito e o que será feito. Essa reunião tem 

como objetivo programar a operação da melhor maneira possível para que nada dê 

errado.  

A segurança está em primeiro lugar, assim como o tempo. Tempo a bordo 

também é dinheiro, logo é preciso fazer tudo com muita precisão e cuidado para que não 

se perca tempo. Acidentes e incidentes podem acontecer e devido a isso é necessário o 

máximo de atenção a tudo que precisar ser feito, entendendo que todo cuidado é pouco e 

qualquer vacilo pode ser fatal. Por essas razões é comum ouvir que o ambiente 

OffShore é tensão total.  
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“[...] o lema que essas firmas prezam é segurança em primeiro 

lugar, não adianta tentar fazer uma coisa rápido e fazer errado, 

ter um acidente, ter um incidente e que todo aquele tempo que se 

ganhou fazendo as coisas rápido, vai ser perdido, diluído nas 

estatísticas dos acidentes. Então você tem que procurar fazer 

tudo com segurança, da melhor maneira possível para poder 

garantir que não vai ter ninguém machucado e que tudo saiu 

bem, da melhor forma possível. Mas como o nome diz, é 

acidente, incidente, eles acontecem “[...] então, você esta sujeito, 

por mais que você faça as coisas certas, se alguém der um vacilo 

aquilo pode ser fatal. Por isso é essa tensão toda lá em cima.” 

(Osvaldo) 

 

 O entrevistado relatou que todos os dias à noite ás 19h os técnicos supervisores 

se reúnem para tratar de planejamento e segurança.  

 

“Todo dia a noite acontece uma reunião no horário das 19h, se 

reúne todo mundo para colocar em pauta tudo que foi feito, o 

que está sendo feito e o que vai ser feito para tentar se 

programar da melhor maneira possível, para que nada de errado. 

”(Osvaldo) 

 

A atividade OffShore tem como característica manter o trabalhador terceirizado 

embarcado por 15 dias para realização do trabalho. Osvaldo qualifica o ambiente de 

trabalho OffShore como hostil e perigoso relacionando a uma zona de fogo. Quando 

remete a essa característica relaciona isso a um local onde é necessário permanecer 

atento a tudo, podendo qualquer descuido gerar eventualmente uma grande perda. Por 

ser tudo muito pesado, um eventual acidente “não vai fazer um corte, vai arrancar um 

membro do teu corpo, não é todo mundo que agüenta.” 

 

“[...] consiste em você se preparar para trabalhar e passar ali às 

vezes 15 dias confinado, num ambiente hostil, perigoso, você 

tem que estar sempre ligado a cada descuidozinho, tudo é muito 

pesado [...] Trabalho OffShore é isso, é você trabalhar na zona 

de fogo ali o tempo todo [...] é complicado, mas é bom.” 

(Osvaldo) 
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Tudo tem que ser muito rápido durante a operação, nada pode dar errado e isso 

gera um ambiente intensamente tenso. Osvaldo nesses momentos de tensão e pressão 

tenta manter a calma, mas diz que não é fácil, depende da tarefa. 

 

“[...] Então é saber lidar com pressão, porque na hora da 

operação em si mesmo ali quando acontece eles querem que 

resolva. [para que a operação aconteça]. Se você demorar a 

resolver e for da sua alçada aquilo vai como uma espécie de 

multa para a tua empresa, da um tempo perdido ali. Esse tempo 

perdido chama-se Down time.” (Osvaldo) 

 

“Chefe nada mais quer do que resultado”. Relações sociais de trabalho  

 

O entrevistado relatou que embora a chefia e a organização priorizem o a 

realização do trabalho, “chefe nada mais quer do que resultado”, o fluxo de 

comunicação é bom. É fácil o acesso aos superiores, “você tem sempre a porta aberta 

para você chegar e falar com qualquer um.” (Osvaldo)  

No ambiente OffShore “você tem que saber conviver com todo mundo, nada de 

ser ignorante. Conversando você consegue tudo. Uma característica importante para 

embarcar é saber lidar com as diferenças.” 

 

Eixo 2 : Mobilização Subjetiva 

“Embarcar é saber lidar com as diferenças.” Trabalho Coletivo: qualidade da 

cooperação e convivência 

 

O ambiente de trabalho OffShore é composto por uma diversidade de tipos de 

pessoas com várias raízes, histórias, lugares, culturas, sentimentos, pensamentos, classe 

social e nível financeiro que dependem uma do trabalho da outra para que a operação 

aconteça, “tem várias pessoas lá em cima para poder uma coisa acontecer, da melhor 

forma possível.”. Para enfrentar o trabalho real se faz necessário o trabalho coletivo, 

sendo este muitas vezes o grande desafio da realização da atividade. 
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“[...] tudo é muito pesado então a gente depende do outro [...] 

você depende de outras pessoas para fazer o seu trabalho, então 

você sempre tem que estar em comunicação com outra pessoa 

para fazer aquilo.” (Osvaldo) 

 

Se por acaso durante a execução do trabalho ouvir opiniões divergentes é preciso 

direcionar para um superior que o mesmo saberá qual atitude deve ser tomada. 

 

“[...] muitas vezes você tem que saber conviver com as pessoas, 

tem que saber ouvir e absorver o que você gosta, filtrar o que 

você gosta e mandar embora o que você não gosta, porque tem 

gente de tudo quanto é jeito, de várias raízes, de várias histórias, 

de vários lugares, culturas diferentes, sentimentos diferentes, 

poderia dizer, pensamentos diferentes mesmo, até mesmo classe 

social, nível financeiro. (Osvaldo) 

 

“Eu gosto de trabalhar OffShore”.  Vivências de prazer 

 

Osvaldo relata vivências de prazer ao trabalhar na atividade OffShore, não 

deixando de visualizar alguns aspectos negativos, ressaltando ter sido esse trabalho uma 

escolha pessoal. Sua fala traz a idéia implícita que faz parte de sua responsabilidade dar 

conta dos aspectos negativos de seu trabalho. Para exercer o cargo de terceirizado 

OffShore é preciso estar sempre preparado por causa do sobreaviso.  

Segundo o entrevistado, trabalhar embarcado lhe oferece a oportunidade de 

adquirir alguns bens e com isso tem a percepção de que embarcando tem maiores 

chances de ganhar um dinheiro que em terra demoraria mais. Destaca com satisfação o 

prazer que sente em poder ter uma folga proporcional aos dias de trabalho, embora não 

seja muito regrada quanto a sua obrigatoriedade. 

 

“[...] Eu gosto de trabalhar OffShore, pelos motivos que eu já 

falei anteriormente, pelo salário que é mais atraente [...] quando 

eu estou aqui eu tenho meus dias livres para fazer o que eu tiver 

vontade, resolver minhas coisas, viajar se eu quiser [...] Eu 
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prefiro o trabalho OffShore, fazer meu trabalho embarcado, do 

que certos trabalhos que eu tenho que fazer na base.” (Osvaldo) 

 

“[...] trabalho é muito bom [...] é um bom necessário [...] você 

faz aquilo com prazer [...] satisfação, você estudou para aquilo e 

você quer aquilo, que você conseguiu [...] ruim é ter que 

trabalhar, se a gente pudesse trabalhar só quando a gente 

quisesse seria ótimo” (Osvaldo) 

 

“A pessoa quando esta sem trabalho fica meio perdida.” Sentido do Trabalho 

 

Para Osvaldo o trabalho é algo importante que enobrece e dignifica tanto o 

homem como a mulher, mas também é uma necessidade pela qual todos tem que passar 

de alguma forma. Para ele o trabalho organiza a sua vida, promovendo qualidade de 

vida para si e para seus familiares É o que vai favorecer uma vida melhor para ele 

mesmo e quem estiver com ele.  

 

“Trabalho [...] é uma coisa muito importante [...] trabalho 

enobrece, dignifica o homem, a mulher [...] é qualidade de vida 

[...] é necessário.” (Osvaldo)  

“[...] A pessoa quando esta sem trabalho fica meio perdida, às 

vezes você ta trabalhando e pensa; „Ah, não quero fazer nada.‟ 

Mas se você não está fazendo nada, você fica doido querendo 

fazer alguma coisa. Então é muito importante para a vida da 

pessoa.” (Osvaldo) 

 

Eixo 3 : Sofrimento e defesas contra o sofrimento 

 

Para Oswaldo o trabalho OffShore e fonte de prazer, satisfação e qualidade de 

vida. Representa uma conquista desejada e planejada quando fez o curso para tecnólogo 

em petróleo e gás.  Ele fala que consegue obter satisfação e prazer com que faz 

atualmente.  O Para ele o “ruim” é a obrigatoriedade de ter que trabalhar, mesmo 

quando não se quer.  Em certo momento da entrevista ele fala que já se questionou de 

ter que embarcar. Isso aconteceu quando sua mãe estava doente e ele precisou embarcar 

Embora haja a prescrição de poder dizer que não está disponível por algum 

determinado motivo pessoal. Não aceitar solicitações de embarque pode ocasionar em 
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marcação e taxação na empresa. Podendo servir de suporte para indicação de demissão 

quando ocorre necessidade de corte de funcionários na empresa.  

 

“[...] trabalhando naquilo que te dá prazer é muito bom, agora se 

você está num lugar que você não gosta, não tem sentido para 

você estar ali, „O que eu to fazendo aqui? ‟ Realmente é um 

saco!” (Osvaldo) 

 

Quando está sob pressão, Osvaldo relata que “procuro manter a minha calma 

sobre pressão, mas não é muito fácil não.” Nessas horas quando tem muitas tarefas 

conseguir se organizar vendo o que é prioridade e fazer uma coisa de cada vez, organiza 

o tempo, as atividades e a si mesmo.  

Os trabalhadores possuem treinamento para eventuais situações divergentes. 

Controlar os sentimentos e manter-se calmo é uma das dicas que o trabalhador em 

questão diz ser importante para o bom funcionamento e resolução de problema. 

 

“[...] às vezes na hora da pressão você fica meio cego, nervoso e 

não vai saber resolver aquilo [...] você tem que tentar manter a 

calma para poder tentar direcionar seu pensamento para resolver 

aquele problema, que às vezes não é nada demais, só que por 

estar nervoso, estar pressionado não consegue solucionar.” 

(Osvaldo) 

 

“[...]é ver o que tem prioridade [...] vamos fazendo uma coisa de 

cada vez [...] não adianta querer fazer tudo de uma vez, e não 

dar conta de entregar uma coisa.” (Osvaldo) 

 

“[...] é melhor você pensar que ta num berço que tem alguém te 

ninando, que você sabe que vai acordar amanhã, vai abrir a porta 

e vai estar na Ilha de Ferro.” (Osvaldo) 

 

Em 2013 quando iniciou a atividade OffShore percebeu a mudança quanto à 

questão do convívio familiar e social devido aos embarques e a falta de escala. Essa 

mudança inviabilizou a possibilidade de se programar e se colocar presente algumas 

vezes nas comemorações familiares com a mesma freqüência de antes.  

Esclarece que precisa saber lidar com isso e que familiares e amigos não 

costumam compreender muito. Evidencia certo de tipo de adaptação, embora destaque 
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algumas datas comemorativas religiosas que se precisasse passar fora do ambiente 

familiar seria muito ruim. Questiona ser muito ruim e difícil se concentrar no trabalho 

quando existem questões pendentes em terra, como eventuais problemas e casos 

delicados de saúde de familiares. Quando isso acontece relata não conseguir se 

concentrar adequadamente ao trabalho. “Embarco, mas a cabeça fica aqui.” 

Quando acontece esse tipo de situação de precisar dispensar um embarque por 

algum grave motivo, como doença, Osvaldo diz que a “empresa entende, sensibiliza-se 

em alguns momentos, mas ela quer mesmo é resultado e às vezes o funcionário precisa 

de muito tempo em casa para cuidar do familiar”, no caso em questão foi à mãe dele 

que adoeceu. Nesse caso a “empresa disponibiliza 2, 3 ou 5 dias e o funcionário precisa 

retornar para embarcar.” Em horas como essa se questiona sobre o que estaria fazendo 

na plataforma ou navio num momento como esse.  

Em outro momento da entrevista, Osvaldo relatou haver academia em algumas 

unidades para práticas de esporte e musculação e que acha isso muito importante, onde 

a prática de atividades como essa servem de suporte e ferramenta para distração, saúde 

física e mental, porém após longa jornada de trabalho nem sempre é possível fazer uma 

atividade prazerosa de não trabalho por conta do cansaço e aí só resta mesmo dormir o 

tempo que for possível.  

Osvaldo observa o trabalho OffShore como uma atividade desgastante “que não 

é um trabalho para sempre que ninguém agüenta e que só loucos conseguem embarcar 

para sempre [...] Lá o tempo de uma hora demora 48h, aqui o dia leva 24h.” 

 

“[...] na folga você não é obrigado a embarcar, só que [...] 

quando o mercado está aquecido [...] não tem esse respeito pela 

sua folga [...] Às vezes você embarca 15 dias, você desce e no 

dia seguinte te ligam falando: „Tem embarque amanhã, quer ir? ‟ 

[...] eles te chamam, te ligam agora para você embarcar amanhã 

[...] cheguei lá e não embarquei, só embarquei no dia seguinte... 

então, é até meio estressante, você da seu jeito, se descabela 

todo, se vira nos 30 para poder cumprir com uma coisa que foi 

solicitada e você chega lá, vai para outro estado e não tem 

embarque para você[...] Você pode dizer não, mas como você 

vai dizer não? Você diz não uma vez ou outra, mas você não 

pode dizer não sempre porque você depende da empresa para o 

seu sustendo, para viver e então você pode ficar marcado, 
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taxado na empresa [...] Eles podem levar isso em consideração 

na hora de uma demissão...” (Osvaldo) 

[...] não é todo mundo que entende essa rotina nossa [...] Certas 

datas já me fazem mais falta, por exemplo, nunca passei um 

Natal fora de casa, nem quero passar [Imagina] a vida toda o 

Natal fora da minha casa [...] seria pra mim muito ruim. Esse 

ano eu consegui novamente passar meu Natal em casa e 

embarquei dia 26, por um dia eu escapei. [...]. Já a Páscoa, me 

sensibilizaria.” (Osvaldo) 

 

ENTREVISTA 3: FERNANDO  

 

Fernando tem 28 anos, casado e não tem filhos. Possui formação Técnica em 

eletrônica, e graduação incompleta (em andamento). Trabalha a três anos no setor 

terceirizado da indústria petroleira, em regime OffShore, atualmente  com escala fixa. 

Função: Piloto de ROV. 

 

Inserção Na atividade offshore 

 

Sobre sua trajetória profissional o entrevistado relata ter começado a trabalhar 

aos 15 anos, como jovem aprendiz no setor de RH da Leader Magazine.  Após ter sua 

habilitação como Técnico em eletrônica conseguiu ingressar na sua cidade natal em uma 

empresa prestadora de serviços, para embarcações, da Petrobras em atividade  OnShore.  

Nessa época, mesmo ganhando um bom salário e familiarizado indiretamente com a 

rotina OffShore,  já tinha o desejo de trabalhar embarcado, enviando currículo para 

várias empresas, além disso, também tinha o desejo de fazer um curso superior.  

Fernando trouxe a questão sobre fazer escolhas profissionais já na adolescência, 

no momento que não se sabe efetivamente como será a profissão escolhida, sem ter 

vivido a sua escolha. Nesse período se escolhe apenas pelo campo da idealização e 

algumas vezes não é nada daquilo e acaba seguindo profissionalmente para outra área. 

Ao passar no vestibular mudou-se para região de Macaé, onde conseguiu um 

trabalho no ramo de telemarketing para ajudar a sustentá-lo na faculdade.  

Posteriormente, após processo seletivo iniciou finalmente a atividade OffShore como 

piloto ROV, conquistando autonomia e recursos financeiros. A etapa do processo 
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admissional foi vivenciada por Fernando com muita preocupação, ansiedade e 

sofrimento tendo inclusive picos de pressão alta. Essa tensão teve ainda como o 

agravante a necessidade de ajudar sua família por conta da perda de emprego de seu pai. 

O trabalho OffShore, permitiu manter seu compromissos financeiros, sua faculdade, e 

ajudar o sustento de sua família. 

 

Eixo 1 : Organização do Trabalho (Prescrito e Real)  

 

“Tem horário para tudo.” Características do Trabalho Realizado 

 

Fernando trabalha há três anos e meio como piloto ROV (2012-2015). Relata 

que inicialmente, precisou trancar sua faculdade em virtude do ritmo de trabalho sem 

escala (Equipe extra).  Ao conquistar o regime de escala fixa pode retornar os seus 

estudos. 

Na hora de iniciar sua atividade de trabalho abordo, ele assume sua cadeira de 

pilotagem durante um período de três a quatro horas. Após cumprimento dessas horas 

propostas passa o posto para outro colega e isso funciona em esquema de rodízio 

normalmente de três em três horas. 

 

“[...] entrei 6h da manhã para pilotar, às 9h saio [...] aí o outro 

que vai pilotar mais 3 horas assume.” (Fernando). 

 

Para Fernando, a rotina OffShore assemelha a uma cultura militar, com 

disciplina pautada  pelo horário, na Plataforma e no navio “tem horário para tudo”. 

 

“[...] tem horário para almoçar, tem que jantar dentro do horário, 

almoçar dentro do horário. Se você quiser tem a ceia, que é 

normalmente a parte da madrugada, também tem horário.” 

(Fernando) 
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 “[...] Todos os que eu fui à comida era excelente [...] as 

condições em termos de dormir e comer são excelentes.” 

(Fernando) 

 

Ele não indica reclamações sobre as instalações, nem sobre a rotina de 

alimentação. Somente faz um apontamento sobre saber de relatos de pessoas que “já 

dormiram com muito barulho, e aí teve que dormir com aquele protetor de ouvido.” 

 

“14 dias embarcado, 14 dias em terra.” Regime de embarques do trabalho 

confinado 

 

O trabalho de Fernando caracteriza-se por uma escala fixa de 14 dias 

embarcados e 14 dias de folga. Algumas vezes a empresa solicita um embarque extra na 

folga, mas devido a sua escala ser fixa, Fernando tem a opção de ir somente se estiver 

disponível. Isso na condição OffShore  com escala fixa é raro de acontecer. 

 

“14 dias embarcado, 14 dias em terra. [...] Quando a empresa 

precisa, [...] se eu estou disponível eles pedem para embarcar 

[...] trabalho de 1 semana ou ficar mais uma semana, talvez duas 

[...] isso é raro. “Eu posso [...] falar: Nessa semana eu tenho uma 

festa, aniversário do meu pai, da minha mãe e não quero 

embarcar. Posso falar, enquanto eu fiz os meus 14 dias” 

(Fernando) 

 

Na empresa que trabalha há dois tipos de escala, uma fixa e outra não fixa. A 

escala pode ser flexível em relação aos números de dias de trabalho e descanso e em 

relação à equipe de trabalho. Essa escala está destinada a quem tem menos tempo e 

experiência na atividade, compondo a Equipe extra ou apenas quem não tem equipe fixa 

de trabalho – são os “equipista”.  

 

“[...] equipista normalmente sobe uma semana e fica uma 

semana em casa [...] na equipe extra, ganha muito mais [...] 

porque embarca mais. Não tem uma escala fixa [...] quando uma 
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pessoa se adéqua mais ao sistema, adéqua mais a equipe de 

trabalho dela dão preferência que ela fique fixa.” (Fernando) 

 

A escala fixa está destinada para os trabalhadores com maior experiência e com 

boa adaptação a certa equipe de trabalho. Na equipe extra (sem escala fixa), os 

trabalhadores podem ter maior remuneração mensal porque embarcam mais dias no 

mês, circulam em diferentes lugares podendo conhecer mais sistemas.  Para Fernando 

estar na “equipe fixa” propicia continuar seu curso universitário, além de favorecer a 

organização de sua vida.  

 

“Consigo me organizar muito melhor. Se eu tivesse sem escala 

eu ficaria muito perdido [...] tenho várias outras coisas, então 

seria muito estressante pra mim [trabalhar] sem escala”.[...] 

como eu estudo, faço faculdade [...] para mim é mais benéfico 

estar no fixo. Sem dúvidas.” (Fernando) 

 

“Demoro uns três dias para ajustar meu sono.” Trabalho em turnos com 

revezamento  

Embarcado, Fernando trabalha em turnos com revezamento (12h x 12h) 

alternando o inicio do turno. Por exemplo; “No barco [...] era assim, 12h a 00h / 00h às 

12h. Parte da quinzena trabalhava de meio dia a meia noite e na outra, meia noite a 

meio dia”. O trabalho com revezamento de turnos costuma causar estresse por alterar o 

ciclo biológico de sono, o entrevistado relata preferir trabalhar no período diurno.  

 

“[...] Levo um tempo para voltar ao normal, demoro uns três 

dias para ajustar meu sono. Quando eu desembarco, minha 

esposa está trabalhando, fico tentando dormir no mesmo período 

que ela. Às vezes eu acordo mais cedo, ou junto com ela, a levo 

ao trabalho [...] tem um estresse, prefiro trabalhar de dia [...]” 

(Fernando) 

 

“Essa noção de segurança lá e muito forte.” Segurança e o risco do erro 
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Ao chegar à plataforma a primeira coisa que tem é o “Briefing de segurança, é 

um momento em que o Técnico de segurança faz “tipo um pré embarque [Já abordo] é 

o momento em que ele vai falando tudo sobre a plataforma, onde se encontra cada 

coisa, as balsas de salvamento se caso ocorrer algum problema, algum incêndio e o 

que você deve fazer.” 

“[...] Essa noção de segurança lá e muito forte [...] As pessoas se 

preocupam mesmo com a segurança. [...] se preocupam com o 

fato de você usar seu EPI correto [...] eu nunca me machuquei a 

bordo, por conta até dessa questão de segurança ao extremo lá.” 

(Fernando) 

 

“Tem que manter um clima legal com a equipe.” Relações sociais de trabalho  

 

Normalmente embarcam juntos um supervisor e dois ou três pilotos. No 

momento de troca de equipe, passa-se todo processo ocorrido durante o período de 

trabalho realizado.  

Esse momento além de passagem de serviço é um momento aproveitado para 

realização de pequenas descontrações que promovem o entrosamento entre as pessoas 

presentes, é um momento para ”fazer uma brincadeira, normalmente tem aquela zuação 

no container que é algo legal porque entrosa as pessoas, as equipes, tem apelido.” 

Fernando valoriza muito esse momento de convivência harmoniosa no trabalho. 

Fernando costuma observar bastante o perfil de supervisores. Para ele o 

supervisor precisa saber manter seu respeito devido sua posição hierárquica, sendo 

também preciso estabelecer “um circulo de amizade com os seus operadores, por conta 

que são 14 dias.” É como se o supervisor fosse uma espécie de líder que “tem que 

manter um clima legal com a equipe, se você não mantiver um clima legal com a 

equipe, a equipe desmotiva e as pessoas ficam estagnadas, ficam pra baixo.” 

Acredita que para exercer o trabalho OffShore em seus diversos setores é preciso 

ter um perfil para isso, “trabalho OffShore é perfil”, destacando o papel da psicologia 

em se atentar a quem seleciona para embarcar. [...] tem que ser um cara que saiba levar 

sua equipe, que saiba promover um ambiente legal.” 
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“[...] engraçado lá que quando uma pessoa não esta bem a 

tendência é que [...] normalmente as outras pessoas se atentam a 

não mexer muito com ela [...] isso faz com que o clima vá 

ficando um pouco pesado. Com isso se um esta mal, esta triste, a 

gente já tenta levantar e tal, tenta evitar ao máximo que isso 

aconteça, conversando [...]” (Fernando) 

 

Eixo 2 : Mobilização Subjetiva. 

 

“As pessoas tem muito cuidado umas com as outras”. Trabalho coletivo: Qualidade 

da cooperação e convivência 

 

 Como foi destacado, Fernando valoriza muito convivência harmoniosa no grupo 

de trabalho. Se existir algum problema de convivência, relacionamento entre colegas 

e/ou supervisores ressalta a importância da fala: “você tem que expor lá a bordo, não é 

trazer na base, é expor lá. Você chegar para a pessoa e fala que você esta fazendo isso, 

isso e isso, não está gostando disso, está errado, não está legal assim. É preciso ter 

uma consciência de quando [se está] pegando pesado.” Para ele algumas pessoas não 

tem essa consciência para resolução e esvaziamento de problemas, para melhor 

convivência.  Essas pessoas sofrem as consequências do que não é falado, “se abate”, 

nesse momento “cabe a quem está próximo dela” ajudar. 

Para realização do trabalho com sucesso, lá na plataforma “um fica observando 

o trabalho do outro, com o intuito de proteger mesmo.” O fluxo de comunicação 

precisa ser minimante razoável, se não for à embarcação pode não chegar a uma 

operacionalidade 100%, e isso pode por algum motivo levar a algum acidente. 

Normalmente quando isso acontece à base olha com mais atenção para aquela equipe de 

trabalho para saber o que está acontecendo. 

Existe um bom relacionamento interpessoal entre os colegas abordo. De modo 

que é importante a prática de cuidado entre os funcionários abordo; “as pessoas tem 

muito cuidado umas com as outras”, um cuida do outro tanto nos momentos de 

realização efetiva do trabalho quanto nos momentos de não trabalho dentro do 

Navio/Plataforma.   
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“Se alguém ver e me elogiar é ótimo”.  Reconhecimento no trabalho e vivências de 

prazer 

 

O reconhecimento do trabalho realizado passa pelo olhar, pelo julgamento do 

outro, dos pares. 

 

[...] eu gosto de mostrar um bom resultado, é bom quando 

alguém chega e elogia seu trabalho, eu gosto.  (Fernando) 

 “Eu não dôo, no sentido de sentir dor se ninguém falar nada e 

não ver. Mas se alguém ver e me elogiar é ótimo. Quem não 

gosta de ser elogiado?!!!”(Fernando) 

 

Fernando fala que não sofre, não fica na expectativa de receber reconhecimento. 

Acredita que “reconhecimento vem com o tempo”, pois está sempre buscando fazer o 

seu trabalho da melhor maneira possível. Valoriza bastante o reconhecimento da família 

e premiações recebidas. 

 

“[...] Eu gosto de ser elogiado, gosto muito, mas buscar 

reconhecimento não. [...] Se eu não sou reconhecido, isso 

também não tem que me abater.” (Fernando) 

“[...] um reconhecimento da empresa, me reconhecendo ou não, 

eu faço o meu trabalho da melhor forma possível [...]” 

(Fernando) 

“[...] às vezes eu mostro uns vídeos do mar, do sol para minha 

mãe. E ela fica: Nooossa! Você é muito corajoso [...] ouvir isso 

de irmã, mãe, tia [...] receber esse tipo de reconhecimento são 

legais. [...] Po, aí até gosto de ser reconhecido [...] acho que é o 

que eu mais valorizo” (Fernando) 

“[...] o reconhecimento falado [...] Mas e daí? Eu estou 

trabalhando para ganhar alguma coisa. Eu me esforço para ser 

premiado [...] Reconhecimento em forma de premiação, 

dinheiro, sem dúvida [...] eu me esforço para fazer um bom 

trabalho e ter. Você pode ter certeza disso. ”(Fernando) 

 

A própria trajetória de Fernando ao conquistar uma equipe fixa denota o 

reconhecimento da empresa e dos pares da equipe pelo trabalho realizado.   
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“[...] está no meio, é um desafio, algo que te instiga algo que te 

deslumbra, algo que chama a tua atenção. CARACA, [você] fica 

realizado com o seu trabalho. [...] você se sentir feliz por estar 

fazendo algo que você goste.” (Fernando) 

 

“Realmente gosto do meu trabalho.” Vivências de prazer 

 

Fernando diz que “realmente gosto do meu trabalho lá dentro.” O que ele mais 

gosta no seu trabalho é a parte técnica onde ele tem que pilotar o ROV, além disso, ter a 

oportunidade de ver o fundo do mar com animais diferentes que talvez nem tenham sido 

catalogados ainda é motivo de encantamento para ele. Sente-se orgulhoso por fazer 

parte de uma operação que acontece na plataforma/navio a qual diz ser muito bonita, “é 

algo novo é interessante. Desperta interesse mesmo. Eu gosto muito disso, gosto muito 

mesmo.” Por outro lado Fernando fala da parte chata de trabalhar embarcado “é ter que 

ficar 14 dias lá, longe da sua família, longe do mundo” perdendo em alguns momentos 

festividades de amigos e familiares. 

Fernando ao comparar a experiência de trabalhar em terra e em alto mar, afirma 

que além do status de estar trabalhando em  OffShore, percebe que a qualidade e o 

tempo de seu descanso é melhor  ao ser comparada com  rotina diária do trabalho em 

terra. Além disso, esse trabalho permite estar mais próximo de seus sonhos e objetivos. 

Considera muito importante saber olhar para o lado bom das coisas, porque do contrário 

a pessoa fica pessimista. Se tivesse a possibilidade de ter um trabalho em terra que 

oferecesse a possibilidade de ficar mais dias em casa, assim como o trabalho OffShore e 

fosse flexível, seria ótimo, sendo necessário também levar em consideração o fator 

remuneração em benefício da atividade OffShore. 

 

 [...] um trabalho em terra que me desse um tempo, um período 

que fosse mais flexível, também seria uma ótima. [...] tem a 

questão do dinheiro também, eu tento olhar as coisas boas do 

meu trabalho, porque se for olhar as coisas ruins de qualquer 

área, a gente fica acaba ficando pessimista mesmo.” (Fernando) 

 “[...] Eu já trabalhei das duas formas, né? Eu trabalhava 

diariamente... Eu consigo descansar muito mais trabalhando 
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OffShore do que trabalhando diariamente num período de 8h de 

trabalho [...] No OffShore eu tenho 14 dias [...] “Eu sei que 

trabalhando fora eu to mais perto de um obstáculo, não digo 

bens materiais somente, você conquista conhecimento, pode-se 

dizer um pouco mais de status por ganhar um pouco mais [...] eu 

não tenho o que reclamar.” (Fernando) 

 

“O trabalho é sua vida”. Sentido do trabalho 

 

Fernando percebe o trabalho como um meio de sobrevivência e algo que está 

intrínseco a vida humana, não tendo como fugir disso. Para ele realização de vida está 

atrelada ao trabalho e aponta que escolhas direcionadas a áreas de estudo culminarão no 

trabalho. Para ele nascemos para trabalhar, vivemos para trabalhar e trabalhamos para 

viver. Declara ser uma percepção pesada, mas que é basicamente isso.  

 

 “[...] ninguém pode fugir disso, se você vive você trabalha. [...] 

é algo que cabe a vida de todo ser humano [...] a gente meio que 

nasce para trabalhar, ta muito ligado a forma de viver e trabalhar 

[...] meio de sobrevivência [...] o trabalho é sua vida e sua vida é 

o trabalho [...] se você fosse contar o tempo você ia ver que você 

trabalha a maior parte da sua vida . [...] É meio pesado.” 

(Fernando) 

 

 Segundo Fernando “[...] o trabalho OffShore tem seus prós e seus contras”[...] 

o contra é ficar os 14 dias lá“  no trabalho,  mas ele pode ser fonte de realização e 

felicidade, pois estar inserido no meio OffShore tem certo fascínio e desafio. O 

Ambiente de trabalho OffShore pode potencializar  tanto as coisas boas (a favor) quanto 

as ruins (contras). 

 

“[...] está no meio, é um desafio, algo que te instiga algo que te 

deslumbra, algo que chama a tua atenção. CARACA, [você] fica 

realizado com o seu trabalho. [...] você se sentir feliz por estar 

fazendo algo que você goste.” (Fernando) 

“Lá tudo se potencializa [...] Se você tiver um probleminha que 

antes de embarcar era pequenininho, lá se torna um problema 
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muito grande. Eu tomo muito cuidado com isso de não 

potencializar lá. Eu vejo pessoas lá que tem 10 anos de empresa 

e se deixam abater.” (Fernando) 

 

Eixo 3: Sofrimento e Defesas contra o sofrimento 

 

“Aí você fica pensando; Caraca! Perdi isso, perdi aquilo.”  

Essa fala remete ao sofrimento pelo regime de confinamento, pelo afastamento 

do contato com familiares.  Fernando fala que o contato com familiares e amigos não é 

mais o mesmo desde que começou a embarcar, tendo diminuído a freqüência com que 

estão juntos “eles sentem minha falta e eu sinto um pouco a falta deles”.  Mas quando é 

possível ele procura visitar e estar junto “quando eu estou folga eu faço uma visita, vou 

ver, fico um tempo conversando, assim, são minha família, eu quero o bem deles e eles 

querem o meu bem” alguns entendem que isso acontece por conta do trabalho, outros 

ficam perguntando “Cadê você? Tava todo mundo lá...”, isso é ruim porque ele acaba 

tendo pensamentos de perdas de alguns momentos  que são importantes.  

 

 “Se você chegar em casa e sentir que a sua folga passou rápido 

e você pensar; Caramba! Já estou embarcando de novo, estou 

trabalhando mesmo, esses dias eu desci. Ter essa sensação é 

muito ruim. [...]”(Fernando) 

 

 Fernando, apesar de gostar do que faz, acredita que para trabalhar no ambiente 

OffShore  é ser preciso fazer uso de estratégias enfretamento  contra as adversidades e o 

sofrimento. Caso contrario a pessoa fica doente.  Relata que conhece pessoas que 

sofrem muito, porque não têm estratégias para lidar com as questões que aparecem e 

fazem uso de medicações para lidar com o sofrimento “Creio que algumas até usem, 

não sei usam algum remédio para poder dormir [porque ficam] muito preocupadas, e 

passam do limite mesmo em termos de preocupação e ansiedade.”  

 

“[...] tento ao máximo observar alguns comportamentos, se eu to 

ficando ansioso porque o tempo não ta passando, eu arrumo 

coisas para ocupar minha mente, se eu to ficando ranzinza, se eu 
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to ficando ansioso e tento arrumar meios lá para não ficar assim. 

[...] Se eu não to me sentindo legal e começo pensar que to de 

saco cheio, vou para academia, vou ler um livro, estudar para a 

faculdade, vou para sala de TV ver um filme, vou conversar com 

o pessoal, vou sacanear o cara da cozinha, algo que não me deixe 

ficar pensando, porque lá você deve e precisa ter pensamentos 

bons [...] Eu não me entrego! Porque é sim, é complicado [...] tem 

sim momentos de ansiedade, momentos que você fica ansioso 

para desembarcar, fica pensando: Caraca! Eu quero desembarcar! 

Chega uma hora que o tempo não passa só que aí é aquilo, eu 

tento sempre cobrir uma coisa com a outra [...] eu sempre me dou 

uma resposta positiva e tento ver o lado bom das coisas [...] tento 

usar a minha criatividade para fazer meu trabalho [...]  pessoas 

pessimistas tendem a sofrer muito abordo [...] quando você 

aprende a lidar dói um pouco menos [...] você sabe que ta 

confinado por algo que vai te dar um retorno, algo que talvez 

mais pra frente vai te dar uma certa liberdade, é algo que ta te 

ajudando, não é algo que ta ali para te machucar ou te deixar mal, 

é algo que vai passar.” (Fernando) 

 

 De acordo com seu relato, fazer uso de estratégias possibilita “evitar o 

sofrimento”.  Fernando frente às adversidades procura pensar de forma positiva, pois 

abordo tudo pode se potencializar. “Às vezes é um probleminha pequeno, mas lá tudo 

acaba se tornando muito grande”.  

Segundo Fernando, outra forma de amenizar o sofrimento seria rever a forma 

pela qual são realizadas as escalas das empresas terceirizadas.   

 

Entra a questão dos petroleiros que embarcam 14x21. Porque a 

folga deles é maior? Se o trabalho é o mesmo ou a atividade é 

até mais leve? Talvez aumentar a folga melhoraria.” (Fernando)  

  

 APONTAMENTOS SOBRE O TRABALHO REAL  OFFSHORE 

 

  Inicialmente as falas dos entrevistados apontam para a diferença do regime de 

trabalho entre terceirizados e funcionários da Petrobrás.  

A primeira diferença está relacionada ao quesito benefícios em remuneração, 

onde o trabalhador contratado efetivo possui remuneração superior ao subcontratado 
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terceirizado, embora em alguns casos isso não seja uma regra pelo motivo de alguns 

terceirizados serem especializados e exercerem atividades realizadas por um grupo 

reduzido. Fazendo referencia as unidades de trabalho (perfuração e produção) Petrobrás 

e as unidades estrangeiras que realizam o mesmo trabalho, em termos de condições de 

trabalho as unidades Petrobrás são melhores, mas quando o assunto é remuneração as 

que são administradas pelos gringos (como são chamados pelos trabalhadores) são 

melhores. (Figueiredo, 2012)  

A Segunda diferença envolve o quantitativo de dias de descanso e folga 

OnShore. Para os efetivos Petrobrás são 14 dias de trabalho e 21 dias de folga. Para os 

terceirizados são 14 dias de trabalho e 14 dias de folga. Isso é questionado pelos três 

participantes entrevistados desse trabalho monográfico. Além disso, os trabalhadores 

OffShore contam com duas possibilidades de rotina de embarque, são elas; Escala fixa e 

escala não fixa. 

Existe outra diferença entre a organização da vida de trabalho do efetivo com e 

do terceirizado por vezes sem escala fixa. Em alguns momentos durante as entrevistas 

os trabalhadores relataram que a situação do terceirizado é bem diferente do funcionário 

Petrobras embarcado. O funcionário Petrobrás além de compor o perfil de trabalho com 

escala fixa, o mesmo recebe no início do ano a listagem de embarque e desembarque, 

tendo a possibilidade de melhor programar, planejar e organizar a sua vida no tempo de 

trabalho e não trabalho. Diferente disso é a realidade do trabalhador sem escala. 

Destacamos ainda que as características da organização do trabalho do setor 

OffShore tenderiam a elevar a exposição dos trabalhadores aos riscos associados às 

possíveis ocorrências de acidentes, visto que o custo psíquico (cognitivo, afetivo) 

demandado pelas atividades é potencializado pelo regime de embarque e pelo sistema 

de turnos. Exemplo disso são os relatos das entrevistas: “Ninguém pode trabalhar mais 

de 12 horas, salvo 13hr. Mas o que acontece... Não pode entre aspas, porque quando 

precisa [...] “Você da seu jeito, se descabela todo, se vira nos 30 para poder cumprir 

com uma coisa que foi solicitada.”; “A operação tem que acontecer.”  

Segundo Figueiredo (2012), a indústria petroleira OffShore tem como uma das 

principais características do trabalho OffShore a noção de perigo ao trabalhar com 

Petróleo, onde há essencialmente o perigo de incêndios e explosões devido ao grande 

teor tecnológico de alto risco. Esse perigo é reconhecido e prevê por isso pagamento 

adicional de periculosidade e insalubridade, estabelecendo requisitos mínimos de 
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segurança e saúde no trabalho a bordo das plataformas no que se relaciona a possíveis 

relações com a saúde física e mental.  

É inerente ao trabalho OffShore fatores tais como carga de trabalho excessiva, 

ruídos, vibrações, condições extremas de temperatura (frio e calor), ventilação 

inadequada, gases, vapores tóxicos e inflamáveis, dentre outros fatores que podem 

contribuir para o comprometimento da saúde do trabalhador.  

Essa atividade está propícia a desencadear em seus funcionários distúrbios de 

sono devido à escala de trabalho dividida em turnos.  Segundo Figueiredo (2012) nessa 

lógica de trabalho não se pode menosprezar as possíveis consequências do trabalho 

noturno, as quais se manifestam com marcas apresentadas em desgaste físico e mental 

propiciando, além disso, possibilidade de problemas estomacais decorrentes da falta de 

privacidade, isolamento acústico, estresse e ruídos, dentre outros. 

Segundo as pesquisas realizadas (Figueiredo, 2012) associados ao trabalho 

OffShore, além das  citadas acima, entre os agravos a saúde mais frequentes estão as 

síndromes gripais, cefaleia, lombalgia, azia, gastrite, náuseas, dores musculares e nas 

articulações, contusões, vômitos, insônia e ansiedade.  

 Como agravante dessa situação de trabalho existe o regime de isolamento e o 

confinamento. Sob essa condição os trabalhadores se encontram durante um período de 

14 dias seguidos de embarque, aos turnos de 12 horas de trabalho, e 24 horas por dia. 

Esses trabalhadores não retornam as suas residências ao fim do período prescrito de 12 

horas de trabalho, sendo o local de trabalho, o local de permanência durante esses 14 

dias, além de estarem alojados em plataformas que estão situadas em alto-mar.  

Esse tipo de trabalho tem, “como fonte de complexidade o risco, vinculado à 

instabilidade do sistema e a necessidade de cooperação entre seus agentes.” (Figueiredo, 

2012, p.111). Ou seja, os casos de falhas podem gerar acidentes devido à 

imprevisibilidade desencadeada pelas diversas possibilidades de interações entre os 

pares. Desse modo a confiabilidade do sistema tecnológico existente é resultado da 

interação técnica e humana, no caso resultante da comunicação e modo de atuação 

da/com a organização do trabalho. A cooperação gerada da relação produzida a partir 

dos coletivos de trabalho se dá como um fator importantíssimo de sustentação no 

funcionamento do trabalho OffShore onde até tarefas mais simples do dia a dia devem 

se pautar por procedimentos que envolvam certa rigidez de conduta no sentido de 

acordos de cooperação bem apoiados e estruturados.  Segundo Dejours (1997) é pela 
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construção de coletivos de trabalho que acidentes e incidentes humanos são 

minimizados e em razão disso a cooperação se propõe fundamental.  

É importante salientar que nessa construção para melhor realização do trabalho 

partindo da construção de coletivos e cooperação sem o estabelecimento de relações de 

confiança esse sistema fica comprometido. O processo de desenvolvimento da 

confiança leva um tempo, e esta se dá trabalhando junto, no dia a dia de trabalho.  

 

TEMPO DE VIDA: DE TRABALHO E DE NÃO TRABALHO  

 

“É muito freqüente a alusão cindida ocasionada pelos „dois 

mundos‟, o „mundo de lá (da plataforma) e o „mundo daqui ou 

de cá‟ (da terra).” (Figueiredo, 2012, p.176) 

 

Durante a realização deste trabalho, foi possível pensar a questão circundante ao 

tempo. Apoiada em Figueiredo, (2012), isso se deve em parte pelo modo como os 

trabalhadores, que compõe esse trabalho de pesquisa concebem o tempo, concepção em 

questão de modo cindido, tendendo a conceber a própria vida de forma dissociada. É 

como se houvesse dois modos para viver, um modo que é ativado ao pisar na 

plataforma/navio e outro que é ativado ao pisar em terra (Ao subir e descer – embarcar e 

desembarcar.)  

 Tempo de lá e tempo de cá. Tempo de vida: de trabalho e de não trabalho. 

Embora, segundo Dejours, o funcionamento psíquico não seja divisível. (2011a) A 

questão se explica quando pensamos sobre os dias trabalhados OffShore (ao mar) e os 

dias tão gratificante de folga (OnShore/em terra). Ao problematizar tal questão, nos 

apoiamos na fala também de Dejours, ao expor que “a relação subjetiva com o trabalho 

leva seus tentáculos para além do espaço da fábrica ou do escritório, da oficina ou da 

empresa, e coloniza profundamente o espaço fora do trabalho.” (Dejours, 2011a, p.120).  

 Tal citação nos suscita pensar o quesito “disponibilidade/ sobreaviso”, 

mencionado por diversas vezes pelos trabalhadores sem escala fixa, por serem 

solicitados intensamente mesmo quando em suposto tempo de não trabalho. Remetendo 

a uma responsabilidade com o trabalho no tempo que deveria ser plenamente de folga. 
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 É válido esclarecer que o trabalho OffShore para os entrevistados é fonte de 

intenso prazer e realização, como já mencionado, assim como a folga, onde eles 

declaram trabalhar esperando pela mesma. Durante o tempo em que o mercado estava 

aquecido, a maioria das empresas, com quantitativo terceirizado, desembarcava seus 

trabalhadores OffShore e logo em seguida os embarcava novamente, ou eram 

direcionados a ir para a base fazer trabalhos OnShore, exemplo: Manutenção de 

equipamentos, atividade de logística, ser emprestado a outros setores, dentre outras 

atividades. Com isso o “pião” (maneira a qual esses trabalhadores se chamam entre si) 

sem escala fixa, acaba não tendo tempo para si. O tempo que sobra de “não trabalho” é 

destinado para dormir, descansar ou para realizar alguma atividade rápida sem nenhuma 

possibilidade de programação. Diferente é a realidade de quem tem escala fixa, onde 

programar-se é possível e existe o respeito ao cumprimento e obrigatoriedade da folga e 

tempo de descanso. 

 Os trabalhadores entrevistados sem escala fixa de embarque relatam o fato da 

disponibilidade/sobreaviso ser compensada por um adicional (de sobreaviso) que se 

materializa em dinheiro. O trabalhador recebe esse adicional para estar disponível a uma 

eventual necessidade de trabalho no tempo que deveria ser de folga e descanso. 

Algumas empresas trabalham com um quantitativo menor de trabalhadores do que 

deveria para atender toda demanda de trabalho e com isso tenta-se justificar a 

necessidade de sobreaviso. Conseqüentemente de certo modo a organização seguindo 

essa lógica compra a folga e descanso dos trabalhadores.  

Esse manejo organizacional se coloca acima da Lei 5.818/1972
3
 que dispõe 

sobre o regime de trabalho dos empregados nas atividades de exploração, perfuração, 

produção e refinação de petróleo, industrialização do xisto, indústria petroquímica e 

transporte de petróleo e seus derivados por meio de dutos. 

Segundo Dejours (2011a) para psicodinâmica do trabalho, assim como 

sociologia do trabalho não tem sentido a separação clássica entre o dentro do trabalho e 

fora do trabalho. Para psicodinâmica o trabalho envolve toda a subjetividade.   

                                                 
3
 Lei 5.818/1972

3
 – ANEXO 2 

 

http://trabalhoffshore.blogspot.com/2012/03/presidencia-da-republica-casa-civil.html
http://trabalhoffshore.blogspot.com/2012/03/presidencia-da-republica-casa-civil.html
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 [...] O homem que está engajado em estratégias defensivas para 

lutar contra o sofrimento no trabalho não abandona seu 

funcionamento psíquico no vestiário. Ao contrário, leva suas 

contrariedades mentais consigo e necessita da cooperação de seu 

circulo de relações sociais mais íntimas para manter as defesas 

em estado de funcionamento para o momento de regresso ao 

trabalho. Pode-se assim mostrar que toda economia familiar é 

convocada para auxiliar seus membros a enfrentarem as 

contrariedades em situações de trabalho.” (Dejours, 2011a, p. 

121). 

 Esse envolvimento da subjetividade pelo trabalho condicionando formas de vida 

e formas de relações é evidenciado nos relatos durante as entrevistas sobre a formação 

de círculos de amizades e cooperação constituídos com os colegas de trabalho. A 

necessidade de estar disponível interfere nas suas vidas de forma impressionante.  Por 

vezes os trabalhadores são impossibilitados de retornarem para suas residências de 

origem, de participarem de forma mais efetiva dos encontros com familiares, de ter uma 

vida organizada para além do trabalho.  Quando por vezes se encontram fora do 

ambiente e horário de trabalho, por exemplo, as conversas são sempre sobre a atividade 

de trabalho.  

Essa discussão sobre o tempo não tem como objetivo esgotar as possibilidades e 

modos de existir e de pensar a organização do tempo, mas sim, se aproximar ainda mais 

e se apropriar dessas vicissitudes do cotidiano do trabalho OffShore.    

A hipótese sugerida para essa discussão é que a ressignificação do sofrimento do 

tempo de não trabalho ser invadido pelo tempo de trabalho se dá pela via do desafio e 

responsabilização pelo cumprimento da atividade de trabalho. Os trabalhadores se 

desafiam pelo seu saber-fazer a cumprir a demanda do real do trabalho, que tem como 

conseqüência a busca de satisfação consigo mesmo. A realização e cumprimento do 

próprio trabalho tornam-se uma satisfação que contribui como uma maneira de não 

adoecimento desse trabalhador.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta pesquisa teve como objetivo alcançar alguma compreensão sobre o trabalho 

efetivo e sobre as vivências de prazer e sofrimento dos trabalhadores OffShore, assim 

como quais os efeitos desse trabalho para a saúde desses trabalhadores. A pesquisadora 

durante o processo investigativo em campo procurou assumir a função de clínico do 

trabalho e, para isso teve a experiência da escuta qualificada das vivências de prazer e 

sofrimento dos trabalhadores vinculados a atividade OffShore da indústria petroleira da 

Bacia de Campos o que contribuiu para uma maior aproximação do trabalho real, assim 

como do real dessa atividade de trabalho. 

 Com a realização desta pesquisa, foi possível desvendar algumas das questões 

que perpassam o modo como se realiza essa profissão dos trabalhadores OffShore. A 

pesquisa foi desenvolvida sob a ótica da Psicodinâmica do trabalho e utilizou-se da 

abordagem qualitativa. Com a realização das entrevistas foi possível estabelecer um 

espaço da fala e escuta acerca da organização do trabalho efetivamente realizado, das 

vivências de prazer e de sofrimento, assim como a dinâmica de cooperação estabelecida 

por esses trabalhadores em seu contexto de trabalho.  

Nas falas dos entrevistados foi possível perceber que o trabalhador OffShore é 

submetido ao controle do tempo quase que integralmente durante a atividade exercida e 

em parte fora dela quando precisam permanecer em sobreaviso, solicitados a estarem  

disponíveis quando preciso em alto nível dentro e fora do trabalho. (Isso no caso dos 

trabalhadores sem escala fixa de trabalho). Desse modo merece destaque o controlar e o 

ser controlado por esse tempo. Além disso, deve-se permanecer sempre atento e em 

modo de alerta durante toda atividade para que nada saia errado durante a operação, 

onde pequenos erros podem gerar consequências na maioria das vezes graves. 

A mobilização subjetiva e o exercício da inteligência prática para solucionar 

dificuldades e imprevistos ficou evidenciado em diversos momentos ao relatarem sobre 

o trabalho efetivamente realizado na plataforma. Bem como o uso de estratégias 

mobilizadas para enfrentar e/ou amenizar sofrimento inerente ao real do trabalho. 

Os participantes desta pesquisa não se encontravam adoecidos durante a 

realização das entrevistas. Os constrangimentos na organização do trabalho OffShore 

levam à criação de várias estratégias de cooperação. A cooperação se faz presente em 

vários momentos, sendo esta um fator de grande importância para a realização das 
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etapas do trabalho, quando durante a operação um precisa da atividade realizada do 

outro ou mesmo quando não há possibilidade de realizar a atividade que lhes cabe 

sozinho. A qualidade do serviço (Operacionalidade 100%) depende da colaboração de 

toda a equipe.  

As relações entre os pares durante o embarque são caracterizadas de forma geral, 

segundo os participantes, pelo respeito, abertura de espaços de discussão e 

reconhecimento do trabalho dos colegas e na relação com chefia imediata, embora em 

alguns momentos possa haver constrangimentos. Quando isso não acontece o que se 

sobrepõe, segundo seus relatos, é a sobrecarga, o desgaste e o sofrimento.  Essa variação 

ocorre por conta da rotatividade do trabalhador sem escala fixa, que não é fixo em uma 

unidade, como é o caso do trabalhador com escala fixa. 

 Apesar dos sofrimentos vividos no e pelo trabalho, foi possível observar nos 

entrevistados um grande prazer com seu trabalho.  Para os trabalhadores entrevistados o 

trabalho OffShore tem sentido, sendo fonte  de satisfação, auto-realização, auxiliando a 

construção de sua identidade. As vicissitudes da organização do trabalho e as 

contradições percebidas entre o prescrito e o real, provocam o engajamento na busca da 

realização do trabalho que em muitas vezes, como eles mesmo trazem precisa acontecer. 

Não dá para desperdiçar o tempo. “Tempo é dinheiro.”  

 Por fim é possível levantar uma hipótese final em resposta para a pergunta inicial 

central desse trabalho de pesquisa; Como um trabalhador OffShore  consegue  preservar e 

manter um equilíbrio psíquico frente as características e constrangimentos de seu 

trabalho?  Essa hipótese seria a mobilização subjetiva empreendida por cada trabalhador 

bem como o esforço empreendido para estabelecer relações de cooperação entre os pares. 
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ANEXO 1: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Venho por meio deste, convidá-lo (a) a contribuir, na qualidade de entrevistado, com a pesquisa 

“Repercussão do trabalho no sistema de confinamento, nas relações familiares e sociais no sistema de 

trabalho OffShore.” Esta pesquisa será realizada pela aluna em processo de formação Monique 

Rodrigues da Silva, sob orientação da Prof.ª Drª Soraya Rodrigues Martins, com o intuito de subsidiar seu 

trabalho de monografia para conclusão de Curso de graduação em Psicologia pela Universidade Federal 

Fluminense (Rio das Ostras). 

A pesquisa tem como finalidade conhecer o trabalho Offshore frente à inserção familiar e social as quais 

complementam a vida do trabalhador.  Para isso, se dispõe a dar visibilidade ao trabalho efetivamente 

realizado desses profissionais, procurando compreender a organização do trabalho, a dinâmica das 

relações, as vivências de prazer e sofrimento relacionados ao trabalho, a mobilização subjetiva e as 

estratégias defensivas desses profissionais. 

Para que tais objetivos sejam alcançados será realizada uma entrevista individual semi-estruturada, onde 

você será convidado a falar sobre o seu trabalho, bem como de suas vivências sobre o mesmo. Para 

atender os objetivos do estudo, essas entrevistas serão gravadas, sendo destruída a gravação após 

transcrição. Deixamos claro que todos os dados serão totalmente confidenciais. Não será usado seu nome, 

datas e localizações serão omitidas, bem como detalhes cuja omissão não comprometa o objetivo deste 

estudo. Não haverá nenhum encargo financeiro relacionado à contribuição para a pesquisa, ou seja, você 

não pagará, nem receberá nenhuma quantia em dinheiro pela participação na pesquisa. Você tem o direito 

de desistir da entrevista a qualquer tempo, assim como, poderá ter acesso aos resultados da mesma se 

assim desejar. 

Sua participação é de suma importância para nós, visto que os conhecimentos adquiridos através desta 

pesquisa podem contribuir para uma maior compreensão deste tema. Desta forma, desde já agradecemos 

sua participação e para qualquer outra informação, você poderá entrar em contato com a pesquisadora 

Monique Rodrigues da Silva pelo telefone (22) 9xxxxxxxx ou pelo e-mail: monyique@hotmail.com, ou 

com a orientadora da pesquisa professora Dra. Soraya Martins pelo email: sorayarm.floripa@gmail.com. 

 

CONSENTIMENTO PÓS- INFORMAÇÃO 

Eu,____________________________, fui informado sobre o que o pesquisador quer fazer e porque 

precisa da minha colaboração, e entendi a explicação. Por isso, concordo em participar da mesma, 

sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair da mesma quando desejar. Este documento é emitido 

em duas vias que serão ambas assinadas por mim, pelo pesquisador e pelo orientador, ficando uma via 

com cada um de nós. 

                                                      

 ___________________________       ___________________________    _________________________ 

       Monique R. da Silva                               Dr.ª Soraya R. Martins                             Entrevistado 

           Pesquisadora                                                  Orientadora                       

                                                          Data, ___ de _____________ de 2015/2016 

mailto:monyique@hotmail.com
mailto:sorayarm.floripa@gmail.com
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ANEXO 2: Lei 5.811, de 11 de Outubro de 1972 

 

LEI N
O
 5.811, DE 11 DE OUTUBRO DE 1972.  

 

Dispõe sobre o regime de trabalho dos 

empregados nas atividades de exploração, 

perfuração, produção e refinação de petróleo, 

industrialização do xisto, indústria 

petroquímica e transporte de petróleo e seus 

derivados por meio de dutos. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA faço saber que o CONGRESSO 

NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

        Art. 1º O regime de trabalho regulado nesta lei é aplicável aos empregados que 

prestam serviços em atividades de exploração, perfuração, produção e refinação de 

petróleo, bem como na industrialização do xisto, na indústria petroquímica e no 

transporte de petróleo e seus derivados por meio de dutos. 

        Art. 2º Sempre que for imprescindível à continuidade operacional, o empregado 

será mantido em seu posto de trabalho em regime de revezamento. 

        § 1º O regime de revezamento em turno de 8 (oito) horas será adotado nas 

atividades previstas no art. 1º, ficando a utilização do turno de 12 (doze) horas restrita 

às seguintes situações especiais: 

        a) atividades de exploração, perfuração, produção e transferência de petróleo do 

mar; 

        b) atividades de exploração, perfuração e produção de petróleo em áreas terrestres 

distantes ou de difícil acesso. 

        § 2º Para garantir a normalidade das operações ou para atender a imperativos de 

segurança industrial, poderá ser exigida, mediante o pagamento previsto no item II do 

art. 3º, a disponibilidade do empregado no local de trabalho ou nas suas proximidades, 

durante o intervalo destinado a repouso e alimentação. 

        Art. 3º Durante o período em que o empregado permanecer no regime de 

revezamento em turno de 8 (oito) horas, ser-lhe-ão assegurados os seguintes direitos: 

        I - Pagamento do adicional de trabalho noturno na forma do art. 73 da 

Consolidação das Leis do Trabalho; 

        II - Pagamento em dobro da hora de repouso e alimentação suprimida nos termos 

do § 2º do art. 2º; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.811-1972?OpenDocument
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        III - Alimentação gratuita, no posto de trabalho, durante o turno em que estiver em 

serviço; 

        IV - Transporte gratuito para o local de trabalho; 

        V - Direito a um repouso de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas para cada 3 

(três) turnos trabalhados. 

        Parágrafo único. Para os empregados que já venham percebendo habitualmente da 

empresa pagamento à conta de horas de repouso e alimentação ou de trabalho noturno, 

os respectivos valores serão compensados nos direitos a que se referem os itens I e II 

deste artigo. 

        Art. 4º Ao empregado que trabalhe no regime de revezamento em turno de 12 

(doze) horas, ficam assegurados, além dos já previstos nos itens I, II, III e IV do art. 3º, 

os seguintes direitos: 

        I - Alojamento coletivo gratuito e adequado ao seu descanso e higiene; 

        II - Repouso de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas para cada turno trabalhado. 

        Art. 5º Sempre que for imprescindível à continuidade operacional durante as 24 

(vinte e quatro) horas do dia, o empregado com responsabilidade de supervisão das 

operações previstas no art. 1º, ou engajado em trabalhos de geologia de poço, ou, ainda, 

em trabalhos de apoio operacional às atividades enumeradas nas alíneas "a" e "b" do § 

1º do art. 2º, poderá ser mantido no regime de sobreaviso. 

        § 1º Entende-se por regime de sobreaviso aquele que o empregado permanece à 

disposição do empregador por um período de 24 (vinte quatro) horas para prestar 

assistência aos trabalhos normais ou atender as necessidades ocasionais de operação. 

        § 2º Em cada jornada de sobreaviso, o trabalho efetivo não excederá de 12 (doze) 

horas. 

        Art. 6º Durante o período em que permanecer no regime de sobreaviso, serão 

assegurados ao empregado, além dos já previstos nos itens III e IV do art. 3º e I do art. 

4º, os seguintes direitos: 

        I - Repouso de 24 (vinte quatro) horas consecutivas para cada período de 24 (vinte 

quatro) horas em que permanecer de sobreaviso; 

        II - Remuneração adicional correspondente a, no mínimo, 20% (vinte por cento) do 

respectivo salário-básico, para compensar a eventualidade de trabalho noturno ou a 

variação de horário para repouso e alimentação. 

        Parágrafo único. Considera-se salário-básico a importância fixa mensal 

correspondente à retribuição do trabalho prestado pelo empregado na jornada normal de 

trabalho, antes do acréscimo de vantagens, incentivos ou benefícios, a qualquer título. 
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        Art. 7º A concessão de repouso na forma dos itens V do art. 3º, II do art. 4º e I do 

art. 6º quita a obrigação patronal relativa ao repouso semanal remunerado de que trata a 

Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949. 

        Art. 8º O empregado não poderá permanecer em serviço, no regime de 

revezamento previsto para as situações especiais de que tratam as alíneas "a" e "b" do § 

1º do art. 2º, nem no regime estabelecido no art. 5º, por período superior a 15 (quinze) 

dias consecutivos. 

        Art. 9º Sempre que, por iniciativa do empregador, for alterado o regime de trabalho 

do empregado, com redução ou supressão das vantagens inerentes aos regimes 

instituídos nesta lei, ser-lhe-á assegurado o direito à percepção de uma indenização. 

        Parágrafo único. A indenização de que trata o presente artigo corresponderá a um 

só pagamento igual à média das vantagens previstas nesta lei, percebidas nos últimos 12 

(doze) meses anteriores à mudança, para cada ano ou fração igual ou superior a 6 (seis) 

meses de permanência do regime de revezamento ou de sobreaviso. 

        Art. 10. A variação de horários, em escalas de revezamento diurno, noturno ou 

misto, será estabelecida pelo empregador com obediência aos preceitos desta lei. 

        Parágrafo único. Não constituirá alteração ilícita a exclusão do empregado do 

regime de revezamento, cabendo-lhe exclusivamente, nesta hipótese o pagamento 

previsto no art. 9º. 

        Art. 11. Os atuais regimes de trabalho, nas atividades previstas no art. 1º, bem 

como as vantagens a eles inerentes, serão ajustados às condições estabelecidas nesta lei, 

de forma que não ocorra redução de remuneração. 

        Parágrafo único. A aplicação do disposto neste artigo ao empregado que cumpra 

jornada inferior a 8 (oito) horas dependerá de acordo individual ou coletivo, 

assegurados, em tal caso, exclusivamente, os direitos constantes desta lei. 

        Art. 12. As disposições desta lei se aplicam a situações análogas, definidas em 

regulamento. 

        Art. 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

        Brasília, 11 de outubro de 1972; 151º da Independência e 84º da República. 

EMÍLIO G. MÉDICI 

Júlio Barata 

 


