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RESUMO

O trabalho em Unidade de Alimentação e Nutrição, geralmente, coloca o trabalhador frente às
constantes situações de exigências de alta produtividade, em tempo limitado e, muitas vezes,
expostos às condições laborais desfavoráveis causadas pelo próprio Contexto de Trabalho.
Assim, esse estudo objetivou discutir a relação entre o Contexto de Trabalho, o
Prazer/Sofrimento psíquico e o risco de adoecimento dos trabalhadores de uma Unidade de
Alimentação e Nutrição, à luz da Psicodinâmica do Trabalho de Dejours. Trata-se de um
estudo exploratório, por meio de pesquisa de campo, com abordagem mista, sequencial, de
mesmo status, com 52 trabalhadores de alimentação coletiva de um Restaurante Universitário
público do município de Niterói-RJ. A coleta dos dados ocorreu de abril a junho/2019, com
observação direta não participante, entrevista semiestruturada com utilização de um
formulário sociodemográfico e profissional e questões abertas que responderam aos objetivos
do estudo. Foram também aplicadas as Escalas de Avaliação do Contexto de Trabalho e de
Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho. As respostas do formulário foram
submetidas à análise lexical pelo ALCESTE. Os dados das escalas foram submetidos ao
programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Os resultados foram
apresentados por: quadros, tabelas e gráficos. Evidenciou-se, pelo ALCESTE, as Classes 1 e
2, ambas com o mesmo conteúdo temático, com diferenciação entre elas no predomínio
desses conteúdos. Dessas Classes, emergiu uma única Categoria originando cinco SubCategorias, intituladas: Relação interpessoal no trabalho; Dificuldades e necessidades laborais
dos trabalhadores; Doenças ocupacionais de trabalhadores de Unidade de Alimentação e
Nutrição; Estratégias defensivas e Satisfação no trabalho. Nas escalas, todos os domínios
foram considerados críticos quanto a oferecer risco de adoecimento aos trabalhadores, na do
Contexto de Trabalho foram pior avaliadas a Organização e as Condições de Trabalho, já os
indicadores de Prazer/Sofrimento mais críticos foram: Liberdade de Expressão e Esgotamento
Profissional sendo este influenciado, predominantemente, pela organização do trabalho. Nesse
estudo, confirmou-se a hipótese de que o Contexto de Trabalho implica em mais sofrimento
psíquico dos trabalhadores, comparado com o prazer. Constatou-se precarização do trabalho,
consequente da terceirização, da organização e das condições de trabalho. Evidenciou-se que
esses trabalhadores encontravam-se em sofrimento social não conseguindo ressignificar o
sofrimento, observado pelo conjunto de estratégias defensivas utilizadas por eles, por questão
de sobrevivência. Do ponto de vista da subjetividade, o discurso do trabalhador muito
defensivo levou a crer que este encontre-se em servidão voluntária patologizado. Concluiu-se
que as avaliações críticas de todos os domínios das escalas sinalizaram o sofrimento no
trabalho, evidenciando os fatores de risco de adoecimento, possibilitando direcionar medidas
de intervenção, por parte dos gestores, em curto e em médio prazo, que protejam os
trabalhadores. Concluiu-se ainda que a alta utilização de estratégias defensivas, pelos
trabalhadores do Restaurante Universitário, faz-se necessária por uma questão de
sobrevivência, à medida que elas alienam e protegem os trabalhadores. Os achados desse
estudo poderão auxiliar na reflexão sobre o impacto do trabalho na saúde do trabalhador,
considerando que as situações de sofrimento podem interferir na saúde física e psíquica dos
trabalhadores.
Palavras-chave: Condições de trabalho; Saúde do trabalhador; Prazer; Sofrimento psíquico;
Riscos à saúde.
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ABSTRACT

The work in the Food and Nutrition Unit usually puts the worker in front of the constant
situations of high productivity requirements, in limited time and, often, exposed to
unfavorable working conditions caused by the Labor Context itself. Thus, this study aimed to
discuss the relationship between the Work Context, the Psychic Pleasure/Suffering and the
risk of illness of the workers of a Food and Nutrition Unit, in the light of the Psychodynamics
of Dejours' Work. This is an exploratory study, through field research, with a mixed,
sequential, same status approach, with 52 collective feeding workers from a public University
Restaurant in the city of Niterói-RJ. Data collection occurred from April to June/2019, with
direct non-participant observation, semi-structured interview using a sociodemographic and
professional form and open questions that answered the study objectives. The Scales of
Evaluation of the Work Context and Indicators of Pleasure and Suffering at Work were also
applied. The form responses were submitted to lexical analysis by ALCESTE. The scale data
were submitted to the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) program. The results
were presented by: tables, tables and graphs. By ALCESTE, classes 1 and 2 were evidenced,
both with the same thematic content, with differentiation between them in the predominance
of these contents. From these Classes, a single Category emerged, resulting in five SubCategories, entitled: Interpersonal relationship at work; Difficulties and labor needs of
workers; Occupational diseases of workers of the Food and Nutrition Unit; Defensive
strategies and job satisfaction. In the scales, all domains were considered critical regarding the
risk of illness to workers, in the Work Context, the Organization and Working Conditions
were worse evaluated, while the most critical pleasure/suffering indicators were: Freedom of
Expression and Professional Exhaustion being predominantly influenced by the work
organization. In this study, the hypothesis was confirmed that the Work Context implies more
psychological suffering of workers, compared with pleasure. There was precarious work,
resulting from outsourcing, organization and working conditions. It was evidenced that these
workers were in social distress and could not resignify the suffering, observed by the set of
defensive strategies used by them, for the sake of survival. From the point of view of
subjectivity, the discourse of the very defensive worker led us to believe that he is in
pathologized voluntary servitude. It was concluded that the critical evaluations of all the
domains of the scales indicated the suffering at work, evidencing the risk factors of illness,
making it possible to direct intervention measures, on the part of managers, in the short and
medium term, that protect workers. It was also concluded that the high use of defensive
strategies by the workers of the University Restaurant is necessary for the sake of survival, as
they alienate and protect the workers. The findings of this study may help to reflect on the
impact of work on workers' health, considering that situations of suffering can interfere in the
physical and mental health of workers.
Keywords: Work conditions; Worker's health; Pleasure; Psychic suffering; Health risks.
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RESUMEN

El trabajo en la Unidad de Alimentos y Nutrición generalmente pone al trabajador frente a las
situaciones constantes de altos requisitos de productividad, en tiempo limitado y, a menudo,
expuesto a condiciones de trabajo desfavorables causadas por el propio Contexto Laboral.
Así, este estudio tenía como objetivo debatir la relación entre el contexto laboral, el placer
psíquico/sufrimiento y el riesgo de enfermedad de los trabajadores de una Unidad de
Alimentación y Nutrición, a la luz de la Psicodinámica del Trabajo de Dejours. Se trata de un
estudio exploratorio, a través de la investigación de campo, con un enfoque mixto, secuencial,
del mismo estatus, con 52 trabajadores de alimentación colectiva de un restaurante
universitario público en la ciudad de Niterói-RJ. La recopilación de datos se realizó de abril a
junio/2019, con observación directa no participante, entrevista semiestructurada utilizando
una forma sociodemográfica y profesional y preguntas abiertas que respondían a los objetivos
del estudio. También se aplicaron las escalas de evaluación del contexto de trabajo y los
indicadores de placer y sufrimiento en el trabajo. Alceste presentó al análisis léxico las
respuestas del formulario. Los datos de escala se presentaron al programa Statistical Package
for the Social Sciences (SPSS).Los resultados fueron presentados por: tablas, tablas y
gráficos. Por ALCESTE, se evidenciaron las clases 1 y 2, ambas con el mismo contenido
temático, con diferenciación entre ellas en el predominio de estos contenidos. De estas clases
surgió una sola categoría, originaria de cinco subcategorías, titulada: Relación interpersonal
en el trabajo; Dificultades y necesidades laborales de los trabajadores; Enfermedades
profesionales de los trabajadores de la Unidad de Alimentación y Nutrición; Estrategias
defensivas y satisfacción laboral. En las escalas, todos los ámbitos se consideraban críticos en
cuanto al riesgo de enfermedad para los trabajadores, en el contexto laboral, la Organización y
las condiciones de trabajo eran peor evaluadas, mientras que los indicadores más críticos de
placer/sufrimiento eran: La libertad de expresión y el agotamiento profesional estaban
predominantemente influenciados por la organización del trabajo. En este estudio, se
confirmó la hipótesis de que el contexto laboral implica más sufrimiento psicológico de los
trabajadores, en comparación con el placer. Había un trabajo precario, resultante de la
externalización, la organización y las condiciones de trabajo. Se evidencí que estos
trabajadores estaban en dificultad social y no podían renunciar al sufrimiento, observado por
el conjunto de estrategias defensivas utilizadas por ellos, en aras de la supervivencia. Desde el
punto de vista de la subjetividad, el discurso del trabajador defensivo nos llevó a creer que
está en servidumbre voluntaria patológica. Se concluyó que las evaluaciones críticas de todos
los dominios de las escalas indicaban el sufrimiento en el trabajo, evidenciando los factores de
riesgo de enfermedad, lo que permite dirigir medidas de intervención, por parte de los
gerentes, a corto y medio plazo, que protejan a los trabajadores. También se concluyó que el
alto uso de estrategias defensivas por parte de los trabajadores del Restaurante Universitario
es necesario en aras de la supervivencia, ya que alienan y protegen a los trabajadores. Los
resultados de este estudio pueden ayudar a reflexionar sobre el impacto del trabajo en la salud
de los trabajadores, teniendo en cuenta que las situaciones de sufrimiento pueden interferir en
la salud física y mental de los trabajadores.
Palabras clave: Condiciones laborales; Salud del trabajador; Placer; Sufrimiento psíquico; Riesgos de
salud.
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INTRODUÇÃO
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INTRODUÇÃO
CONTEXTUALIZAÇÃO
❖ Aproximação à Temática de Estudo
As Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) são comumente entendidas como
unidades que laboram com a perspectiva de produção e fornecimento de refeições para as
coletividades tanto sadias como enfermas, onde se incluem: hospitais, restaurantes
comerciais e similares, atividades próprias da alimentação do trabalhador e da alimentação
escolar, dentre outros. Essas unidades pertencentes aos serviços de alimentação têm como
objetivo administrar o fornecimento de refeições equilibradas nutricionalmente e com
adequado padrão higiênico-sanitário, de modo a manter e/ou recuperar a saúde da clientela,
bem como favorecer o desenvolvimento dos hábitos alimentares saudáveis (FONSECA &
SANTANA, 2011).
Sabe-se que o trabalho em UAN, obedece a um ritmo intenso, onde os trabalhadores
executam uma grande quantidade de tarefas distintas, muitas das vezes em condições
desfavoráveis (SANDOVAL & SPINELLI, 2017).
O estudo de De Paula (2011), confirma essa situação ao afirmar que os trabalhadores
de UAN muitas vezes laboram em condições que podem acarretar: insatisfações, cansaço,
queda de produtividade, risco de acidentes de trabalho e problemas relacionados à saúde.
Para Sandoval & Spinelli (2017), o êxito de uma Unidade de Alimentação e Nutrição
está diretamente relacionado às condições dos insumos utilizados, no comprometimento da
mão de obra, na infraestrutura da unidade e na organização do trabalho, mas a qualidade do
produto final está principalmente, ligada ao desempenho da mão de obra.
De certo que, as condições de permanência dos trabalhadores de UAN merecem
especial importância, tendo em vista que alguns estudos citam que é notório que os gestores
de determinadas UAN estão mais preocupados com a saúde da clientela do que com a saúde
dos trabalhadores desses locais, apesar de ser evidente que a saúde dos trabalhadores interfere
em qualquer área para um bom desenvolvimento do trabalho (COLARES, 2005).
Nessa conjuntura surge a preocupação com a saúde dos trabalhadores, considerando
que as condições de trabalho e a saúde dos mesmos estão diretamente relacionadas ao
desempenho e a produtividade em UAN.
Corroborando com esse contexto, durante o Mestrado Acadêmico em Ciências do
Cuidado em Saúde da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade
Federal

Fluminense

(2012-2013),

na

condição

de

autora

da

dissertação

intitulada:“Implicações dos processos licitatórios na psicodinâmica do trabalho de uma
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Unidade Pública de Alimentação e Nutrição”, foi constatada a existência de
insatisfações/sofrimentos laborais por parte dos trabalhadores envolvidos com o processo de
produção de refeições do Restaurante Universitário (RU) da Universidade Federal Fluminense
(UFF) devido à utilização de certos materiais, julgados por eles, inadequados às suas
atividades ou mesmo inexistentes.
Assim, o sofrimento até então analisado nessa unidade foi o sofrimento físico,
conforme mencionado na pesquisa de mestrado, transcrito a seguir: “para efeito desta
investigação será utilizado o termo sofrimento para designar os sofrimentos em foco neste
estudo que são: sofrimento físico causado pelas condições adversas de trabalho e sofrimento
criativo” (MELO & SÁ, 2013 p.26).
Torna-se importante mencionar as implicações da pesquisadora com esse estudo ao
considerar que a mesma também faz parte do quadro funcional da unidade investigada e que
apesar de não trabalhar diretamente com os participantes da pesquisa, está implicada por ter a
responsabilidade de auxiliar na aquisição de insumos e equipamentos utilizados no serviço.
O propósito a ser investigado nesta tese, segue o contexto voltado para o prazer e o
sofrimento psíquico dos trabalhadores da Unidade de Alimentação e Nutrição/UFF. Assim, o
interesse por essa questão insere-se na ausência de análises de tais vivências que, de alguma
forma, tem intrigado a pesquisadora a buscar o entendimento se, o Contexto de Trabalho do
Restaurante Universitário/UFF, repercute mais na relação com o prazer ou com o sofrimento
psíquico, podendo o predomínio deste último trazer riscos de adoecimento e
consequentemente implicar na saúde dos trabalhadores da UAN.
É fato que as dimensões do contexto de trabalho, de alguma forma, irão implicar na
carga de trabalho dos sujeitos trabalhadores e poderão influenciar no prazer e no sofrimento
que são constitutivos da subjetividade do trabalhador.
Segundo Dejours, Abdoucheli e Jayet (1994) a carga de trabalho é dividida em carga
física e em carga psíquica. Essas cargas conforme identificadas no estudo de Ferreira e
Mendes (2007), com auditores fiscais da Previdência Social Brasileira, estão relacionadas às
três dimensões que estruturam o contexto de trabalho, assinaladas como: organização do
trabalho, condições de trabalho e relações socioprofissionais.
Ainda no entendimento dos mesmos autores, a organização do trabalho refere-se à
prescrição formal ou informal que ditam as práticas de gestão de pessoas e dos afazeres
existentes no local de trabalho, demarcando o seu funcionamento (FERREIRA& MENDES,
2007).
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As condições de trabalho dizem respeito aos elementos que caracterizam a
infraestrutura local, que apoia as práticas laborais. Esses elementos são integrados pelo
ambiente físico (sinalização, espaço, ventilação, iluminação, temperaturas, ruídos); pelos
instrumentos de trabalho (ferramentas, equipamentos, utensílios, mobiliário, acervo
documental); pela matéria-prima (insumos, objetos materiais/característicos) e pelo suporte
organizacional (desenvolvimento de pessoal, remuneração e benefícios) (FERREIRA &
MENDES, 2007).
As relações socioprofissionais fazem parte das interações interpessoais existentes no
local de trabalho e caracterizam sua dimensão social, tendo como elementos integrantes
dessas interações as hierárquicas (chefias superiores); as coletivas inter e intragrupos
(integrantes da equipe de trabalho e de outros grupos de atividades laborais) e interações
externas com os clientes/usuários, dentre outros (FERREIRA & MENDES, 2007).
Assim, as vivências de sofrimento podem ser expressas pelos danos ocasionados no
corpo, na mente e nas relações socioprofissionais e as vivências de prazer expressam o reflexo
que o trabalho proporciona para o corpo, a psique e as relações interpessoais de forma
positiva.
Nas atividades de trabalho constata-se a existência do componente dialético em que o
trabalhador pode experimentar tanto o predomínio de vivências de prazer quanto de
sofrimento. Nessa dialética, observa-se de um lado o trabalhador que dá sentido ao que faz e
de outro, as circunstâncias de trabalho real que causam impacto sobre as percepções do sujeito
trabalhador relacionadas a todo o contexto de trabalho (FREITAS, 2006).
Christophe Dejours (2011) afirma que o trabalho é fonte de sofrimento e de prazer e o
trabalhador reage de forma individual às condições em que o trabalho é realizado. Tudo
ocorre com base nos constructos subjetivos de cada trabalhador. Daí, o porquê de uns
chegarem a adoecer e outros não. Uns sofrem com mais intensidade e outros com menos.
Sobre esse aspecto infere-se que o sofrimento pode ser um sinalizador para as
mudanças das circunstâncias que causam sofrimento. Isso é possível quando o trabalhador
utiliza estratégias de mediação para ressignificar e superar o sofrimento, controlando-o para
que não haja a descompensação psicológica.
Assim, alguns estudos pautados nos riscos que o trabalho pode oferecer à
subjetividade e à saúde do trabalhador, destacam que a vivência de sofrimento é caracterizada
por pelo menos um destes sentimentos: insatisfação, medo, insegurança, impotência diante de
situações incertas, estranhamento, alienação, desorientação, frustração, vulnerabilidade,
angústia, inquietação, impotência para gerar mudanças, desgaste, desânimo, desvalorização,
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culpa, raiva, desgaste físico, emocional, depressão, agressividade, tristeza, desestímulo e
tensão (MENDES et al., 2014).
Por outro lado, os sentimentos de realização, identificação, reconhecimento,
gratificação, liberdade e orgulho pela atividade desenvolvida, distinguem a vivência de
prazer. Tais vivências são caracterizadas pelas manifestações comportamentais ou pelos
sentimentos, frequentemente associados entre si. Essas vivências, conforme já mencionadas
estão relacionadas ao contexto de trabalho que engloba: as condições de trabalho, as relações
socioprofissionais e a organização do trabalho (MENDES et al., 2014).
De acordo com Dejours et al., (1994), não existe uma organização do trabalho ideal e
nem existe uma solução geral para diminuir a carga psíquica do trabalho, mas deve-se
considerar o impacto na saúde do trabalhador e a interferência do contexto de trabalho quando
o trabalhador encontra-se em sofrimento ou em prazer laboral.
Dejours (2011) assinala para o sofrimento patogênico e sofrimento criativo no cenário
de trabalho, sendo que o sofrimento patogênico pode levar à loucura do trabalhador, à doença
mental, relacionada à interferência da organização do trabalho.
Quanto ao processo criador, Dejours (2011) ressalta que este processo atende a uma
lógica essencialmente defensiva ou essencialmente criativa e é consequência da reação contra
o sofrimento mobilizado pela invenção, criatividade, imaginação, ajustamento, inovação,
dentre outros.
De acordo com Dejours:
“[...] quando o rearranjo da organização do trabalho não é mais
possível, quando a relação do trabalhador com a organização do
trabalho é bloqueada, o sofrimento começa: a energia pulsional
que não acha descarga no exercício do trabalho se acumula no
aparelho psíquico, ocasionando um sentimento de desprazer e
tensão” (DEJOURS 2011 p. 29).
Nesse panorama de entendimentos faz-se necessário ter um olhar voltado para as
questões da unidade de trabalho do Restaurante Universitário/UFF, nela incluído o contexto
de trabalho com todas as suas dimensões e os atores diretamente ligados à produção de
refeições, sendo essencial conhecer a situação desses trabalhadores pautada no sofrimento
psíquico e no prazer laboral.
No entendimento de Mendes (1999), na estruturação psíquica do ser humano o prazer
é um elemento central, visto que proporciona a possibilidade de fortalecer a identidade
pessoal do trabalhador mediante o contato com o produzir e com o ambiente social.
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Diante do exposto, essa tese tem como objeto de estudo o Contexto de Trabalho de
uma Unidade de Alimentação e Nutrição e a relação com o prazer e com o sofrimento
psíquico dos trabalhadores. Nesse domínio, esse estudo inscreve-se na perspectiva de
evidenciar a interferência do Contexto de Trabalho, a relação do prazer/sofrimento psíquico
vivenciados pelos trabalhadores e o risco de adoecimento desses sujeitos.
Assim, a tese defendida enuncia-se como: O contexto de trabalho da Unidade de
Alimentação e Nutrição do Restaurante Universitário/UFF pode evidenciar maior sofrimento
psíquico do que prazer dos trabalhadores a partir da Psicodinâmica do Trabalho de Dejours.

Hipótese do Estudo
A hipótese é que o contexto de trabalho no restaurante universitário/UFF implica em
mais sofrimento psíquico dos trabalhadores da UAN, comparado com o prazer.
Tendo em vista a problematização apresentada, o objeto de pesquisa e a hipótese do
estudo, foram elaborados os seguintes objetivos:
❖ Objetivos

Geral
•

Discutir a relação entre o Contexto de Trabalho, o Prazer, o Sofrimento psíquico e o risco
de adoecimento dos trabalhadores de uma Unidade de Alimentação e Nutrição pública, à
luz da psicodinâmica do trabalho de Dejours.

Específicos
•

Avaliar o Contexto de Trabalho da Unidade de Alimentação e Nutrição do Restaurante
Universitário;

•

Analisar o prazer, o sofrimento psíquico e o risco de adoecimento dos trabalhadores da
UAN;

•

Identificar as estratégias defensivas e/ou criativas mobilizadas pelos trabalhadores da
UAN, diante do sofrimento psíquico laboral.
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Justificativas e Relevâncias
Na realização do estado da arte efetuou-se o levantamento dos registros de produções
científicas no portal de periódicos da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases de dados
online indexadas na Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde
(LILACS), incluindo a Base de Dados de Enfermagem (BDENF) e a INDEX PSICOLOGIA,
além da Scientific Electronic Library Online – (SciELO) empregando-se os termos dos
descritores em ciências da saúde (DeCS), os MeSH e as palavras-chave: “Condições de
trabalho/Working conditions”; “Prazer/Pleasure”; “Sofrimento psíquico/Psychic suffering”;
“Saúde do trabalhador/Occupational health” e “Riscos à saúde/Health risks” que foram
empregados por palavras e associados entre si como subsídios para a estratégia de busca no
universo de produções que fossem semelhantes à temática proposta, de modo a justificar a
relevância do estudo.
Na consulta ao DeCS têm-se as seguintes definições em português para estes
descritores:
Condições de trabalho - São fatores físicos, sociais e administrativos que afetam o ambiente
de trabalho.
Prazer - Sensação de satisfação ou gratificação.
Sofrimento psíquico ou Estresse psicológico-São estresses em que predominam os fatores
emocionais.
Saúde do trabalhador- A proteção dos trabalhadores em seus labores, dos riscos resultantes
de fatores adversos à saúde.
Riscos à saúde – Capacidade de um serviço, uma atividade ou uma substância de produzir
malefícios ou prejuízos a saúde.
Ao utilizar-se na busca avançada os boleanos AND e OR entre os descritores definidos
para este estudo, o número de produções científicas disponíveis, em 07 de outubro de 2020,
verificados na BVS foi de 23 (vinte e três) produções e 03 (três) na biblioteca eletrônica
SciELO. Após o filtro, considerando as publicações nos idiomas: Português, Inglês e
Espanhol, no período de cinco anos (2014-2019) o número de produções reduziu para 18
(dezoito).
Na leitura dos títulos, verificou-se que 02 (duas) produções estavam repetidas e 04 (
quatro) não apresentavam aderência à temática. Assim, surgiram 12 (doze) produções, na
forma de artigos.
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Depois de efetuada a leitura aprofundada dos resumos e dos textos, foi constatada que
apenas uma pesquisa havia sido realizada em Unidade Produtora de Refeições, porém em
restaurante do tipo a “la carte”.Trata-se do estudo de Gadotti et al., (2014) intitulado: “ As
vivências de prazer e sofrimento em colaboradores de uma Unidade Produtora de Refeições:
um estudo de caso”.
Conforme examinado até aqui, há carência de produção científica em cenário
semelhante a esta investigação, assim o resultado da busca apontou para 12 (doze) produções
em distintos cenários, mas que de alguma forma guardam similitude com o presente estudo.
Dentre as produções científicas encontradas, as que corroboram de forma expressiva
com esta investigação são as pesquisas de vivências de prazer e sofrimento que utilizaram
como instrumento de coleta de dados as escalas do Inventário sobre o Trabalho e Riscos de
Adoecimento (ITRA) conforme apresentadas, a seguir: a pesquisa de Buss et al., (2019) que
analisou o prazer e o sofrimento dos trabalhadores de enfermagem que atuam na sala de
recuperação pós-anestésica utilizando a Escala de Indicadores de Prazer e Sofrimento no
Trabalho; a investigação de Worm et al., (2016) que mapeou o risco de adoecimento dos
trabalhadores de enfermagem em atendimento móvel de urgência; o estudo de Maissiat et
al.,(2015) que avaliou o contexto de trabalho e os indicadores de prazer e sofrimento de
trabalhadores da atenção básica em saúde; a pesquisa de Azevedo & Figueiredo (2015) que
aborda as vivências de prazer e de sofrimento no trabalho de profissionais de saúde de um
Centro de Atenção Psicossocial. Ainda nesta pesquisa foram utilizadas as Escalas: de Prazer e
Sofrimento no Trabalho e a de Sintomas Relacionados ao Trabalho, sendo identificado o risco
moderado de doenças físicas, ligados à sobrecarga de trabalho.
O estudo de Gadotti et al., (2014), realizado com trabalhadores de Unidade de
Produtora de Refeições (UPR) de um restaurante a“La Carte” que utilizou a Escala de
Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho apontando o predomínio de vivências de
prazer relacionadas a gratificação, sobrepondo a liberdade de expressão.
Torna-se importante mencionar que, a pesquisa supracitada por não estar disponível
em texto completo, foi necessário resgatar este material, via biblioteca/UFF, por expressar
grande interesse para o estudo em tela, em virtude do cenário ter sido em UPR em restaurante.
Os estudos realizados por outros pesquisadores como Tostes et al., (2017) e Gonçalves
& Pires, (2015), foram verificados por apresentarem similaridades com esta investigação. São
pesquisas de vivências de prazer e de sofrimento psíquico no trabalho, nas quais a de Tostes
aborda a percepção da equipe de enfermagem sobre a relação entre trabalho em centro
cirúrgico de um hospital da Região Noroeste do Paraná e a saúde do trabalhador. Os
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resultados desta pesquisa foram interpretados no referencial teórico de Dejours, contendo
similitude com esta pesquisa.
Demais produções consideradas aqui, por guardarem certa semelhança com a presente
pesquisa no que diz respeito a mobilização de estratégias defensivas utilizadas pelos
trabalhadores, como o estudo de Bagalho & Moraes (2017); Giongo et al., (2017); Duarte &
Mendes (2015); Traesel & Merlo (2014); Magda Augusto, Lêda Freitas e Ana Magnólia
Mendes (2014) e Oliveira (2014).
Mediante a revisão de literatura constatou-se que nenhuma produção resultante da
busca abarcou de forma plena a temática desta pesquisa empregando concomitantemente as
duas Escalas do Inventário sobre o Trabalho e Riscos de Adoecimento (ITRA), a saber:
Escala de Avaliação do Contexto do Trabalho e a Escala de Indicadores de Prazer e
Sofrimento no Trabalho, com o intuito de detectar o risco de adoecimento dos trabalhadores
da Unidade de Alimentação e Nutrição de um Restaurante Universitário Público.
Somada a escassez de publicações na área de alimentação coletiva com a temática
sugerida, o estudo também justifica pela necessidade de compreender as interferências do
Contexto de Trabalho na dinâmica laboral do RU/UFF, seja de maneira favorável ou não, pois
é legítimo que o trabalho contribui tanto com o surgimento do prazer quanto com o
sofrimento psíquico e o predomínio deste último favorece o adoecimento do trabalhador
( MENDES, 2007).
Além da revisão acima mencionada, na Agenda de Prioridades de Pesquisa do
Ministério da Saúde (APPMS), vale lembrar que a mesma, foi elaborada com o “objetivo de
identificar demandas de pesquisa cujos resultados possam prevenir e solucionar problemas de
saúde pública, promover a melhoria da qualidade da atenção e contribuir para a
implementação de Políticas Públicas de Saúde mais efetivas” (BRASIL, 2012b).
Nesta conjuntura, considerando as linhas de pesquisas priorizadas na referida agenda,
a presente tese está inserida no Eixo Temático 1- Ambiente, Trabalho e Saúde da APPMS
e em seu item 1.1 que diz respeito a “Avaliação do impacto econômico para o Sistema Único
de Saúde relativo a acidentes, doenças e agravos relacionados ao trabalho;” (BRASIL,
2012b).
Assim, esta pesquisa justifica-se tendo em vista os resultados da revisão da literatura e
o Eixo temático inserido na Agenda a Prioridades em pesquisa.
A relevância desta investigação está em fornecer um olhar de forma preventiva para os
agravos à saúde do trabalhador, pois poderá ser evidenciado o risco de adoecimento dos
trabalhadores, no contexto de trabalho.

31

Esta pesquisa mostra-se ainda relevante para as três dimensões: ensino, pesquisa e
extensão, uma vez que se deseja que seja útil para o meio acadêmico, considerando as
possibilidades de contribuir com o aprendizado, como também com os gestores da unidade,
podendo levar o profissional nutricionista a refletir sobre sua prática e criar meios para
conduzir, por exemplo, as relações socioprofissionais dos trabalhadores da UAN.
O presente estudo poderá estimular novas pesquisas, principalmente em Unidade de
Alimentação e Nutrição, conforme identificado no estado da arte poucos são os estudos nesse
cenário e que exploram temáticas similares.
Para finalizar, no que concerne à extensão, almeja-se que este estudo possa auxiliar
aos gestores na melhoria do Contexto de Trabalho, tendo em vista que, os trabalhadores mais
satisfeitos com o trabalho poderão impactar na qualidade dos serviços oferecidos a clientela.

Contribuições
Espera-se que esta pesquisa venha apontar a real situação de trabalho na UAN; a
interferência do trabalho para estes trabalhadores, seus pensamentos, sentimentos, suas
emoções, prazeres, sofrimento laboral e risco de adoecimento, considerando a fala destes
sujeitos e suas subjetividades.
A partir do pronunciamento destes trabalhadores, poderão ser propostas mudanças,
dentre elas as passíveis de apoio pelos gestores, de modo a provocar melhorias no Contexto
de Trabalho.
Ademais, acredita-se que este estudo possa apresentar ainda, contribuições para a
comunidade científica e a sociedade de modo geral, na medida em que poderá trazer à tona os
fatores de vulnerabilidade no trabalho e as situações que podem ameaçar a saúde física e
mental dos trabalhadores da UAN.
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1- BASES CONCEITUAIS

1.1 O mundo do trabalho
O mundo do trabalho tem passado por importantes modificações ao longo do tempo,
tanto no âmbito econômico quanto no tecnológico. A partir da Revolução Industrial (17801860) ocorreu uma progressiva transformação na relação do homem com o trabalho, surgindo
novas maneiras de exploração do trabalhador (ROHM & LOPES, 2015).
É fato que nos últimos anos o capitalismo contemporâneo tem causado grandes
mudanças no mercado de trabalho. Essas mudanças são provocadas, sobretudo pela
globalização, pela alta taxa de desemprego, pela alta precarização das relações de trabalho,
pelas mudanças geográficas das empresas que acomodam mão de obra e pela extinção de
postos de trabalho no comércio, na indústria e nos serviços.
Em face aos avanços das tecnologias ressignificando o mundo do trabalho nos meios
de produção capitalista, demandou a necessidade de reestruturação produtiva estabelecendo
novas formas de trabalho e de realização das tarefas ocupacionais, originando reajuste na
organização do trabalho, assim como, nos meios de contratação, determinando inovações para
a execução da tarefa e das formas de produção e gestão.
Dejours (2015, p. 31) observa que, apesar dos avanços tecnológicos e de novas
organizações laborais, não ocorreu o esperado término do trabalho árduo, ao contrário disso,
cresceram as injustiçase as desigualdades sociais, acarretando formas de sofrimento mais
evidentes, principalmente do ponto de vista psíquico. Para Hannah Arendt (2005) e Dejours
(2015), o sofrimento é inerente ao trabalho. Esses autores convergem ainda no pensamento de
que, no mundo contemporâneo, o trabalho se reduz a um esforço cansativo, diário com o
objetivo único de sobrevivência.
Ao fazer uma retrospectiva do mundo do trabalho no modelo taylorista tem-se que este
modelo ainda vigora em algumas grandes indústrias e companhias “maquiado” de forma
menos rigorosa.
Para Dejours (1996), a Organização Científica do Trabalho (O.C.T.) de
Frederick Taylor incluía como meta a produtividade, e o tempo deveria ser otimizado de
maneira a “sugar” ao máximo a produção do operário. Nesse modelo observa-se a divisão do
modo operatório, divisão do organismo entre órgãos de execução e órgãos de concepção
intelectual, fragmentação das tarefas, com divisão dos homens compartimentalizados em que
o trabalhador muitas vezes não tinha entendimento do propósito do seu trabalho, além do mais
com hierarquia cheias de chefes de equipes,contra-mestres, cronometristas, controladores e
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outros. Com o taylorismo, o trabalhador artesão desaparece e dá lugar a um corpo
instrumentalizado operário de massa, desprovido de seu trabalho mental, de seu intelecto.
Dejours constata que, a Organização Científica do Trabalho de Taylor é uma das principais
responsáveis pelo sofrimento psíquico do trabalhador.
Se formos pensar na origem da palavra trabalho (tripalium) proveniente do latim
temos que: refere-se a instrumento de tortura destinado a castigar criminosos que ao serem
capturados eram submetidos ao trabalho forçado. O trabalho interpretado deste modo
relaciona-se a elemento negativo a vida do cidadão pertinente à tortura e a sacrifícios.
Este conceito evoluiu ao longo da história ganhando um status de identidade,
reconhecimento, contato com outras pessoas, responsabilidade pelo conteúdo das atividades,
além de exercer contribuição pessoal, experiência que só adquire significado quando em
harmonia com os interesses e os anseios pessoais.
Assim, o trabalho para os seres humanos exerce o papel na centralidade social e
subjetiva sendo reconhecido nas suas distintas funções: sociais, psicológicas e econômicas
marcada pela luta e conquista da felicidade pessoal e social e pela dignidade que o trabalho
proporciona. Admite-se ainda que,o trabalho também traduz uma condição dialética podendo
no nível subjetivo e social ser uma força de integração e de desintegração; potencialmente ser
um elemento de realização e de alienação pessoal, provocar emancipação, bem como malestar social. Tudo isso reforça seu caráter dialético na vida do trabalhador (GÓMEZ, 2014).
O trabalho é considerado como fundamental para o homem, “[...] configura como uma
experiência elementar da vida cotidiana, tornando-se desse modo um componente inseparável
dos seres sociais [...]” (ANTUNES, 2005).

1.2 A Saúde do trabalhador: Políticas Públicas
Historicamente a saúde do trabalhador foi marcada pelo tratado de “De Morbis
Articum Diatriba” (As Doenças dos trabalhadores), idealizado pelo pai da Medicina do
Trabalho, Bernardino Ramazzini, no século XIX ao descrever as distintas doenças
ocupacionais. No mesmo período, durante a Revolução Industrial, constatou-se o trabalho
desumano a que eram submetidos os operadores de uma indústria têxtil, com ritmo acelerado
de trabalho, situação não condizente com o cuidado à saúde e a vida dos trabalhadores. Estes
fatos, levaram o responsável pelo estabelecimento a disponibilizar um serviço médico voltado
para a proteção da saúde e condições físicas dos operadores desse local, dando início a
Medicina do Trabalho (MENDES, 1995a).
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Desde então, a saúde no trabalho tem sido alvo de discussão e mostra-se em crescente
progresso evolutivo, pois os numerosos acidentes de trabalho e a dificuldade em diagnosticar
doenças de origem ocupacional, fez aumentar a preocupação com os trabalhadores e
incentivou os movimentos sociais a fomentar de certa forma a criação de legislações
trabalhistas que contemplassem a saúde do trabalhador.
É certo que, a busca por um trabalho mais humano em condições ambientais
favoráveis de modo a oportunizar qualidade de vida ocupacional aos trabalhadores, motivou
o surgimento desses movimentos sociais que, representam as reivindicações da população.
Na Declaração Universal dos Direitos Humanos proclamada pela Resolução nº 217 A
(III), da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 10 de dezembro de 1948 tem-se que, o
direito à saúde, constitui-se num direito social derivado do direito à vida, estabelecido por
essa Declaração que foi assinada pelo Brasil na mesma data.
De acordo com a Constituição Federal do Brasil, de 05 de outubro de1988, o Art. 6º
traz dentre outros direitos sociais o direito à saúde que, deriva do princípio constitucional da
dignidade humana inserida no Art.1º, inciso III, tendo o Estado como provedor responsável
por esse direito, mediante políticas econômicas e sociais, com o objetivo de garantir o acesso
universal e atenuar o risco de doença e demais agravos à saúde (BRASIL, 1988).
Relacionadas a essa conjuntura, foram criadas no Brasil pelo Ministério da Saúde, a
partir de 1978, as normas regulamentadoras (NR) de amparo aos trabalhadores focando as
condições para o desempenho das atividades, considerando sua saúde e segurança. São mais
de 35 NR que visam promover a proteção à saúde dos trabalhadores nas mais distintas
atividades laborais e estabelecimentos de ocupação profissional.
Considerando que a coordenação nacional da política do trabalhador é papel do
Ministério da Saúde, conforme o disposto na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 no
inciso V do art.16, fez-se necessário o alinhamento entre a Política de Saúde do Trabalhador
e a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador (PNSST), que foi estabelecida
pelo Decreto nº 7.602, de 7 de novembro de 2011 bem como a necessidade de implementação
de ações da saúde do trabalhador em todos os níveis de atenção do SUS (BRASIL, 2011).
Nessa perspectiva, foi instituída a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da
Trabalhadora pela Portaria nº 1.823, de 23 de agosto de 2012 (BRASIL, 2012b).
A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, além de definir os
princípios, as diretrizes e as estratégias observadas pelas três esferas de gestão do Sistema
Único de Saúde (SUS), visa à promoção, a proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da
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morbimortalidade decorrentes dos processos produtivos e dos modelos de desenvolvimento,
enfatizando a vigilância e a atenção integral à saúde do trabalhador (BRASIL, 2012b).
Esta Política ampara todos os trabalhadores, independente de gênero, de sua
localização urbana ou rural, sua inserção no mercado de trabalho (formal ou não), seu vínculo
empregatício, privado ou público, assalariado, avulso, temporário, cooperativados, estagiário,
aprendiz, doméstico, aposentado ou desempregado.
Tendo em vista a transversalidade das ações de saúde do trabalhador e o trabalho
como um dos determinantes do processo saúde-doença, essa Política alinha-se com o conjunto
de políticas de saúde no âmbito do SUS, tendo como princípios e diretrizes: a universalidade,
integralidade, descentralização, hierarquização, precaução, equidade e participação da
comunidade, dos trabalhadores e do controle social (BRASIL, 2012b).
A Portaria nº 1.823, de 23 de agosto de 2012, nos seus elementos informativos que
orientam o entendimento à Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora
afirma que a participação dos trabalhadores é de primordial importância na identificação das
situações de riscos existentes nos locais de trabalho e os reflexos que poderão advir sobre a
sua saúde, como também a participação na formulação, no planejamento, no
acompanhamento e na avaliação das intervenções sobre as condições causadoras dos danos
relacionados ao trabalho (BRASIL, 2012b).
Corroborando com essa afirmativa, torna-se importante mencionar que a Constituição
Federal de 1988 e a Lei Orgânica da Saúde reconhecem como um princípio fundante do
Sistema Único de Saúde (SUS), a participação da comunidade nesse processo, tendo
relevância e especificidade também, na Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da
Trabalhadora (BRASIL, 1988).
Assim, ratifica-se que é legítima a participação da sociedade nas decisões relacionadas
às políticas de saúde do trabalhador.

1.3 O Contexto de Trabalho: prazer e sofrimento implicando na saúde no trabalho
O trabalho é considerado fator essencial na vida das pessoas, podendo ser gerador de
prazer, saúde e bem-estar, como também, de doenças, ameaçar a integridade física e/ou
mental do trabalhador e desencadear transtornos psíquicos (BRASIL, 2012b).
O Contexto de Trabalho representa o pano de fundo onde acontecem as relações
intersubjetivas, ditas relações socioprofissionais e as significações psíquicas dos trabalhadores
motivadas pelas condições de trabalho e mediadas pela organização do trabalho. Esse cenário

37

permite o fortalecimento da singularidade do sujeito (MENDES, CRESPO & MORRONE,
2014).
De acordo com os mesmos autores, as três dimensões do Contexto de Trabalho
influenciam as vivências de prazer e de sofrimento psíquico, que são características da
subjetividade laboral. Essas vivências expressam o sentido dado ao trabalho como
consequência da relação entre os aspectos subjetivos (dos sujeitos) e objetivos (da realidade
de trabalho).
Segundo Mendes, Crespo & Morrone (2014), o trabalhador poderá ter vivências de
prazer e/ou sofrimento, na hipótese de resultar em predomínio de sofrimento psíquico, em
virtude das dimensões do Contexto de Trabalho se apresentarem de modo insatisfatórios para
o trabalhador, esse poderá fazer uso de estratégias de mobilização operatórias ou defensivas e
se não for possível mobilizar as estratégias defensivas de forma a converter o sofrimento em
prazer surge a possibilidade de emergir o adoecimento.
Por outro lado, o trabalho nem sempre figura como causador de doença ou de
insatisfação, ao inverso disso, pode propiciar saúde e prazer, porém as condições geradoras
dessas situações são muito divergentes.
Considerando esse panorama, acontecem diferenças significativas entre os
trabalhadores de um mesmo período histórico e de um mesmo país, sob este aspecto, o
trabalho nunca é neutro em relação a interferir na saúde ou na doença dos trabalhadores
(DEJOURS, 2015).
Dejours (2015, p.164), assinala que o trabalho deveria constar na própria definição do
conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS), especialmente no que diz
respeito à definição do ideal do “bem-estar social”, sob a configuração do direito essencial de
colaborar para a saúde e o trabalho social.
No que se refere às questões sociais e de saúde, múltiplos problemas sociais são
observados devido às mudanças no trabalho, sobretudo quando o governo está procurando
diminuir suas responsabilidades no que se refere aos benefícios sociais, reduzindo a esperança
dos cidadãos de, na aposentadoria, se tornarem autossuficientes.
É fundamental destacar que a relação saúde/trabalho não diz respeito apenas aos
trabalhadores. O empenho dos trabalhadores em encarar os problemas no trabalho é exigido
pela família quer seja pelos filhos, pelo cônjuge e até pelos pais que poderão ser afetados
profundamente e indiretamente pelas implicações das circunstâncias as quais os trabalhadores
estão expostos, relacionadas às dificuldades no trabalho podendo levar a violência familiar, ao
alcoolismo e demais doenças, afetando a todos os integrantes da família (DEJOURS, 2015).
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Ao contrário disso, a satisfação/prazer laboral, bem como os benefícios advindos da
boa relação de trabalho imprimem na saúde dos trabalhadores e tem reflexo nas relações
familiares e no desenvolvimento afetivo e psíquico dos filhos (DEJOURS, 2015).
Ressalta-se que o trabalho ocupa um lugar de destaque na batalha contra a doença do
que se imaginava até agora nas perspectivas científicas, ele exprime uma série de significados
e valores na sociedade tais como: realização pessoal, reconhecimento, status social e sem
dúvida sua importância com relação a nossa subexistência (DEJOURS, 2015).
No que se refere ao trabalho em Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) é de se
esperar que os trabalhadores que executam suas atividades laborais nesses locais, vivenciem
diversos problemas e dificuldades na produção de refeições, provocados por equipamentos e
utensílios de cozinha, pelas próprias condições dos gêneros alimentícios e demais insumos por
eles utilizados, pelas condições ambientais e até mesmo pelos Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) (ALEVATO & ARAÚJO, 2009).
Além do mais, de modo geral, essas unidades são estruturadas com base nas diretrizes
taylorista/fordista, com rotinas, normas técnicas, roteiros, organogramas, intenso ritmo de
trabalho, com exigência de esforço físico, sobrecarga de trabalho, movimentos repetitivos,
postura inadequada, pressão em função dos horários, quadro de pessoal insuficiente, normas e
práticas nem sempre muito bem definidas e falta de prescrição clara com relação às pausas de
descanso. Tudo isso interfere não só na produtividade, como também na saúde do trabalhador
(BARRETO et al., 2016a).
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2- REFERENCIAL TEÓRICO
O aporte teórico para este estudo apoia-se na Psicodinâmica do Trabalho,
considerando a abordagem que procura compreender os aspectos psíquicos e subjetivos
mobilizados pelo trabalhador frente ao contexto de trabalho.

2.1A Psicodinâmica do Trabalho de Dejours como Referencial Teórico

O referencial proposto para este estudo trata-se das concepções de Christophe Dejours
relacionadas à psicodinâmica do trabalho, por apresentar subsídios teóricos que se adequam à
pesquisa considerando que ao abordar prazer e sofrimento deve-se ter em mente os estudos
voltados para o trabalho. Nesse contexto, a fundamentação teórica da Psicodinâmica do
Trabalho poderá servir de base para o entendimentodas dimensões do contexto de trabalho
que produzem sofrimento psíquico e prazer laboral.
Sendo assim, a visão de Dejours sobre prazer/sofrimento no trabalho favorece o
desenvolvimento de diversas pesquisas, fundamentando os estudos sobre a relação
homem/trabalho. Dejours, em suas obras, defende a gênese de seu pensamento,
aprofundando-se nos estudos que levam as causas do sofrimento, os conceitos de sofrimento,
de prazer e de normalidade no trabalho.
Segundo Mendes et al., (2014), os estudos de Dejours podem ser divididos em três
grandes etapas: a primeira relacionada a gênese do sofrimento psíquico; a segunda onde seus
estudos estão baseados no prazer no trabalho e a terceira etapa explora os processos de
subjetivação e as doenças sociopsíquicas dos trabalhadores.
Considerando o arcabouço teórico da psicodinâmica do trabalho têm-se na primeira
etapa (década de 1980) a gênese do sofrimento psíquico e as transformações demandadas do
confronto entre o psiquismo do trabalhador e a organização do trabalho, fase em que as
pesquisas empíricas deram mais ênfase à análise da dinâmica do sofrimento e das táticas
defensivas ocasionadas por esse sofrimento.
Na etapa seguinte, ocorrida até meados da década de 1990, o foco foi direcionado para
a saúde do trabalhador, com estudos baseados no prazer e os meios utilizados pelos
trabalhadores, para tornar o trabalho benéfico à saúde, bem como analisar de forma
consistente o papel do trabalho na identidade do trabalhador, por meio de estudos
relacionados ao reconhecimento.
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A terceira etapa marcou seu início no final da década de 1990, aprofundando a análise
dos elementos relacionados à saúde dos trabalhadores, examinando os artifícios de
subjetivação e as doenças sociopsíquicas dos trabalhadores.
No decorrer dessa trajetória inúmeras pesquisas têm se mostrado relevante, para os
avanços teóricos da psicodinâmica do trabalho, historiados até os dias atuais.
O termo Psicodinâmica é originário da teoria psicanalítica e refere-se ao estudo das
relações psicoafetivos oriundas da evolução dos conflitos intersubjetivos e intra-subjetivos no
trabalho (ASSIS & MACEDO, 2008).
De acordo com Ferreira & Mendes (2003), a Psicodinâmica surgiu de um movimento
de pesquisa para esclarecer os transtornos mentais dos trabalhadores gerados pelo modelo
baseado no taylorismo de gestão, procurando proporcionar melhorias no mesmo, tendo como
foco pesquisar a saúde no trabalho e avaliar o sofrimento e os mecanismos de mediação
utilizados pelos trabalhadores para dar outro significado ao sofrimento, superando-o com o
objetivo de transformação do ambiente de trabalho em um lugar de prazer.
Esses pontos têm sido pautados na Psicodinâmica do trabalho, desenvolvida na década
de 1980 por Dejours, mediante os estudos que realizou sobre a loucura do trabalho. As
pesquisas iniciais realizadas no Brasil nesse domínio ocorreram o início dos anos 1990.
Dejours (1996), inicialmente, associou o adoecimento psíquico do trabalhador à
prática laboral, apoiado na Psicopatologia. Mais tarde, seus estudos passaram a basear-se no
caráter subjetivo que as relações de trabalho provocavam nos trabalhadores e as táticas
elaboradas por eles para superar o sofrimento, originando a disciplina denominada
Psicodinâmica do trabalho.
De acordo com esta disciplina as manifestações da doença acometem alguns
trabalhadores e outros não, respeitando-se o sentido que o sofrimento tem na vida de cada
sujeito. A forma como essas manifestações podem impactar ou não na saúde do trabalhador
está relacionada às vivências, em comparação com as relações de trabalho.
Se nos debruçarmos sobre as perspectivas do sofrimento no trabalho verificamos que,
foi na França, que começou a corrente da psicopatologia do trabalho com a preocupação de
tentar entender se haveria como estabelecer a relação entre condições de trabalho e efeitos
psíquicos no trabalhador.
Assim, a Psicodinâmica do Trabalho foi desenvolvida por Christophe Dejours, em
1980, em virtude desse pesquisador “estranhar” que os trabalhadores diante das condições de
trabalho desfavoráveis apresentavam normalidade do aparelho psíquico, pois o que se
esperava é que estas condições pudessem levar à desestabilidade mental nos trabalhadores,
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porém o que foi observado é que, mesmo em condições adversas, os trabalhadores
continuavam a trabalhar, não havendo evidências de desestabilização exacerbada de
comprometimento mental nesses sujeitos.
Dejours passa a pesquisar por que as pessoas não adoecem quando submetidas a tais
situações. Nesse ponto ele observa que as pessoas não são passivas diante das condições de
trabalho indesejáveis, as pessoas não ficam inertes sofrendo passivamente a essas pressões,
elas criam mecanismos defensivos.
Para a psicodinâmica do trabalho, torna-se relevante entender como os trabalhadores
mesmo em condições de trabalho desestruturantes, conseguem manter certo equilíbrio
psíquico. Segundo Augusto et al.,(2014), na busca por um equilíbrio psíquico os
trabalhadores se conformam considerando os critérios sociais de normalidade.
Christophe Dejours (2011) polariza o sofrimento em patogênico e criativo
denominando de sofrimento criativo a estratégia defensiva elaborada pelo trabalhador para se
proteger. O sofrimento até então, vinha sendo considerado essencialmente negativo ao
suscitar estratégias defensivas construtivas, organizadas e gerenciadas coletivamente ou de
forma individual, concede a conotação de sofrimento criador.
Assim, a psicodinâmica do trabalho teve sua origem em psicopatologia do trabalho,
mas ganhou outro foco a partir de Christophe Dejours, que revolucionou os estudos da relação
do homem com o trabalho ao deslocar o centro de discussões da ótica da patologia para a
normalidade, devido à observação de certo equilíbrio psíquico conseguido pelos trabalhadores
diante de situações adversas no trabalho (MERLO, 1999).
Christophe Dejours (2004) explica que a psicodinâmica do trabalho diz respeito à
relação entre o aparelho psíquico do trabalhador e a organização do trabalho, bem como as
implicações tanto positivas como negativas na saúde mental.
Este teórico identifica três dimensões fundamentais do trabalho para sua
concretização: a engenhosidade, a cooperação e a mobilização subjetiva, reforçando a
afirmação do caráter sempre enigmático do trabalho (ATHAYDE, 2005).
Dejours tem dedicado mais de três décadas ao estudo da vida psíquica no trabalho,
trazendo perspectivas que norteiam o sofrimento psíquico e as estratégias de enfrentamento
praticadas pelos trabalhadores para superar as dificuldades e transformar o trabalho em fonte
de prazer (DEJOURS, 2004).
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Dejours esclarece que:
“[...] a psicodinâmica do trabalho abre caminho para perspectivas
mais amplas, que, como vemos, não aborda apenas o sofrimento,
mas ainda, o prazer no trabalho: não mais somente o homem, mas
o trabalho nos detalhes de sua dinâmica interna. A psicodinâmica
não pode mais ser considerada como uma entre tantas outras
especialidades.” (DEJOURS, 2004, p. 53).
Segundo Maissiat (2013), “A psicodinâmica avalia as formas de como o trabalhador
enfrenta as situações de sofrimento em decorrência das pressões e exigências advindas do
arranjo e aparelhamento do trabalho”.
De acordo com Dejours (2011), se os trabalhadores não conseguem negociar o modo
operatório do trabalho prescrito para adaptá-lo às suas demandas e aos seus desejos, forma-se
um bloqueio da relação homem organização do trabalho inicia-se o predomínio do sofrimento
e a batalha contra o mesmo.
Reforça-se que Dejours aponta, em seus estudos desenvolvidos na França, a
organização do trabalho baseada no modelo taylorista como a principal responsável pelas
consequências desfavoráveis ao funcionamento do aparelho psíquico do trabalhador. Aliado a
isso, Dejours complementa afirmando que podem ocorrer vivências de sofrimento no
trabalho, expressas por sintomas característicos relacionados ao contexto socioprofissional e à
própria estrutura de personalidade do trabalhador (DEJOURS, 1996).
Na perspectiva do sofrimento no trabalho Dejours traz uma abordagem bastante
ampla. Assim, pode-se enfatizar a ambivalência “bem-estar” e “loucura”, entendida por
Dejours “como o espaço de luta que ocorre no campo situado entre, de um lado, o bem-estar,
e, de outro, a doença mental ou a loucura” (DEJOURS, 1994).
O sofrimento torna-se patogênico quando as negociações esgotam-se, quando não é
possível ressignificar o sofrimento a ponto de transformar as demandas internas do
trabalhador em bem-estar (DEJOURS, 1996; DEJOURS, 2015).
No Brasil, inúmeras pesquisas têm utilizado os preceitos “dejourianos” na abordagem
da Psicodinâmica do Trabalho, privilegiando os estudos sobre prazer, concernentes à
autonomia, identidade, liberdade, sublimação, reconhecimento e especialmente no processo
criativo dos trabalhadores, bem como estudos sobre o sofrimento, pautados na ausência de
reconhecimento, sobrecarga e nas patologias investigadas por Dejours (BUENO &MACÊDO,
2012).
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2.1.1 Apresentação biográfica do teórico - Christophe Dejours
Christophe Dejoursé professor titular da cátedra de Psychanalyse –Santé- Travail, em
Paris e diretor da revista Travailler. Nasceu em Paris, em 1949. Possui formação em
psicanálise,psicossomática, além de especialista em medicina do trabalho e em ergonomia.
Foi organizador do I Colóquio sobre Psicopatologia do trabalho, em 1984. No ano seguinte
idealizou o Seminário Interdisciplinar de Psicopatologia do Trabalho que foi publicado em
1988, nesse seminário foi escolhido para debater o tema: “Sofrimento e Prazer no Trabalho”.
Destacou-se em demais eventos pioneiros nesta área. Criou e mantém com alguns
colaboradores a Associação para a Abertura do Campo de Investigação Psicopatológica
(AOCIP) é diretor do Laboratório de Psicologia do Trabalho e da ação no Conservatório
Nacional de Artes e Ofícios (CNAM), uma instituição pública do Ministério da Educação
Francês.
Dejours, um expoente da escola francesa e referência na psicologia do trabalho. Suas
doutrinas sobre os impactos na saúde mental do trabalhador decorrentes da organização do
trabalho são utilizadas por distintos especialistas, filósofos, sociólogos, acadêmicos de
diversas áreas, sindicalistas e demais interessados na saúde do trabalhador.
Publicou, entre outros, as seguintes obras fundamentadas em suas pesquisas e trabalho
de campo, oferecendo uma visão fértil e dinâmica acerca das relações entre homem/trabalho.
Sua primeira publicação ocorreu em 1980 intitulada: “Trabalho: Desgaste Mental – Um
Ensaio de Psicopatologia do Trabalho”, o qual foi publicado no Brasil, sete anos depois, com
um título de apelo comercial: “A Loucura do Trabalho: Estudo de Psicopatologia do
Trabalho” o livro aborda temáticas em torno do núcleo central de sua “clínica do trabalho”: o
conflito entre o funcionamento do aparelho psíquico do trabalhador e a organização do
trabalho, ao contrário do que o título poderia sugerir, no Brasil, o trabalho como fator
essencialmente enlouquecedor.
Esse livro traz os resultados das enquetes realizadas com trabalhadores das indústrias
os quais não se mostraram passivos diante de pressões e cobranças organizacionais, sendo
capazes de defender-se das consequências danosas à saúde mental. Havia sofrimento, mas a
liberdade era exercida, mesmo de forma restrita, na elaboração de estratégias defensivas,
essencialmente coletivas.
Esta pesquisa instigou a Dejours a transferir seu foco investigativo das doenças
mentais determinadas pelo trabalho para o sofrimento e as defesas contra esse sofrimento.
Para Dejours o que se configurava como enigma era a normalidade (equilíbrio instável,
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precário, entre sofrimento e defesas), uma vez que grande parte dos trabalhadores conseguia
afastar a loucura, mesmo diante da violência da organização do trabalho (ATHAYDE, 2005).
As Primeiras Jornadas de Psicologia do Trabalho, Ergonomia e Psicopatologia do
Trabalho, em Paris (1989), tiveram papel importante na eclosão da Psicodinâmica do trabalho.
Em 1992, foram admitidas as mudanças propondo-se a denominação: “Psicodinâmica do
Trabalho” (enraizada nas questões da psicopatologia do trabalho).
O livro “Psicodinâmica do Trabalho” traz o trabalho como estruturante psíquico,
identificando as possíveis conduções do sofrimento em direção ao prazer e à saúde, tratando
do trabalho não apenas em seu aspecto negativo ligado ao desemprego e à modernização
capitalista (ATHAYDE, 2005).
Athayde (2005), assinala que na psicodinâmica do trabalho Dejours expõe as
características e as maneiras de mobilização no trabalho de um tipo de inteligência criativa,
astuciosa e corporal. Seguindo nesta mesma linha, retornando à inteligência prática presente
também em seu livro “O Fator Humano” publicado em 1995 e 1997 no Brasil apontando para
outra dimensão ignorada do trabalho, a sabedoria prática.
Em 1999, foi publicado no Brasil o livro de Dejours “A Banalização da Injustiça
Social”, obra considerada polêmica dentro até do próprio núcleo de formuladores da
Psicodinâmica do Trabalho. Esta produção foi concebida após um debate dirigido pelo
Sociólogo francês Patrick Pharo em um grupo de trabalho no CERSES (Centre d’Études et de
Recherche:Sens, Éthique et Société – EHESS) (DEJOURS, 2007).
Vale ressaltar demais obras de Dejours como a “Repressão e Subversão em
Psicossomática”(1991); “Uma nova visão do sofrimento humano nas Organizações” (1993);
“Inteligência operária e organização do trabalho” (1993): “Por um trabalho, fator de
equilíbrio” (1993); “Psicodinâmica do Trabalho: Contribuições da Escola Dejouriana à
Análise da Relação Prazer, sofrimento e trabalho” (1994); “Da Psicopatologia a
Psicodinâmica do Trabalho” (2004); Subjetividade, trabalho e ação (artigo, 2004); “Trabalho,
tecnologia e organização: avaliação do trabalho submetida à prova do real” (2008); “Suicídio
e trabalho: o que fazer?” (2009); “Psicodinâmica do trabalho: Casos clínicos” (2017), além de
outros, sendo o mais recente no Brasil “Primeiro, o corpo: Corpo biológico, corpo erótico e
senso moral”(2019).
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CAPÍTULO 3
ABORDAGEM METODOLÓGICA
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3 - ABORDAGEM METODOLÓGICA
3. 1. DESCRIÇÕES DOS MÉTODOS
3.1.1 Tipo de Pesquisa
Trata-se de um estudo exploratório por meio de pesquisa de campo, com abordagem
mista do tipo sequencial (Qualitativa/Quantitativa) e de mesmo status.
Segundo Cervo, Bervian e Silva (2007), a pesquisa exploratória estabelece critérios,
métodos e técnicas para a elaboração do estudo com o propósito de oferecer informações
sobre o objeto de pesquisa, sendo recomenda quando há pouco conhecimento sobre o
problema a ser investigado. Para Gonçalves (2014), a pesquisa exploratória procura esclarecer
ou explicar os fenômenos que não eram aceitos apesar de evidentes.
A pesquisa exploratória oferece uma visão geral acerca de determinado acontecimento,
por conseguinte, esse tipo de pesquisa é realizado, principalmente, quando o assunto a ser
estudado é pouco explorado e torna-se difícil estabelecer suposições precisas e
operacionalizáveis (GIL, 2008).
Esse tipo de estudo adequa-se ao objeto, tendo vista que, de acordo com o
levantamento nas bases de dados poucos estudos tem explorado a temática no cenário de
Unidade de Alimentação e Nutrição e em Restaurante Universitário, foi constatado nenhum
estudo.
A pesquisa de campo estuda um grupo de pessoas com a intenção de ressaltar a
interação entre seus componentes, utilizando-se de técnicas de observação, procurando
aprofundar as observações nas questões objetivas propostas para a investigação (GIL, 2008).
Ao mesclar as abordagens de pesquisas de natureza qualitativa e quantitativa emerge a
“terceira grande abordagem” que é a pesquisa mista também conhecida como: estudos
triangulados, integrativa, multimétodo, pesquisa de métodos mistos e pesquisa misturada. A
proposta de combinar métodos na pesquisa não é algo novo, existindo há pelo menos seis
décadas no campo da sociologia e da antropologia (FLICK, 2009).
Para esse estudo optou-se por adotar o termo pesquisa mista, de Johnson et al., (2007)
definida, da seguinte forma:
“É o tipo de pesquisa na qual o pesquisador ou um grupo de
pesquisadores combinam elementos de abordagens de pesquisa
qualitativa e quantitativa (ex., uso de perspectivas, coleta de dados,
análise e técnicas de inferência qualitativas e quantitativas) com
propósito de ampliar e aprofundar o conhecimento e sua
corroboração” (JOHNSON et al., 2007, p.123).
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Destacam-se os nove desenhos mistos de pesquisa indicados por Johnson &
Onwuegbuzie (2004), que segundo esses autores poderão orientar o pesquisador na
importante tomada de decisão para o desenho de seu estudo considerando se haverá mais
ênfase em uma abordagem ou em outra, e se as abordagens qualitativas e quantitativas irão
ocorrer de forma sequencial ou simultânea. Os mesmos autores definiram algumas
representações (Notações) englobando tais aspectos para as pesquisas que adotem métodos
mistos conforme exemplificado, a seguir no Quadro 01:

Quadro 01. Matriz dos desenhos mistos de pesquisa (Johnson & Onwuegbuzie, 2004).
ORDEM
MESMO
STATUS
STATUS
DOMINANTE
QUAL + QUAN
QUAL + quan
SIMULTÂNEA

SEQUENCIAL

QUAN + QUAL

QUAN + qual

QUAL

QUAN

QUAL

QUAN

QUAL

qual
QUAN
quan

quan
QUAN
qual
QUAL

Fonte:Versão adaptada pela autora da fonte primária de Thales de A. Tréz (2012).
Notação: recurso facilitador da comunicação entre pesquisadores de métodos mistos, conforme a seguir:
QUAL + quan = A palavra em maiúscula indica o predomínio de uma abordagem sobre a outra, o sinal
“mais” significa a ordem simultânea.
QUAL
QUAN = A “seta” significa a ordem que a abordagem se apresenta na pesquisa, quando dita
sequencial.

Partindo da premissa segundo Creswell & Plano Clark, (2007), de que na pesquisa de
métodos mistos os resultados de uma abordagem podem ser melhor compreendidos mediante
o acréscimo de uma segunda fonte de dados, buscou-se nesse estudo, associar as abordagens
qualitativa e quantitativa de modo a permitir ampliar e aprofundar o conhecimento da situação
estudada.
Levando-se em conta que o planejamento de uma pesquisa de métodos mistos requer
uma estrutura para a coleta, para a análise e para os resultados dos dados, nesse sentido, devese considerar os seguintes aspectos: distribuição de tempo, atribuição de peso, combinação e
teorização.
-Distribuição de tempo os dados qualitativos e quantitativos foram coletados em
fases, de modo que na primeira fase a coleta dos dados foi qualitativa e na segunda fase
quantitativa, o que caracterizou a distribuição de tempo sequencial, nesse estudo.
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Justifica-se a escolha da distribuição de tempo sequencial considerando a necessidade
de uma abordagem inicial qualitativa devido à intenção da pesquisadora em explorar o
Contexto de Trabalho do Restaurante Universitário/UFF. Inicialmente, com os participantes
utilizando para a coleta de dados a observação direta não participante e a entrevista que são
técnicas de delineamento apropriado e empregado em pesquisas de natureza qualitativa.
Na sequência aplicou-se duas escalas que compõem o Inventário sobre o Trabalho e
Riscos de Adoecimento (ITRA) a Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho (EACT) e a
Escala de Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho (EIPST) que são instrumentos
metodológicos, previamente testados, que dizem respeito à coleta e a análise dos dados
quantitativos.
Segundo Creswell (2010) e Creswell & Plano Clark (2013), encontram-se descritas na
literatura científica seis estratégias principais propostas para as pesquisas de métodos mistos,
quais sejam: explanatória sequencial, exploratória sequencial, incorporada concomitante,
transformativa concomitante, transformativa sequencial e triangulação concomitante,
conforme apresentado no Quadro 02, a seguir:
Quadro 02-Síntese das principais estratégias de métodos mistos com as respectivas notações.
Estratégias/Notações
Definição
Explanatória sequencial
QUAN → qual

Dados quantitativos são coletados e analisados em uma primeira etapa da
pesquisa, seguida de coleta e análise de dados qualitativos desenvolvida
sobre os resultados quantitativos iniciais.

Exploratória sequencial
QUAL → quan

Dados qualitativos são coletados e analisados em uma primeira etapa da
pesquisa, seguida de coleta e análise de dados quantitativos desenvolvida
sobre os resultados qualitativos iniciais.
Incorporada concomitante
Dados quantitativos e qualitativos são coletados concomitantemente. No
Qual(QUAN) →
entanto, há um método principal que guia o projeto e um banco de dados
Quan(QUAL)
secundário.
Transformativa
Adota perspectiva teórica específica, com dados quantitativos e
concomitante
qualitativos são coletados concomitantemente. No entanto, pode-se ter um
QUAN + QUAL → quan
método incorporado no outro.
Transformativa sequencial
Projeto de duas fases com uma lente teórica se sobrepondo aos
QUAN → qual
procedimentos sequenciais. Tem uma fase inicial (quantitativa ou
QUAL → quan
qualitativa) seguida de uma segunda fase (quantitativa ou qualitativa), que
se desenvolve sobre a fase anterior.
Triangulação concomitante
Dados quantitativos e qualitativos são coletados concomitantemente e
QUAN + QUAL
depois comparados com o objetivo de determinar convergências,
diferenças e combinações.
Fonte: Adaptada a partir de Creswel (2010) e Creswell & Plano Clark (2013).

Seguindo a ordem mencionada, no Quadro 02 acima, referente à estratégia
exploratória sequencial, nesse estudo, os dados qualitativos foram os primeiros a serem
coletados utilizando-se a observação direta não participante, posteriormente, a coleta dos
dados por meio da entrevista semiestruturada dividida em duas etapas no formulário, quais
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sejam,

os dados sociodemográficos e profissionais, e as questões abertas da entrevista

própriamente dita.
Por último, a coleta dos dados foi realizada com a aplicação das EACT e EIPST, sendo
que na análise de tais escalas utilizou-se a abordagem quantitativa.
Importa dizer que com relação a escolha das duas escalas do ITRA, eleitas para esse
estudo, justifica-se em razão de terem sido elaboradas com elementos estruturados
apropriados para identificar as implicações do trabalho no processo de adoecimento de
trabalhadores, considerando o Contexto de Trabalho com suas três dimensões (Organização
de Trabalho, Condições de Trabalho e Relações Socioprofissionais) e as vivências de prazer e
sofrimento psíquico laboral, dos sujeitos investigados.
Não obstante, o uso dessas escalas não se sobrepõe ao emprego da fala como recurso
técnico mais lógico com o objeto da Psicodinâmica do Trabalho (MENDES, 2007). Assim, é
fato que a entrevista seria satisfatória para diagnosticar os riscos de adoecimento laboral, mas
recomenda-se a aplicação conjunta com demais técnicas, um tratamento qualitativo além do
quantitativo, permitindo uma apreciação com distintos olhares sobre o objeto investigado
(MENDES, 2007).
- Atribuição de peso, essa diz respeito à prioridade atribuída à pesquisa qualitativa ou
quantitativa, no estudo, ficando essa escolha a critério do pesquisador. No estudo em tela, no
que tange a atribuição de peso essa foi de mesmo status nas duas abordagens, isto é, foi
atribuído peso igual aos dados qualitativos e quantitativos, o que significa dizer que, não
houve predomínio de uma abordagem sobre a outra, favorecendo a integração entre elas,
enriquecendo a análise dos resultados da pesquisa (JOHNSON & ONWUEGBUZIE, 2004).
- Combinação, os dados foram mixados mediante integração. A integração entre os
dados das duas abordagens possibilitou a identificação de convergências e divergências entre
os dados qualitativos e quantitativos, favorecendo a obtenção de resultados que se
complementaram entre si.
- Perspectiva teórica que orienta a execução da pesquisa de método misto foram
adotados, nesse estudo, os pressupostos da Psicodinâmica do Trabalho de Dejours e o
Contexto de Trabalho da Unidade de Alimentação e Nutrição do Restaurante Universitário da
UFF, interferindo ou não no Prazer e no Sofrimento psíquico podendo levar ao risco de
adoecimento dos trabalhadores.
Mediante a definição dos quatro aspectos, supracitados, a estratégia metodológica
proposta para esse estudo, de abordagem mista foi: Exploratória sequencial de mesmo status,
conforme a notação representada a seguir: QUAL

QUAN.

51

Por fim, vale informar que a coleta, a análise e os resultados dos dados foram
desenvolvidos ao longo dessa investigação, em consonância com a estrutura de planejamento
que caracterizou a estratégia metodológica proposta, para essa pesquisa.
3.1.2 Cenário de Pesquisa
O cenário de pesquisa está inserido na área geográfica do Leste Fluminense/RJ. Tratase da Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) do Restaurante Universitário (RU) da
Universidade Federal Fluminense (UFF), localizado no campus do Gragoatá, no bairro de São
Domingos, no município de Niterói- Rio de Janeiro- Brasil.
O Restaurante Universitário da UFF foi criado pelo Decreto nº 61.015, de 14 de julho
de 1967, pelo CUV/UFF com o objetivo de dar assistência técnica alimentar, tornar-se campo
de aplicação científica, experimental, tecnológica de estudo e pesquisa à comunidade
universitária. Foi localizado inicialmente no bairro do Barreto -Niterói.
Com o tempo as condições das instalações físicas e dos equipamentos da unidade,
sediada no Barreto, se apresentavam deteriorados e em decorrência disso poderia
comprometer a qualidade dos serviços oferecidos. Houve então, a necessidade de deslocar o
atendimento do Restaurante Universitário para uma região que facilitasse o acesso da
comunidade acadêmica lotada nos demais Campi da UFF. Em razão desses fatos, um novo
Restaurante Universitário foi construído no Campus universitário do Gragoatá, em São
Domingos, utilizando-se os recursos financeiros derivados do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) e do Ministério da Educação e Cultura (MEC) tendo sido
reinaugurado em 25 de setembro de 2000 (COLARES, 2005).
A mudança na localização do novo Restaurante Universitário desencadeou reformas
administrativas e estruturais com mudanças inclusive na denominação do RU, que de Divisão
de Orientação Alimentar, passou a ser chamado de Gerência de Coordenação Alimentar
(GCA) e atualmente Divisão de Alimentação e Nutrição (DAN). Novos e modernos
equipamentos industriais, à época, foram adquiridos (CARVALHO, 2002).
Nos seus cinquenta e três anos de existência (1967-2020) o Restaurante Universitário
tem superado sua capacidade de produção de refeições em decorrência do crescente número
de atendimento o que tem levando a se repensar em uma nova estrutura de área física e de
equipamentos que comporte a sua realidade atual de demanda, além de recursos humanos.
A Divisão de Alimentação e Nutrição do Restaurante Universitário/UFF está
subordinada administrativamente a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAES) criada em
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2010, com objetivo de atender ao Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES),
instituído por meio da Portaria Normativa nº 39 do Ministério da Educação e Cultura,
transformada no Decreto Presidencial nº 7234 de 19 de julho de 2010, no governo de Luiz
Inácio Lula da Silva (CISLAGHI & SILVA, 2011; BRASIL, 2010).
O trabalho desenvolvido na Unidade de Alimentação e Nutrição do Restaurante
Universitário é do tipo taylorista/fordista, caracterizado pelas atividades fragmentadas,
esforço repetitivo e divisão do trabalho entre gerência e operário.
O Restaurante Universitário possui atualmente seis refeitórios, dois no campus do
Gragoatá - REF. 1 e REF.2 e os demais ficam localizados na Faculdade de Veterinária, na
Faculdade da Engenharia (no Campus da Praia Vermelha), na Reitoria e no Hospital
Universitário Antônio Pedro (HUAP). As refeições são produzidas nas instalações da UAN do
Campus do Gragoatá, são transportadas para atender as unidades externas e servidas nos
refeitórios informados anteriormente.
Em 2010, ocorreu a reforma de infra-estrutura no Restaurante Universitário e a
reorganização do atendimento passando a ser adotado o sistema de distribuição de refeições
denominado “self service” instituído para a maioria das preparações,exceto para o prato
principal e para as sobremesas que são porcionados por funcionários indicados para as
referidas tarefas.
Essas mudanças, a princípio, surtiram efeitos relacionados à redução das filas, em
virtude da criação de quatro entradas aos balcões de distribuição das preparações por
refeitórios do campus do Gragoatá o que representaria agilizar o tempo de acesso as refeições.
Mas o que ocorreu logo na primeira semana da reinauguração foi um acréscimo de 30% no
número de atendimentos, saltando de quatro mil para cinco mil e duzentas refeições. Desde
então, esse número vem aumentando chegando a ultrapassar oito mil refeições/dia em 2019.
Embora tenha ocorrido, em 2010 a reforma estrutural nos refeitórios do campus do
Gragoatá, a estrutura interna das dependências da cozinha permaneceu do mesmo modo, não
acompanhando o crescente número de atendimentos.
Foi com a Coordenação do RU de 2016 a 2017que os olhares foram direcionados para
esse segmento dando início a uma reforma que podemos chamar de “singela” comparada a
real necessidade de mudanças, porém surtindo efeitos em algumas áreas.
Em 2019, a atual Coordenação do Restaurante Universitário priorizou a tão desejada
expansão do setor de pré-preparo de carnes. Esta expansão favoreceu consideravelmente o
serviço tendo em vista a necessidade de espaço para o manejo de grande volume de carnes
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manipuladas pelos trabalhadores. Sabe-se que ainda há muito a fazer para responder a
crescente demanda do número de refeições.
Por outro lado, as medidas anunciadas pelo Ministério da Educação em 2019
referentes ao bloqueio do orçamento das Universidades Públicas Federais em 30% das
dotações orçamentárias anuais, trouxeram repercussões e em decorrência de tal anúncio, no
que se refere aos Restaurantes Universitários, especificamente, o da Universidade Federal
Fluminense, houve muita preocupação no que poderia acarretar considerando a aquisição de
gêneros alimentícios e de equipamentos.
Em 2020, a situação parece ficar mais agravada devido às medidas de enfrentamento
da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), levando a incertezas quanto aos caminhos
que as universidades públicas irão trilhar.
❖ Estrutura Física

O Restaurante Universitário da UFF localiza-se no campus do Gragoatá, fazendo parte
desse os refeitórios 1 e 2,as salas dos profissionais nutricionistas efetivos do quadro da UFF, a
sala dos supervisores da empresa terceirizada de serviços de mão de obra, além daárea de
produção de alimentos propriamente dita.
Em questões de estrutura básica, a cozinha industrial do RU é dividida nos seguintes
espaços:
Recepção de gêneros/materiais e estoque de mercadorias: local onde é realizada a
pesagem, o controle qualitativo e quantitativo e o armazenamento dos produtos. Nesse setor
estão localizadas as câmaras frigoríficas e o almoxarifado, propriamente dito,reservado a
estocagem de produtos secos;
Pré-preparo de carnes: destinado a limpeza, retirada de aparas, cortes e temperos;
Pré-preparo de vegetais: local onde são executadas a higienizaçãoea desinfecção com
produto específico, descasques, subdivisões/fatiamentos dos gêneros;
Pré-preparo de sobremesas: onde ocorre a triagem, a higienização e a desinfecção de frutas
ou preparo de demais sobremesas;
Seleção e higienização de leguminosas: destinada a triagem dos grãos com exclusão de
impurezas e higienização de leguminosas;
Cocção: realização de cozimento dos alimentos;
Higienização de panelas e demais utensílios de cozinha: lavagem de panelas e utensílios
diversos;
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Distribuiçãode refeições: onde ocorre o atendimento ao público;
Higienização de pratos e talheres: corresponde aos serviços de limpeza e desinfecção de
utensílios de cozinha.
Serviços: diz respeito aos vestiários e sanitários;
Administração: local destinado ao trabalhodos técnicos administrativos, responsáveis por tais
serviços.
Anexo ao RU existe a Central de Cadastro dos usuários para ingresso aos refeitórios; a
subestação para recarga dos cartões de acesso aos refeitórios, área de armazenamento de lixo
orgânico na câmara frigorífica, área de estoque de produtos de limpeza e vestiários: feminino
e masculino.
A área construída do RU existente atualmente, incluindo os refeitórios, o 2º
pavimento, o vestiário, a área da subestação e entorno, é de aproximadamente 2.580 m².
Existe uma previsão para expansão futura da área de higienização de utensílios e também a
criação de uma área externa para higienização de hotboxes, que correspondem a
aproximadamente 110 m². Com essas inclusões, a área construída do RU passará para 2.690
m². Informações obtidas em 2017, por intermédio de uma das arquitetas e urbanistas da antiga
Superintendência de Arquitetura e Engenharia (SAEN) atual Superintendência de Arquitetura
Engenharia e Patrimônio (SAEP)/UFF.
Vale informar que, essa expansão objetiva acabar com o fluxo cruzado das atividades
desenvolvidas na área de produção de refeições e que ainda é cedo para uma avaliação precisa
de que essa expansão irá atender de forma plena as necessidades do serviço.
Ficam localizados no segundo pavimento: a secretaria; a sala da Coordenação dos
Restaurantes Universitários, a sala da Direção da DAN, a Divisão de Apoio Operacional, o
Setor de Planejamento de Cardápios junto com o setor de Apoio as licitações, a sala de
reuniões, a sala de máquinas e estoque de utensílios e insumos diversos, os toaletes e a copa.

3.1.3 Participantes da Pesquisa
A pesquisa teve como participantes os trabalhadores vinculados à Unidade de
Alimentação e Nutrição do Restaurante Universitário/UFF, pertinentes às seguintes categorias
profissionais: auxiliares de cozinha, auxiliares de nutrição e de produção, copeiros,
cozinheiros, encarregados de cozinha, estoquistas, açougueiros e técnicos de nutrição, sob
qualquer forma de contrato, sejam servidores Públicos Federais, bem como os trabalhadores
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da empresa terceirizada concessionária de serviços de mão de obra. Todos foram convidados
a participar e compareceram sob livre demanda.
Os trabalhadores contratados pela empresa especializada em limpeza, não foram
incluídos na população em estudo, visto que executam atividades relativas à sua contratação,
assim como os profissionais nutricionistas e os que desenvolvem atividades administrativas e
serviço de portaria.
Atualmente, a DAN possui 148 funcionários assim identificados 43 servidores
públicos federais; 88 da Empresa terceirizada de serviços de mão de obra e 17 da Empresa
terceirizada de serviços de limpeza. Sendo que, nas funções de produção de refeições no
Restaurante Universitário, totalizaram 112 trabalhadores distribuídos, de acordo com o
Quadro 03, a seguir:

Quadro 03 - Quantitativo dos Trabalhadores do RU-UFF com funções na produção de
refeições, ordenados por cargos, vínculos empregatícios e órgão de origem/empresa.
Cargos
Quant.
Vínculos
Órgão/Empresa
empregatícios
Açougueiro
01
Estatutário
*UFF
05
Terceirizado
**TSMO
Auxiliar de cozinha
01
Estatutário
*UFF
Auxiliar de nutrição

09

Estatutário

*UFF

Auxiliar de produção

62

Terceirizado

**TSMO

Copeiro

03
04
02
05

Estatutário
Terceirizado
Estatutário
Terceirizado
Terceirizado

*UFF
**TSMO
*UFF
**TSMO
**TSMO

Estatutário
Terceirizado
Estatutário

*UFF
**TSMO
*UFF

Cozinheiro
Encarregado de
Cozinha
Estoquista
Técnico em Nutrição
TOTAL

09
02
06
03

112 ( 21 Estatutários e 91 Terceirizados)

Fonte: Acervo da autora. Niterói-RJ, 2018.
Legenda:*UFF = Universidade Federal Fluminense**TSMO = Terceirizada de serviços de mão de obra
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Para o cálculo do tamanho da amostra estratificada foi utilizado o Programs for
Epidemiologists for Windows (WinPEPI) versão 11.43 considerando um nível de confiança de
95%, margem de erro de 10% e uma população estimada em 112 funcionários, alcançando-se
um total mínimo de 52 trabalhadores distribuídos conforme o Quadro 04, que se segue:
Quadro 04 – Distribuição do quadro de funcionários.
Cargos

População

Amostra

Açougueiro

6

3

Auxiliar de cozinha

1

1

Auxiliar de nutrição

9

4

Auxiliar de produção

62

29

Copeiro

7

3

Cozinheiro

7

3

Encarregado de Cozinha

9

4

Estoquista

8

4

Técnico em Nutrição

3

1

112

52

TOTAL

Fonte: Cálculos efetuados por profissional de estatística. Niterói - RJ, 2018.

Desse modo, estimou-se que pelo menos 52 (cinquenta e dois) trabalhadores poderiam
compor a amostra estratificada, desde que atendessem aos critérios estabelecidos para esse
estudo, assim definidos:
❖ Critério de inclusão

- Os trabalhadores com atuação profissional na Unidade de Alimentação e Nutrição do
Restaurante Universitário/UFF, admitidos há, pelo menos, seis meses.
Ressalta-se que esta delimitação temporal confere experiência mínima com o trabalho,
sendo a condição preconizada para a coleta de dados, por meio de um dos instrumentos
utilizado nessa pesquisa.
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❖ Critério de exclusão

- Os trabalhadores afastados do exercício de suas atividades profissionais na Unidade de
Alimentação e Nutrição do Restaurante Universitário/UFF, por motivo de férias, folga,
licença ou outro tipo de liberação ou ausência no período da coleta de dados.
Foram entrevistados 54 (cinquenta e quatro) trabalhadores de um total de 112 (cento e
doze) existentes na UAN, no entanto dois formulários de entrevistas não foram considerados
válidos em decorrência de falhas no preenchimento das escalas, os trabalhadores restantes não
quiseram participar da pesquisa, por livre decisão. Assim, fizeram parte do estudo 52
(cinquenta e dois) trabalhadores, contemplando o quantitativo mínimo de participantes pelo
cálculo estatístico amostral.

3.1.4 Aspectos Éticos

Para a efetivação do estudo no cenário de pesquisa foi elaborado o documento de
solicitação formal de autorização para a coleta de dados da pesquisa nas dependências da
Unidade de Alimentação e Nutrição do RU/UFF, destinado ao Diretor da Divisão de
Alimentação e Nutrição com anuência da Coordenadora do Restaurante Universitário da PróReitoria de Assuntos Estudantis (PROAES), sendo passadas todas as informações a respeito
das etapas de coleta de dados, do mesmo modo aos profissionais nutricionistas do setor
também foram prestados os devidos esclarecimentos, para que pudessem compreender a
importância desse estudo, além de tomarem ciência do acesso da pesquisadora nos diversos
locais do ambiente de trabalho.
Depois da anuência da Coordenadora do Restaurante Universitário (APÊNDICE 01) e
visando garantir os aspectos éticos que envolvem a realização dessa pesquisa, o projeto foi
submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina do Hospital
Universitário Antônio Pedro (CEP-CCM/HUAP) da UFF, por meio eletrônico, sendo
seguidas as normas estabelecidas pela Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde
do Ministério da Saúde, por envolver seres humanos (BRASIL, 2012a). A entrada no campo
ocorreu mediante a aprovação do projeto (parecer nº 3.145.772) com nº de CAAE
03173418.1.0000.5243, datado de 13 de fevereiro de 2019 (ANEXO 01). Assim, foram
cumpridas todas as exigências éticas e científicas fundamentais relacionadas à justiça, à
equidade, à autonomia, à beneficência e a não maleficência.
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Considerando que nessa pesquisa a participação do trabalhador consistiu em permitir,
no primeiro momento, a observação não participante da realização de suas tarefas durante
suas atividades no RU e captação de suas imagens. Após o término das observações, agendouse com os participantes a realização das entrevistas e na sequência a aplicação das escalas. As
entrevistas foram gravadas pela pesquisadora.
Havia a possibilidade de ocorrer constrangimento no momento da observação
relacionado à exposição de imagens do trabalhador, durante o processo produtivo de
refeições. Nesse caso, a pesquisadora para minimizar esse efeito, deu o devido tratamento aos
registros fotográficos providenciando distorções das imagens, utilizando edições especiais,
que descaracterizaram os sujeitos das fotos captadas.
Apesar desses cuidados, pela pesquisadora, com o tratamento das imagens poderia
ocorrer risco mínimo de identificação do provável participante. Por conseguinte, este poderia
de forma livre e voluntária decidir pelo consentimento de captação e uso de suas imagens pela
pesquisadora. Para esta autorização o participante assinou, após ciência, o Termo de Cessão
para uso de Imagem (TCI), e ficou de posse da cópia do mesmo (APÊNDICE 02).
Outra situação de risco de dano emocional por constrangimentos foi em decorrência
de algumas questões que nortearam o estudo. Desse modo, minimizou-se os possíveis riscos
emocionais, com medidas protetoras que foram desde o sigilo das declarações à omissão da
identificação nominal no formulário de entrevista e nas escalas.
Para garantir a confidencialidade das informações, a pesquisadora tratou com padrões
profissionais de sigilo a identidade dos participantes. Assim, no formulário de entrevista as
identificações foram realizadas pela letra T (trabalhador) seguida do número da ordem das
entrevistas conforme exemplo: T1 para a primeira entrevista, T2 para a segunda entrevista e
assim, sucessivamente, garantindo a privacidade e o anonimato na análise e publicação dos
resultados. Os formulários, as gravações e as imagens ficaram de posse da pesquisadora que
providenciou a guarda desses materiais, de modo seguro por cinco anos.
Como medida de apoio ao participante, as entrevistas foram realizadas na sala de
reuniões, no 2º piso do Restaurante Universitário, por ser um local reservado afastado das
atividades rotineiras dos trabalhadores que foram eleitos para o estudo. Essa localização
evitou a sobre exposição do participante frente a seus pares, além disso, devido às entrevistas
terem sido previamente agendadas e realizadas de forma individual, tais fatos poderiam
contribuir também, como medidas protetivas para minimizar os riscos de constrangimentos.
Na hipótese de ocorrer constrangimentos decorrentes da exposição do participante
perante os demais trabalhadores, no local onde foi realizada a entrevista ou por inadequação
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de alguma questão, o processo de entrevista poderia ser interrompido ou suspenso pelo
participante do estudo a qualquer tempo e ainda, caso a pesquisadora identificasse algum dano
emocional ou agravamento a saúde física ou mental, o participante seria encaminhado para o
serviço especializado de psicologia da empresa a qual estava vinculado e, no caso de
percepção de danos a saúde física, seria direcionado ao atendimento no serviço médico mais
indicado para o caso.
No ato da entrevista o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE
(APÊNDICE 03) e o Termo de Cessão para uso de Imagem - TCI (APÊNDICE 02) foram
entregues em duas vias, uma cópia ficou com a pesquisadora e a outra de posse do
participante. A pesquisadora fez a leitura dos termos em conjunto com o participante
esclarecendo os objetivos do estudo, os procedimentos a serem executados, inclusive
informando a possibilidade de captação e uso de suas imagens, após tratamento especial e
garantido o seu anonimato, foi informado também sobre sua atuação na pesquisa, além de ser
firmada a preservação do sigilo das informações prestadas e esclarecido de que a participação
seria voluntária e a qualquer tempo poderiam desistir e retirar o consentimento sem prejuízo à
continuidade de seu trabalho.
Quanto aos benefícios dessa pesquisa espera-se que, a partir da opinião dos
trabalhadores participantes do estudo, seja possível evidenciar a situação de trabalho no RU,
os prazeres, os sofrimentos e os riscos de adoecimento tecendo assim, recomendações que
possam favorecer o desempenho do trabalho e consequentemente mitigar os prováveis
aspectos negativos.

3.1.5 Instrumentos para coleta de dados

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram: a observação direta não
participante, a entrevista semiestruturada e as Escalas de Avaliação do Contexto de Trabalho
e de Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho.
Conforme apresentado anteriormente, com a finalidade de atender aos objetivos
propostos na pesquisa, foi estabelecida para esta investigação o desenho de pesquisa mista,
sequencial de mesmo status, QUAL/QUAN, com abordagem inicialmente qualitativa, por
meio da observação direta não participante, com anotações em diário de campo,
posteriormente, a entrevista semiestruturada com aplicação do formulário com os dados
sociodemográficos e profissionais, além das questões abertas e, finalmente, as Escalas,
supracitadas, que forneceram os dados quantitativos.
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3.1.5.1 Observação direta não participante

A observação direta não participante, conforme já mencionado foi o primeiro
instrumento utilizado para a coleta dos dados. Optou-se pelo uso dessa técnica, em razão da
pesquisadora atuar, profissionalmente, na unidade investigada não sendo possível sua inserção
no meio do grupo dos trabalhadores pesquisados tornando-se parte integrante desse grupo e,
evidentemente, participar de forma plena em suas rotinas de trabalho. Assim, por tratar-se de
uma profissional do convívio desses trabalhadores a observação foi direta não participante.
Segundo Flick (2009), a observação permite ao pesquisador conhecer o funcionamento
efetivo de uma determinada situação na prática, enquanto que as entrevistas e as narrativas
tornam viáveis apenas descobrir os relatos destas práticas e não as próprias práticas.
Na observação direta não participativa, conforme o próprio nome sugere, não há
integração do pesquisador com os investigados. Esse procedimento representa um artifício
complementar à entrevista, onde o pesquisador tenta aproximar-se do fenômeno estudado,
com o propósito de dar sustentação a pesquisa, e compreender a essência do problema.
(COLARES, 2005).
Em decorrência da vulnerabilidade de nossa memória um dos instrumentos de apoio
utilizados na observação direta não participativa é o diário de campo, por ser um recurso onde
permanece viva a experiência da investigação, os dados e os sentimentos (VÁZQUEZ &
ÂNGULO, 2003).
Meirinhos e Osório (2016), salientam em sua pesquisa que o diário de campo é
considerado um bom instrumento para registro dos procedimentos e processos de observação,
revelando o percurso percorrido durante a investigação, mostrando não apenas os dados
precisos e formais da realidade apresentada, como também o modo como o pesquisador
descreve o panorama existente, suas decisões, sensações e apreciações de forma reflexiva
sobre o que ouve e o que vê.

3.1.5.2 Entrevista semiestruturada

Nesse estudo após a observação direta não participante foi realizada a entrevista
semiestruturada que valoriza a fala dos trabalhadores tendo sido indicada, por gerar tanto
informações quantitativas quanto qualitativas, permitindo a subjetividade e a individualidade
do entrevistado com manifestação livre e detalhada das informações, com inserção de dados
complementares, mediante a construção do próprio discurso do participante (FLICK, 2009).
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Reforça-se que, a entrevista semiestruturada foi empregada em razão de valorizar o
discurso dos participantes e possibilitar a inclusão de mais questionamentos no decorre da
entrevista e não apenas se limitar as questões previamente planejadas podendo permitir obter
mais informações a cerca do problema investigado.
Para a entrevista foi aplicado o formulário composto por nove questões fechadas
relacionadas aos dados sociodemográficos e profissionais e por nove questões abertas que
pudessem auxiliar no alcance dos objetivos (APÊNDICE 04).
❖ Questões Sociodemográficas e Profissionais

Intencionou-se com as questões relativas aos dados sociodemográficos e profissionais
conhecer o perfil do trabalhador considerando as informações pessoais e profissionais, tais
como: idade, gênero, escolaridade, função/cargo, tipo de contrato de trabalho, setor de
atividade, tempo de trabalho na instituição, tempo na função e jornada de trabalho.
❖ Questões abertas da entrevista (APÊNDICE 04)
Pretendeu-se com as questões abertas obter informações relativas aos objetivos do
estudo, relacionados: as adequações das condições de trabalho, as dificuldades para realizar
as tarefas, os incômodos e os prazeres vivenciados durante as atividades, as estratégias de
mobilização do sofrimento em prazer, questões relacionadas à saúde do trabalhador, o
convívio com os demais profissionais, o que considera importante para melhorar as condições
de trabalho e se sente prazer em trabalhar no RU.

3.1.5.3 Aplicação das Escalas

Na presente pesquisa o último instrumento utilizado foi a aplicação das Escalas de
Avaliação do Contexto do Trabalho (ANEXO 02) e de Prazer e Sofrimento no Trabalho
(ANEXO 03), que foram empregadas para auxiliar

na coleta dos dados quantitativos,

permitindo obter informações que revelassem a existência de predomínio de vivências de
prazer ou de sofrimento laboral no RU relacionadas ao Contexto de Trabalho, que pudessem
levar ao risco de adoecimento dos trabalhadores.
Torna-se importante mencionar que tais escalas compõem o Inventário sobre o
Trabalho e Riscos de Adoecimento - ITRA, que avalia algumas dimensões da inter-relação
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entre o trabalho e o risco de adoecimento. Trata-se de um instrumento que auxilia no
diagnóstico dos riscos à saúde no trabalho tendo sido criado e validado, primeiramente, por
Ferreira e Mendes (2003), foi adaptado e revalidado por Mendes et al., em 2004, publicado
em (2005), passou por pequenos ajustes e foi submetido novamente à validação por Mendes et
al.,(2006), estabelecendo-se a versão vigente.
❖ Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho e Escala de
Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho

Nessa pesquisa foi utilizada a terceira versão do ITRA (2006), especificamente a
Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho (EACT) e a Escala de Indicadores de Prazer e
Sofrimento no Trabalho (EIPST). O propósito de se aplicar essas escalas foi obter
informações relativas à análise das dimensões do Contexto de Trabalho da UAN e as
vivências de prazer e sofrimento laborais que pudessem implicar no risco de adoecimento dos
trabalhadores do RU/UFF.
As escalas que compõem o Inventário sobre o Trabalho e Riscos de Adoecimento ITRA estão sendo apresentadas no esquema da Figura 01, a seguir:

Figura 01. Escalas do ITRA
Inventário sobre o
Trabalho e Riscos de
Adoecimento
(ITRA)
Escala de
Custo
Humano no
Trabalho
(ECHT)

Escala de
Avaliação do
Contexto de
Trabalho
(EACT)

Fonte: Elaborada pela autora. Niterói- RJ, 2019.

Escala de
Indicadores de
Prazer e
Sofrimento no
Trabalho
(EIPST)

Escala de
Avaliação dos
Danos
Relacionados
ao Trabalho
(EADRT)
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❖ Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho

Na Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho as descrições do Contexto de
Trabalho são representações relativas aos três domínios: organização do trabalho, condições
de trabalho e relações socioprofissionais (MENDES, 2007).
De acordo com Mendes (2007), essa escala é composta por itens negativos, num total
de 31 (trinta e um), assim distribuídos:
11 itens relacionados à organização do trabalho que é conceituada como: as normas,
a divisão das tarefas, o conteúdo dos serviços, o ritmo e o controle do trabalho.
10 itens que dizem respeito às condições de trabalho relativas ao posto de trabalho, a
qualidade do ambiente físico, equipamentos e materiais disponíveis para o desempenho do
trabalho.
10 itens ligados as relações socioprofissionais definida como a interação
profissional, o modo de gestão do trabalho e a comunicação.
A Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho é uma escala de “Likert” na qual o
trabalhador pode marcar o número de vezes em que ocorreram as situações relativas ao
contexto de trabalho, com variação de 5 (cinco) pontos, onde: 1= nunca, 2= raramente, 3= às
vezes, 4= frequentemente e 5= sempre (MENDES, 2007).

FATORES DA EACT
❖ Organização do trabalho

O primeiro fator dessa escala é a Organização do trabalho que engloba os seguintes
itens: o ritmo de trabalho é excessivo; as tarefas são cumpridas com pressão de prazos; existe
forte cobrança por resultados; as normas para execução das tarefas são rígidas; existe
fiscalização do desempenho; o número de pessoas é insuficiente para se realizar as tarefas; os
resultados esperados estão fora da realidade; existe divisão de quem planeja e quem executa;
as tarefas são repetitivas; falta tempo para realizar pausa de descanso no trabalho; as tarefas
executadas sofrem descontinuidade. Com confiabilidade de 0,72 (MENDES, 2007, p.115).
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❖ Condições de Trabalho

As Condições de Trabalho é o fator que abrange os itens: as condições de trabalho
são precárias; o ambiente físico é desconfortável; existe muito barulho no ambiente de
trabalho; o mobiliário existente no local de trabalho é inadequado; os instrumentos de trabalho
são insuficientes para realizar as tarefas; o posto/estação de trabalho é inadequado para
realização das tarefas; os equipamentos necessários para realização das tarefas são precários;
o espaço físico para realizar o trabalho é inadequado; as condições de trabalho oferecem
riscos à segurança das pessoas; o material de consumo é insuficiente. Com confiabilidade de
0,89 (MENDES, 2007, p.117).

❖ Relações Socioprofissionais

O fator Relações Socioprofissionais abarca os itens, a seguir: as tarefas não estão
claramente definidas; a autonomia é inexistente; a distribuição das tarefas é injusta; os
funcionários são excluídos das decisões; existem dificuldades na comunicação entre chefia e
subordinados; existem disputas profissionais no local de trabalho; falta integração no
ambiente de trabalho; a comunicação entre funcionários é insatisfatória; falta apoio das
chefias para o meu desenvolvimento profissional; as informações que preciso para executar
minhas tarefas são de difícil acesso. Com confiabilidade de 0,87(MENDES, 2007, p.117).

A análise da EACT é feita por fator e com base em três níveis distintos, levando-se em
conta um desvio padrão em relação ao ponto médio. Assim, para o contexto de trabalho têmse como parâmetros os resultados, conforme os critérios propostos por Mendes (2007), a
seguir:
Avaliação mais negativa, grave - acima de 3,7
Avaliação mais moderada, crítico - entre 2,3 a 3,69
Avaliação mais positiva, satisfatório - abaixo de 2,29
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❖ Escala de Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho

A Escala de Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho expressa o sentido do
trabalho e é composta por 32 (trinta e dois) itens, para avaliar as categorias sobre as
representações relacionadas às vivências de prazer e de sofrimento no trabalho. Contêm
quatro fatores, dois que avaliam o prazer: Liberdade de Expressão e Realização Profissional e
dois que avaliam o sofrimento: Esgotamento Profissional e Falta de Reconhecimento
(MAISSIAT, 2013).
De acordo com a mesma autora, a Escala de Indicadores de Prazer e Sofrimento no
Trabalho passou por quatro validações, no Brasil, tendo suas versões publicadas por Mendes
(1999); Resende (2003); Pereira (2003); Ferreira & Mendes (2003); Silva (2004); Vieira
(2005) e Mendes e col. (2005). Essas avaliações deram consistência àescala, durante sua
evolução, com mudanças em alguns itens, na nomeação e definição dos fatores.
A Escala de Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho (EIPST) tratar-se de um
instrumento estruturado para o estudo do prazer/sofrimento que são categorias centrais da
abordagem da Psicodinâmica do Trabalho (MENDES, 2007).
A EIPST objetiva avaliar a ocorrência de vivências de prazer e de sofrimento no
trabalho, sendo que essa análise é distinta das demais escalas do ITRA por ter sido construída
com itens positivos para os fatores relacionados ao prazer e com itens negativos para os
fatores inerentes ao sofrimento.
Para esta análise emprega-se uma escala de “Likert” cujo parâmetro recomendado por
Mendes (2007) utiliza sete pontos, assim classificados: 0 = nenhuma vez; 1= uma vez; 2 =
duas vezes; 3 = três vezes; 4 = quatro vezes; 5= cinco vezes e 6= seis vezes ou mais vezes,
onde são marcadas as frequências de ocorrências das situações de prazer e sofrimento, nos
últimos seis meses de trabalho.

FATORES DA EIPST RELACIONADOS AO PRAZER
❖ Liberdade de Expressão

O primeiro fator dessa escala relacionado ao prazer é a Liberdade de Expressão,
definido pela vivência de liberdade de pensar, organizar e falar sobre o seu trabalho. A escala
possui oito itens relacionados a esse fator, que são: liberdade com a chefia para negociar o
que precisa; liberdade para falar sobre o meu trabalho com os colegas;solidariedade entre os
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colegas;confiança entre os colegas; liberdade para expressar minhas opiniões no local de
trabalho;liberdade para usar a minha criatividade; liberdade para falar sobre o meu trabalho
com as chefias e cooperação entre os colegas. Com confiabilidade de 0,80 (MENDES, 2007,
p.121).
❖ Realização Profissional

É o segundo fator dessa escala relacionado ao prazer que engloba nove itens, são eles:
satisfação; motivação; orgulho pelo que faço; bem-estar; realização profissional; valorização;
reconhecimento; identificação com as minhas tarefas e gratificação pessoal com as minhas
atividades. Confiabilidade de 0,93(MENDES, 2007, p.121).
O parâmetro para a análise de vivências positivas no trabalho (“Liberdade de
Expressão” e “Realização Profissional”), proposto por Mendes (2007) define que:
Acima de 4,0 = avaliação mais positiva (satisfatório);
Entre 3,9 e 2,1 = avaliação moderada (crítico);
Abaixo de 2,0 = avaliação para raramente (grave).

FATORES DA EIPST RELACIONADOS AO SOFRIMENTO
❖ Esgotamento Profissional
O Esgotamento Profissional está relacionado à vivência de sofrimento e é o terceiro
fator desta escala. Esse esgotamento é definido como a vivência de frustração, insegurança,
inutilidade, desgaste e estresse no trabalho. A escala é composta por sete itens deste fator, que
são: esgotamento emocional; estresse; insatisfação; sobrecarga; frustração; insegurança e
medo. Com confiabilidade de 0,89 (MENDES, 2007, p.122).
❖ Falta de Reconhecimento
O quarto fator é a Falta de Reconhecimento, relacionado ao sofrimento no trabalho,
constatada pela vivência de injustiça, indignação e desvalorização pelo não reconhecimento
do seu trabalho. Representa oito itens na escala, conforme elencados a seguir: falta de
reconhecimento do meu esforço; falta de reconhecimento do meu desempenho;
desvalorização; indignação; inutilidade; desqualificação; injustiça e discriminação. Índice de
confiabilidade de 0,87(MENDES, 2007, p.122).
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O parâmetro para a análise de vivências negativas no trabalho (“Esgotamento
Profissional” e “Falta de Reconhecimento”), proposto por Mendes (2007) baseia-se nos
seguintes níveis:
Acima de 4,0 = avaliação para negativa (grave);
Entre 3,9 e 2,1 = avaliação moderada (crítico);
Abaixo de 2,0 = avaliação menos negativa (satisfatório).

3.1.6 Coleta de dados
O estudo ocorreu em quatro Etapas: a primeira foi a seleção e convocação dos
participantes; a segunda a observação não participativa; a terceira a realização da entrevista
semiestruturada com a aplicação do formulário e a quarta a aplicação das escalas.

1ª Etapa- Seleção e Convocação dos participantes

Para a seleção dos participantes do estudo a pesquisadora solicitou a supervisora da
empresa terceirizada de serviços de mão de obra, a relação nominal e os respectivos cargos
dos trabalhadores admitidos a mais de seis meses na Unidade de Alimentação e Nutrição do
RU e para a nutricionista da UFF foi solicitada a relação dos servidores públicos. Na
sequência, a pesquisadora convidou os trabalhadores a participarem de sua pesquisa, de forma
voluntária, divulgando a convocação no quadro de avisos da unidade.

De posse da relação nominal, a pesquisadora abordou, individualmente, os
trabalhadores que atenderam aos critérios de inclusão explicando todas as fases do seu estudo,
inclusive como seria a participação dos interessados, mencionando ainda o conteúdo do Termo de

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e do Termo de cessão para uso de imagem, de
modo a sensibilizá-los da importância dessa investigação.
Os que manifestaram interesse em participar foram convidados a fazer parte da
entrevista com agendamento de dia e horário, sem interferência em suas atividades.
Quanto à infraestrutura dessa sala, a mesma possuia mobiliário próprio, ar condicionado, além
de mesa e cadeiras para a acomodação do participante e da pesquisadora.
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2ª Etapa- Observação Direta Não Participativa

A coleta de dados por meio da observação direta não participativa foi realizada nas
dependências da cozinha do Restaurante Universitário/UFF, no final do mês de abril de 2019,
durante cinco dias consecutivos.
As observações ocorreram nos turnos da manhã, quando o fluxo das atividades é mais
intenso e, no horário da tarde, durante a confecção do jantar. Justifica-se a observação no
período citado para que todos os turnos fossem contemplados incluindo os profissionais
diaristas, os plantonistas além de considerar as possíveis faltas na semana.
Os ambientes onde ocorreram as observações incluem as áreas de recepção e
estocagem de mercadorias, bem como os setores de: pré-preparo de carnes; pré-preparo de
hortaliças; pré-preparo de sobremesas (seleção e higienização de frutas e envase de doces);
área de cocção; distribuição de refeições e higienização de utensílios.
A observação seguiu ao roteiro sistematizado no diário de campo (APÊNDICE 05),
direcionado aos objetivos do estudo, com anotações nesse diário e registro fotográfico do
cenário de pesquisa, de modo a complementar a entrevista e a utilização das escalas.
Foram verificados os condicionantes locais tais como: espaço físico, questões
térmicas, sonora/acústica, sinalização, luminosidade, além dos insumos laborais alimentícios
ou não e demais elementos que pudessem estar em conformidade ou não com as atividades
desenvolvidas.
Foram observadas ainda, as relações socioprofissionais entre os pares, o ritmo de
trabalho e de pausas, existência de manutenção de equipamentos, aspectos ergonômicos
durante as atividades (esforços físicos e movimentos repetitivos) que pudessem estar
interferindo na saúde do trabalhador.

3ª Etapa: Entrevista Semiestruturada

Após o período de observação direta não participativa foi realizada a entrevista
semiestruturada, de forma individual, previamente agendada e conduzida pela própria
pesquisadora, no período de maio a junho de 2019, com duração média entre elas de 35min.
A entrevista foi realizada na sala de reuniões no 2º piso do Restaurante Universitário, a
infraestrutura deste local, possuía mobiliário próprio, ar condicionado, além de mesa e cadeiras para a
acomodação do participante e da pesquisadora.
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Para a primeira parte da entrevista optou-se pela formulação de nove questões iniciais
fechadas e relativas aos dados sociodemográficos e profissionais dos participantes. Para a
segunda parte da entrevista, a formulação de nove questões abertas relacionadas aos aspectos
dos objetivos do estudo.
As entrevistas foram registradas no gravador do celular da pesquisadora e transcritas
ao final do dia.

4ª Etapa: Aplicação das Escalas

Ao término da entrevista, o participante foi conduzido para uma sala adjacente a da
entrevista para que fosse realizada a aplicação da Escala de Avaliação do Contexto de
Trabalho e a Escala de Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho. Tais escalas, por
serem autoaplicáveis foram disponibilizadas juntamente com um material explicativo
(APÊNDICE 06) para auxiliar no seu preenchimento.

3.1.7 Tratamento e Análise dos dados
Pontua-se nesse tópico que a presente pesquisa possui abordagem mista, tipo
sequencial tornando-se necessário iniciar com o tratamento e a análise dos dados qualitativos
e a seguir tratar e analisar os dados quantitativos. Nesse sentido, passamos para essa
apresentação.
3.1.7.1 A análise das Observações
A análise das observações foi conduzida pelo conteúdo expresso nas anotações
observacionais no diário de campo, de modo a revelar o Contexto de Trabalho e o
comportamento dos trabalhadores diante do cenário apresentado.
Na mesma perspectiva, a presente investigação pôde ainda utilizar os registros
fotográficos, obtidos durante o trabalho de campo. Desse modo, com o emprego desses
registros pôde-se captar a imagem situacional da Unidade de Alimentação e Nutrição.
Com o recurso fotográfico foi possível obter as imagens do espaço físico da unidade
no momento em que os trabalhadores não estavam executando suas tarefas, com o intuito de
apresentar as estações de trabalho onde as atividades são desenvolvidas.
Alguns pontos tiveram que ser observados, de modo a preservar a identidade dos
participantes. Assim, a pesquisadora buscou evitar a exposição dos trabalhadores tendo o
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cuidado de não visualizá-los, frontalmente, e mesmo nesta condição, utilizou recursos durante
a edição do material, visando descaracterizar os participantes pesquisados.
Com as imagens coletadas na observação direta não participante, as mesmas
complementaram os demais instrumentos utilizados nessa pesquisa.

3.1.7.2 A análise da Entrevista

A análise dos resultados originários da entrevista ocorreu, primeiramente, com os
dados sociodemográficos e profissionais. Na sequência, foram analisados os dados da
entrevista propriamente dita.
O tratamento dos dados sociodemográficos e profissionais foi realizado por meio do
programa Statistical Package for Social Sciences - SPSS, versão 21.0, permitindo identificar o
perfil dos participantes desse estudo.
As variáveis desses dados utilizados na análise estão demonstradas no Quadro 05, com
sua classificação e função de dependência, conforme abaixo:
Quadro 05. Tipos de Variáveis Sociodemográficas e Profissionais; Classificação e Função
de dependência.
Natureza das Variáveis

Classificação

Função

Idade

Quantitativa

independente

Gênero

Qualitativa

independente

Escolaridade

Qualitativa

independente

Função/cargo

Qualitativa

independente

Vínculo empregatício

Qualitativa

independente

Setor de trabalho

Qualitativa

independente

Tempo de trabalho*

Qualitativa*

independente

Tempo no cargo

Qualitativa

independente

Jornada de trabalho

Qualitativa

independente

Fonte: Elaborado pela autora. Niterói, RJ, Brasil, 2019.
*Qualitativa categórica.Os dados seguem a um intervalo de meses - 06 a 11 meses; de 12 a 23 meses...

As variáveis qualitativas (ou categóricas) foram descritas por frequências absolutas e
relativas e as variáveis quantitativas foram descritas por média e desvio padrão ou mediana e
amplitude interquartílica, conforme o Quadro 06, a seguir:
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Quadro 06. Tipos de Variáveis Sociodemográficas e Profissionais; Classificação e
Procedimentos Estatísticos.
Natureza das Variáveis

Classificação

Idade

Quantitativa Estatística descritiva. Média e desvio
padrão ou Mediana e amplitude
interquartílica.
Qualitativa Frequências absolutas e relativas

Gênero

Procedimentos Estatísticos

Escolaridade

Qualitativa

Frequências absolutas e relativas

Função/cargo

Qualitativa

Frequências absolutas e relativas

Vínculo empregatício

Qualitativa

Frequências absolutas e relativas

Setor de trabalho

Qualitativa

Frequências absolutas e relativas

Tempo de trabalho

Qualitativa

Frequências absolutas e relativas

Tempo no cargo

Qualitativa

Frequências absolutas e relativas

Jornada de trabalho

Qualitativa

Frequências absolutas e relativas

Fonte: Elaborado pela autora. Niterói, RJ, Brasil, 2019.

3.1.7.2 1. Análise do ALCESTE
Para os dados que emergiram a partir das questões abertas da entrevista, estes foram
submetidos à análise lexical de conteúdo com a utilização de um programa informatizado
denominado ALCESTE (Analyse Lexicale par Context d’un Ensemble de Segments de Texte)
desenvolvido por Max Reinert (1990).
Em princípio a utilização do ALCESTE nesse processo investigativo justifica-se pela
necessidade de agrupar e interpretar os dados obtidos das entrevistas, de forma mais imediata,
visto que se trata de um programa computacional que auxilia na análise de dados textuais ou
linguísticos promovendo uma visão plena sobre um vasto material cuja análise seria exaustiva
e prolongada se trabalhada manualmente.
Segundo Oliveira & outros (2005), essa análise ocorre de forma automática, por
intermédio de técnicas quantitativas de tratamento de dados textuais, com base nas
frequências e no Teste Qui-quadrado (Khi2).
Assim, após o preparo do corpus este é processado em questão de segundos, portanto,
a análise léxica fornece subsídios em termos de economia de tempo gasto com o processo de
análise das entrevistas (POMBO-DE-BARROS, 2011).
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Outro ponto que justifica sua utilização é que esse softwareatende de modo satisfatório
os resultados originários de perguntas abertas de entrevistas (AZEVEDO & OUTROS, 2013).
✓ Preparo do corpus
Na elaboração do corpus analisável do ALCESTE foram seguidas rigorosas normas de
formatação de modo a obter um único arquivo em formato de texto, formado pelo conjunto de
todos os dados que no caso dessa pesquisa foi origináriodas respostas dos formulários das 52
entrevistas realizadas com os trabalhadores da UAN/RU/UFF, transcritas e digitalizadas no
Word, em tamanho 10, na fonte Courier newe espaçamento simples contabilizados sem
espaço, sendo preconizado no mínimo 70.000 caracteres.
Torna-se necessário que o corpus seja extenso para que os resultados do aplicativo
tenham consistência, sejam estáveis, representativos, bem como possuir coerência e
homogeneidade com o objeto de estudo, tomando-se o cuidado de efetuar as devidas
correções ortográficas durante a sua elaboração.
O corpus para que seja considerado consistente e homogêneo deverá apresentar um
percentual de aproveitamento de seu texto superior a 70%.
Com o intuito de homogeneizar o corpus foi criado o dicionário de sinônimos e de
palavras com ligação, de acordo com o objeto de estudo e os objetivos pretendidos
(APÊNDICE 07). Além disso, as expressões ou palavras de importâncias específicas para o
objeto em análise com os mesmos significados foram substituídas por uma forma padronizada
e identificada com underline em todo o corpus.
As entrevistas foram separadas pelas linhas de comando ou linhas estreladas ou ainda
linhas com asteriscos contendo a caracterização do participante do estudo, representada pelas
variáveis dadas pela pesquisadora, assim as u.c.i. (entrevistas) receberam um código para
identificação, conforme o exemplo, a seguir:
**** *ent_01 *gen_mas *esc_2 *id_2 *vin_servpub *set_pps *tempt_36

Caracterização do participante: Primeira entrevista, gênero masculino,escolaridade
ensino fundamental completo, com idade entre 40 à 49 anos, vínculo empregatício servidor
público, setor de trabalho pré-preparo de sobremesas, tempo de trabalho 36 anos.
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Os significados dos códigos estão apresentadosno dicionário, sendo relevante para o
estudo.
Dicionário das linhas de comando
ent = entrevista
gen= gênero
mas = masculino
fem= feminino
esc = escolaridade
1 = Ensino fundamental incompleto
2 =Ensino fundamental completo
3 = Ensino médio incompleto
4 =Ensino médio completo
5 =Ensino superior incompleto
6 = Ensino superior completo
id = idade
1= <40 anos
2= 40 a 59 anos
3= 60 anos ou mais
vin = vínculo empregatício
servpub = servidor público (estatutário)
servterc = servidor terceirizado (celetista)
set = setor de trabalho
ccç = cocção
ddr = distribuição de refeições
hp = higienização de panelas
hpt = higienização de pratos e talheres
ppc = pré-preparo de carnes
pps = pré-preparo de sobremesas
ppv = pré-preparo de vegetais
rce = recepção e estocagem
rep= repositor
tecn = técnico de nutrição
tempt= tempo de trabalho

74

Os discursos dos participantes foram preparados adequadamente seguindo-se as
recomendações metodológicas utilizadas no software ALCESTE para o seu desempenho nas
identificações das palavras ou expressões importantes, distinguindo as palavras analisáveis de
palavras instrumentos que serviram para expressar o conteúdo da pesquisa. Nesse sentido,
cada participante emissor dos discursos foi considerado uma u.c.i. e as variáveis usadas para
categorizá-lo foram definidas conforme os objetivos do estudo.
Para maior entendimento de como a u.c.i. foi preparada para ser inserida no programa
ALCESTE, está sendo apresentada parte do corpus das entrevistas 06 e 11 na íntegra, a partir
dos dados fornecidos pelos participantes dessas entrevistas. Ressalta-se que nesse preparo
somente as respostas das entrevistas fazem parte do corpus, omitindo-se as perguntas do
formulário.

Parte do corpus com os discursos das entrevistas 06 e 11
**** *ent_06 *gen_mas*esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_hpt *tempt_3.
nao sao boas, as vezes o equipamento quando quebra demora a resolver,
maquina_de_lavar pratos, quando o funcionario_se_acidentou demorou a vir
outro, a maior parte e tendinite pelo trabalho, ventiladores tem pouco.
nao sinto e uma coisa que e do dia a dia, normal.
o encarregado com as auxiliares nao_tenho_problemas, com_a_chefia_normal,
falo_mesmo_so_o_essencial.
tento procurar_relaxar saio_do_local que me aborreci e
vou_para_o_refeitorio tentar_me_acalmar, em_casa_me_agarro_aos_filhos.
nao. tive celulite mas nao tem a ver com o trabalho e
me_cortei_na_maquina_de_lavar_loucas.
sim. por conta da erisipela e tive celulite no braco, fiquei afastado, mas
nao tinha a ver com o trabalho.
para melhorar as condicoes de trabalho na parte dos equipamentos precisamos
de bancadas para pratos, carrinhos_boiler para a area das panelas,
ventiladores.
tem momentos que sim, tem momentos_que_nao_sinto_prazer,tem horas que voce
nao adianta querer o melhor sem ter condicoes.
**** *ent_11 *gen_mas*esc_4 *id_2 *vin_servpub *set_pps *tempt_10.
nao_e_muito_boa nao, porque falta algumas coisas, o piso_nao_e_adequado as
vezes o tanque_de_higienizacao da problema entope,
atrapalha_cortar_os_legumes, fica apertado tem que esperar os generos
sairem primeiro.
tenho por esses problemas ai que falei, tenho que esperar para fazer as
tarefas.
me_dou_bem_com_os_colegas de trabalho, a chefia_e_tranquila.
dou_uma_saida, uma_respirada, as vezes tem umas pessoa amiga que
voce_pode_desabafar, pedir conselho.
nao. a_coluna as vezes doi nao sei se foi decorrente dos
pesos_que_pegavamos antes, agora ainda pego mais e menos.
nao. problemas acho que os anteriores.
nao. que eu lembre.
para melhorar o servico precisamos de luvas_adequadas, ventilador,
ampliar_a_area.
sim. sinto, os amigos tenho bastante intimidade com eles e me_sinto_bem.
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✓ Etapas do ALCESTE
O software ALCESTE compreende quatro etapas processuais para a análise léxica das
palavras do conjunto de textos, independentes da origem das produções sejam estas escritas
e/ou advindas das comunicações verbais dos sujeitos. A primeira etapa de segmentação do
corpus é obtida com junções das ocorrências das palavras em função de suas raízes (SÁ,
2004).
A segunda etapa consta do cálculo da frequência das formas reduzidas das palavras, ou
seja, das matrizes de dados e das classificações das u.c.e. por critérios de tamanhos dos textos
ou de pontuações, com posicionamentos mais lógicos entre as palavras. Emerge a partir desse
ponto a Classificação Hierárquica Descendente sendo representada por dendrograma.
(NASCIMENTO & MENANDRO, 2006).
Após a análise lexical do vocabulário o ALCESTE faz sucessivamente a primeira e a
segunda Classificação Hierárquica Descendente mantendo esta última por ser a mais estável.
O software seleciona a palavra desde que essa apareça em pelo menos quatro u.c.e.
(AZEVEDO & OUTROS, 2013).
Na sequência das etapas é realizada a Análise Fatorial de Correspondência com o
cruzamento entre as formas reduzidas das palavras e as classes formadas, determinando os
perfis de classes e das u.c.e. selecionadas.
A quarta e última etapa é designada para os cálculos complementares sendo criada a
lista de formas reduzidas integradas a contextos, permitindo as identificações das u.c.e.
características de cada uma das classes e os trechos de frases mais frequentes em cada classe.
Finalmente, realiza-se a Classificação Hierárquica Ascendente que expressa o cruzamento
entre as formas reduzidas características da mesma classe e as u.c.e. das classes.

3.1.7.3 Análise das Escalas

De acordo com Mendes (2007), a análise das escalasé feita por fator e com base em
três níveis distintos, levando-se em conta um desvio padrão em relação ao ponto
médio.Assim, no que se refere aos dados advindos da Escala de Avaliação do Contexto de
Trabalho, após aplicação dos parâmetros da escala de “Likert”foram analisados conforme os
critérios apresentados no Quadro 07, a seguir:
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Quadro 07.Classificação de Mendes (2007), para Avaliação do Contexto do Trabalho.
Classificação
Contexto do Trabalho
Avaliação
Acima de 3,7
mais negativa (grave)
Entre 2,3 a 3,69

maismoderada (crítico)

Abaixo de 2,29

mais positiva (satisfatório)

Fonte: Versão adaptada pela pesquisadora da fonte primária de Mendes (2007).

Em relação à Escala de Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho os dados
resultantes dessa escala, foram analisados mediante aplicação dos parâmetros da escala de
“Likert”, conforme a classificação de Mendes (2007), demonstrada no Quadro 08, abaixo:

Quadro 08. Classificação de Mendes (2007) para a avaliação de ocorrências dos indicadores
de vivências de Prazer e Sofrimento no Trabalho, nos últimos seis meses de trabalho.
Classificação
Vivências de Prazer
Vivências de Sofrimento
Avaliação
Avaliação
Acima de 4,0
mais positiva (satisfatório)
para negativa (grave)
Entre 3,9 e 2,1

moderada (crítico)

moderada (crítico)

Abaixo de 2,0

para raramente (grave)

menos negativa (satisfatório)

Fonte: Versão adaptada pela pesquisadora da fonte primária de Mendes (2007)

Para a análise da EIPST a avaliação é feita pelos fatores relacionados ao prazer
(Liberdade de Expressão e Realização Profissional) e ao sofrimento (Esgotamento
Profissional e Falta de Reconhecimento), classificada em três níveis diferentes, conforme
Quadro 09, acima, com um desvio padrão para cada item, de modo a melhor especificar e
qualificar a frequência com que são experimentadas as vivências de prazer e sofrimento
laboral pelos trabalhadores do Restaurante Universitário/UFF.
As análises estatísticas, deste estudo, foram realizadas com base nas estatísticas
descritivas para os fatores das Escalas de Avaliação do Contexto de Trabalho e Indicadores de
Prazer e Sofrimento no Trabalho de modo a identificar a situação laboral dos trabalhadores do
Restaurante Universitário/UFF, as possívies interferências do Contexto do Trabalho e as
vivências de Prazer e de Sofrimento no ambiente de trabalho que pudessem levar ao risco de
adoecimento do trabalhador.
Com relação à distribuição da frequência apresentada em cada nível de classificação
de risco de adoecimento dos trabalhadores foram utilizados Média e Desvio Padrão ou
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Mediana e amplitude interquartílica para os escores e frequências absolutas e relativas para as
classificações de risco.
Na análise das associações das variáveis numéricas e ordinais (idade, nível de
escolaridade e tempo de trabalho) com a Escala de Avaliação do Contexto do Trabalho e com
a Escala de Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho houve triangulação metodológica
utilizando-se os coeficientes de correlação de Pearson ou de Spearman.
Para as associações das variáveis categóricas nominais (gênero, vínculo empregatício
e setor de trabalho) com a Escala de Avaliação do Contexto do Trabalho e com a Escala de
Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho utilizou-se teste t-student para amostras
independentes (variáveis dicotômicas) ou Análise de Variância (ANOVA) para as variáveis
politômicas.
O nível de significância adotado foi de 5% (p<0,05). Todas as análises foram
realizadas no programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 21.0.

De modo complementar, considerando a abordagem mista, tipo sequencial, definida
neste estudo e demonstrada ao longo do item 3.1.7 - Tratamento e Análise dos dados e seus
subitens, passamos a exibir toda a sequência lógica, desde a coleta a análise dos dados, por
meio do fluxograma ilustrativo, a seguir:
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Fluxograma
Abordagem mista e sequencial – Da coleta à análise dos dados da pesquisa.
Hipótese do Estudo
O Contexto de Trabalho no Restaurante
Universitário/UFF implica em mais sofrimento

psíquico dos trabalhadores da UAN, comparado
com o prazer.

1ª Etapa
Observação Direta não participante

Estudo Qualitativo

Coleta e Análise dos dados
QUAL
Análise Descritiva Qualitativa

2ª Etapa
Entrevista Semiestruturada
Estudo Qualitativo

Coleta e Análise dos dados
QUAL
Software ALCESTE
3ª Etapa
Aplicação das EACT e EIPST
Estudo Quantitativo

Coleta e Análise dos dados
QUAN
Programa Estatístico SPSS versão 21.0

Análise Final

QUAL

QUAN

Fonte: Elaborado pela autora. Niterói, RJ, Brasil, 2020.

No fluxograma, acima, observou-se que a coleta e a análise dos dados receberam
tratamento inicial qualitativo e tratamento final quantitativo, confirmando tratar-se de um
estudo misto com abordagem QUAL

QUAN.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este capítulo inicia-se com a caracterização do perfil dos pesquisados, na sequência os
resultados da observação direta não participativa, os resultados da entrevista a partir da
aplicação do software ALCESTE e os resultados decorrentes das Escalas de Avaliação do
Contexto do Trabalho e de Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho. Neste momento,
passa-se para a apresentação dos resultados e a discussão do perfil dos trabalhadores.
4.1.1 Perfil dos Trabalhadores

A amostra final desse estudo foi composta por 52 (cinquenta e dois) participantes da
entrevista, sendo assim o perfil dos trabalhadores, com base nos resultados dos dados
sociodemográficos e profissionais está apresentado, a seguir.
❖ Dados sociodemográficos e profissionais
Tabela 01 - Caracterização da amostra, segundo as variáveis sociodemográficas e
profissionais. Niterói-RJ, Brasil, 2019.
Variáveis
n=52
Idade (anos) – média ± DP

48,5 ± 11,3

Faixa etária – n(%)
<40 anos

17 (32,7)

40 – 59 anos

27 (51,9)

≥ 60 anos

8 (15,4)

Gênero – n(%)
Masculino

39 (75,0)

Feminino

13 (25,0)

Nível de escolaridade – n(%)
Ensino Fundamental incompleto

9 (17,3)

Ensino Fundamental completo

6 (11,5)
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Variáveis
Ensino Médio incompleto
Ensino Médio completo

n=52
5 (9,6)
26 (50,0)

Ensino Superior incompleto

3 (5,8)

Ensino Superior completo

3 (5,8)

Vínculo Empregatício – n(%)
Estatutário

11 (21,2)

Celetista

41 (78,8)

Tempo de trabalho (anos) – mediana (P25 – P75)

7 (4 – 18)

Faixas de tempo de trabalho – n(%)
<5 anos

15 (28,8)

5 – 10 anos

21 (40,4)

> 10 anos

16 (30,8)

Faixas de tempo na função – n(%)
<5 anos

23 (44,2)

5 – 10 anos

17 (32,7)

> 10 anos

12 (23,1)

Carga horária – n(%)
6h/dia

05 ( 9,6 )

8h e 48 min/dia

41 (78,8 )

30h/semanais

06 (11,6)

Fonte: MELO, V.L. Resultado da análise dos dados sociodemográficos e profissionais, Niterói-RJ,
Brasil, 2019.

De acordo com a Tabela 01, acima, houve representação majoritária, nesse estudo, do
gênero masculino n=39 (75,0%). Este dado não é surpreendente, pois converge com outros
estudos realizados em serviços de alimentação, como no caso da pesquisa desenvolvida na
cidade de São Paulo com 36 (trinta e seis) trabalhadores de uma Unidade Produtora de
Refeições (UPR), do tipo à “la carte” sendo 80,56% dos participantes do gênero masculino.
Do mesmo modo, com a pesquisa censitária, com trabalhadores de três UAN, além da
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investigação em uma unidade de alimentação de hoteleira,com o percentual de 80% do gênero
masculino (GADOTTI et al., 2014; BARRETO et al., 2016a; BARRETO et al., 2016b).
Destaca-se que este predomínio é, frequentemente, observado em serviços de
alimentação coletiva dada a característica de trabalho com exigência de esforço físico, que
envolve os afazeres destas unidades (BARRETO et al., 2016a).
Corroborando com este aspecto outro estudo realizado em São Leopoldo – Rio Grande
do Sul menciona que o trabalho em unidades de alimentação requer muita exigência física,
com realização de levantamento e transporte de cargas, entre outros serviços considerados
pesados (SANTANA, 2005).
A idade média dos participantes do estudo no RU foi de 48,5 anos, a idade mínima 29
anos e a idade máxima 68 anos, com predomínio da faixa etária compreendida nos limites de
40 a 59 anos alcançando um total de n=27 (51,9%), ou seja, mais da metade dos investigados.
Numa análise ampliada esses achados situam-se como especificidade da UAN/RU no cenário
das revisões da literatura acerca do assunto, uma vez que não é comum encontrar em serviços
de alimentação coletiva trabalhadores na faixa de 40 a 59 anosnas atividades inerentes a este
serviço.
Nessa conjuntura e divergindo do estudo do RU/UFF, na pesquisa censitária realizada
em três Unidades de Alimentação e Nutrição e, na pesquisa em um serviço de alimentação de
hotelaria o predomínio foi de participantes na faixa etária de 20 a 30 anos mostrando a
prevalência de trabalhadores muito mais jovens nas atividades de alimentação coletiva,
enquanto que no RU, nesta faixa etária de 20 a 30 anos apenas três trabalhadores (um com 29
anos e dois com 30 anos) o que corresponde a 5,77% (BARRETO et al.,2016a).
Esses resultados sugerem que não é comum em Unidades de Alimentação e Nutrição a
predominância de trabalhadores na faixa etária de 40 a 59 anos. A participação de
trabalhadores mais velhos na pesquisa realizada na UFF, e principalmente de idosos (> 60
anos) não foi excludente de funcionários terceirizados pelo contrário os dois grupos
participaram com igual número de idosos (n=4).
Torna-se importante dizer que durante a pesquisa não houve registro de contratação de
novos servidores públicos no Restaurante Universitário, em razão de alguns postos de
trabalho ter sido extintos pelo Governo Federal. Assim, constatou-se que os funcionários
recém contratados eram os servidores terceirizados. Nesta pesquisa tiveram participação
majoritária 78,8% (n= 41) de celetistas, cabendo aos servidores estatutários o percentual de
21,2% (n= 11).

83

Segundo Fernandes et al.,(2012), a diferença na forma de contratação de mão de obra
oferece tratamento diferenciado aos trabalhadores, enquanto os estatutários possuem
estabilidade, o vínculo dos terceirizados é instável o que dificulta planejar e estruturar a vida
futura.
No caso dessa pesquisa, os trabalhadores terceirizados são submetidos aos
mecanismos de controle determinados tanto pela empresa, a qual estão vinculados, quanto
pelos responsáveis pela fiscalização e supervisão, por parte do Restaurante Universitáio/UFF
o que pode desencadear o comprometimento da integridade psíquica desses trabalhadores.
Com relação ao nível de escolaridade, metade dos participantes da pesquisa do RU
cursaram até o ensino médio completo n=26 (50%); não completaram o ensino médio n= 5
(9,6%); os que concluíram o ensino superior e os que não concluíram apresentaram o mesmo
percentual, n=3 (5,8%), e os trabalhadores com nível de ensino fundamental completo e
incompleto totalizaram n=15 (28,8%). A preponderância do ensino fundamental e médio isso
se deve, tendo em vista que, em serviços de alimentação coletiva para a ocupação dos cargos
são exigidos esses níveis de escolaridade.
Na pesquisa em Unidade de Alimentação de hotelaria, citada anteriormente, os
trabalhadores com ensino médio corresponderam a 80% e no estudo com três UAN, realizada
no Rio Grande do Norte, também se observou predominância do ensino médio, representado
por 77,3% dos pesquisados e de forma semelhante os que possuíam nível superior completo
mostraram-se minoritário com o percentual (4,5%) (BARRETO et al., 2016b; BARRETO et
al., 2016a).
No RU a maior parcela dos trabalhadores possuía tempo de atuação na unidade na
faixa de 05 a 10 anos n=21 (40,4%), sendo o menor tempo de trabalho 01 (um) ano referente a
um funcionário terceirizado e o maior tempo 36 anos referente a quatro funcionários públicos.
O maior tempo de atuação na unidade explica-se por não haver grande rotatividade de
funcionários na UAN e, provavelmente, pela estabilidade dos servidores públicos.
No que tange ao tempo de atuação na unidade, nas duas pesquisas comparadas
anteriormente com a pesquisa em tela, observou-se que no serviço de hotelaria e nas três
unidades do Rio Grande do Norte (RGN) a maioria dos trabalhadores tem até 02 anos de
tempo de serviço na unidade correspondendo, respectivamente, a 73,3% e 45,5% dos
entrevistados (BARRETO et al., 2016a).
Com relação ao tempo de trabalho na função atual, no RU, os que estão a mais tempo
corresponderam a 23,1% referentes a 12 trabalhadores com mais de dez anos na função e os
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que estão a menos tempo corresponderam a 44,2% com n=23 trabalhadores com menos de
cinco anos na função e entre cinco e dez anos 32,7% n=17 trabalhadores.
A carga horária era diferenciada entre os funcionários estatutários e os celetistas,
sendo que os funcionários públicos cumpriam 30 horas semanais, de modo que os diaristas
trabalhavam 06h/dia de segunda a sexta-feira e os plantonistas 10h/dia durante três
plantões/semanais. Enquanto que o horário a ser cumprido pelos celetistas, em regime
diarista, era de 8 (oito) horas e 48 minutos (compensação de sábado e domingo), trabalhadas
de segunda a sexta-feira, com intervalo de uma hora para o almoço, conforme determinação
da empresa contratada. Havia variação no horário relacionado ao turno, assim iniciados: 1º
Turno 6:00h; 2º Turno 7:00h; 3º Turno 8:00h; 4º Turno 10:00h e 5º Turno 10:30h, de modo
a atender os horários de produção de refeições do almoço e do jantar..
Sendo a grande maioria celetista, evidentemente, a carga horária de 8h e 48 min
concentrou o maior número de trabalhadores 41 (78,8%) e as demais distribuições de cargas
horárias contemplaram os servidores públicos com 30h/semanais, sendo 05 (cinco) diaristas
(9,6%) e 06 ( seis) plantonistas (11,6%).
Vale informar que, com a implantação do ponto eletrônico os funcionários públicos
tiveram que cumprir as 40 horas/semanais, conforme estabelecidas no contrato de trabalho
desses servidores. O controle de frequência biométrico entrou em vigor, na UFF, em setembro
de 2019, após um período de treinamento e de muita resistência dos técnicos-administrativos,
uma vez que as 30h/semanais foi uma conquista por meio de deliberação por parte do Reitor a
época e que vinha sendo sustentada, desde então, por outros Reitores.
Mesmo com o aumento da carga horária dos servidores públicos, com a implantação
do ponto eletrônico, os trabalhadores celetistas cumprem quatro horas a mais por semana em
comparação com os estatutários o que corresponde ao logo de um mês 16 (dezesseis) horas de
trabalho a mais.
No que concerne a distribuição da amostra por setor de trabalho, a partir dos resultados
das análises estatísticas dos dados dessa investigação, o Gráfico 01, que se segue, apresenta o
percentual de participantes por setor de atividades laborais desenvolvidas na UAN do RU.
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Gráfico 01–Distribuição da amostra por setor de trabalho. Niterói-RJ, Brasil, 2019.
Fonte: MELO, V.L. Resultado da análise estatística da pesquisa. Niterói-RJ, Brasil, 2019.

Assim, foi possível inferir que a maior parte dos trabalhadores pesquisados
trabalhavam no setor de pré-preparo de vegetais n= 14 (26,9 %). Todos os trabalhadores do
setor de pré-preparo de carnes n= 7 (13,5%) atenderam a convocação para participar do
estudo, bem como os trabalhadores que exerciam suas atividades no setor de pré-preparo de
sobremesas n= 4 (7,7%).O setor de cocção foi representado por n=6 (11,5%) participantes,
houve a participação de n=7 trabalhadores do setor de distribuição de refeições perfazendo o
percentual de (13,5%), o setor de higienização de pratos e talheres contribuiu com n= 8
(15,4%) integrantes, sendo a menor adesão ao estudo percebida no setor de higienização de
utensílios e no setor de recepção/estocagem de gêneros com n= 3 (5,8%) cada um.
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❖ RESULTADOS E
PARTICIPANTE

DISCUSSÃO

DA

OBSERVAÇÃO

DIRETA

NÃO

4.1.2 Observação direta não participativa

Anotações do Diário de Campo - Buscando a neutralidade e a objetividade as
anotações dos eventos verificados durante o desenvolvimento das tarefas dos trabalhadores
com atividades na produção de refeições, foram cuidadosamente anotadas no diário de campo,
fora do espaço físico observado, de forma discreta logo após as observações. Dessa forma,
foram acompanhadas as equipes de trabalho nos distintos setores/áreas nos dois turnos manhã
e tarde, com realização no período de 22 a 26 de abril de 2019.
Os recursos fotográficos empregados serviram de apoio aos demais instrumentos
utilizados na coleta de dados na confrontação dos achados, permitindo também identificar se
existia algo, no ambiente de trabalho, que pudesse ser melhorado.
Ressalta-se que, apesar de ter sido captada a imagem plena do trabalhador, houve
tratamento especial dessas imagens com distorções que descaracterizaram a identificação
desses indivíduos.
Os instrumentos utilizados na obtenção das imagens foram a câmera do celular da
própria pesquisadora e o drone do profissional fotógrafo, contratado para esse fim.
As Figuras 02-A, 02-B e 02-C, que se seguem mostram o preparo do drone, nas
dependências da Unidade de Alimentação e Nutrição do Restaurante Universitário.

Figuras 02-A, 02-B e 02-C - Montagem do drone e preparo para produção de imagens
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói- RJ,Brasil, 2019.

87

Importa dizer que, apesar de grande parte da cozinha apresentar pé direito duplo, o que
teoricamente poderia facilitar a obtenção das imagens por drone, mas em decorrência das
luminárias serem fixadas no teto de forma pendular havia o risco de acidentes e dano ao
patrimônio público. Assim, por motivo de segurança, o drone foi utilizado no 2º andar da
unidade no momento de ausência de atividades laborais.
A dificuldade de utilização desse recurso ocorreu também devido à existência de
muitas peças metálicas no ambiente de trabalho, o que poderia interferir no controle desse
instrumento. A intenção de se utilizar o drone na captação de imagens foi visualizar melhor as
áreas que compõem a Unidade de Alimentação e Nutrição, uma vez que o espaço físico foi
citado no estudo como insuficiente.
Segundo as imagens registradas pelo drone,nas Figuras 03-A a 03-F percebeu-se a
localização dos seguintes postos de trabalho: setor de higienização de panelas e utensílios;
área de cocção nos fornos combinados; setor de pré-preparo de sobremesas; setor de prépreparo de saladas e de higienização de hortaliças, sendo este mesmo espaço cedido, na parte
da tarde, para a atividade de seleção/triagem de leguminosas. Além das áreas de bancadas,
área de cocção em caldeirões e fogões industriais. Seguem as imagens dos espaços citados:

Higienização de
panelas
Área de Cocção
no fornos

Higienização de
hortaliças

Pré-preparo de
sobremesas

Pré-preparo
de saladas

Figura 03-A. Visualização, por drone, dos postos de trabalho.
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói-RJ, Brasil, 2019.
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Seleção
de
leguminosas

Figura 03-B. Visualização, por drone, do setor de seleção de leguminosas.
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói-RJ, Brasil, 2019.

Percebeu-se entre os funcionários do setor de pré preparo de sobremesas e os do setor
de saladas a mobilização desses trabalhadores na organização do trabalho ao declararem que
procuram organizar suas tarefas de modo a permitir um fluxo de trabalho em harmonia, uma
vez que ocupam o mesmo espaço para o desenvolvimento de suas tarefas e são conhecedores
da dinâmica de funcionamento do serviço e das exigências em função dos horários de
distribuição das refeições. Tais declarações caracterizam o trabalho real, em observância ao
trabalho prescrito existindo, nesse ponto, certa liberdade desses trabalhadores para aproximar
o trabalho real do trabalho prescrito.
As imagens abaixo mostram a sequência das distintas áreas da UAN/RU.
Área de Cocção
nos fornos

Higienização
de panelas

Pré-preparo de
sobremesas

Pré-preparo
de saladas

Figura 03-C. Postos de trabalho.
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói-RJ, Brasil, 2019

89

Área de Cocção
nos fornos
combinados

Área de Cocção
nos caldeirões

Higienização
de panelas

Área de
bancadas

Figura 3-D. Identificações das áreas.de produção.
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói-RJ, Brasil, 2019.

Área de Cocção
nos fogões

Área de Cocção
nos caldeirões

Figura 3-E. Áreas de Cocção.
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói-RJ, Brasil, 2019

Área de
Cocção nos
fornos
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Higienização
de panelas

Área de
bancadas

Figura 3-F. Área de atividades de pré-preparo nas bancadas e área se higienização de
panelas e utensílios, visualizadas por outro ângulo.
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói-RJ, Brasil, 2019.

As observações foram subdivididas nos distintos postos de trabalho, iniciada na área
de pré-preparo de carnes. Nesse local as atividades são desempenhadas num ambiente
bastante frio devido à necessidade de serem mantidas baixas temperaturas em razão da
manipulação de produtos muito perecíveis.No momento da observação de campo, o aparelho
de ar condicionado registrava a temperatura de 16ºC.
Os trabalhadores desse local queixaram-se de que a empresa em que estão vinculados
não disponibiliza camisa de malha para usarem sob o uniforme e nem meião térmico de
proteção contra a friagem nas pernas e nos pés, provenientes desse setor.
Com relação à camisa de malha, segundo a Portaria IVISA-RIO Nº 2-N de 11 de
novembro de 2020, no Capítulo II, seção I no Art. 5º, os manipuladores de alimento devem
dispor de uniformes limpos, a serem fornecidos pelo estabelecimento, em tamanho adequado
e quantidade suficiente, e ainda: Camisas ou camisetas de cor clara, com manga e em tecido
leve.
Assim, percebeu-se que a empresa não vem cumprindo com todas as suas obrigações
contratuais, uma vez que não fornece aos seus funcionários o uniforme completo com a
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vestimenta de uso profissional adequada, negligenciando a saúde do trabalhador que exerce
atividades em locais com baixa temperatura, causando o desconforto e o risco de
adoecimento.
Vale frisar aqui também a precarização da segurança do servidor público considerando
que há bastante tempo, eles não recebem o uniforme e nem os EPI que deveriam ser
fornecidos pela UFF.
Com relação ao meião, a empresa deverá ser cobrada. Caso conste no contrato o
fornecimento deste item, cabe ao fiscal verificar o cumprimento desta obrigação.
De acordo com a Norma Regulamentadora (NR-6) do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE) o item 6.3 aponta a obrigatoriedade das empresas fornecerem aos
empregados equipamentos de proteção individual (EPI) condizentes ao risco ao qual o
trabalhador está sujeito estando estes EPI em perfeitas condições de conservação e
funcionamento, sendo ofertado de forma gratuita, para ser utilizado no ambiente de trabalho
(BRASIL, 2018 ).
Observou-se que a empresa fornece avental em vinil com graduação nas alças, a fim
de atender as distintas estaturas de seus funcionários. Mesmo assim, um trabalhador estava
utilizando dois aventais, um na altura da cintura e outro na posição normal, com o objetivo de
evitar pingar sangue de carnes dentro da bota. Esse funcionário havia recebido bota de cano
curto e o avental não atendia a sua estatura causando incômodos durante a execução das
tarefas. Os relatos acima são visualizados as Figuras: 04-A e 04-B, que se seguem.

Figuras 04-A e 04-B - Bota de cano curto e aventais sobrepostos para evitar a entrada de água
na bota.
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói-RJ, Brasil, 2019.

92

Apesar do funcionário ter comunidado a empresa a inadequação do EPI avental e bota
de cano curto, até então, esta situação não foi resolvida, a empresa alegou que já fez a
solicitação para o setor competente.
A Portaria IVISA- RIO nº 2-N aborda na seção II Art. 8º que o estabelecimento deve
dispor de EPI em número suficiente e em tamanhos adequados. Mediante esta declaração, a
empresa está deixando a desejar em razão do não atendimento a portaria e, evidentemente, a
estrutura física e a segurança do trabalhador ao disponibilizar avental curto e bota de cano
curto, para o funcionário.
Situação desagradável também foi relatada quanto ao uso de luva de procedimento em
silicone embaixo da luva de malha de aço permitindo passar a friagem das peças de carnes
durante sua manipulação, causando desconforto. Expressaram ainda que, por causa da friagem
alguns trabalhadores apresentam dificuldades em movimentar os dedos, mesmo quando estão
fora das atividades, com limitação de movimento para fechar as mãos.
As luvas, anteriormente utilizadas por esses trabalhadores, eram luvas emborrachadas
que evitavam a friagem nas mãos dos trabalhadores do setor de pré-preparo de carnes. Estas
não estão sendo mais fornecidas pela empresa.
A mesma portaria citada, anteriormente, faz uma ressalva com relação do uso dessas
luvas informando que é vetada a utilização de luva descartável de borracha ou plástico
“quando se usam máquinas de moagem, tritura, mistura ou outros equipamentos que
acarretem riscos de acidentes” ( Brasil, 2020).
No que se refere ao espaço físico, o setor de pré-preparo de carnes passou por reforma
recente, com expansão dessa área, porém não estava sendo utilizado esse novo local, devido
às pendências da obra no piso. Atualmente tal situação está resolvida. A Figura 05, a seguir,
mostra o piso durante a observação de campo.

Figura 05- Área expandida do setor de pré-preparo de carnes com o piso a ser refeito.
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói-RJ, Brasil, 2019.
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Nessa época os trabalhadores continuavam executando as tarefas num espaço bastante
reduzido, conforme demonstrado nas Figuras: 06-A e 06-B, a seguir.

Figura 06-A. Espaço insuficiente para o trabalho
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói-RJ, Brasil, 2019.

Figura 06- B. Setor de pré-preparo de carnes durante as atividades.
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói-RJ, Brasil, 2019.

As máquinas de moer carnes existentes na unidade estavam funcionando, após as
lâminas terem sido amoladas, mas devido ao uso constante apresentam sinais de que muito em
breve terão que ser substituídas.
Na ocasião em que foram adquiridas as máquinas de moer, dois trabalhadores do setor
de pré-preparo de carnes foram convidados a opinar sobre o tipo de equipamento a ser
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utilizado por eles, nesse local. A repartição das responsabilidades com os trabalhadores faz
parte das Categorias de análise da Clínica Psicodinâmica do Trabalho de Dejours,
especificamente, da Categoria Organização de trabalho. Assim, o compartilhamento de
responsabilidades e ideias valorizam o trabalhador, ao inseri-lo nesta questão, conforme a
Figura 07, a seguir:

Figura 07- Trabalhadores opinando quanto a equipamento para o seu setor.
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói-RJ, Brasil, 2019.

Sabe-se que com o aumento das demandas de serviços os equipamentos acabam tendo
que ser substituídos por outros mais potentes, sendo assim a reivindicação do grupo de
trabalhadores para a aquisição de máquina de moer carnes poderá ser acatada, na próxima
compra de equipamentos para o RU.
Ainda no que se refere à observação dessa área percebeu-se a existência de bancadas
em aço inoxidável AISI 304, algumas com cubas e torneiras com acionamento manual, porém
na parte que foi expandida faltam bancadas. Verificou-se a existência de placa imantada para
acondicionamento de facas; um armário pequeno em aço inoxidável para guardar as luvas em
malha de aço, presença de chaira/fuzil (afiador de facas), além de relógio de parede tendo em
vista que as atividades desse setor são dependentes de horários pré-definidos.
As caixas plásticas para acondicionar as carnes, após o processamento, são resistentes,
de boa qualidade e estão em quantidade suficiente,assim como às pranchasde polietileno que
servem de apoio para os cortes das peças de carnes.
A iluminação no setor de pré-preparo de carnes é satisfatória, com a presença de onze
luminárias com lâmpadas de LED e placas protetoras anti-queda e anti-explosão. Não foram
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observadas queixas, por parte dos trabalhadores, quanto à iluminação, conforme Figura 08abaixo.

Figura 08-Iluminação adequada com lâmpadas LED com proteção anti-queda e anti-explosão.
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói-RJ, Brasil, 2019.

Com relação ao convívio entre os pares, pareceu amigável, pois há um clima de
brincadeiras entre eles. Tratando-se de sobrecarga de trabalho chegaram a comentar que um
complementa o outro levando em conta as habilidades de cada um e que apesar de existirem
momentos de excesso de trabalho as pausas entre as atividades são compensatórias. Não foi
observado descontentamento quanto a trabalhar no setor de pré-preparo de carnes, apesar das
dificuldades, anteriormente, apontadas por eles.
Quanto aos gêneros alimentícios, trabalha-se com carnes de 1ª qualidade refrigeradas e
congeladas a depender do produto. O manuseio dos gêneros cárneos para o mesmo dia e para
o dia seguinte ocorre em grande quantidade e é executado na postura em pé, durante muitas
horas, exceto em véspera de final de semana, feriado, recesso escolar e paralisação, momentos
em que as atividades de pré-preparo de carnes são caracterizadas por tarefas apenas para o
mesmo dia não existindo pré-preparo para o dia seguinte. Não foram observadas críticas dos
trabalhadores relacionadas aos insumos utilizados por eles.
Não há sinalização do setor de pré-preparo de carnes dentro da estrutura da cozinha do
RU, assim como nas demais áreas de produção de alimentos. Observaram-se sinalizações
indicativas das salas dos nutricionistas da UFF e da supervisão da empresa terceirizada de
serviços de mão de obra, além do setor de estoque de mercadorias.
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Setor de recepção e estocagem de gêneros - o almoxarifado ou despensa do RU possui
acesso interno para o setor de pré-preparo de carnes (área de açougue), abriga duas câmaras
frigoríficas no seu interior, além de quatro câmaras frigoríficas localizadas próximas à entrada
do restaurante. Existem ainda duas câmaras frigoríficas no interior da área de produção de
refeições para o armazenamento dos gêneros que serão utilizados no mesmo dia ou no dia
seguinte e uma câmara externa para conservação do lixo, até sua expedição.
O almoxarifado comporta ainda: freezers, máquina de produção de gelo, balanças,
cortadores de frios, espremedores de frutas, além de carros plataformas, carro de higienização
de cereais e carro empilhadeira. Neste espaço, são guardados os maquinários pertencentes ao
açougue como: cortadores e moedores de carnes; espremedor de limão e balança plataforma.
Os gêneros alimentícios menores e não perecíveis são organizados em estantes em aço
inoxidável e os materiais descartáveis e outros produtos em estantes de ferro galvanizado. As
sacarias são acondicionadas em estrados em aço inoxidável, conforme visualizados nas
Figuras: 9- A a9-C, a seguir.

Figuras 9-A, 9-B e 9-C. Acondicionamentos de materiais e gêneros alimentícios no setor de
almoxarifado da unidade.
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói- RJ, Brasil, 2019.

O espaço físico para estoque dos produtos na despensa com o tempo vem sendo
reduzido, o que torna difícil o armazenamento de maior quantidade dos gêneros, sendo os
empenhos dos produtos solicitados de forma parcelada em virtude também dessa limitação.
Os produtos de limpeza são estocados fora do almoxarifado, em local apropriado.
Durante a observação de campo foi presenciado o recebimento de beterraba fora do
tamanho padrão para esse gênero, apesar de no descritivo do item do pregão eletrônico de
hortifrútis in natura estar claramente definida a gramatura média ideal desse produto (250g), a
beterraba foi aceita fora dessa especificação, quanto ao peso unitário, considerando que a
qualidade da mesma era satisfatória e que o não recebimento acarretaria em ficar com o
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cardápio pendente, pois não havia outro gênero do mesmo grupo de alimentos para substituíla. O fornecedor foi advertido para que o fato não voltasse a ocorrer.
Verificou-se que há diferenciação no uso de EPI entre os funcionários públicos e os
funcionários terceirizados, no que se refere à luva de corte de vegetais. Os funcionários
públicos não receberam esse material. A empresa oferece esse EPI para seus funcionários
cabendo a Universidade adquirir para os servidores públicos nessa atividade, conforme
constatada nas Figuras 10-A e 10- B, abaixo.

Figuras 10-A e 10-B. Luva de proteção utilizada por prestadores de serviço e ausência
destematerial para os servidores públicos.
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói- RJ, Brasil, 2019.

Na imagem acima, o funcionário terceirizado faz uso da luva de proteção contra cortes
(seta azul) e o funcionário UFF utiliza luva comum (setas em vermelho).
Logicamente, esse tipo de EPI é utilizado na mão oposta à mão que efetua o corte,
evitando assim acidente com utensílios cortantes ou perfurantes (facas e descascadores
manuais de legumes). Segue a imagem da luva de proteção contra cortes e perfurações,
confeccionada com dois fios de aço inoxidável recobertos, conforme a Figura 10 C, abaixo:

Figura 10- C. Luva de segurança contra cortes e perfurações.
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói- RJ, Brasil, 2019.
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Nesse estudo observou-se que os funcionários públicos estão trabalhando em
condições precárias, quando se trata de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e de
uniforme. De modo diferenciado os funcionários terceirizadados estão amparados, em razão
de que a UFF exige o cumprimento do contrato, por parte da empresa, que deverá oferecer os
EPI adequados para os trabalhadores da contratada e de maneira oposta os funcionários UFF
ficam desprotegidos sem luva de segurança, sem a cinta abdominal, sem meião, sem avental e
calçado apropriado, além de uniforme.
Assim, foi percebida a necessidade urgente de aquisição desses EPI, para atender as
demandas dos servidores públicos que executam as atividades na bancada de pré-preparo de
hortaliças, em atividades de levantamento e transporte de cargas, nos serviços de pré-preparo
de carnes, em locais com baixa temperatura e demais áreas de atividades laborais.
Faz-se necessário direcionar recursos para atender a essas demandas, uma vez que
esses funcionários públicos estão expostos a riscos ocupacionais e a não utilização dos
recursos poderá implicar na redução orçamentária, além de bloqueio dos repasses destinados
para as Universidades Públicas Federais.
Com relação às facas para a realização das tarefas embora sejam oferecidas pelo
serviço de nutrição da UFF foi verificado que os funcionários públicos, utilizam sua própria
faca, que muitas vezes não é adequada por apresentar cabo em madeira, o que não é permitido
em serviços de alimentação.
Apesar do conhecimento dessa restrição, mesmo assim os funcionários públicos
trazem de casa seu próprio utensílio, podendo este fato exemplificar a Categoria mobilização
subjetiva da Psicodinâmica do Trabalho de Dejours, especificamente, a Inteligência Prática. A
inteligência prática, enquanto estratégia de enfrentamento coletiva ajuda o trabalhador a
resistir ao que é prescrito utilizando seus próprios recursos e sua capacidade inventiva.
Assim, o propósito do trabalhador de utilizar o próprio recurso pode ter sido de atenuar o
sofrimento e transformá-lo em prazer.
Verificou-se ainda, que os funcionários terceirizados são mais obedientes às regras,
pelas razões de medo que algo ocorra se descumprirem as normas, nesse sentido eles utilizam
as facas oferecidas pelo serviço. As imagens a seguir na Figura 11 A e B mostram as facas
supracitadas.

99

Figura 11-A. Faca de cabo em madeira Figura 11- B. Faca oferecida pelo Serviço de
pertencente ao próprio funcionário público. Nutrição.
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói- RJ, Brasil, 2019.

A maioria dos trabalhadores pertence à firma terceirizada de serviços de mão de obra,
no entanto, esses trabalhadores e os funcionários públicos enfrentam dificuldades que
perpassam pela falta de um contrato de manutenção dos equipamentos, problemas com os
gêneros alimentícios que possam levar a improvisos/substituições nos cardápios gerando
desgaste emocional e físico, com sobrecarga de trabalho. Apesar desse cenário, parece que
entre os trabalhadores existe cooperação mútua durante as atividades e as ações fluem de
forma conjunta, conforme apresentada na Figura 12, a seguir:

Figura 12. Trabalhadores em atividades no setor de produção de alimentos.
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói- RJ, Brasil, 2019.
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O setor de higienização de panelas e utensílios de cozinha industrial fica adjacente à
área de pré-preparo de sobremesas (higienização de frutas e envase de doces), demarcado pela
presença de bancadas e prateleiras. Uma das queixas dos funcionários desse setor está
relacionada à falta de gratificação por laborarem em área insalubre, justificam que trabalham
com produtos químicos, e que o setor pela própria natureza produz muito barulho, além de
trabalharem molhados e próximos ao calor dos fornos combinados. Segundo esses
trabalhadores faz muito calor no local de trabalho e não tem ventiladores funcionando. No
momento da observação de campo verificou-se a presença de ventilador, que estava
inoperante. Lembrando que é vedada a instalação de ventiladores com incidência de ar
diretamente sobre alimentos, que não é o caso desse setor.
Esses trabalhadores mencionaram ainda a necessidade de água quente para auxiliar na
higienização dos utensílios e que apesar de existir um boiler, o mesmo não funciona. Segue na
Figura 13 abaixo, a imagem que comprova as situações do ventilador e do boiler relatadas.

Figura 13-Ventilador inoperante e boiler instalado e sem funcionar.
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói-RJ, Brasil, 2019.

Setores de pré-preparo de sobremesas e de saladas, o espaço físico desses dois
setores é muito próximo e se confunde, pois não há uma demarcação definindo estas áreas,
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além disso, esse espaço é dividido com os demais colegas com atividades de seleção de
leguminosas no horário da tarde, conforme anteriormente mencionado.
Os funcionários responsáveis pelo setor de sobremesa, durante a presença da
pesquisadora, mostraram que uma das bancadas apresentava vazamento de água, percebido
durante a higienização das frutas. A inexistência de um contrato de manutenção torna
situações aparentemente simples de serem resolvidas em soluções morosas.
Foi mencionado, pelos trabalhadores, que a temperatura no local de trabalho é muito
quente agravada pela à ausência de ventiladores funcionando o que torna o ambiente bastante
desconfortável. Por ocasião da observação de campo, percebeu-se a presença de vestígio de
ventilador próximo ao local de higienização de frutas, conforme Figura 14 A, a seguir:

Figura: 14 A. Ausência de Ventilador.
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói- RJ, Brasil, 2019.
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Considerando a Portaria do Centro de Vigilância Sanitária - CVS 05, de 09/ 04/ 2013
(aplicável somente a serviços de alimentação), na Seção VIII Art. 93, que trata de ventilação,
esta estabelece não utilizar ventiladores, dentre outros, diretamente sobre os alimentos ou nas
áreas de armazenamento e manipulação, no entanto, mesmo com essa restrição os
trabalhadores insistem na solicitação de serem instalados esses equipamentos, nas
dependências da cozinha do RU.
A recente Portaria IVISA-RIO Nº 2-N de 11 de novembro de 2020, ratifica o que
estabelece a portaria, supracitada, em seu Capítulo IV,

subseção III que versa sobre

Ventilação e Exaustão, instituindo no Art. 43 que:
“É vedada a instalação de qualquer equipamento que promova ou
seja capaz de promover a incidência de fluxo de ar diretamente
sobre alimentos, com ou sem aspersão de água, nas áreas de prépreparo, preparo, expedição, distribuição e armazenamento”
(PORTARIA IVISA-RIO nº 2-N de 11/11/2020).
A fim de obter maior conforto térmico na cozinha a área de produção de alimentos
possui exaustores de parede e coifas sobre os caldeirões industriais e sobre os fornos
combinados, porém os trabalhadores alegam que faz muito barulho quando estão em
funcionamento e não percebem grandes melhorias no ambiente quando são acionados. Assim,
esses exaustores só foram vistos funcionando, durante a observação de campo, quando
questionado pela pesquisadora sobre o seu uso.
Observou-se ainda, que na área de cocção há um caldeirão industrial fora do sistema
de exaustão, conforme a Figura 14B, a seguir:

Figura: 14 B. Ausência de coifa sobre o caldeirão industrial.
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói- RJ, Brasil, 2020.
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Porém, os gestores da unidade estão providenciando mais uma coifa para este
equipamento, de modo a reduzir o calor, neste ambiente e atender as normas da Portaria
IVISA-RIO, 2020, no Cap. IV, subseção III, Art. 40 que estabelece nos parágrafos 1º, 2º e 3º,
as seguintes normativas:
“§ 1º Todo e qualquer equipamento emissor de calor, fumaça ou vapor, instalado na área de
preparo de alimentos, deve ser submetido à ação direta de adequada exaustão mecânica,
suficientemente dimensionada à emissão dos gases.
§ 2º Os sistemas de exaustão mecânica devem ser dotados de coifa, que abranja a totalidade
dos equipamentos existentes, incluídas todas as suas dimensões.
§ 3º A exaustão e a ventilação devem evitar o superaquecimento e garantirem padrões
minimamente aceitáveis de conforto térmico nas áreas de manipulação.”
Os trabalhadores do setor de pré-preparo de sobremesas apontaram a insuficiência de
espaço para trabalhar e a necessidade de adiantarem suas atividades para liberar o espaço para
os demais colegas executarem as tarefas de produção de saladas.
No setor de pré-preparo de saladas verificou-se a necessidade de aquisição de
lâminas para os processadores de alimentos, para o desempenho de cortes de hortaliças em
filetes, conforme Figura 15, abaixo:

Figura 15- Execução de corte de hortaliça no processador de alimentos
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói- RJ, Brasil, 2019.
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Situação de improviso foi observada, nesse setor, que pela falta de mesa de apoiopara
as caixas que acondicionam hortaliças processadas os carros galheteiros estavam sendo
utilizados na posição horizontal de forma a auxiliar na altura para o desempenho da tarefa.
Fato confirmado na Figura 16, que se segue:

Figura 16 - Carros galheteiros utilizados como apoio para as caixas de hortaliças.
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói- RJ, Brasil, 2019.

Conforme já informado, a mesma área de trabalho é compartilhada em momentos
diferentes, sendo possível observar que no mesmo espaço ocorre a higienização das hortaliças
na parte da manhã e a tarde a seleção/escolha de leguminosas. Conforme constatada nas
Figuras 17-A e 17-B, que se seguem:
Área de triagem de
leguminosas

Área de higienização
de Hortaliças

Figura 17-A. Compartilhamento de postos de trabalho em horários diferenciados
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói- RJ, Brasil, 2019.
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Figura 17-B. Triagem de grãos de leguminosas (feijão).
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói- RJ, Brasil, 2019.

Na parte da tarde o movimento é mais tranquilo para compartilhar essa área, sendo
ocupada pelos trabalhadores que fazem a tarefa de seleção dos grãos de leguminosas. O
trabalho é executado em grupo e consiste na triagem e descarte de elementos impróprios para
consumo (pedras, palhas, grãos avariados entre outros), conforme mostrado na Figura 17- B,
acima.
No momento da observação de campo o feijão selecionado era de boa qualidade em
comparação com outra marca anteriormente existente na unidade, não apresentando grande
quantidade de elementos impróprios para serem removidos.
A iluminação nesses setores não é adequada, haja vista que, o pé direito da cozinha por
ser duplo implica na fixação das luminárias de modo pendular. Estas por sua vez não estão em
conformidades com o que é preconizado para serviço de alimentação, ou seja, luminárias com
proteção contra queda e explosão, e que atendam ao quesito luminância considerando a
iluminação natural e a reflexão de luz nos aparelhos e bancadas em aço inoxidável, mostrada
na Figura 18, a seguir.
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Figura 18- Luminárias pendulares sem proteção contra quebra e explosão.
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói- RJ, Brasil, 2019.

É de conhecimento que a iluminação inadequada seja pela falta ou pelo excesso
interfere na saúde do trabalhador provocando alterações como:cansaço visual, irritação,
lacrimejamento, cefaléia, incidindo naredução da produtividadepodendo ocorrer, inclusive,
desperdícios dos produtos utilizados influenciando diretamente na produção de refeições, uma
vez que pode interferir no comportamento dos trabalhadores de Unidade de Alimentação e
Nutrição (ABERC, 2003; PEREIRA, 2001).
Ao contrário disso, quando a iluminação é satisfatória pode diminuir o risco de
acometimentos visuais,aumentar a eficiência da produção dos serviços, como também reduzir
acidentes de trabalho (ABERC, 2003; PEREIRA, 2001).
A área de cocção engloba o cozimento dos alimentos em caldeirões, nos fogões e nos
fornos combinados, conforme as seguintes Figuras 19-A, 19-B e 19- C.

Figura 19- A. Cocção em Caldeirões industriais
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói- RJ, Brasil, 2019.

Figura19- B. Cocção em fogão industrial.
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói- RJ, 2019.
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Figura 19- C. Cocção em fornos combinados.
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói- RJ, Brasil, 2019.

Na área de cocção os cozinheiros são responsáveis pelas preparações confeccionadas
em caldeirões específicos, a saber: cocção de proteína, guarnição, arroz e dois para o feijão.
Os auxiliares de cozinheiros dão o apoio necessário para a realização dessas tarefas.São
oferecidos nos cardápios, além dessas preparações, dois tipos de saladas de hortaliças cruas,
sobremesa (frutas ou doces) e refresco.
Nessa área acontece também o envase das preparações quentes relacionadas ao
cardápio, que são acondicionadas nos gastronorms (GN) para posterior distribuição para as
unidades externas e para o consumo nos próprios refeitórios internos,no campus Gragoatá, de
acordo com a Figura 20, abaixo.

Figura 20- Envase das preparações na área de cocção.
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói- RJ, Brasil, 2019.
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O local de instalação do descascador de legumes é considerado inapropriado por ser
muito próximo da área de cocção, onde funcionam os caldeirões, mas devido à presença de
ponto de água nesse ambiente e por falta de espaço na cozinha, não foi possível conseguir
outra localização. A Figura 21, abaixo, mostra a proximidade do equipamento descascador de
legumes com a área de cocção em caldeirões.

Figura 21- Proximidade do descascador de hortifrútis com a área de cocção.
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói- RJ, Brasil, 2019.

No que se refere ao descascador de legumes,este produz muito ruído durante o
processamento sendo verificado que os trabalhadores que operam com este equipamento
utilizam protetor auricular e apesar do barulho excessivo ser percebido em toda a cozinha não
foi observada a utilização desse EPI pelos demais trabalhadores que estavam muito próximos
a essa área.
O sistema de distribuição das refeições no RU é do tipo self service, com controle no
porcionamento do prato protéico e na oferta de sobremesa, que são realizados pelos
trabalhadores escalados para estas atividades.
Os trabalhadores com a função de repositor das preparações no balcão térmico de
distribuição de alimentos, bem como o trabalhador responsável pelo preparo de refresco
executam suas atividades com cinta ergonômica com suspensório (EPI), apropriado para
quem desempenha tarefa de levantamento e transporte de pesosendo observada a atuação do
trabalhador, nas Figuras 22-A e 22-B, a seguir:
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Figuras 22-A e 22-B. Cinta ergonômica para levantamento e transporte de peso.
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói- RJ, Brasil, 2019.

A orientação do uso da cinta abdominal está fixada no setor do almoxarifado e em
demais áreas da cozinha, como regra de segurança para o trabalhador que executa tarefas de
flexão, levantamento de peso, carregamento e descarregamento de materiais e movimentos
intensos da coluna (ANEXO 04).
Quanto aos refeitórios do cenário do estudo, no período da observação direta não
participativa, em decorrência de um vazamento no telhado, o forro do teto do refeitório -1 foi
afetado e a Coordenação do RU decidiu interditar esse espaço, por segurança dos funcionários
e do atendimento a clientela, Figura 23-A. Conforme, a seguir.

Figura 23-A. O forro do Refeitório-1 danificado pelas chuvas, interditado para uso.
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói-RJ, Brasil, 2019.
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O conserto deste refeitório foi realizado no período de recesso escolar no meio do ano
(2019), enquanto isso o atendimento no horário do almoço ocorreu normalmente no Refeitório
2, conforme verificado na Figura 23-B, que se segue.

Figura 23-B - Funcionamento do Refeitório 2, no horário do almoço.
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói- RJ, Brasil, 2019.
.

Quanto ao setor de higienização de pratos e talheres (setor de bandejas) no
momento da observação de campo apenas uma máquina de lavar louças estava funcionando.
A falta de um contrato de manutenção de equipamentos de cozinha industrial faz com que o
trabalho seja sobrecarregado não só para o funcionário como também para o equipamento que
está em uso.
Nesse setor, assim como no setor de higienização de panelas os funcionários também
se queixaram do calor e do número insuficiente de ventiladores. No período da pesquisa os
ventiladores estavam em fase de aquisição e a contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de cozinha
industrial estava sendo finalizada.
Foi observado que apesar da existência de luvas de proteção, os trabalhadores do setor
de higienização de pratos e talheres são muito resistentes ao uso desse material durante o
desempenho das atividades, alegando que as luvas dificultam a execução das tarefas, No
momento da observação foi reforçada, pela pesquisadora, a importância do uso de luvas como
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medida protetora contra os riscos físicos de acidentes por corte na manipulação de utensílios e
riscos biológicos. Figuras 24A e 24-B, abaixo:

Figuras 24-A e 24- B-Trabalhador sem luvas de proteção, por livre escolha.
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói- RJ, Brasil, 2019.

As relações socioprofissionais entre os pares de modo geral pareceram harmoniosas,
sendo destacado como um bom ambiente de trabalho o setor de pré- preparo de carnes,
seguido do setor de higienização de pratos e talheres e o setor que pareceu mais conflitante foi
o de cocção, englobando o trabalho nas bancadas de pré-preparo.
Quanto à sinalização das áreas de trabalho não foram observadas placas
sinalizadorasdos setores de trabalho existentes na unidade.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO DO ALCESTE

4.1.3. Resultados e discussão do software ALCESTE

O software ALCESTE é um instrumento auxiliar na interpretação de discurso, assim
durante o procedimento de análise lexical, após verificar os vocábulos, o aplicativo passa a
separar o texto e classificá-lo utilizando, nesse momento, várias técnicas específicas do
programa, tais como: quebra de unidade de contexto e classificação hierárquica de cima para
baixo (descendente). Vale informar que no ALCESTE uma palavra, só será analisada quando
estiver presente em pelo menos quatro unidades de texto.
Nessa pesquisa, o corpus foi constituído por 52 unidades de contextos iniciais (u.c.i.)
ou entrevistas, esse corpus em decorrência da operacionalização realizada pelo aplicativo
ALCESTE foi dividido em 354 unidades de contextos elementares (u.c.e.) composta por
2.650 palavras, vocábulos ou formas distintas. Após a redução dos vocábulos às suas raízes,
obteve-se 361 palavras analisáveis e 19 palavras instrumentos, num total de 380 palavras.
Das 354 unidades de contextos elementares foram selecionadas 282 u.c.e.,
correspondentes a 79,66% do material para compor o estudo (aproveitamento do texto
superior a 70%),o que se traduz em um corpus homogêneo e consistente e foram eliminandos
20,34% das u.c.e. restantes. As 282 u.c.e. analisáveis distribuíram-se em duas Classes 1 e 2,
decorrentes da Classificação Hierárquica Descendente.

4.1.3.1. Classificação Hieráquica Descendente

Nesse estudo optou-se por escolher o tipo de classificação dupla, uma vez que como
regrautiliza-se uma classificação simples quando o corpus é pequeno e a classificação dupla
torna-semuito interessante quando o corpus é extenso, nesse caso 72.253 caractéres (maior
que 70.000). Importa dizer que em uma análise padrão, os parâmetros são predefinidos para
que o ALCESTE proceda as duas classificações sucessivas para manter as classeso mais
estável.
De acordo com as informações gerais obtidas do resultado do software ALCESTE esse
aplicativo gerou dupla Classificação Hieráquica Descendente originando duas Classes
(ANEXO 05), conforme apresentadas no dendrograma da Figura 25, a seguir:
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Figura 25-Dendrograma com dupla Classificação Hierárquica Descendente,
originando as Classes 1 e 2.
Fonte: Resultado da operacionalização do ALCESTE . Niterói-RJ,Brasil, 2020.
Durante o processamentoo aplicativo Alceste procedeu duas classificações sucessivas
para manter as Classes as mais estáveis possíveis. Assim,as Classes 1 e 2 mantiveram-se
inalteradas na 1ª e a 2ª Classificação Hierárquica Descendente, ocorrendo de forma idêntica,
conforme esquematizado, a seguir:
Arranjos das ClassificaçõesHierárquicas Descendentes das Classes:
1ª Classificação Hierárquica Descendente
Classe 2
282 u.c.e.
79,66% de aproveitamento
Classe 1
2ª Classificação Hierárquica Descendente
Classe 2
282 u.c.e.
79,66% de aproveitamento
Classe 1
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Conforme os dados extraídos do resultado do Alceste a distribuição das u.c.e. nas
Classes mostrou que a Classe 1 reuniu o menor quantitativo de u.c.e. com o percentual de
30,50% (86 u.c.e.) em relação ao total analisado, enquanto que a Classe 2 alcançou o
percentual de 69,50% (196 u.c.e.).
O Gráfico 2, abaixo, mostra a grande variação no percentual de u.c.e. entre as Classes.

Classe 1

30,50%

Classe 2

69,50%

GRÁFICO 2- Percentual de u.c.e por Classes. Niterói, RJ- Brasil, 2020
Fonte: Elaborado pela autora. Niterói, RJ- Brasil, 2020.

Mediante os arranjos das Classes estas estão apresentadas nessa ordem, indo do maior
percentual de u.c.e. para o menor percentual com exibição dos respectivos temas, assim
definidos:
Classe 2 (69,50% de u.c.e.) - Relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho;
Dificuldades e necessidades laborais do trabalhador diante de condições adversas no trabalho;
Estratégias defensivas frente ao aborrecimento laboral; Satisfação no trabalho e Problemas de
saúde relacionados ao trabalho em UAN.
Classe 1 (30,50% de u.c.e.) - Problemas de saúde relacionados ao trabalho em UAN;
Satisfação no trabalho; Estratégias defensivas frente ao aborrecimento laboral; Dificuldades e
necessidades laborais do trabalhador diante de condições adversas no trabalho e
Relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho.
Para se chegar à definição dos grupos temáticos provenientes das duas classes foram
considerados os agrupamentos, realizados pelo software ALCESTE, das formas reduzidas que
apresentaram similitudes, a partir das palavras plenas ou do contexto semântico. Assim, após
a leitura do material originário das u.c.e. das classes ( ANEXO 06 e ANEXO 07), foi possível
identificar quais assuntos estavam agrupados em cada uma destas classes.A Tabela 02, a
seguir, apresenta as classes e os temas.
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Tabela 02– CLASSES E RESPECTIVOS TEMAS
CLASSES

TEMAS DAS CLASSES

CLASSE 1

Problemas de saúde relacionados ao trabalho em UAN; Satisfação no
trabalho; Estratégias defensivas frente ao aborrecimento laboral; Dificuldades
e necessidades laborais do trabalhador diante de condições adversas no
trabalho e Relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho.

CLASSE 2

Relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho; Dificuldades e
necessidades laborais do trabalhador diante de condições adversas no
trabalho; Estratégias defensivas frente ao aborrecimento laboral; Satisfação
no trabalho e Problemas de saúde relacionados ao trabalho em UAN.

Fonte: Elaborado pela autora. Niterói- RJ, Brasil, Brasil, 2020.

As duas Classes possuem u.c.e. de textos diferentes entre si, porém com abordagem de
mesmo conteúdo temático, diferenciando na frequência do percentual com que os temas
surgiram em cada Classe. Logo, na Classe 1 houve predomínio da temática “Problemas de
saúde relacionados ao trabalho em UAN” (69,35%), enquanto que a Classe 2 exibiu o
percentual de 30,65% para o mesmo assunto, os demais temas a Classe 2 dominou
apresentando o maior percentual em todos os itens em comparação com a Classe 1. Observouse ainda que, a Classe 1 possuía percentuais crescentes e a Classe 2 percentuais decrescentes
para os mesmos temas da Classe 1, conforme aponta o Quadro 09, abaixo.
Quadro 09 - Percentuais alcançados por cada Classe, segundo os temas.
TEMAS
CLASSE 2

CLASSE 1

Relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho

91,67%

8,33%

Dificuldades e necessidades laborais do trabalhador diante
de condições adversas no trabalho
Estratégias defensivas frente ao aborrecimento laboral

74,50%

25,50%

65,38%

34,62%

Satisfação no trabalho

52,25%

43,75%

Problemas de saúde relacionados ao trabalho em UAN

30,65%

69,50%

Fonte: Elaborado pela autora.Niterói- RJ, Brasil, Brasil, 2020.

De modo a corroborar com as análises, seguem as representações gráficas dos
resultados advindos do programa ALCESTE, com os percentuais de u.c.e. por Classes,
conforme as Figuras de 26 a 30, a seguir:
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Legenda
Classe 1: 86 u.c.e.
Classe 2: 196 u.c.e.
Total das Classes
u.c.e. Eliminadas

Figura 26- Seleção de u.c.e.

Figura 27- Distribuição de
u.c.e.no corpus

Figura 29 - Variáveis e nº das entrevistas

Figura 28- Distribuição de
u.c.e. válidas nas Classes

Figura 30- Distribuição da *ent_01nas Classes

Fonte: Resultado do ALCESTE. Niterói-RJ, Brasil 2020.

As Figuras de 26 a 30 são representações gráficas das Classes e das u.c.e., segundo as
variáveis: seleção de u.c.e.; percentuais de u.c.e. no corpus; percentuais de u.c.e. válidas nas
Classes; variáveis formadoras das linhas estreladas e número das entrevistas; e distribuição da
primeira entrevista (*ent_01 ) nas duas Classes.
Nesta dinâmica tem-se que aFigura 26, acima, apresenta a seleção de u.c.e.válidas e as
u.c.e. eliminadas que corresponderam, respectivamente, aos percentuais 79,66% (n=282u.c.e.)
e 20,34% (n=72 u.c.e.).
A Figura 27 exibe a distribuição percentual das Classes sobre o total das u.c.e. do
corpus, logo a Classe 1 participou com 24,30% de u.c.e. e a Classe 2 com 55,36% restando
20,34% de u.c.e. eliminadas.
Na Figura 28 observou-se o percentual de u.c.e. válidas distribuídas sobre as duas
Classes apontando para o maior quantitativo na Classe 2 com 69,50% e o menor quantitativo
para a Classe 1 com 30,50%.
A Figura 29 traz as formas simplificadas das variáveis: entrevista(ent);escolaridade
(esc);gênero (gen); idade (id); setor de trabalho (set); tempo de trabalho (tempt) e vínculo
empregatício (vin) e as representações dos nº das entrevistas (ent_01; ent_02;
ent_03...ent_52).
A Figura 30 exemplificou a entrevista 01 (*ent_01), que foi a primeira entrevista
realizada nesse estudo, assim, observou-se na Figura 30 que a entrevista 01 fez parte apenas
da Classe 2, daí a representação gráfica ser exclusivamente marcada pela cor verde
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correspondente a esta Classe. De forma semelhante, além da *ent_01 as *ent_11; *ent_14;
*ent_20; *ent_23; *ent_24; *ent_27; *ent_32; *ent_34; *ent_37 e *ent_41, também não
fizeram parte da Classe 1. No caso da Classe 2 entre todas as 52 entrevistas apenas a *ent_26
ficou excluída desta Classe.
Reforça-se que mediante a apropriação do conteúdo significativo das Classes 1 e 2 e da
aproximação das temáticas advindas de cada uma delas emergiu uma única categoria, que
passou a ser denominada Categoria 1, conforme apresentada a seguir:

Classe 2

Categoria 1-

Intitulada: Relação interpessoal no trabalho;
dificuldades e necessidades laborais dos
trabalhadores; doenças ocupacionais de
trabalhadores de UAN; estratégias defensivas e
satisfação no trabalho.

Classe 1

4.1.3.2. Apresentação e Discussão das Sub-Categorias da Categoria 1
De modo a facilitar a compreensão do desenvolvimento da pesquisa os resultados e as
discussões estão apresentados e estruturados da seguinte forma: iniciou-se com a nomeação e
a apresentação das classes, a seguir a caracterização dos integrantes da pesquisa nas devidas
classes, considerando os dados sociodemográficos e profissionais e na sequência foram
apresentadas as cinco sub-categorias decorrentes da Categoria 1, a fim de favorecer a
apresentação dos dados e a discussão dos mesmos.
O Quadro 10, a seguir, diz respeito à Classe 1 e estão apresentados os números de
formas, as formas reduzidas dos vocábulos mais significativos dessa Classe, ou seja, as
palavras selecionadas e ordenadas pelo valor decrescente de Qui-quadrado (X2), os valores
decrescentes de X2, as frequências do corpus e da classe, os percentuais da classe (%), além
das categorias gramaticais.
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QUADRO 10-Formas Reduzidas e Significativas da Classe 1 do Grupo
Temático:Problemas de saúde relacionados ao trabalho em UAN; satisfação no trabalho;
estratégias defensivas frente ao aborrecimento laboral; dificuldades e necessidades laborais do
trabalhador diante de condições adversas no trabalho e relacionamento interpessoal no
ambiente de trabalho. Niterói - RJ, Brasil, 2020.
Nº de
Formas
X2
Freq.
Freq.
%
Categorias Gramaticais
Formas Reduzidas
Corpus Classe Classe
316
sim
52
81
50
62% Formas não reconhecidas
170
fique+
36
20
18
90% Formas não reconhecidas
98
coluna
27
14
13
93% Formas não reconhecidas
102
condicoes
23
29
20
69% Formas não reconhecidas
43
afastado
21
9
9
100% Formas não reconhecidas
61
apresentei
21
9
9
100% Formas não reconhecidas
212
melhorar
20
24
17
71% Formas não reconhecidas
410
*ent_30
4
6
4
67% Formas não reconhecidas
432
*ent_52
4
4
3
75% Formas não reconhecidas
461
*tempt_24
4
4
3
75% Formas não reconhecidas
450
*set_ppv
3
81
31
38% Formas não reconhecidas
379
eu+
3
134
48
36% Auxiliares para ser e ter
395
*ent_15
2
5
3
60% Formas não reconhecidas
415
*ent_35
2
7
4
57% Formas não reconhecidas
399
*ent_19
2
5
3
60% Formas não reconhecidas
368
tres
2
5
3
60% Marcadores de intensidade
366
Devo ir
2
5
3
60% Verbos modais (provavelmente)
Fonte: Resultado ALCESTE, Niterói-RJ, Brasil 2020.

Do mesmo modo o Quadro 11, que se segue, mostra o número de formas, as formas
reduzidas dos vocábulos mais característicos da Classe 2 selecionadas e ordenadas pelo valor
decrescente de Qui-quadrado (X2), os valores decrescentes de X2, as frequências do corpus, as
frequências da classe, os percentuais da classe (%) e as categorias gramaticais.
QUADRO 11-Formas Reduzidas e Significativas da Classe 2 do Grupo Temático:
Relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho; dificuldades e necessidades laborais do
trabalhador diante de condições adversas no trabalho; estratégias defensivas frente ao
aborrecimento laboral; satisfação no trabalho e problemas de saúde relacionados ao trabalho
em UAN. Niterói - RJ, Brasil, 2020.
Nº de
Formas
X2
Formas Reduzidas
326
tenho
21
376

qu+

11

374

se

8

Freq.
Freq.
%
Categorias Gramaticais
Corpus Classe Classe
51
49
96% Formas não reconhecidas
Demonstrativo, indefinido e relativo
185
141
76%
(palavras-chave)
41
36
88% Marcadores de pessoa (palavras-chave)
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Nº de
Formas
X2
Formas Reduzidas
363
e
5
373
nos
5
381
*ent_01
4
446
*set_hp
3
377

ai

3

397
375

*ent_17
te

2
2

Freq.
Freq.
%
Categorias Gramaticais
Corpus Classe Classe
202
148
73% Formas não reconhecida
80
63
79% Marcadores de pessoa (palavras-chave)
8
8
100% Formas não reconhecidas
13
12
92% Formas não reconhecidas
Auxiliares para ser e ter (palavras33
27
82%
chave)

10
5

9
5

90%
100%

Formas não reconhecidas
Marcadores de pessoa (palavras-chave)

Fonte: Resultado ALCESTE, Niterói-RJ, Brasil 2020.

As u.c.e. das Classes 1 e 2 foram apresentadas,respectivamente, nos ANEXOS 06 e
07, sendo que a Classe 1 possui 41 sujeitos e a Classe 2 conta com 51 integrantes. De modo
que 40 participantes contribuíram, concomitantemente, com u.c.e. nas duas Classes.
A Tabela 03, a seguir, traz a distribuição dos participantes da Categoria 1, segundo os
gêneros feminino e masculino,nas Classes 1 e 2.
Tabela 03 – Distribuição dos participantes, por gêneros nas Classes 1 e 2 da Categoria1.
Gêneros
Feminino

Nº de participantes
Classe 1
13

Nº de participantes
Classe 2
13

Masculino

28

38

Total

41

51

Fonte: Elaborado pela autora. Niterói-RJ, Brasil 2020.

Compondo a Categoria 1 desse estudo, com relação ao gênero a maioria dos
participantes era do gênero masculino representado por 39 integrantes e 13 do gênero
feminino distribuídos nas duas Classesconforme a Tabela 02,acima.
Vale esclarecer que, nos 38 participantes masculinos da Classe 2 estão inclusos os
mesmos 27 da Classe 1. Sendo que na Classe 1 por possuir 28 participantes do gênero
masculino, certamente apenas 1 do masculino não fez parte da Classe 2, já que no total temos
39 participantes masculinos.
O gênero feminino participou integralmente nas duas Classes.
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A Tabela 04 que se segue apresenta a distribuição dos participantes por faixa etária,
nas duas Classes da Categoria 1.

Tabela 04 - Distribuição das Faixas Etárias, nas Classes 1 e 2 da Categoria 1.
Faixas Etárias

Classe 1

Classe 2

<40 anos

14

16

40 – 59 anos

20

27

≥ 60 anos

07

08

Total

41

51

Fonte: Elaborado pela autora. Niterói-RJ, Brasil 2020.

A idade dos entrevistados variou de 29 a 68 anos com participação majoritária na faixa
de 40 a 59 anos representada por 27 trabalhadores. A faixa etária < 40 anos foi composta por
17 integrantes e os > 60 anos eram em menor número, o que correspondeu a 08 integrantes.
A Tabela 05 apresentada a seguir, mostra o nível de escolaridade dos participantes
referentes às Classes 1 e 2 da Categoria 1.
Tabela 05 - Distribuição do nível de escolaridade, nas Classes 1 e 2 daCategoria1.
Nível de Escolaridade

Classe 1

Classe 2

Ensino Fundamental incompleto

08

09

Ensino Fundamental completo

02

06

Ensino Médio incompleto

05

05

Ensino Médio completo

20

26

Ensino Superior incompleto

03

02

Ensino Superior completo

03

03

Total

41

51

Fonte: Elaborado pela autora. Niterói-RJ, Brasil 2020.
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Observou-se que os trabalhadores se fizeram representar em todos os níveis de
escolaridade, com predomínio de participantes com Ensino Médio completo (26 trabalhadores).
Não terminaram o Ensino Fundamental 09 participantes e 06 concluíram esse ensino; 03
trabalhadores possuíam formação superior concluída e 03 a concluir. Na Classe 2 o nível de
escolaridade dos participantes foi melhor quando comparado com a Classe 1.
Com relação a Tabela 06, abaixo, diz respeito ao vínculo empregatício dos
participantes distribuídos nas duas Classes da Categoria 1.
Tabela 06 – Distribuição dos participantes, por vínculo empregatício nas Classes 1 e 2 da
Categoria 1.
Vínculo Empregatício
Nº de participantes
Nº de participantes
Classe 1
Classe 2
Estatutários
09
11
Celetistas

32

40

Total

41

51

Fonte: Elaborado pela autora. Niterói-RJ, Brasil 2020.

Quanto ao vínculo empregatício, os trabalhadores celetistas e estatutários tiveram
participação nas duas Classes, sendo que foi evidenciado, neste estudo, um quantitativomaior
de trabalhadoresceletistas (n = 41), com a concentração majoritária na Classe 2 (n = 40), dessa
Categoria.
Utilizando-se o mesmo raciocínio anteriormente explicado na Tabela 03, deduz-se que
um celetista diferente dos que estão na Classe 2 pertence apenas a Classe 1, totalizando 41
celetistas. Os Estatutários (funcionários públicos federais), neste estudo, participaram em
menor número, como também, de modo geral,estão em número reduzido na unidade.

Na Tabela 07 que se segue foram destacados os setores de trabalho que fizeram parte
desta pesquisa, sendo demonstrada a distribuição do número de participantes nas distintas
Classes da Categoria 1 e o máximo de participantes na pesquisa, por setores de trabalho.
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Tabela 07 – Participação dos trabalhadores por setores de trabalho nas Classes 1 e 2 da
Categoria 1.
Máx. por
Setores de
Classe 1
Classe 2
setores
trabalho
03

Recepção e estocagem

03

03

14

Pré-preparo de vegetais

14

13

07

Pré-preparo de carnes

07

07

06

Cocção

04

06

07

Distribuição de refeições

05

07

08

Higienização de pratos e talheres

05

08

03

Higienização de panelas

01

03

04

Pré-preparo de sobremesas

02

04

52

Total

41

51

Fonte: Elaborado pela autora. Niterói-RJ, Brasil 2020.

De acordo com a análise dos dados,houve uma maior participação dos trabalhadores
que laboram no pré-preparo de vegetais, representada por 14 indivíduos presentes na Classe 1.
A Tabela 08 a seguir, mostra o tempo de trabalho, na Unidade de Alimentação e
Nutrição do RU/UFF, dos participantes da pesquisa, distribuídos nas duas Classes da
Categoria 1.
Tabela 08- Tempo de trabalho na UAN e distribuição dos participantes nas Classes 1 e 2 da
Categoria1.
Tempo de trabalho
Classe 1
Classe 2
<05 anos

11

14

05 a 10 anos

16

21

>10 anos

14

16

TOTAL

41

51

Fonte: Elaborado pela autora. Niterói-RJ, Brasil 2020.
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No que se refere ao tempo de trabalho na Unidade de Alimentação do Restaurante
Universitário, este tempo variou de 1 a 36 anos, sendo um trabalhador com um ano de
trabalho e quatro com 36 anos de profissão no RU.
O maior número de participante do estudo encontrava-se na faixa de 05 a 10 anos de
trabalho o que correspondeu a 21 integrantes, sendo a maior concentração na Classe 2( n=21).
Com menos de 05 anos existiam 15 trabalhadores sendo que, 14 fizeram parte da Classe 2 e
11 da Classe 1 e com mais de 10 anos 16 participantes concentrados na Classe 2.
Considerando que a Categoria 1 que emergiu desta investigação versa sobre a“relação
interpessoal no trabalho; dificuldades e necessidades laborais dos trabalhadores; doenças
ocupacionais de trabalhadores de UAN; estratégias defensivas e satisfação no trabalho” e que
estas temáticas corroboram subsidiando os objetivos deste estudo, faz-se necessário apresentálas destacadas em sub-categorias, para uma melhor exposição dos resultados originários do
processamento do Alceste. Nesta lógica, foram criadas cinco Sub-Categorias, que estão
apresentadas, no Tabela 09, a seguir:
Tabela 09- Sub-Categorias e respectivos eixos temáticos.
SUB-CATEGORIAS
EIXOS TEMÁTICOS
Sub-Categoria -1

Relação interpessoal no trabalho

Sub-Categoria -2

Dificuldades e necessidades laborais dos trabalhadores

Sub-Categoria -3

Doenças ocupacionais de trabalhadores de UAN

Sub-Categoria -4

Estratégias defensivas

Sub-Categoria -5

Satisfação no trabalho

Fonte: Elaborado pela autora. Niterói- RJ, Brasil, Brasil, 2020.

✓ 4.1.3.2.1.SUB-CATEGORIA-1. Relação interpessoal no trabalho

Esta Sub-Categoria-1 traz a relação interpessoal entre pares e hierarquias, onde
observamos que de forma majoritária os entrevistados nesta pesquisa mantêm um bom
relacionamento com os colegas e com seus superiores, no entanto, percebe-se também que
nem todos os trabalhadores estão satisfeitos com esta relação.
As expressões apresentadas a seguir são oriundas das u.c.e., a partir dos relatos dos
participantes do estudo. Assim, verificou-se nas u.c.e., a seguir, um bom relacionamento entre
eles:
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[...] com os colegas e com a chefia eu tenho uma boa relação com todo mundo
... até com a chefia, não tenho nada a falar da chefia. (u.c.e.:312 Classe:
2X2:15)
[...] o relacionamento com os meus colegas sempre foi bom e com a chefia
sempre foi bom também, sempre que precisei eles me ajudaram. (u.c.e.: 197
Classe: 2X2:7)
[...] a minha relação é boa com os colegas não tenho problema nenhum e com
a chefia também a chefia da empresa e a chefiada uff também. (u.c.e.:238
Classe: 2X2:1)
[...] eu me relaciono muito bem com meus companheiros de trabalho, não tive
problema com ninguém graças a Deus não tive problemas com a chefia
tambem não tenho nada a falar. (u.c.e.:179 Classe: 2X2:0)
Nas falas, a seguir, existem declarações de desconfianças entre os colegas e conflitos
nas relações de trabalho, conforme citadas nas u.c.e. abaixo:
[...] com os colegas têm uns que eu confio e têm outros que é assim trabalho o
dia todo porque tenho que trabalhar, o trabalho aqui em si eu sei que é
cansativo e a fofoquinha de colegas desanima, às vezes você fica triste.
(u.c.e.:118 Classe: 2X2:9)
[...] a relação com os colegas eu escolho a dedo, os chefes eu não tenho o que
falar me dou bem, mas colega temos que ver (u.c.e.:267 Classe: 2X2:1)
[...] a relação com os colegas é boa, mas às vezes têm desavencas, mas é
normal por causa do estresse do trabalho, normal isso acontecer. (u.c.e.:29
Classe: 2X2:0)
[...] não tenho dificuldade para me relacionar não eu não confio, e isso, eu sou
muito reservada. (u.c.e.:154 Classe: 2X2:0)
[...] em relação aos amigos é contado nos dedos quem nós podemos sentar
para conversar ou não, são poucos. (u.c.e.: 153 Classe: 2X2:1)
[...] às vezes sem motivo nenhum a pessoa te persegue, amigos que te invejam,
querem te perturbar alguma coisa eu descarto, me afasto, ajudo quando tem
que trabalhar em grupo, mas no particular cada um no seu quadrado, eu me
afasto. (u.c.e.:245 Classe: 2X2:0)
No entanto, se observou também declarações de trabalho em equipe, com ajuda mútua
entre eles e o bom relacionamento com a chefia imediata, segundo as u.c.e., abaixo:
[...] a relação com os colegas desses que trabalham comigo se ajudam, no meu
grupo nos temos um diálogo, acostumamos a ajudar um ao outro e com o
encarregado nós procuramos sempre conversar. (u.c.e.:232 Classe: 2 X2:1)
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[...] com os colegas no nosso setor de trabalho alí nós somos unidos um
depende do outro um falta o outro cobre. (u.c.e.:106 Classe: 2 X2:8)
[...] os colegas alí um supre o outro. (u.c.e.: 60 Classe: 1X2:0)
[...] muito boa pessoa e para mim tudo bem nós acatamos as ordens das
nutricionistas nós sabemos o que fazer, o nosso setor é o que dá menos
estresse para a chefia não tem essa de disse e me disse. (u.c.e.:59 Classe:
2X2:0)
No que diz respeito ao relacionamento com os colegas e com a chefia seguem as
declarações de um dos entrevistados, expressas nas duas u.c.e., que se seguem:
[...] as relações com os colegas são relações humanas, tudo que envolve esse
aspecto humano traz características individuais e isso automaticamente,
independente da nossa vontade traz conflitos, a chefia está dentro desse
contexto. (u.c.e.: 319 Classe: 2 X2:2)
[...] além dessas diferenças interpessoais a chefia já traduz em si uma
autoridade, porque a chefia dentro de um grupo é o lider e vejo que as pessoas
misturam a liderança com autoritarismo, o lider não tem que ser
autoritário.(u.c.e.: 322Classe: 2 X2:0)
Mediante este contexto as u.c.e. que foram elencadas demonstrando o relacionamento
mais reservado e evidentemente distante entre os trabalhadores e as chefias e vice-versa, são
as seguintes:
[...] com os colegas são boas, mas com a chefia não se integra muito conosco,
não conversa muito conosco. (u.c.e.:192 Classe: 2 X2:8)
[...] minha relação é profissional com os colegas, a chefia eu não posso dizer
muito porque nós só conversamos o necessário no dia a dia do trabalho, a
relação é boa. (u.c.e.:227 Classe: 2 X2:2)
[...] em relação à chefia eu não tenho o que falar não, não tenho que reclamar,
também, não temos essa oportunidade de estar chegando muito naquela
pessoa alí para falar sobre alguma coisa. (u.c.e.: 153 Classe: 2 X2:1)
[...] com os colegas é normal é tranquilo e com a chefia eu acho que a chefia
deixa a desejar não pergunta como estamos não procura saber. (u.c.e.:168
Classe: 2 X2:1)
[...] coma chefia às vezes as coisas são muito difíceis, complicam muito as
coisas. (u.c.e.:106 Classe: 2 X2:8)
[...] com os colegas bom entrosamento, mas algumas chefias dão trabalho,
tem algumas pessoas que pelo amor de Deus, só Jesus na causa. (u.c.e.:63
Classe: 2 X2:2)
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Neste estudo, notou-se grande descontentamento com a chefia e com os colegas, na
percepção de dois entrevistados, conforme mencionado nas u.c.e. abaixo:
[...] a relação é horrível, com os colegas e com a chefia.(u.c.e.:222 Classe: 2
X2:6)
[...] péssima com a chefia e com os colegas, não sou pessoa intratável.
(u.c.e.:304 Classe: 2 X2:4)
Evidenciou-se ainda que os trabalhadores sentem dificuldades de expressar sua
opinião quando se trata do relacionamento com a chefia, queixando-se de que não são ouvidos
e não têm autonomia, conforme comprovam as u.c.e., a seguir:
[...] com a chefia ...aí dificulta não aceitam a nossa opinião, não podemos
passar para eles, porque acham que não podemos nos meter. (u.c.e.:106
Classe: 2 X2:8)
[...] hoje nós trabalhamos sob pressão,hoje não pode dá opinião em mais nada
a nossa palavra não influi muito. (u.c.e.:103 Classe: 1 X2:11)
[...] e quando se trata às vezes da chefia é assim nós ficamos numa situação
complicada porque vemos que o serviço vai dá errado, nós chamamos e
tentamos avisar, aí eles falam que tem que ser como nós queremos, não
fomos ouvidos pela chefia. (u.c.e.:129 Classe: 2 X2:2)
[...] às vezes você não tem muita autonomia. (u.c.e.:117 Classe: 2 X2:2)
[...] as nutricionistas acham que temos que fazer_o_que_elas_acham, mas eu
digo gente é melhor fazer assim, mas elas_não_concordam, então eu vou fazer
do jeito delas (u.c.e. : 311 Classe : 2 X2 : 1)
[...] nós falamos mas eles_não_nos_escutam nós queremos levar por lado
mais prático para o trabalho fluir mais rápido, mas eles, os gestores são
complicados eles não_nos_escutam (u. c.e. : 93 Classe : 2 Khi2 : 1)

Conforme descrito na u.c.e., acima, pecebeu-se que o diálogo é restrito e os
trabalhadores têm de fazer as tarefas do jeito que o chefe quer. Corrobora com este relato o
estudo de Augusto et al.,(2014), com profissionais de uma fundação pública de pesquisa, em
Brasília, ao ser mencionado que reproduzem os procedimentos, continuamente,sem parar para
pensar se o que estão fazendo é adequado ao momento. Do mesmo modo declararam que não
são ouvidos e não participam das decisões e que estas são tomadas somente pela hierarquia
institucional, este fato se assemelha ao encontrado no RU/UFF.
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Lancman (2008, p. 176), afirma que quando o trabalhador não participa das decisões,
ou seja, está impedido de contribuir com sua experiência e seu saber fazer ou quando não
consegue trabalhar a sua maneira, de acordo com suas crenças e princípios, ele também fica
impedido de transformar seu sofrimento em atos significativos que resulte em prazer. Nessa
lógica, o trabalho pode ser produtor de sofrimento patogênico, de desequilíbrio e de
enfermidades.
✓ 4.1.3.2.2 SUB-CATEGORIA-2. Dificuldades e necessidades laborais dos
trabalhadores
Sabe-se que em Unidades de Alimentação e Nutrição, onde as condições ambientais e
físicas se apresentam de formas inadequadas, torna-se frequente a constatação de dificuldades
laborais devido ao espaço físico, excesso de ruídos, temperatura e umidade elevada, dentre
outros (PROENÇA, 1993; COUTO, 1995; TEIXEIRA, 2006; COLARES & FREITAS,
2007).
Nessa perspetiva, na Sub-Categoria-2 considerou-se as condições de trabalho levandose em conta os elementos que dizem respeito às estruturas do cenário pesquisado, como:
temperatura no ambiente de trabalho (ventilação); ruído/barulho; espaço físico; piso;
equipamentos e utensílios e demais itens que foram citados por alguns trabalhadores como:
EPI; uniforme; insumos alimentícios; salário e insalubridade/periculosidade.
Considerando os dados coletados e analisados nesta pesquisa os trabalhadores
emitiram opiniões acerca das dificuldades encontradas durante a execução de suas tarefas e
citaram alguns itens necessários para melhorar as suas condições de trabalho.
Entre as dificuldades e as necessidades para melhorar as condições de trabalho
relatadas pelos investigados, as maiores queixas foram com relação às condições climáticas da
cozinha, apontando para a falta de ventiladores nos distintos setores da unidade. Somado a
isso, o excesso de barulho também foi referido, destacando o equipamento industrial
descascador de legumes (“robot”), nesse cenário. No que concerne a estas falas enfatizam-se
as u.c.e., que se seguem referentes às Classes 1 e 2:
[...] eu só acho que quando chega o verão lá é muito quente, os ventiladores
não funcionam, por causa do calor eu desmaio porque não aguento,
precisamos de um ar condicionado, ventiladores na sala do café (u.c.e.:239
Classe: 2 X2:0)
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[...] para melhorar as nossas condições de trabalho tinha que ver esse robot
porque o robot que chegou aqui para nós faz um barulho horroroso.
(u.c.e.:338 Classe: 1 X2: 1)
[...] não sei se seria possível a cozinha ser climatizada tinha que ter uma
climatização ampla para todo mundo e esse robot que tem aí ele é muito
barulhento, muito barulhento o barulho é infernal, incomoda a todos.
(u.c.e.:74 Classe: 2 X2:5)
[...] o ventilador queimou, é horrível...quando está o robot ligado o barulho é
tanto que não tem como ficar ali não, nós não aguentamos ali não. (u.c.e.: 4
Classe: 2 X2:0)
[...] quando está ligado todo o maquinário lá embaixo o fogão, o forno, tudo
aquilo alí vira um inferno de barulho e de calor tudo acumulado. (u.c.e.:72
Classe: 2 X2:0)
Colares & Freitas (2007), corroboram com a descrição do ambiente de trabalho ao
afirmarem que, em geral, a área de produção de refeições das Unidades de Alimentação e
Nutrição exibe condições de trabalho irregulares com ruídos excessivos, altas temperaturas,
iluminação insuficiente, instalações e equipamentos precários.
A existência de muito barulho no ambiente laboral, além das condições de trabalho
oferecerem riscos à segurança das pessoas, foram identificadas como vivências “Graves”no
RU/UFF na avaliação da Escala de Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho. Esses
achados foram bem pertinentes, tendo sido apreendido de forma semelhante pelo software
ALCESTE, corroborando assim com estes resultados.
Reforça-se que a fala dos sujeitos investigados foram bastante contundentes
ratificando tais situações. Nesta perspectiva, as condições de trabalho do RU/UFF são
insatisfatórias e “Graves”quanto às questões ruído e segurança e precisam ser, urgentemente,
melhoradas devido ao forte risco de causar danos à saúde dos trabalhadores.
O ruído excessivo pode ocasionar distúrbios neuropsíquicos e somáticos interferindo
diretamente na saúde do trabalhador, podendo diminuir a capacidade de coordenação motora,
provocar transtorno do sono, alteração do humor, do sistema cardiovascular, do equilíbrio,
trazendo como consequência irritabilidade, enjoos, falta de atenção, cansaço e diminuição da
concentração (SILVA, 1995; COSTA, 2003; SANTOS, 1997).
As queixas de altas temperaturas nas dependências da cozinha do RU são decorrentes
da concentração dos diversos equipamentos produtores de calor, contribuindo com esta
condição, como é o caso dos caldeirões industriais, fogões, fornos, passthrough quente, dentre
outros, conforme demonstrado nas imagens a seguir:
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Figuras 31- A, B e C.-Equipamentos que emitem muito calor para o ambiente da cozinha
industrial/RU
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói- RJ, Brasil, 2020.

Aliado a isso, o Restaurante Universitário possui uma estrutura de ventilação
composta por janelas; exaustores e coifas, sendo essas duas últimas subutilizadas pelos
funcionários, que preferem não acionar o sistema de exaustão existente alegando o ruído
excessivo. Tal sistema, está sendo ilustrado nas Figuras 32 A e B, abaixo.

Figuras 32 A e B - Sistema de ventilação no setor de produção de refeições do RU/UFF.
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói- RJ, Brasil, 2020.

Apesar da existência de sistema de exaustão na unidade, quando este é acionado
produz ruído ensurdecedor sendo recusada a sua utilização, pelos trabalhadores deste local,
que preferem manter os exaustores desligados. Ressalta-se nessa questão do ruído a
resistência dos trabalhadores em utilizar o protetor auricular, disponibilizado pelo serviço.
De acordo com a Portaria do Centro de Vigilância Sanitária - CVS 05, de 09 de abril
de 2013, Seção VIII, que trata de ventilação cita em seus Art.91 a 93 que: o sistema de
ventilação deve garantir a renovação do ar, o conforto térmico e a manutenção do ambiente
livre de gases, fumaça, fungos, gordura, condensação de vapores, dentre outros. A circulação
de ar poderá ser realizada, por meio de ar insuflado filtrado ou por exaustão. O fluxo de ar
deve partir da área limpa para a área suja e recomenda-se não utilizar ventiladores e
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climatizadores (aspersão de neblina) sobre os alimentos, ou nas áreas de armazenamento e
manipulação.
Torna-se importante citar as demais normativas, pertinentes ao assunto, tais como: a
Portaria SVS/MS nº 326, de 30 de julho de 1997, que dispõe sobre a ventilação dos
estabelecimentos produtores/industrializadores de alimentos, com a seguinte redação: “o
estabelecimento deve dispor de uma ventilação adequada de tal forma a evitar o calor
excessivo, a condensação de vapor, o acúmulo de poeira, com a finalidade de eliminar o ar
contaminado” (BRASIL, 1997). Do mesmo modo, a Resolução - RDC Anvisa nº 275, de 21
de outubro de 2002, Anexo II, determina a verificação de existência de “ventilação e
circulação de ar capazes de garantir o conforto térmico e o ambiente livre de fungos, gases,
fumaça, pós, partículas em suspensão e condensação de vapores sem causar danos à
produção” (BRASIL, 2002) e a Resolução - RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, com o
regulamento Técnico de Boas Práticas para serviços de alimentação, reforçando ao
estabelecer que “a ventilação deve garantir a renovação do ar e a manutenção do ambiente
livre de fungos, gases, fumaça, pós, partículas em suspensão, condensação de vapores dentre
outros que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária do alimento” (BRASIL,
2004).
Faz-se necessário mencionar que os ventiladores proporcionam conforto térmico por
meio de circulação do ar. Os aparelhos de ar condicionado possuem a capacidade de captar,
filtrar e resfriar o ar, concomitantemente promovendo a perda de umidade ambiental,
diferentemente os climatizadores são usados no resfriamento de ambientes por sistema de
aspersão de neblina, porém, a utilização de ventiladores e climatizadores (aspersão de
neblina) não estão previstos na legislação sanitária federal de alimentos, enquanto que o
aparelho de ar condicionado é indicado na área de cortes de carnes, por ser fundamental a
manutenção de baixas temperaturas neste setor, auxiliando na preservação da integridade do
alimento.
Diante deste cenário, os gestores do RU usam o bom senso no atendimento a esta
demanda, sem ferir ospreceitos legais, permitindo a utilização de ventiladores em áreas de
higienização de pratos e talheres, higienização de panelas e em demais locais desde que os
ventiladores não tenham incidência direta nos alimentos.
Considerando o espaço físico os trabalhadores apontaram a necessidade de mais
espaço para o desenvolvimento de suas atividades. Assim, as u.c.e. que se seguem
exemplificam tal necessidade.
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[...] para melhorar as nossas condições teria que ter um espaço para
armazenar as panelas, porque nós não temos onde colocar tantas (u.c.e.:263
Classe: 2 X2:0)
[...] falta de espaço ... nós dividimos nossa área ali porque tem a área que é
das frutas e a área de cortar os legumes e nós só podemos trabalhar depois
que eles cortam os legumes(u.c.e.:328 Classe: 2 X2:0)
[...] ocupa muito espaço e eles ficam sem ter como trabalhar, o nosso
trabalho e mais rápido, então nós aguardamos eles fazerem os deles.
(u.c.e.:329 Classe: 2 X2:3)
[...] o espaço físico nosso é pequeno para a quantidade de funcionário,
aumentou muito o número de refeições e o espaço é aquele de trinta anos.
(u.c.e.:339 Classe: 2 X2:0)
É fato que a UAN carece de espaço físico mais adequado correspondendo ao crescente
número de refeições produzidas. O que tem ocorrido nos últimos anos, são alterações na
estrutura interna com aumento da área de pré-preparo de carnes em detrimento do espaço do
almoxarifado, sem prejuízo ao funcionamento deste setor.
Além disso, existe um projeto para remanejar a área de higienização de panelas para
outro local, liberando a área atual para ampliação do setor de cocção e melhoria da área de
sobremesas que disputa o mesmo ambiente dos serviços de pré-preparo de hortaliças e de
triagem de leguminosas. A imagem a seguir mostra o espaço da área de sobremesas adjacente
à área de pré-preparo de saladas.

Figura 33 - Áreas de pré-preparo de sobremesas e saladas
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói- RJ, Brasil, Brasil, 2020.

O piso foi referido, pelos trabalhadores, como elemento não satisfatório podendo
causar risco de acidente por queda, conforme identificado nas u.c.e., a seguir:
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[...] a cozinha é perigosa para nós aquele piso que não é apropriado quando
cai gordura já escorrega. (u.c.e.: 259 Classe: 2 X2:0)
[...] o chão é muito escorregadio tem que ter muito cuidado e às vezes as
pessoas passam com panela quente e o cuidado tem que ser redobrado.
(u.c.e.:350 Classe: 2 X2:4)
[...] não está sendo boa não, porque tem uns buracos no chão, perto das
caldeiras e perto do forno também nós escorregamos e eu quase caí lá, isso
pode ocasionar acidente. (u.c.e.: 191 Classe: 2 X2:3)
As menções quanto ao piso foram solucionadas, no início de 2020,com a troca de todo
o piso da área de produção de refeições incluindo a área de pré-preparo de carnes, com a
colocação de piso mais apropriado, antiderrapante, com cantos arredondados, segundo as
imagens das Figuras 34- A, B e C, a seguir:

Figura 34-A: Área de produção de refeições da UAN/RU, após troca dos pisos.
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói- RJ, Brasil,2020.

Figuras 34 B e C - Área de pré-preparo de carnes antes e depois da troca dos pisos.
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói- RJ, Brasil, 2020.
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Em virtude da pandemia, por Covid-19, a unidade está fechada (setembro de 2020),
evidentemente, os trabalhadores não tiveram acesso às dependências da cozinha, após a
reforma, com a colocação do novo piso que era o desejo de todos.
O piso escolhido possui revestimento cerâmico especialmente indicado para cozinha
industrial, por ser muito resistente a variações térmicas, umidade, escorregamento, impactos e
manchas. É de fácil limpeza, não retendo poeira e sujeira, além de apresentar baixa absorção
e água. Suporta movimento constante de pessoas, bem como, possui resistência a agentes
químicos comuns na rotina industrial, gorduras, ácidos e bases, sendo indicado como solução
para ambientes que necessitam de fácil manutenção, durabilidade e economia.
Considerando as características supracitadas, este tipo de piso foi eleito para ser
empregado nas dependências da cozinha do Restaurante Universitário/UFF, sendo um produto
de qualidade reconhecida neste seguimento.
Em continuidade a esta Sub-Categoria 2, equipamentos e utensílios industriais fizeram
parte da relação de itens causadores de dificuldades ou não no desenvolvimento do trabalho
na UAN, evidenciando a necessidade de aquisições de determinados produtos, apontando a
inadequação de outros, houve ainda menção sobre a deficiência no quantitativo do quadro de
pessoal e a falta de manutenção nos equipamentos. Seguem algumas u.c.e. relativas a estes
itens.
[...] para melhora as condições de trabalho precisamos de maquinários,
abridor de latas tive que abrir na mão as latas...,e utensílios, faltam tabuleiros.
(u.c.e.: 37 Classe: 1 X2: 20)
[...] às vezes alguns aparelhos estão com defeitos, às vezes escangalha algum
aparelho e as pessoas se sacrificam muito, como já teve caso da máquina
ficar ruim e as pessoas terem o sacrifício para levar aqueles pratos todos
pesados e trazer depois de volta é muito sacrificante, os superiores deveriam
ver melhor isso e serem mais humanos. (u.c.e.: 18 Classe: 2 X2:2)
[...] está funcionando uma máquina só e essa que está não vai demorar muito
vai acontecer à mesma coisa, está apresentando barulho, temos também
aqueles carrinhos, tem um grande que está praticamente sem direção, porque
a roda trava.(u.c.e.:255 Classe: 2 X2:2)
[...] as condições de trabalho com relação à qualidade dos gêneros, agora tem
robot, então quando o robot está funcionando tudo bem... (u.c.e.:308 Classe: 1
X2: 8)
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[...] a única coisa que eu acho fraco são esses robot que botaram
aí...(u.c.e.:315 Classe: 1 X2: 5)
[...] tem que melhorar os equipamentos, os carrinhos plataforma, o
descascador de maior capacidade, processador se tivesse mais um ou dois
ajudaria também o processador com os acessórios, as lâminas. (u.c.e.:218
Classe: 1 X2: 0)
[...] para melhorar as condições de trabalho seria bom bancadas com alturas
adequadas com vinco que é importante para nós, às máquinas de moer
estamos precisando com urgência. (u.c.e.:88 Classe: 1 X2: 16)
[...] a dificuldade é muito grande não tem condições mais de botar carne
moída no cardápio não tem porque a máquina não está em condição de moer
então ficamos nessa de tira peça. (u.c.e.:79 Classe: 2 X2:2)
[...] instalar o boiler para ter água quente (u.c.e.:31 Classe: 2 X2:1)
[...] mais complicado por essas dificuldades que eu já havia dito, pessoal,
equipamento também que falta, a quantidade que aumentou de produção, os
gêneros às vezes atrapalham um pouco. (u.c.e.:219 Classe: 1 X2: 2)
Tendo em vista que a pesquisa não se restringiu a uma única área de trabalho,
percebeu-se nas u.c.e acima que os relatados são bastante diversificados e que cada
trabalhador identificou a sua demanda, segundo a área de atuação, dessa forma foram citados
alguns maquinários/equipamentos industriais tais como: máquina de moer carnes, descascador
de legumes (robot), processador de hortaliças; carrinhos de cozinha; mobiliários: armários,
estantes, prateleiras, bancadas, além dos utensílios: abridor de latas, tabuleiros, lâminas dos
processadores e cubas.
Dando continuidade a esta Sub-Categoria 2 passamos a abordar os Equipamentos de
Proteção Individual (EPI), citados neste estudo, quais sejam: cinta abdominal, luvas, protetor
auricular, japona, touca ninja, bota e avental de vinil, além do uniforme de trabalho.
A cinta abdominal foi referida nas seguintes u.c.e. e apresentada na Figura 35, abaixo:
[...] a uff nunca deu essa proteção, a cinta abdominal. (u.c.e.:53 Classe: 1 X2:
3)
[...] eu mesmo quando cheguei aqui não tinha cinta com suspensório
(u.c.e.:178 Classe: 1 X2: 4)
[...] a cinta para quem pega peso só para quem é da firma. (u.c.e.:5 Classe: 2
X2:2)
[...] usando a cinta, o EPI ajuda bastante. (u.c.e.: 208 Classe: 1 X2:6)
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Figura35- Uso do EPI cinta abdominal pelo funcionário da empresa
terceirizada.
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói - RJ, Brasil, 2020.

As cintas abdominais existentes no serviço são fornecidas pela empresa terceirizada,
contratada para serviços de mão de obra especializada em alimentação coletiva, sendo assim
são de uso exclusivo de seus funcionários.
Este tipo de EPI torna-se necessário quando o trabalhador executa atividades de
levantamento de carga, onde haja movimento de flexão, carregamentos e descarregamentos de
produtos e quando se exige esforço intenso da coluna, sendo utilizada como medida de
proteção do trabalhador. As orientações com o detalhamento do uso deste EPI encontram-se
no ANEXO-04.

Nas u.c.e., abaixo, foram citados os EPI: protetor auricular; luvas; japona; touca ninja;
bota e avental de vinil:
[...] protetor auricular é inadequado, o protetor de ouvido não impede o
barulho não, só me causa dano, como aos colegas. Preciso de luva com
malhade aço e tecido, a luva hospitalar me impede o movimento na mão
esquerda onde fica a luva, a bota é muito pesada. (u.c.e.:26 Classe: 1 X2: 7)
[...] faltam...luvas que protegem a nossa saúde, porque estou me queimando
todo. (u.c.e.: 37 Classe: 1 X2: 20)
[...] acho que para melhorar as condições precisamos de ...japona e touca
ninja.(u.c.e.:344 Classe: 1 X2: 14)
[...] no momento eu preciso muito da bota de cano longo, porque dentro do
açougue pinga muito sangue dentro da bota. (u.c.e.:134 Classe: 2 X2:2)
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[...] eu costumo usar dois aventais o segundo avental tampa a beirada do pé.
(u.c.e.:135 Classe: 2 X2:1)
A luva com malha de aço e tecido mencionada na u.c.e. 26, acima, foi incluída na
planilha de compras, por licitação do RU, para atender aos funcionários públicos que laboram
na atividade de pré-preparo de hortaliças, tendo sido descrita como luva de proteção contra
cortes e perfurações, confeccionada com dois fios de aço inoxidável recobertos.
Quanto ao relato de improviso executado pelo trabalhador com relação ao avental,
citado, acima, na u.c.e. 135 está sendo visualizado na Figura 36, a seguir, onde podemos
observar a sobreposição de dois aventais para evitar que o trabalhador molhe o pé com o
sangue de carnes que pinga dentro da bota de cano curto.

Figuras 36 – Sobreposição de aventais.
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói- RJ, Brasil, 2020.

Com relação ao uniforme os funcionários públicos, fizeram as seguintes declarações
contidas nas u.c.e., que se seguem:
[...] há muito tempo não temos uniforme. (u.c.e.:350 Classe: 2 X2:4)
[...] para melhorar as condições de trabalho seria bom uniforme, porque nós
estamos há muito tempo sem uniforme. (u.c.e.:353 Classe: 1 X2: 7)
[...] trabalho com a roupa que é minha esse jaleco aqui nem é da uff é da firma
já tem quinze anos. (u.c.e. : 6 Classe: 2 Khi2 : 0)
É fato que os funcionários públicos que trabalham na UAN/UFF não foram
contemplados com este tipo de vestimenta desde muito tempo, no entanto, a atual gestão
sinalizou a necessidade de adquirir os uniformes, por licitação.
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No que tange aos insumos alimentícios foram referenciados: batata asterix, cebola e
beterraba como gêneros que dificultam a execução dos serviços, relacionados ao esforço
físico do trabalhador, aos efeitos nestes indivíduos e no equipamento.
[...] quando é batata rústica, a batata Asterix é muito dura ai nós forçamos
muito o braço para cortar aquela batata. (u.c.e.:291 Classe: 2 X2:4)
[...] eu creio que minha visão piorou por causa da cebola, queima muito a
vista. (u.c.e.:298 Classe: 1 X2:3)
No caso das beterrabas por ocasião da entrevista os trabalhadores relataram que
sentiram dificuldades para manipular com gêneros fora do padrão de tamanho, tanto os
trabalhadores da bancada quanto os manipuladores do descascador de legumes. As beterrabas
muito grandes tornam-se perigosas na hora do corte manual, outra questão é que quando
subdivididas ao meio e colocadas direto no descascador havia uma perda maior do produto
durante o processamento. Na entrevista foi falado ainda que, a beterraba fora do padrão
habitual põe em risco a vida útil do equipamento, podendo danificá-lo por forçar o aparelho.
Essas questões foram expressas nas u.c.e., abaixo e apresentada na Figura 37, que se segue:
[...] a beterraba muito grande afeta também, força muito o nosso braço.
(u.c.e.:308 Classe: 1 X2: 8)
[...] as beterrabas são grandes demais, tem beterraba que pesa oitocentos a
um quilo elas comprometem o processador, prejudicam a conservação dos
equipamentos... as beterrabas grandes e as cenouras muito fininhas elas
quebrammuito aí atrasa todo andamento do trabalho. (u.c.e.: 211 Classe: 2
X2:2)

Figura 37- Beterraba de tamanho fora do padrão solicitado.
Fonte: Acervo pessoal da autora. Niterói- RJ, Brasil, 2019.
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Outro ponto a destacar foi sobre à remuneração, os trabalhadores citaram os baixos
salários recebidos por eles e o pagamento de insalubridade que não contempla todos os cargos
dos que laboram no mesmo cenário e com os mesmos equipamentos, uma vez que as
condições de trabalho na cozinha em si fragilizam a segurança dos trabalhadores de modo
geral.
Nesse sentido as u.c.e., a seguir representam as falas dos investigados relacionadas ao
salário e a insalubridade/periculosidade.
[...] outras pessoas que trabalham na mesma função lá fora recebem muito
mais e aqui o salário é muito baixo, muito abaixo do que pede o sindicato,
muito abaixo da média lá de fora é até o dobro que esta média salarial nossa,
(u.c.e.: 37 Classe: 1 X2: 20)
[...] não temos insalubridade. (u.c.e.: 37 Classe: 1 X2: 20)
[...] deviam lutar pela insalubridade deles eles trabalham no gelo e no quente
(u.c.e.: 51 Classe: 2 X2: 0. (Opinião de um fucionário público que trabalha no
mesmo setor com os terceirizados)
[...] nós falamos a respeito de insalubridade e alguma coisa de periculosidade
porque o que aconteceu ontem ali caiu uma panela na cabeça do colega
(u.c.e.: 169 Classe: 2 X2: 0)
[...] insalubre por conta dos produtos químicos utilizados. (u.c.e.: 169 Classe:
2 X2: 0)
As queixas dos trabalhadores de que nem todos recebem insalubridade /periculosidade
embora desenvolvam o trabalho no mesmo espaço, cercado de ruídos, altas temperaturas e
demais condicionantes, anteriormente, informados o que causam sentimentos de injustiça e
revolta pela existência de desigualdades na hora de concederem os benefícios.
Demais situações de dificuldades ou não foram elencadas pelos trabalhadores com
relação ao intenso fluxo de trabalho que é muito característico de serviços de alimentação e
nutrição, segundo os relatos contidos nas u.c.e., que se seguem:
[...] aqui o fluxo do trabalho é muito intenso, a correria é grande é pesado.
(u.c.e.:231 Classe: 2 X2:4)
[...] temos que trabalhar mais rápido para não atrasar as coisas porque tudo
depende de nós lavarmos os pratos e talheres e deixar o carrinho pronto para
o repositor levar. (u.c.e.: 251 Classe: 2 X2:2)
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[...] você tem que desenrolar porque, tem que ser feito, não pode esperar, se a
carne esta congelada você dá um jeito de fazer. (u.c.e.:48 Classe: 2 X2:1)
[...] dificuldades não, muitas das vezes a dificuldade que tenho é no
direcionamento da minha atividade porque eu sei o que eu tenho que fazer.
(u.c.e.:204 Classe: 2 X2:5)
✓ 4.1.3.2.3 SUB - CATEGORIA-3. Doenças ocupacionais de trabalhadores de UAN
Na presente Sub-Categoria-3 os profissionais destacaram os problemas de saúde
relacionados ao trabalho em Unidade de Alimentação e Nutrição, percebidos por eles como
decorrentes das práticas laborais executadas diariamente apontando as possíveis atividades
causadoras das interferências na saúde, tais como: levantamento de peso excessivo, trabalho
repetitivo e a permanência por longos períodos na postura em pé.
A maioria das atividades desenvolvidas no setor de alimentação coletiva é exercida por
períodos prolongados na postura em pé, ou mesmo em outra posição desconfortável, com
realizações de movimentos manuais repetitivos e levantamento de peso excessivo
(PROENÇA, 2000).Várias pesquisas demonstram a relação entre a postura e a eficiência do
trabalhador, reforçando que posturas inadequadas podem tornar-se uma ameaça para a
segurança e saúde do trabalhador (MATTOS, 2000).
Mattos (2000) reforça dizendo que não é somente a postura inadequada que pode
causar dores musculares e lesões em médio ou em longo prazo. Os movimentos
inapropriados, também contribuem sobrecarregando o sistema respiratório, as articulações da
coluna vertebral, principalmente, além de desenvolver varizes e edemas nos tornozelos.
Ourofino (2004), corrobora com as citações acima, ao confirmar que a postura em pé
por muito tempo aumenta a pressão hidrostática nas pernas provocando a progressiva retenção
de líquidos nessa região, levando a edemas de tornozelo e varizes em membros inferiores,
além disso, o trabalho parado em pé pode levar ao cansaço muscular pela manutenção do
músculo, praticamente, estático para permanecer na posição de trabalho.
Nessa conjuntura, destaca-se a importância da Ergonomia, tendo em vista que, esta
ciência preocupa-se com os aspectos humanos do trabalho intencionando melhorar e
conservar a saúde do trabalhador, além do funcionamento técnico e adequado do trabalho,
considerando a produção e a segurança (SANTANA, 2002).
Assim, várias situações nesse estudo apontaram a influência dos aspectos
ergonômicos na saúde dos trabalhadores, uma vez que, a estrutura inadequada dos
postos de trabalho pode provocar doenças ocupacionais e/ou acidentes de trabalho e
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refletir de modo expressivo na qualidade de vida, no sofrimento no trabalho e na saúde do
trabalhador.
Monteiro (2009), corrobora com a afirmação, supramencionada, ao declarar que
alguns estudos citam que a ocorrência de doenças ocupacionais e de acidentes de trabalho em
UAN possui estreita relação com as condições ergonômicas existentes no local de trabalho.
As condições inadequadas de trabalho, muitas das vezes, pode levar o trabalhador
ao sofrimento físico em virtude de doenças ocupacionais (LER/DORT) que são
enfermidades que atingem: tendões, nervos e músculos podendo ocasionar cerca de 30
doenças, segundo Associação Nacional de Medicina do Trabalho – ANAMT, a exemplo
de tendinites, fibromialgia, bursite, hérnia de disco e túnel do Carpo (ANAMAT, 2019).
As dores provocadas por essas doenças podem ser incapacitantes afastando o
trabalhador de suas atividades, ocasionando prejuízos econômicos e sociais, além de
representar um grande problema de saúde pública.
As condições inadequadas de trabalho podem implicar, ainda, na saúde mental do
trabalhador provocando: transtorno de estresse; episódio depressivo; síndrome da fadiga e do
esgotamento, além de transtorno de pânico, ansiedade, transtorno cognitivo leve, alcoolismo
crônico, dentre outros.
De acordo com o exposto torna-se necessário criar condições adequadas de trabalho,
evitando as situações que possam gerar estresse e má qualidade de vida considerando o que
preconiza a ergonomia para o trabalho em UAN como: adaptar e aperfeiçoar equipamentos e
maquinários utilizados na execução das atividades laborais, buscando alcançar não apenas o
aumento da produtividade, mas, também, condições de trabalho melhores e mais seguras,
permitindo previnir acidentes e doenças ocupacionais garantindo, assim, maior proteção dos
trabalhores.
Neste estudo, as maiores queixas estavam direcionadas aos problemas na coluna
provocados, provavelmente, por atividades relacionadas ao levantamento e transporte de peso
excessivo. Alguns entrevistados citaram ainda que ficaram afastados do trabalho por questões
de saúde devido a esses fatores, conforme constatados nas u.c.e., que se seguem:
[...] problema de coluna, dor no nervo ciático. Sim. O excesso de peso que nós
carregamos aqui, as cubas pesadas demais as caixas para carne também,
usando a cinta o EPI ajuda bastante, tudo ligado ao esforço nas articulações,
tudo pelo excesso de peso. (u.c.e.: 208 Classe: 1 X2:6)
[...] não tem como escapar disso, trinta anos cortando carne todo dia cortando
carne,a coluna sente, doença causada pelo esforço repetitivo, hoje eu evito
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pegar peso. (u.c.e.: 53 Classe: 1 X2:3)
[...] a altura da bancada que é imprópria está nos prejudicando mais ainda, o
nível dela é mais baixo do que as outras nós temos que forçar mais, o que está
acarretando mais problema na nossa coluna. (u.c.e.:86 Classe: 1 X2:8)
[...] problema de coluna... Nós pegamos muito peso aí dói à coluna, mas isso
é normal é por falta de manutenção nos equipamentos e os carrinhos ficam
mais pesados. (u.c.e.:280 Classe: 1 X2:2)
[...] problema de coluna, nós trabalhamos com peso, nós pegamos muito
peso e ficamos muito tempo em pé, parado num lugar só, dormência no braço
pelo trabalho repetitivo, o gelo a mão fica dormente. (u.c.e.:108 Classe: 1
X2:1)
[...] depois que tive problemas na coluna, aqui tem que trabalhar, não quer
saber se você tem condições ou não, você pega caixa de carnes pesada. (u.c.e.:
33 Classe: 2 X2:0)
[...] três meses pelo problema de coluna tive crise de coluna, quando voltei
fiquei marginalizado, dão valor aos mais jovens. (u.c.e.: 37 Classe: 1 X2:20)
(depoente referindo-se a licença médica).
Além de problema na coluna foram mencionadas: tendinite, bursite, síndrome do túnel
do carpo, mialgias, que fazem parte da síndrome Lesão por Esforço Repetitivo (LER),
também, denominada de Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORT), Lesão
por Trauma Cumulativo (LTC), Afecções Musculares Relacionadas ao Trabalho (AMERT)
ou Síndrome dos Movimentos Repetitivos.
No nosso país as Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e os Distúrbios
Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (Dort) estão entre as quatro mais prevalentes
doenças crônicas relacionadas ao trabalho e são considerados problemas graves no campo da
saúde do trabalhador constando na Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho do Ministério
da Saúde (BRASIL, 1999). Estes agravos têm relação direta com as exigências das atividades
laborais, da organização do trabalho, bem como, dos ambientes físicos, podendo afetar
tendões, nervos e músculos dos trabalhadores (TOSTES, 2003).
Segundo o Ministério da Saúde (Brasil, 2001), o fator biomecânico de risco
determinante de LER/DORT mais habitualmente mencionado é a repetitividade, entretanto,
não é o único, uma vez que estes agravos podem surgir relacionados a cargas e posturas
estáticas.
Os sujeitos pesquisados no RU/UFF indicaram que há problemas de saúde por esforço
repetitivo. A execução de atividades com movimentos repetitivos pôde ser verificada, durante
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a observação de campo como, por exemplo, no setor de pré-preparo de carnes em que as
tarefas de quem manipula grandes quantidades desses gêneros, constantemente, executam o
movimento de corte de forma repetitiva, assim como, os trabalhadores que porcionam as
preparações protéicas durante a distribuição de refeições nos refeitórios; os trabalhadores que
higienizam pratos, talheres e panelas; os trabalhadores da área de pré-preparo de hortaliças,
dentre outros que executam tarefas repetindo os mesmos movimentos, o que pode ocasionar
LER/DORT.
De modo semelhante, um estudo realizado com trabalhadores de um restaurante
popular constatou a presença doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho (DORT)
dentre outras enfermidades, inferindo que o ambiente de trabalho em alimentação coletiva é
propenso para o desenvolvimento de doenças físicas quanto psíquicas, relacionados ao
processo de trabalho corroborando com os achados desta pesquisa (AGUIAR et al., 2010).
As LER/DORT são lesões em articulações, tendões e músculos acometendo,
especialmente, membros superiores, pescoço e ombros em decorrência de movimentos
repetitivos ou a manutenção de posturas inapropriadas levando a dor, fadiga e redução do
desempenho profissional de trabalhadores de diversas áreas.
De modo a reduzir a fadiga/cansaço nos membros inferiores e nas costas, além de
evitar as varizes sugere-se a alternância das atividades executadas na postura em pé com as
tarefas desenvolvidas na posição sentada ou caminhando. Com relação ao trabalho em que
exige a postura da cabeça e do tronco inclinados para frente (anteflexão), tal postura poderá
levar a dores no pescoço e nas costas ocasionado mais estresse do trabalhador (LOURENÇO
& MENEZES, 2008).
Nesta investigação os trabalhadores apontaram, nas u.c.e., abaixo, os seguintes
distúrbios apresentados por eles citando os prováveis agentes causadores:

[...] tenho artrose nos dois joelhos, artrose nas mãos os dedos estão
envergando todinho, tenho dor na coluna... porque nós trabalhamos com
muito peso, com água, com material gelado e com mudança brusca de
temperatura. (u.c.e.: 333 Classe: 1 X2:0)
[...] eu vim bom e estou cheio de problemas de saúde, há trinta anos entrei
com a saúde boa hoje tudo é ite eu tenho tudo que é da LER eu tenho
problema de coluna, tendinite e eu adquiri minhas doenças por movimentos
repetitivos aqui. (u.c.e.: 52 Classe: 2 X2:0)
[...] sinto meu braço e ombro na época que eu trabalhava na panela foi que
eu senti e até hoje eu sinto um pouquinho, dei um mau jeito no braço... Tudo
isso foiem consequência de movimento repetitivo. (u.c.e.: 253 Classe: 1 X2: 9)
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[...] eu adquiri artrose, e tendinite... Com certeza por conta dos movimentos
repetitivos durante os anos. (u.c.e.: 337 Classe: 1 X2:1)
[...] eu tenho inflamação na articulação do ombro e tendinite nas mãos.
(u.c.e.: 222 Classe: 2 X2:6)
[...] fica com aquele movimento contínuo que deixa o nosso pulso aqui como
está o meu aqui uma bolinha e cansa os braços. (u.c.e.: 223 Classe: 2 X2:3)
[...] sim. Síndrome do carpo, tendinite. (u.c.e.:24 Classe: 2 X2:1)

Tostes (2003), afirma que a perda da capacidade de realizar movimentos pode ser um
agravante da LER/DORT podendo ser parcial ou total, caso não haja o afastamento da
atividade repetitiva, que o trabalhador vinha desenvolvendo.
Surgiram demais queixas que foram associadas, pelos participantes, como decorrentes
do trabalho. Assim, as u.c.e., que se seguem, corroboram com esses aspectos:
[...] muito estresse, nervosismo, dor de cabeça, dor nas pernas, dor nas
costas. (u.c.e.: 20 Classe: 2 X2:0)
[...] todos os problemas de saúde, no começo tive problemas de coluna na
época eu carregava peso e subia escadas o elevador estava quebrado, tenho
muitas dores nas pernas até hoje, de oito meses para cá estou em depressão,
tenho enxaqueca, muita dor nas pernas. (u.c.e.:8 Classe: 2 X2:0)
[...] todos nós estamos percebendo isso, prejudica muito a nossa saúde, um
pequeno detalhe faz uma grande diferença para a nossa saúde, o peso das
caixas que temos que levantar, tudo acarreta essas coisas. (u.c.e.:87 Classe:
2 X2:0)
[...] um pouquinho de dor nas juntas porque nós mexemos com frio e calor,
sinto dor nos braços, na mão, na articulação está tudo inchado, tipo
tendinite... Tive uma dor nas junta snão tenho mais força para pegar peso é
perigoso não podemos pegar congelado e levar ao forno, assim como nós
fazemos. (u.c.e.: 193 Classe: 2 X2:0)

Proença (1993) e Lourenço (2008) afirmam que o trabalho em UAN tem sido
caracterizado pelo desgate humano citando as mesmas situações identificadas pelos
trabalhadores entrevistados neste estudo, como: levantamento de carga, movimento repetitivo,
tempo prolongado na posição em pé e as ocorrências de constantes modificações de
procedimentos, durante as atividades de trabalho, sendo esta última destacada nas u.c.e. a
seguir:
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[...] eles às vezes complicam um pouco, eles a nutrição atrapalham um pouco,
... querem fazer de um jeito diferente. (u.c.e.:221 Classe: 2 X2:2)
[...] fica meio difícil o trabalho por causa disso, eles mandam cortar uma
quantidade e sabemos que não vai dar aí chega certa hora tem que cortar
correndo para fazer outra produção para o jantar. (u.c.e.:94 Classe: 1 X2: 0)
Nesta pesquisa observou-se que um grupo dos que foram entrevistados não identificou
problema de saúde relacionado à sua atividade laboral, suas declarações estão apresentadas
nas u.c.e., abaixo:
[...] graças a Deus nunca tive problema de saúde. (u.c.e.:167 Classe: 1 X2:6)
[...] não apresentei nenhum problema de saúde. (u.c.e.:234 Classe: 1 X2:5)
[...] não. Até agora não tive nenhum problema. (u.c.e.:303 Classe: 2 X2:0
Os relatos de acidentes de trabalho foram, evidentemente, identificados como
problemas de saúde relacionados ao trabalho, o que levou ao afastamento das atividades, além
disso, o ambiente insalubre também está sendo destacados nas u.c.e., a seguir:
[...] quando cortei o dedo, fiquei oito dias em casa, mesmo com luva cortei o
dedo. (u.c.e.:31 Classe: 1 X2:17)
[...] me cortei na máquina de lavar louças. (u.c.e.: 44 Classe: 1 X2:12)
[...] faltam...luvas que protege a nossa saúde porque estou me queimando todo.
(u.c.e.: 37 Classe: 1 X2: 20)
[...] depois de hoje está precisando de muita coisa, a parte elétrica que tem
que mudar é antiga, deu curto no equipamento. (u.c.e.:306 Classe: 2 X2:5)
[...] não acho que sejam boas não, pegou fogo nós ficamos muito a mercê
dessas coisas. (u.c.e.: 237 Classe: 2 X2:4)
[...] recentemente tive um acidente de trabalho caiu uma panela sobre minha
cabeça fiquei afastado três dias. (u.c.e.:281 Classe: 1 X2:8)
Com relação às ocorrências de pânicos, os trabalhadores vivenciaram alguns eventos
como: o curto circuito no equipamento Pass Through; a implosão da tampa do caldeirão
industrial, conforme Figura 38A, abaixo; a queda de uma panela sobre a cabeça do
funcionário (Figura 38 B), sem contar os acontecimentos menores, não menos importantes
como: choques provocados por equipamentos; cortes; queimaduras e quedas.
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Figura 38A- Implosão da tampa do caldeirão industrial.
Fonte: acervo pessoal da autora. Niterói-RJ, Brasil, 2020.

Figura 38B- Modelo de panela que caiu sobre a cabeça do funcionário, ao passar pela
área de higienização de utensílios.
Fonte: acervo pessoal da autora. Niterói-RJ, Brasil, 2020.
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Na prática cotidiana, os trabalhadores do RU estes vivenciam várias situações de risco.
O piso era um agravante no sentido de provocar quedas, porém, foi substituído recentemente.
Manipular com utensílios cortantes e com equipamentos de cocção geram riscos de acidentes
por corte e queimadura, quando o manipulador não utiliza o Equipamento de Proteção
Individual (EPI) adequado. O não uso do EPI muitas das vezes ocorre por negligência do
trabalhador e não por falta do EPI no serviço. Esta condição foi confirmada, principalmente,
no setor de higienização de pratos e talheres do RU, onde se verificou a não utilização de
luvas pelos profissionais que retiram os restos alimentares (resíduos orgânicos) dos pratos da
clientela. Os trabalhadores também são muito resistentes em fazerem uso do protetor auricular
disponibilizado na unidade.
✓ 4.1.3.2.4 SUB-CATEGORIA 4 – Estratégias defensivas dos trabalhadores

Esta Sub-Categoria-4 discorre a respeito das estratégias defensivas, realizadas pelos
trabalhadores em presença de situações adversas no trabalhorelacionadas às relações
socioprofissionais, de tal forma foi perguntado aos entrevistados como eles reagem diante do
aborrecimento no trabalho e se “levam isso para casa”. A depender da reação e da atitude
tomada pode ser possível identificar se o trabalhador está buscando estratégia para defender o
aparelho psíquico, evitando ser afetado pelo sofrimento.
As táticas defensivas de modo geral são processos inconscientes e compreendem a:
racionalização, negação, individualismo, passividade, evasão, projeção, identificação,
somatização, sublimação e improvisação.
Na pesquisa em tela as atitudes dos trabalhadores no enfrentamento do sofrimento no
trabalho foram: comportamento introspectivo, isolamento, individualismo, desconfiança e
evasão da situação conflitante.
Houve relato de que procuram ingerir água para se acalmar. A respiração foi citada por
cinco participantes do estudo como provável estratégia de alívio ou “válvula de escape”
utilizada por eles. Beber água e buscar uma respiração mais profunda podem ser
exemplificadas como enfrentamento do sofrimento, são estratégias consideradas de
racionalização, portanto, mecanismos de defesas. Seguem os comentários registrados nas
u.c.e., conforme a reação dos participantes.
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[...] a minha reação, eu vou para um canto, fico quietinho vou tomar uma
água para acalentar a alma digamos assim, saio daqui e não levo para casa.
(u.c.e.:123 Classe: 1 X2:23)
[...] geralmente quando eu me aborreço eu vou ali para fora, respiro, tomo um
copo d’água e entrego para Deus, não levo para casa. (u.c.e.:119 Classe: 1
X2:0)
[...] tento conversar com o colega, sair lá para fora, respirar e acalmar.
(u.c.e.: 29 Classe: 2 X2:0)
[...] dou uma saída, uma respirada, às vezes tem uma pessoa amiga que você
pode desabafar pedir conselho. (u.c.e.: 91 Classe: 2 X2:0)
[...] eu me afasto e fico no canto quieto, aí percebem o que houve e eu
exponho o ocorrido, depois que falo acabou. (u.c.e.:343 Classe: 1 X2:8)
[...] tento procurar relaxar saio do local que me aborreci e vou para o
refeitório tentar me acalmar, em casa me agarro aos filhos. (u.c.e.: 43 Classe:
1 X2:0)
[...] vontade que eu tenho é largar tudo e ir lá para fora. (u.c.e.:139 Classe: 2
X2:1)
[...] minha reação é sair para um lugar e ficar longe daquela situação em si,
você vive remoendo aquilo o clima ali e se continuar piora. (u.c.e.: 238 Classe:
2 X2:1)
[...] eu fico calado e meus colegas de trabalho já me conhecem, porque eu sou
uma pessoa muito falante eu não gosto de ver ninguém triste eles percebem
porque eu me calo eles sabem no meu semblante quando estou
aborrecido.(u.c.e.: 278 Classe: 2 X2:1)

Alguns participantes disseram que após o episódio de aborrecimento continuam
executando as tarefas, outros revelaram o desejo de ir embora.
[...] a minha reação, normalmente, eu fico quieto e continuo fazendo o que
tenho que fazer. (u.c.e.: 348 Classe: 1 X2:2)
[...] procuro ficar mais na minha, mais isolado e procuro algo para fazer para
poder me distrair, não levo para casa não, resolvo aqui. (u.c.e.:187 Classe: 1
X2:14)
[...] dá vontade de ir embora, eu sou muito chorona, refrescar a cabeça e
voltar outro dia. (u.c.e.:352 Classe: 1 X2:7)
[...] tive vontade de tirar meu uniforme e ir embora, de pedir minhas contas.
(u.c.e.:243 Classe: 1 X2:0)
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[...] vou embora porque não quero arrumar confusão, eu ganho uma falta, mas
não ganho uma advertência, eu vou embora. (u.c.e.:333 Classe: 1 X2:0
[...] eu sou um pouquinho explosivo se acontece alguma coisa no meu serviço e
tenho como recorrer para permanecer um bom serviço e é negado, eu deixo o
serviço e vou embora.(u.c.e.: 332 Classe: 2 X2:3)
[...] me isolo dentro de mim mesmo, executo o meu trabalho porque se não
executar vai ficar complicado para mim, isso é normal em todo trabalho, mas
acabo ficando sentido, tem que ter sabedoria. (u.c.e.:97 Classe: 2 X2:0)
[...] penso antes de falar o que eu vou falar para não ter problemas maiores é
isso o que eu semprefaço, fico dentro do setor fazendo as minhas obrigações
normais, mesmo tendo tido o problema. (u.c.e.:175 Classe: 2 X2:0)
Dejours (2015) declara que "trabalhar não é tão só produzir: trabalhar é ainda viver
junto". Posto isso, o que se percebe nos resultados das pesquisas uma tendência ao
individualismo, à busca de estratégias de defesas individuais, acarretando as patologias da
solidão.
O diálogo na tentativa de reverter o ocorrido foi mencionado nas u.c.e., a seguir, pelos
trabalhadores investigados, no entanto nem todos acham que o momento é de diálogo e
preferem aguardar a situação acalmar naturalmente.
[...] costumo ir à fonte do problema e resolver chego a conversar com o colega
o diálogo é o principal. (u.c.e.:24 Classe: 2 X2:1)
[...] procuro resolver lá mesmo, eu não vou para casa aborrecido com
ninguém eu peço desculpas, nós nos estressamos, mas resolvemos mais lá
nunca fomos para salinha da chefia. (u.c.e.:60 Classe: 1 X2:0)
[...] procuro resolver, conversar, o diálogo é a melhor coisa que tem aceitar o
erro e acertar o mal estar, reconhecer o seu erro. (u.c.e.:52 Classe: 2 X2:0)
[...] quando alguma coisa não me agrada eu recuo, saio de perto um pouco
para poder refletir e depois de cabeça fria volto para resolver, contorno o
problema, depois que eu resolvo isso eu fico tranquilo. (u.c.e.: 252 Classe: 2
X2:0)
[...] eu procuro conversar, se não der eu deixo correr o barco deixo seguir em
frente, não é comum trazer problema do trabalho para a minha casa. (u.c.e.:
207 Classe: 2 X2:0)
Há os que falam que quase nunca se aborrecem ou não valorizam o ocorrido.
[...] quase nunca me aborreço, quando me aborreço não é com coisa de
trabalho é por problema particular meu. (u.c.e.:292 Classe: 1 X2:4)
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[...] de primeira assim eu não tenho muito aborrecimento não... não sou muito
de me aborrecer, graças a Deus. (u.c.e.: 192 Classe: 2 X2:8)
Percebeu-se como estratégia defensiva a negação, conforme as declarações dos
depoentes exemplificadas nas u.c.e., a seguir:
[...] minha reação eu procuro fazer que não aconteceu para não causar um
problema maior. (u.c.e.: 307 Classe: 1 X2:0)
[...] eu finjo que não estou entendendoporque se eu ficar focada naquilo eu
fico com raiva dascoisas, as coisas começam a não dar certo para mimeu
tenho que fingir que não estou entendendo, dou uma de morta. (u.c.e.: 313
Classe: 2 X2:0)
[...] entra de um ladodo ouvido e saí dooutro, eu não ligo, melhor do que você
ir lá bater boca e discutir. (u.c.e.:197 Classe: 2 X2:7)
Segundo Dejours (2008), o sofrimento não é verbalizado pelo trabalhador, sendo
captado mediante as defesas realizadas por ele. Nesse sentido, o trabalhador utiliza estratégias
defensivas individuais e coletivas contra o sofrimento para proteger o aparelho psíquico.
Foram relatadas as reações e os sentimentos de mágoa, amargura/tristeza, choro,
chateação, desânimo, irritação, estresse, ausência de apetite, aborrecimento, raiva, revolta,
desprezo, explosão, silêncio e ressentimento destacados nas u.c.e., apresentadas abaixo:
[...] me mágoa muito ninguém sabe, tanta amargura, chorei em outro setor
para não ficar em frente da outra pessoa. (u.c.e.: 36 Classe: 1 X2:1)
[...] me deixa chateado, mas não guardo rancor, fico triste, fico sem ânimo
para trabalho. (u.c.e.: 233 Classe: 1 X2:0)
[...] ficar irritada, ficar chateada, ficar estressada, perco a fome, perco o
apetite, é horrível, não posso fazer nada. (u.c.e.:222 Classe: 2 X2:6)
[...] a minha reação é ficar muito chateado, chateado porque nós sempre
estamos querendo fazer o melhor, afeta, me deixa irritado, me deixa chateado,
levo para casa, ficamos corroendo isto vários dias. (u.c.e.: 302 Classe: 2 X2:0)
[...] então você tipo engole e fica o dia todo estressado com aquilo dentro de
você e outra, tem coisa que acontece que às vezes você acha que aquele dia
acabou aquilo ali,você carrega por três quatro dias. (u.c.e.:155 Classe: 2
X2:1)
[...] é claro que nós ficamos aborrecidos, mas nós temos que esquecer o
próprio nome..., nó stemos que colocar essa situação de lado, esquecer,
mesmo que você fique chateado, tem que esquecer, não vou ficar remoendo
isso. (u.c.e.:227 Classe: 2 X2:2)
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[...] às vezes é uma coisa que dá para relevar e às vezes dá vontade de pegar
no pescoço e torcer fazer igual à galinha tem hora que só Deus, se bem que
agora ultimamente o negócio está bem tranquilo graças a Deus. (u.c.e.: 65
Classe: 2 X2:1)
[...] por até a semana toda e aí você fica como se estivesse revoltada com
aquela pessoa não olha mais para aquela pessoa não fala mais uma palavra,
passa a semana toda por aquela pessoa e você não quer nem dá um bom dia.
(u.c.e.:156 Classe: 2 X2:1)
[...] a minha reação é, ou eu explodo ou eu me calo é de imediato isso aí é
momentâneo a reação nós não sabemos qual vai ser,depende da situação.
(u.c.e.:64 Classe: 2 X2:0)
Quanto a levar o problema/aborrecimento para casa, a maioria dos participantes do
estudo disse que não leva, no entanto um dos entrevistados relativizou esta questão, com as
seguintes respostas explicitas nas u.c.e, que se seguem:
[...] dependendo do grau do aborrecimento, as pessoas costumam falar
assimas questões de trabalho vocês deixam no trabalho, só que nós não
conseguimos, nós somosseres humanos, nós misturamos, nós somosseres
emocionais. (u.c.e.: 322 Classe: 2 X2:0)
[...] mas quando você bate a porta e deixa seus problemas lá fora você não
percebeu a intensidade que você bateu a porta, você trancou a porta e todos
esses itens vão demonstrar que você não se livrou. (u.c.e.:323 Classe: 2 X2:0)
[...] têm dias que você aceita aquele desafeto com mais facilidade isto vai
depender do seu estado de espírito naquele dia, doseu emocional naquele dia
você tanto raz quanto você leva seu trabalho para casa e seu problema para o
trabalho. (u.c.e.:324 Classe: 2 X2:0)
A questão de guardar o aborrecimento para si e ficar remoendo o assunto foi descrito
por poucos participantes desta investigação a grande maioria diz conseguir se livrar do mal
estar, como exemplificado nas u.c.e., abaixo:
[...] você leva para casa quando você vê você está carregando junto de você
que até aquilo aliviar poxa, dependendo que foi...qual foi o motivo,
dependendo do motivo. (u.c.e.: 68 Classe: 2 X2:0)
[...] paro uns cinco minutinhos eu penso duas vezes antes de tomar qualquer
atitude, se parar para pensar volta tudo ao normal. (u.c.e.:113 Classe: 2 X2:0)
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Nessa Sub-Categoria – 4 foram apresentadas e destacadas entre as u.c.e. os
mecanismos de defesa/estratégias defensivas ligados a: evasão; racionalização; negação;
individualismo e passividade.
✓ 4.1.3.2.5 SUB- CATEGORIA 5 - Satisfação no trabalho

A Sub-Categoria - 5 versa sobre a percepção, dos participantes deste estudo, em sentir
satisfação laboral no Restaurante Universitário, logo verificou-se que de forma majoritária os
entrevistados estão satisfeitos com o trabalho, expressando vivências positivas em trabalhar
no RU, apesar de ter sido constatada insatisfação no tocante ao salário e na questão do direito
à insalubridade. Seguem as u.c.e., relacionadas a estes fatos.
[...] eu gosto de trabalhar aqui, pelas pessoas, é muito bom trabalhar aqui, eu
acabo ficando mais tempo aqui do que na minha casa. (u.c.e.:27 Classe: 1
X2:3)
[...] sinto é a minha segunda casa, eu gosto de trabalhar aqui se não fosse
essa fofoquinha seria mais interessante, melhor ainda. (u.c.e.:121 Classe: 1
X2:5)
[...] sinto, mas já fui mais feliz, mas continuo gostando do meu setor de
trabalho eu não gosto de ficar em casa, gosto da convivência com os colegas
de trabalho. (u.c.e.: 335 Classe: 1 X2:4)
[...] sinto, graças a Deus estou empregado e amo muito o que faço, não tem
esse negócio de não se adaptar todo mundo se ajuda não tem
estresse.(u.c.e.:116 Classe: 2 X2:0)
[...] eu gosto sim ... eu me sinto ótimo, só em você trabalhar de segunda a sexta
porque aí fora você só vê pessoas reclamando é difícil arrumar um emprego de
segunda a sexta. (u.c.e.:112 Classe: 2 X2:0)
[...] sinto, eu gosto de trabalhar sim, gostar de trabalhar e concordar com as
coisas não significa a mesma coisa, eu gosto de trabalhar, mas discordo de
alguns processos do trabalho, de algumas atitudes. (u.c.e.:327 Classe: 2X2:0)
Os aspectos do cotidiano do trabalho causadores de satisfação, nos entrevistados,
foram expressos nas falas dos sujeitos, a cima, podendo ser evidenciada vivência positiva por
terem o emprego; por considerar o local de trabalho como sua segunda casa; revelar que ama,
adora e se dedica ao trabalho, além de gostar da convivência com os colegas e com a clientela,
são elementos positivos que parecem proporcionar satisfação no trabalho.
No entanto, nem todos os participantes sentem satisfação no trabalho no RU, esta foi à
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percepção de um pequeno grupo de entrevistados ao evocarem as expressões, conforme as
u.c.e. abaixo:
[...] já senti mais prazer em trabalhar aqui hoje em dia está ficando mais
complicado por essas dificuldades que eu já havia dito, pessoal,
equipamento... (u.c.e.:219 Classe: 1X2:2)
[...] não sinto, venho porque eu tenho que receber, tenho contas a pagar,
tenho uma filha, não tenho prazer mesmo. (u.c.e.:225 Classe: 2X2:2)
[...] já senti prazer, hoje não vou dizer para você que estou sentido porque hoje
as coisas mudaram muito, nós trabalhamos sob pressão, infelizmente nós
temos que trabalhar para sustentar nossos filhos, hoje não vou dizer que sou
alegre como era. (u.c.e.:102 Classe: 2X2:1)
Os discursos dos trabalhadores que causaram sofrimento e insatisfações incluem
aspectos organizacionais, sendo constatado pela pressão no trabalho e número insuficiente de
funcionários, essa avaliação converge da realizada por pesquisadores em outro estudo
realizado com a equipe de enfermagem de um centro cirúrgico de um hospital de médio porte
da Região Noroeste do Paraná onde foram observados, além disso, a desvalorização
profissional; a sobrecarga de trabalho; a cobrança por produtividade e a falta de tempo
(TOSTES et al., 2017).
A questão salarial foi motivo de descontentamento, no RU, externado nas seguintes
falas, expressas nas u.c.e., abaixo:
[...] eu gosto de trabalhar aqui é mais pelas pessoas, eu gosto de trabalhar
aqui, mas se o salário aumentasse um pouquinho seria melhor, seria ótimo.
(u.c.e.: 190 Classe: 1X2:6)
[...] eu gosto sim, só não gosto do salário que é muito pouco tinha que ser um
salário mais digno trabalhamos muito, nós merecemos. (u.c.e.:112 Classe:
2X2:0)
[...] sinto, porque os colegas um ajuda o outro nós chegamos quase ser uma
família, a amizade é tranquilo de trabalhar, agora a parte que não temos
prazer é a parte do lado salarial nosso. (u.c.e.:135 Classe: 2X2:1)

Perante o exposto dos discursos dos entrevistados oriundos dessa pesquisa confirma-se
que no trabalho existem diversos fatores que podem causar sofrimento patológico e estresse e
que a maior parte desses incômodos está diretamente ligada ao contexto do trabalho, ao modo
como as atividades são idealizadas e distribuídas, às condições de trabalho, à exigência da
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produtividade, ao ritmo e o tempo de duração da jornada de trabalho, à relação de trabalho
com os colegas e chefes, às injustiças, ao valor da remuneração paga,

tudo isso pode

representar riscos de desestabilização psíquica e somática.
Portanto, a saúde psíquica e, ou, física do trabalhador podem ser afetadas por esses
fatores concernentes ao Contexto de Trabalho, ou seja,a organização do trabalho, as relações
socioprofissionais e as condições de trabalho. Reafirma-se então, que essas três dimensões
podem implicar na saúde do trabalhador. Desta forma, a análise das escalas eleitas para
auxiliar na identificação da predominância de prazer ou de sofrimento no cenário pesquisado
e, consequentemente, na identificação do risco de adoecimento do trabalhador está sendo
apresentada e confrontada com as falas dos entrevistados e discutidas com demais achados na
literatura científica.

154

RESULTADOS E DISCUSSÃO DAS ESCALAS

4.1.4.Resultados e Discussão das Escalas

Nesta pesquisa, a Escala de Avaliação do Contexto do Trabalho e a Escala de
Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho foram utilizadas com foco nas implicações na
saúde do trabalhador. Desse modo, forneceram bases sólidas que corroboraram com os
demais instrumentos utilizados nesta investigação, como a observação direta não participativa
e a entrevista semi-estruturada, a fim de complementar os resultados e possibilitar a apreensão
mais completa do objeto de estudo.
Os resultados das escalas foram apresentados na forma de Tabelas e de Gráfico e
interpretados com base nas médias gerais dos fatores e no percentual de respondentes das
questões das escalas. A análise contou ainda com a observação dos fatores com médias mais
altas e mais baixas bem como, com a análise do conjunto dos itens do nível de classificação
de risco de adoecimento.
Sendo assim, passamos neste momento para a apresentação dos resultados e discussão
das escalas.

4.1.4.1. Escala de Avaliação do Contexto do Trabalho

Os Resultados da Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho estão demonstrados
nas tabelas a seguir.
A Tabela 10 apresenta a classificação dos fatores da Escala de Avaliação do Contexto
de Trabalho, segundo a Média e Desvio Padrão.
Tabela 10 – Dados sobre os fatores da Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho. NiteróiRJ, Brasil, 2019.
Fatores
Organização
do Trabalho
Condições
de Trabalho
Relações
Socioprofissionais

Variação
da escala

Média ±
DP

Mínimo Máximo

*Classificação
n (%)
Satisfatório Crítico
Grave

1–5

3,14± 0,66

1,45 – 4,36

6 (11,5)

34 (65,4)

12 (23,1)

1–5

3,08± 0,75

1,30 – 4,70

7 (13,5)

34 (65,4)

11 (21,2)

1–5

2,55± 0,81

1,10 – 4,80

19 (36,5)

27 (51,9)

06 (11,5)

Fonte: MELO, V. L. Resultado da análise estatística dos dados da pesquisa. Niterói-RJ, Brasil, 2019.
* Acima de 3,7 = grave; entre 3,69 e 2,3 = crítico; abaixo de 2,29 = satisfatório.
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De acordo com esta investigação a interpretação dos resultados, com base nas médias
gerais dos fatores dessa escala, resultou que todos os fatores foram classificados quanto ao
risco de adoecimento como “Críticos” (entre 2,3 e 3,69) e quanto ao percentual de
respondentes a Organização do Trabalho foi analisada como a mais “Grave” com o maior
percentual (23,1%) entre os entrevistados.
As Relações socioprofissionais foi o fator mais “Satisfatório”(n=19) com o maior
percentual dos entrevistados (36,5%), e classificado como menos “Crítico” (51,9%) e menos
“Grave” (11,5%).
O fator Condições de Trabalho apresentou-se comparativamente com o fator
Organização do Trabalho do seguinte modo: mais “Satisfatório” (13,5%, n= 7), igualmente
“Crítico” (65,4%, n=34) e menos “Grave” (21,2%, n=11) e comparado com o fator Relações
socioprofissionais mostrou-se menos “Satisfatório” (13.5%, n=7), mais “Critico” (65,4%,
n=34) e mais “Grave” (21,2% n=11).
Assim, pode-se verificar que no Restaurante Universitário da UFF a “Organização do
Trabalho” gera maior risco de adoecimento nos trabalhadores dessa unidade, porém as
“Condições de Trabalho” não estão muito longe de também oferecer risco à saúde dos
trabalhadores, ficando as Relações socioprofissionais, apesar de críticas no RU, em situação
melhor quanto a oferecer risco de adoecimento.
Considerando que a Psicodinâmica do trabalho guarda estreita relação com a
Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), assim, as insatisfações com a Organização
doTtrabalho, com as Condições de Trabalho, bem como, os conflitos nas Relações
Socioprofissionais são, comumente, destacadas como dificuldades para se ter QVT.
O interesse pelo tema QVT, no Brasil, pode ser considerado recente e ainda existe
muitas dúvidas quanto ao seu exato significado. Diversos são os conceitos de QVT e todos
convergem para uma filosofia humanista, pela inserção de métodos participativos, com o
propósito de modificar o sitema de trabalho a fim de se criar condições, mais satisfatórias
para os trabalhadores.
As pesquisas sobre os efeitos do trabalho na QVT têm considerando alguns aspectos
como as particularidades da tarefa; as relações no trabalho e fora dele; o estresse em função
do emprego; status; relação de poder e de igualdade e demais questões, indicando que quanto
mais autonomia o trabalhador tiver, quanto menos rígida for a supervisão do trabalho, quanto
maior a identificação do trabalhador com suas atividades e a variabilidade do trabalho, maior
será a QVT.
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Para Dejours (2015), uma Organização de Trabalho rígida e imutável, é mais temerosa
para os trabalhadores do que as Condições de Trabalho inadequadas. Assim, na pesquisa no
Restaurante Universitário da UFF, os trabalhadores avaliaram a Organização do Trabalho
como sendo o fator mais “Crítico/Grave”, no Contexto do Trabalho.
Complementando a análise, com base nas médias gerais dos fatores dessa escala, fazse necessária a avaliação das médias mais altas e mais baixas; a análise dos níveis de
classificação de risco e a análise dos percentuais do conjunto desses níveis, dos três fatores
dessa escala.
❖ Fator Organização do Trabalho
A Tabela11, a seguir, expõe os resultados da análise do fator “Organização do
Trabalho”, segundo a Média e Desvio Padrão; Classificação de risco de adoecimento dos
trabalhadores e o percentual do conjunto dos níveis de classificação, a partir da análise da
média mais alta e mais baixa das questões componentes deste fator.

Tabela11-Fator Organização do trabalho: Média. Desvio Padrão, Classificação de risco de
adoecimento e percentual do conjunto dos níveis de classificação. Niterói-RJ, Brasil, 2019.
Questões do fator Organização do trabalho

Média±DP

Classificação

As tarefas são repetitivas

4,37 ± 1,05

Grave

Existe divisão de quem planeja e quem executa

3,96 ± 1,39

Grave

O nº de pessoas é insuficiente para se realizar as tarefas

3,46 ± 1,36

Crítico

As tarefas são cumpridas com pressão de prazos

3,27 ± 1,28

Crítico

Existe fiscalização do desempenho

3,15 ± 1,29

Crítico

As normas para execução das tarefas são rígidas

3,06 ± 1,41

Crítico

O ritmo de trabalho é excessivo

3,06 ± 0,94

Crítico

Conj.
níveis (%)

18%

73%

Existe forte cobrança por resultados

2,89 ± 1,35

Crítico

Os resultados esperados estão fora da realidade

2,62 ± 1,30

Crítico

As tarefas executadas sofrem descontinuidade

2,48 ± 0,95

Crítico

Falta tempo p/ realizar pausa de descanso no trabalho

2,23 ± 1,18

Satisfatório

9%

Fonte: MELO, V. L. Resultado da análise estatística dos dados da pesquisa referentes ao fator Organização do
Trabalho. Niterói - RJ, Brasil, 2019.
* Acima de 3,7 = Grave; entre 2,3 e 3,69 = Crítico; abaixo de 2,29 = Satisfatório.
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No resultado da avaliação do fator “Organização do Trabalho”, considerando a
análise dos dois itens com médias mais altas e mais baixas, tem-se que as questões que
versam sobre: “As tarefas são repetitivas”, média mais alta (4,37 ± 1,05) nível de
classificação “Grave” e “Falta tempo para realizar pausa de descanso no trabalho” média
mais baixa (2,23 ± 1,18) nível de classificação “Satisfatório” foram as que se destacaram
influenciando os resultados gerais deste estudo.
Sobre o resultado da análise do conjunto dos itens o nível de classificação de risco de
adoecimento que predominou foi o “Crítico” com 73% do resultado, o nível de classificação
“Satisfatório” abarcou 9% e o nível “Grave” 18% do resultado.
Na interpretação dos resultados, as questões do nível de classificação “Crítico”, foram
as seguintes: “O número de pessoas é insuficiente para se realizar as tarefas”; “As tarefas são
cumpridas com pressão de prazos”; “Existe fiscalização do desempenho”; “As normas para
execução das tarefas são rígidas”; “O ritmo de trabalho é excessivo”; “Existe forte cobrança
por resultados”; “Os resultados esperados estão fora da realidade” e “As tarefas executadas
sofrem descontinuidade”.
Sabe-se que o nível de avaliação “Crítico” é um resultado mediano que sinaliza estado
de alerta, sendo indicador de “situação-limite” intensificando o panorama negativo e o
sofrimento no trabalho podendo levar ao risco moderado de adoecimento do trabalhador o que
requer providências imediatas a curto e médio prazo na estrutura organizacional do trabalho
da UAN do Restaurante Universitário.
De modo a corroborar com os resultados das escalas os discursos oriundos da
utilização do aplicativo ALCESTE, na presente pesquisa, estão sendo triangulados de modo a
reforçar esses achados. A associação ESCALAS/ALCESTE possibilitou confrontar as falas
dos sujeitos investigados, a partir das u.c.e. das Sub-Categorias, relacionando com as questões
dos fatores das Escalas.
Neste ponto destacam-se as u.c.e. registradas nas Sub-Categorias 1; 2; 3 e 5 em
consonância com as questões relativas a Organização do Trabalho, conforme a seguir:

Sub-Categoria 2
“O nº de pessoas é insuficiente para se realizar as tarefas”
[...] acho ... que é muito trabalho e esta faltando mais funcionários.
(u.c.e.: 151 Classe: 2 X2:0)
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Sub-Categoria 5
“As tarefas são cumpridas com pressão de prazos”
[...] hoje as coisas mudaram muito, nós trabalhamos sob pressão
(u.c.e.:102 Classe: 2X2:1)
Sub-Categoria 1
“Existe fiscalização do desempenho”
[...] temos que acatar aquela ordem. (u.c.e.:277 Classe: 2 X2:10)
Sub-Categoria 1
“As normas para execução das tarefas são rígidas”
[...] eles falam que têm que ser como nós queremos. (u.c.e.:129
Classe: 2 X2:2) ( “nós” está se referindo as chefias imediatas)
Sub-Categoria 2
“O ritmo de trabalho é excessivo”
[...] aqui o fluxo do trabalho é muito intenso, a correria é grande é
pesado. (u.c.e.:231 Classe: 2 X2:4)
Sub-Categoria 2
“Existe forte cobrança por resultados”
[...] você tem que desenrolar porque, tem que ser feito, não pode
esperar, se a carne esta congelada você dá um jeito de fazer. (u.c.e.:48
Classe: 2 X2:1).
Sub-Categoria3
“As tarefas executadas sofrem descontinuidade”
[...] fica meio difícil o trabalho por causa disso, eles mandam cortar
uma quantidade e sabemos que não vai dar aí chega certa hora tem
que cortar correndo para fazer outra produção para o jantar. (u.c.e.:94
Classe: 1 X2: 0)
A questão “Os resultados esperados estão fora da realidade” não apareceu nas falas
dos depoentes do RU na forma de u.c.e.
A classificação “Satisfatória” relacionada à organização do trabalho referiu-se à
questão da escala: “Falta tempo para realizar pausa de descanso no trabalho”,
evidentemente, o trabalhador considera o tempo de descanso concedido no trabalho no RU
como suficiente para o seu descanso.

159

Outra situação “Satisfatória”, detectada no formulário de entrevista, foi o fato do
expediente de trabalho no Restaurante Universitário ocorrer, de segunda à sexta-feira,
interpretado também como componente positivo no trabalho. Conforme declarado na seguinte
u.c.e.:
[...] eu gosto sim ... eu me sinto ótimo, só em você trabalhar de segunda a sexta
porque aí fora você só vê pessoas reclamando é difícil arrumar um emprego de
segunda a sexta. (u.c.e.:112 Classe: 2 X2:0)
Relacionadas à classificação “Grave” estão as duas questões a seguir: “As tarefas são
repetitivas” e “Existe divisão de quem planeja e quem executa”. Torna-se importante
mencionar que a classificação avaliada como “Grave” é um resultado desfavorável e produtor
de custo humano e sofrimento no trabalho que requer interferências urgentes a fim de
minimizar e/ou eliminar as causas, evitando o forte risco de adoecimento do trabalhador
(MENDES, 2010)
Com relação à questão “As tarefas são repetitivas”, foram percebidas algumas
dúvidas entre os entrevistados sobre o entendimento das tarefas serem repetitivas, uma vez
que para eles a questão poderia está relacionada às suas rotinas diárias com atividades que se
repetem ou relacionada a execução das tarefas com movimentos repetitivos.
Dejours (2015) advoga que o trabalho repetitivo leva a insatisfação que vai além de
um desgosto particular, sendo o caminho para a doença com descompensações psíquicas ou
somáticas.
A questão: “Existe divisão de quem planeja e quem executa” foi classificada
também como “Grave”. A classificação “Grave” mostra quealguns entrevistados discordam
de como a divisão do trabalho está ocorrendo. Tal divisão diz respeito à Organização do
Trabalho, portanto, a classificação grave desta questão confirma a insatisfação do trabalhador
com esta organização.
Dejours (2015) conceitua a organização do trabalho como a divisão do trabalho, o
conteúdo da tarefa (à medida que ele dela deriva), o sistema hierárquico, as modalidades de
comando, as relações de poder, as questões de responsabilidade.
Na perspectiva de Dejours (1996), a organização do trabalho não se refere
exclusivamente à divisão do trabalho, mas também as divisões dos homens de modo a garantir
a divisão das tarefas considerando as hierarquias, o compartilhamento de responsabilidades e
os controles.
A relação entre trabalhador e organização do trabalho tem sido extensamente estudada,
em razão da interferência que esta relação pode desempenhar sobre a saúde do trabalhador.
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De acordo com Gadotti et al., (2014), dependendo da relação que o trabalhador
estabelece com a organização do trabalho este tende a se tornar fonte de prazer ou de
sofrimento.
Christophe Dejours (2011) deixa claro como acontece o sofrimento do trabalhador ao
explicar que:
“[...] entre o homem e a organização prescrita para a realização
do trabalho, existe, às vezes, um espaço de liberdade que autoriza
uma negociação, invenções e ações de modulação do modo
operatório, isto é, uma invenção do operador sobre a própria
organização do trabalho, para adaptá-lo às suas necessidades, e
mesmo para torná-la mais congruente com seu desejo. Logo que
esta negociação é conduzida a seu último limite, e que a relação
homem-organização do trabalho fica bloqueada, começa o
domínio do sofrimento - e da luta contra o sofrimento”
(DEJOURS, 2011 p.15).
❖ Fator Condições de Trabalho
A Tabela 12, abaixo, apresenta os resultados da análise do fator Condições do
Trabalho, de acordo com a Média e Desvio Padrão, Classificação de risco de adoecimento dos
trabalhadores e o percentual do conjunto dos níveis de classificação, a partir da análise da
média mais alta e mais baixa das questões que englobam este fator.
Tabela 12-Fator Condições do trabalho: Média e Desvio Padrão, Classificação de risco de
adoecimento e percentual do conjunto dos níveis de classificação. Niterói-RJ, Brasil, 2019
Média±DP

Classificação

Existe muito barulho no ambiente de trabalho

4,19± 1,25

Grave

As condições de trabalho oferecem riscos à segurança
das pessoas
O ambiente físico é desconfortável

3,86 ± 1,37

Grave

3,08 ± 1,33

Crítico

O espaço físico para realizar o trabalho é inadequado

3,06 ± 1,42

Crítico

As condições de trabalho são precárias

3,04 ± 1,17

Crítico

Os equipamentos necessários para realização das tarefas
2,88 ± 1,16
são precários
Os instrumentos de trabalho são insuficientes para realizar 2,83 ± 1,08
as tarefas
O mobiliário existente no local de trabalho é inadequado
2,67 ± 1,28

Crítico

O posto/estação de trabalho é inadequado para realização
das tarefas
O material de consumo é insuficiente

2,62 ± 1,19

Crítico

2,59± 1,19

Crítico

Questões do fator Condições do trabalho

Crítico
Crítico

Conj.
níveis (%)

20%

80%
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Fonte: MELO, V. L. Resultado da análise estatística dos dados da pesquisa referentes ao fator Condições de
Trabalho. Niterói – RJ,Brasil, 2019.
* Acima de 3,7 = grave; entre 2,3 e 3,69 = crítico; abaixo de 2,29 = satisfatório.

No resultado da análise do fator “Condições de Trabalho”, a partir das avaliações das
médias, verificou-se que a média mais alta foi de (4,19 ± 1,25) sendo classificada no nível
“Grave“ de risco de adoecimento no trabalho e refere-se à questão “Existe muito barulho no
ambiente de trabalho” e a média mais baixa foi de (2,59 ± 1,19), sendo classificado no nível
“Crítico” de risco e esta relacionada à questão “O material de consumo é
insuficiente”.Estas duas situações estão influenciando os resultados gerais deste estudo.
Quanto à análise do conjunto dos itens de classificação de risco de adoecimento o
nível que predominou foi o “Crítico” com 80% do resultado, o que é preocupante ao
considerar-se que o nível “Crítico” é um resultado mediano que remete ao estado de atenção
por ser sinalizador de “situação-limite” apontando para um ambiente negativo de sofrimento
no trabalho com risco moderado de adoecimento do trabalhador, exigindo ações imediatas a
curto e médio prazo.
As questões deste fator classificadas no nível “Crítico” de risco de adoecimento foram
as que se seguem: “O ambiente físico é desconfortável”; “O espaço físico para realizar o
trabalho é inadequado”; “As condições de trabalho são precárias”; “Os equipamentos
necessários para realização das tarefas são precários; “Os instrumentos de trabalho são
insuficientes para realizar as tarefas”; “O mobiliário existente no local de trabalho é
inadequado”, “O posto/estação de trabalho é inadequado para realizar as tarefas” e “O
material de consumo é insuficiente“. Esta última questão corresponde ao nível menos crítico,
ou seja, a que mais se aproximou do nível de classificação de risco “Satisfatório”.
As questões identificadas como críticas sinalizam o estado de atenção, sendo
indicadoras de “situação-limite”, potencializando o custo humano e o sofrimento laboral com
risco moderado a saúde do trabalhador, determinando providências a curto e médio prazo nas
condições de trabalho da UAN do Restaurante Universitário.
Confrontando as u.c.e. originárias da análise, pelo aplicativo ALCESTE, integrantes
das Sub-Categorias 2 e 3 com as questões relacionadas as Condições de Trabalho, tem-se que:
Sub-Categoria 2
“O ambiente físico é desconfortável”
[...] quando está ligado todo o maquinário lá embaixo o fogão, o forno,
tudo aquilo alí vira um inferno de barulho e de calor tudo acumulado.
(u.c.e.:72 Classe: 2 X2:0)
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Sub-Categoria 2
“O espaço físico para realizar o trabalho é inadequado”
[...] o espaço físico nosso é pequeno para a quantidade de funcionário,
aumentou muito o número de refeições e o espaçoé aquele de trinta
anos. (u.c.e.:339 Classe: 2 X2:0)
Sub-Categoria 2
“As condições de trabalho são precárias”
[...] para melhorar as nossas condições de trabalho tinha que ver esse
robot porque o robot que chegou aqui para nós faz um barulho
horroroso, a falta de ventilação é absurda, ainda tem muito barulho na
cozinha, acho até desumano. (u.c.e.:338 Classe: 1 X2: 1)
Sub-Categoria 2
“Os equipamentos necessários para realização das tarefas são precários”
[...] tem que melhorar os equipamentos, os carrinhos plataforma, o
descascador de maior capacidade, processador se tivesse mais um ou
dois ajudaria também o processador com os acessórios, as lâminas.
(u.c.e.:218 Classe: 1 X2: 0)
Sub-Categoria 2
“Os instrumentos de trabalho são insuficientes para realizar as tarefas”
[...] nós não temos os equipamentos que precisamos. (u.c.e.:122
Classe: 2 X2:0
Sub-Categoria 3
“O mobiliário existente no local de trabalho é inadequado”
[...] a altura da bancada que é imprópria está nos prejudicando mais
ainda, o nível dela é mais baixo do que as outras nós temos que forçar
mais, o que está acarretando mais problema na nossa coluna.
(u.c.e.:86 Classe: 1 X2:8)
Sub-Categoria 2
“O posto/estação de trabalho é inadequado para realizar as tarefas”
[...] falta de espaço ... nós dividimos nossa área ali por que tem a área
que é das frutas e a área de cortar os legumes nós só podemos
trabalhar depois que eles cortam os legumes (u.c.e.:328 Classe: 2
X2:0)
Sub-Categoria2
“O material de consumo é insuficiente“.
[...] às vezes falta material para você trabalhar (u.c.e.:117 Classe: 2
X2:2)
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No cruzar a questão acima com os resultados do ALCESTE apenas um entrevistado
expressou a situação de falta de material para trabalhar, o que mostra que nem sempre isso
ocorre, o que reforça dizer que esta questão está mais próxima do nível satisfatório no RU.
Em continuidade a esta análise, verificou-se que não houve nenhum fator
“Satisfatório” relacionado às Condições de Trabalho, no entanto, na classificação de risco de
adoecimento o nível “Grave” foi confirmado nas duas questões, aqui transcritas: ”Existe muito
barulho no ambiente de trabalho” e “As condições de trabalho oferecem riscos à
segurança das pessoas”. A questão do ruído na UAN foi identificada na observação de campo e
confirmada pelos participantes como fator negativo durante a entrevista.
As situações identificadas como classificação “Grave” oferecem forte risco de danos à

saúde do trabalhador, requerendo providências imediatas, com o propósito de eliminar e/ou reduzir as
causas do sofrimento no trabalho, trata-se de um resultado negativo e produtor de custo humano.

As u.c.e.que confirmam tais questões procederam das Sub-Categorias 2 e 3 e foram
fortemente pontuadas pelos entrevistados, conforme a seguir:
”Existe muito barulho no ambiente de trabalho”
Sub-Categoria 2
[...] esse robot que tem aí ele é muito barulhento, muito barulhento o
barulho é infernal, incomoda a todos. (u.c.e.:74 Classe: 2 X2:5)
[...] o robot que chegou aqui para nós faz um barulho horroroso...
aindatem muito barulho na cozinha, acho até desumano. (u.c.e.:338
Classe: 1 X2: 1)
[...] quando está o robot ligado o barulho é tanto que não tem como
ficar ali não, nós não aguentamos ali não. (u.c.e.: 4 Classe: 2 X2:0)
[...] quando está ligado todo o maquinário lá embaixo o fogão, o forno,
tudo aquilo ali vira um inferno de barulho e de calor tudo acumulado.
(u.c.e.:72 Classe: 2 X2:0)

A questão “As condições de trabalho oferecem riscos à segurança das pessoas”
confirmou-se no RU pelo fato dos trabalhadores terem passado por circunstância de estresse, em
decorrência de um curto circuito em um dos equipamentos da cozinha (Pass Through), gerando
momentos de pânico. A lembrança deste episódio fez com que alguns participantes do estudo
mencionassem o assunto, durante as entrevistas.
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Torna-se importante destacar que o estresse é lesivo podendo impactar na saúde física
e psíquica do trabalhador e interferir no desempenho das atividades laborais, prejudicando a
capacidade produtiva do indivíduo.
Somado a isso, outro incidente foi marcante entre os trabalhadores, decorrente da queda de
uma panela industrial sobre a cabeça de um dos trabalhadores, bem como a implosão da tampa do
caldeirão industrial, além de demais situações que vieram à tona, por ocasião das entrevistas. Neste
sentido, o que leva a crer que as condições de trabalho no RU oferecerem riscos à segurança das
pessoas, assim, as u.c.e., abaixo, corroboram com esta questão da EACT.

Sub-Categoria 3
[...] depois de hoje está precisando de muita coisa, a parte elétrica que tem
que mudar é antiga, deu curto no equipamento. (u.c.e.:306 Classe: 2 X2:5)
[...]pegou fogo nós ficamos muito a mercê dessas coisas. (u.c.e.: 237 Classe: 2
X2:4)
[...] recentemente tive um acidente de trabalho caiu uma panela sobre minha
cabeça fiquei afastado três dias. (u.c.e.:281 Classe: 1 X2:8)
[...] estou me queimando todo. (u.c.e.: 37 Classe: 1 X2: 20)
[...] queimadura no braço ...fiquei de atestado. (u.c.e.: 141 Classe: 1 X2:11
[...] a cuba de feijão...é muito pesada e pode tombar. (u.c.e.:271 Classe: 1 X2:
1)
[...] quando cortei o dedo...mesmo com luva cortei o dedo. (u.c.e.:31 Classe: 1
X2:17)
[...] me cortei na máquina de lavar louças. (u.c.e.: 44 Classe: 1 X2:12)
Sub-Categoria 2
[...] a cozinha é perigosa para nós aquelepiso que não é apropriado quando
cai gordura já escorrega. (u.c.e.: 259 Classe: 2 X2:0)
[...] o chão é muito escorregadio tem que ter muito cuidado e às vezes as
pessoas passam com panela quente e o cuidado tem que ser redobrado.
(u.c.e.:350 Classe: 2 X2:4)
[...] nós escorregamos e eu quase caí lá, isso pode ocasionar acidente. (u.c.e.:
191 Classe: 2 X2:3)
Apesar do seu caráter construtor à vida do trabalhador, o trabalho quando realizado em
condições precárias pode ocasionar acidentes e doenças, intervindo de forma negativa na vida
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do trabalhador. As más condições de trabalho podem interferir na Qualidade de Vida no
Trabalho (QVT) levando ao estresse, a fadiga e o cansaço. Tais condições podem refletir na
relação familiar e na vida social do trabalhador podendo prejudicá-lo, seriamente.
Essa abordagem, supracitada, complementa-se com a fala de Dejours (2015), ao
mencionar que dentre outros fatores, que facilitam a manifestação de sofrimento na vida dos
trabalhadores, as condições de trabalho que podem ser entendidas pelos ambientes químico,
físico e biológico, as características antropométricas do posto de trabalho, as condições de
higiene e de segurança.
❖ Fator Relações Socioprofissionais

A Tabela 13 que se segue, mostra os resultados da análise do fator Relações
Socioprofissionais, segundo a Média. Desvio Padrão, Classificação de risco de adoecimento
dos trabalhadores e o percentual do conjunto dos níveis de classificação, baseados na análise
da média mais alta e mais baixa das questões que compõem este fator.

Tabela 13- Fator Relações Socioprofissionais: Média. Desvio Padrão, Classificação de risco
de adoecimento e percentual do conjunto dos níveis de classificação. Niterói-RJ, Brasil, 2019.
Média±DP
Classificação Conj.
Questões do fator Relações Socioprofissionais
níveis (%)

Os funcionários são excluídos das decisões

3,42 ± 1,41

Crítico

As tarefas não estão claramente definidas

2,75 ± 1,45

Crítico

Falta apoio das chefias para o meu desenvolvimento
profissional
Existem disputas profissionais no local de trabalho

2,71 ± 1,61

Crítico

2,54 ± 1,65

Crítico

A autonomia é inexistente

2,54 ± 1,39

Crítico

Existem dificuldades na comunicação entre chefia e
subordinados
Falta integração no ambiente de trabalho

2,44 ± 1,35

Crítico

2,42 ± 1,19

Crítico

A comunicação entre funcionários é insatisfatória

2,40 ± 1,18

Crítico

A distribuição das tarefas é injusta

2,35 ± 1,22

Crítico

As informações que preciso para executar minhas
tarefas são de difícil acesso

1,96 ± 1,12

Satisfatório

90%

10%

Fonte: MELO, V. L. Resultado da análise estatística dos dados da pesquisa referentes ao fator Relações
Socioprofissionais. Niterói-RJ, Brasil, 2019.
* Acima de 3,7 = grave; entre 2,3 e 3,69 = crítico; abaixo de 2,29 = satisfatório
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Considerando os resultados das avaliações dos dois itens com médias mais altas e mais
baixas, verificou-se que as questões sobre: “Os funcionários são excluídos das decisões”
possui média mais alta (3,42 ± 1,41) sendo classificado como nível de risco “Crítico” e a
questão “As informações que preciso para executar minhas tarefas são de difícil acesso”
possui média mais baixa (1,96 ± 1,12) obtendo a classificação de risco “Satisfatório”. Estas
duas situações influenciaram os resultados gerais desta investigação.
As questões do fator “Relações Socioprofissionais” classificadas no nível “Crítico”
foram destacadas conforme, a seguir: “Os funcionários são excluídos das decisões”; “As
tarefas não estão claramente definidas”; “Falta apoio das chefias para o meu desenvolvimento
profissional”; “Existem disputas profissionais no local de trabalho”; “A autonomia é
inexistente”; “Existem dificuldades na comunicação entre chefia e subordinados“; ”Falta
integração no ambiente de trabalho”; “A comunicação entre funcionários é insatisfatória“ e
“A distribuição das tarefas é injusta”. Tudo isso pode impactar negativamente na saúde
psíquica dos trabalhadores.
Mendes, Barros e Couto (2003), declaram que as “Relações Socioprofissionais” são
fontes de satisfação/prazer no trabalho e podem colaborar na redução do sofrimento laboral.
Assim, na análise do conjunto dos itens o nível de classificação que predominou foi o
”Crítico” com 90% do resultado. Este percentual é preocupante, necessitando de maior
atenção, uma vez que este resultado aponta para um resultado mediano indicador de
“situação-limite”, sinalizando estado de vigilância, potencializando o custo negativo e o
sofrimento no trabalho. Sendo assim, exigem providências imediatas nas relações
socioprofissionais, devido ao risco moderado de adoecimento dos trabalhadores, demandando
transformações em curto e em médio prazo no que tange às relações socioprofisionais, no
cenário pesquisado.

A correlação das u.c.e. que compõem as Sub-Categorias 1 e 2 com as questões
validadas para o fator “Relações Socioprofissionais” estão apresentadas, abaixo:

Sub-Categoria 1
“Os funcionários são excluídos das decisões”
[...] com a chefia ...aí dificulta não aceitam a nossa opinião, não
podemos passar para eles, porqueacham que não podemos nos meter.
(u.c.e.:106 Classe: 2 X2:8)
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Sub-Categoria 2
“As tarefas não estão claramente definidas”
[...] a dificuldade que tenho é no direcionamento da minha atividade
porque eu sei o que eu tenho que fazer. (u.c.e.:204 Classe: 2 X2:5)
Sub-Categoria1
“Falta apoio das chefias para o meu desenvolvimento profissional”
[...] a chefia não se integra muito conosco, não conversa muito
conosco. (u.c.e.:192 Classe: 2 X2:8)
Sub-Categoria 1
“Existem disputas profissionais no local de trabalho”
[...] às vezes sem motivo nenhum a pessoa te persegue, amigos que te
invejam, querem te perturbar alguma coisa eu descarto, me afasto,
ajudo quando tem que trabalhar em grupo, mas no particular cada um
no seu quadrado, eu me afasto. (u.c.e.:245 Classe: 2X2:0)
Sub-Categoria 1
“A autonomia é inexistente”
[...] às vezes você não tem muita autonomia. (u.c.e.:117 Classe: 2
X2:2)
Sub-Categoria 1
“Existem dificuldades na comunicação entre chefia e subordinados“
[...] comoscolegas bom entrosamento, mas algumas chefias dão
trabalho, temalgumaspessoas que pelo amor de Deus, só Jesus na
causa. (u.c.e.:63 Classe: 2 X2:2)
Sub-Categoria 1
”Falta integração no ambiente de trabalho”
[...] com os colegas têm uns que eu confio e têm outros que é assim
trabalho o dia todo porque tenho que trabalhar, o trabalho aqui em si
eu sei que é cansativo e a fofoquinha de colegas desanima, às vezes
você fica triste. (u.c.e.:118 Classe: 2X2:9)
Sub-Categoria 1
“A comunicação entre funcionários é insatisfatória“
[...] em relação aos amigos é contado nos dedos quem nós podemos
sentar para conversar ou não, são poucos. (u.c.e.: 153 Classe: 2X2:1)
Não houve u.c.e. que expressasse concordância com a questão de que “A distribuição
das tarefas é injusta” no RU, a referida questão foi classificada como a menos crítica, ou seja,
avaliação positiva, isto é, próxima de ser considerada satisfatória, nesse estudo.
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No que tange ao nível de classificação “Satisfatório” este apresentou o percentual de
10% relacionado à questão “As informações que preciso para executar minhas tarefas são
de difícil acesso”, o que demonstra que os trabalhadores têm acesso às informações
necessárias a execução de suas atividades e esta condição é geradora de satisfação laboral. O
nível de classificação “Satisfatório” por ser um resultado positivo é um aspecto que necessita
ser

conservado

e

consolidado

nas

relações

socioprofissionais

do

Restaurante

Universitário/UFF.
❖ Resultados da Associação dos Níveis de Classificação de Risco de
Adoecimento dos Fatores da Escala de Avaliação do Contexto do Trabalho
(EACT)
Salienta-se outra maneira de reforçar a interpretação, além da comparação da média >
3,7 seria por meio da associação do n (%) “Crítico” com o n (%) “Grave” de modo a comparar
com o nível do n (%) “Satisfatório” dos fatores da escala,conforme apresentado na Tabela 14,
que se segue:
Tabela 14 – Dados associados dos níveis de classificação de risco de adoecimento, segundo
os fatores da Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho.Niterói-RJ, Brasil, 2019.
Fatores da EACT
Classificação de Risco n(%)
Crítico/ Grave
Satisfatório
6(11,5)
Organização do trabalho
46(88,5)
Contexto do
7(13,5)
Condições de Trabalho
45(86,6)
Trabalho
Relações socioprofissionais

33(63,5)

19(36,5)

Fonte: MELO, V. L. Resultado da análise de classificação de risco de adoecimento, segundo os fatores da
EACT. Niterói-RJ, Brasil, 2019.

Cabe alinhar que, ao associar n (%) dos níveis “Crítico/Grave” e comparar com o n(%)
do nível Satisfatório” evidenciou-se que os três domínios do Contexto de Trabalho
encontravam-se no estado “Crítico/Grave” com o maior percentual expresso pela
“Organização do Trabalho” (88,5%) seguido das “Condições de Trabalho” (86,6%), enquanto
que as “Relações Socioprofissionais” alcançaram o menor nível“Crítico/Grave” (63,5%) e
mais “Satisfatório” (36,5%) em comparação com a Organização e as Condições de Trabalho,
conforme verificado na Tabela 14, acima.
A interpretação destes resultados segue a mesma linha de interpretação das médias dos
fatores. Assim, quando a soma dos níveis “Crítico/Grave” for maior que o nível satisfatório tal
resultado é considerado negativo.
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Corroborando com estes achados Dejours et al., (1994), afirmam que a Organização
do Trabalho desestabiliza a saúde mental dos trabalhadores devendo esse processo ser
avaliado individualmente. Dejours (2011), alerta ainda que o sofrimento patogênico pode
levar à loucura do trabalhador, à doença mental, relacionada à interferência da Organização
do Trabalho.
Sobre a associação das variáveis numéricas e ordinais: idade, nível de escolaridade e
tempo de trabalho na UAN, do Restaurante Universitário/UFF com a Escala de Avaliação do
Contexto de Trabalho, os resultados estão apresentados na Tabela 15, que se segue:

Tabela 15 - Associações das variáveis numéricas e ordinais com a Escala de Avaliação
do Contexto de Trabalho.Niterói-RJ, Brasil, 2019.
Variáveis
Organização do
Condições de
Relações
Trabalho
Trabalho
Socioprofissionais
r=-0,168 (p=0,234)
r=0,185 (p=0,189)
r=-0,101 (p=0,478)
Idade (anos)
Nível de escolaridade
Tempo de trabalho
(anos)

rs=0,296 (p=0,033)
rs=-0,381 (p=0,005)

rs=0,197 (p=0,163)

rs=0,262 (p=0,061)

rs=0,140 (p=0,324)

rs=-0,280 (p=0,044)

Fonte: MELO, V. L. Resultado da análise estatística dos dados da pesquisa. Niterói - RJ, Brasil, 2019.
r=coeficiente de correlação de Pearson; rs=coeficiente de correlação de Spearman
Nível de significância adotado foi de 5% (p<0,05).

Na associação das variáveis numéricas e ordinais com os fatores da Escala de
Avaliação do Contexto de Trabalho (EACT) percebeu-se que houve associação positiva
estatisticamente significativa entre o nível de escolaridade com o fator “Organização do
Trabalho” (rs=0,296; p=0,033), ou seja, quanto maior o grau de escolaridade do trabalhador
participante deste estudo maior a pontuação, o que significa dizer, mais crítica é a avaliação
desse fator,isto é, menos satisfatória a organização do trabalho para este grupo.
No que se refere ao tempo de trabalho e os fatores da escala, houve associação
negativa estatisticamente significativa com os fatores “Organização do Trabalho” (rs=-0,381;
p=0,005) e “Relações Socioprofissionais” (rs=-0,280; p=0,044), ou seja, quanto maior o
tempo de trabalho menor a pontuação, o que equivale dizer que menos crítica é a avaliação
desses fatores, isto é,menos grave é a organização do trabalho e as relações socioprofissionais
para os que estão a mais tempo na unidade.
Nesta circunstância, pode-se inferir que os trabalhadores do RU/UFF que estão a mais
tempo no trabalho não se sentem tão insatisfeito com a organização do trabalho nem com as
relações socioprofissionais, parece que estão bem adaptados ou acostumados com estes dois
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fatores ou com o tempo foram desenvolvendo estratégias defensivas para se livrarem do
sofrimento laboral.
No que tange à associação das variáveis categóricas nominais:gênero; vínculo
empregatício e setores de trabalho com a Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho, os
resultados estão demonstrados na Tabela 16,a seguir:

Tabela 16- Associações das variáveis categóricas nominais com a Escala de Avaliação do
Contexto de Trabalho. Niterói-RJ, Brasil, 2019.
Organização do
Trabalho

Condições de
Trabalho

Relações
Socioprofissionais

Média ± DP

Média ± DP

Média ± DP

Masculino

3,14 ± 0,65

3,08 ± 0,73

2,50 ± 0,79

Feminino

3,13 ± 0,70

3,10 ± 0,83

2,72 ± 0,88

0,931

0,925

0,412

Estatutário

3,02 ± 0,57

3,41 ± 0,89

2,27 ± 0,77

Celetista

3,17 ± 0,68

2,99 ± 0,69

2,63 ± 0,81

0,490

0,105

0,198

Cocção

3,26 ± 0,62

2,97 ± 0,73

3,20 ± 1,04

Distribuição de refeições

3,31± 0,59

3,13± 0,64

2,46± 0,71

Higienização de panelas

3,42 ± 0,29

4,07 ± 0,71

2,77 ± 0,51

Higienização de pratos e talheres

2,91 ± 0,90

3,14 ± 0,39

2,13 ± 0,69

Pré preparo de carnes

2,96 ± 0,69

2,67 ± 0,83

2,24 ± 0,84

Pré preparo de sobremesas

2,82 ± 0,57

3,53 ± 0,48

2,38 ± 1,11

Pré preparo de vegetais

3,15 ± 0,68

2,86 ± 0,85

2,77 ± 0,74

Recepção e estocagem

3,64 ± 0,32

3,50 ± 0,75

2,37 ± 0,38

0,639

0,125

0,270

Variáveis

Gênero

p
Vínculo Empregatício

p
Setores

p

Fonte: MELO, V. L. Resultado da análise estatística dos dados da pesquisa. Niterói-RJ, Brasil, 2019.
Nível de significância adotado foi de 5% (p<0,05).
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Na avaliação das variáveis categóricas nominais com os fatores da EACT, não houve
associação estatisticamente significativa entre gênero, vinculo empregatício e setor de
trabalho com os fatores dessa escala.
O Gráfico 03, a seguir, expõe os resultados da associação dos fatores da Escala de
Avaliação do Contexto do Trabalho, com a faixa etária dos entrevistados, mostrando que
houve associação com o fator Condições de trabalho.

Média do escore do fator Condições de
Trabalho

5
4,5
4
3,44

3,5
3

3,17
2,78

2,5
2
1,5
1
<40 anos

40 a 59 anos

60 anos ou mais

Faixa etária

Gráfico 03 – Média dos escores do fator “Condições de Trabalho”, conforme faixa
etária. Niterói-RJ, Brasil, 2019.
Fonte: MELO, V. L. Resultado da análise estatística dos dados da pesquisa. Niterói-RJ, Brasil, 2019.

Com relação ao Gráfico 03, acima, quando associados os fatores da EACT com as
faixas etárias dos participantes do estudo, houve associação estatisticamente significativa com
o fator “Condições de Trabalho” (rs=0,322; p=0,020), ou seja, quanto maior a faixa etária,
maior o escore, isto é, mais crítica a avaliação. Nesta perspectiva, no RU/UFF, as condições
de trabalho foram avaliadas, pelos funcionários mais velhos, como uma condição não muito
satisfatória, enquanto que os trabalhadores mais jovens avaliaram de forma menos negativa.
Do mesmo modo a pesquisa realizada por Mitsi & outros (2013), sobre a influência
do Contexto do Trabalho na saúde de profissionais de enfermagem atuantes em UTI de um
hospital universitário, resultou no impacto moderado das três dimensões do Contexto de
Trabalho sobre o adoecimento destes profissionais.
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4.1.4.2. Escala de Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho.
Os resultados da análise da Escala de Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho
estão apresentados nas tabelas, a seguir:
Tabela 17- Dados sobre os fatores da Escala de Indicadores de Prazer-Sofrimento no
Trabalho. Niterói-RJ, Brasil, 2019.
Fatores
Prazer/Sofrimento
Liberdade de
Expressão
Realização
Profissional
Esgotamento
Profissional
Falta de
Reconhecimento

Variação
da
escala

Média
± DP

Mínimo
Máximo

0–6

*Classificaçãon (%)
Satisfatório

Crítico

Grave

3,70 ± 1,50

0,38 – 6

24 (46,2)

20 (38,4)

8 (15,4)

0–6

3,89 ± 1,74

0–6

30 (57,7)

12 (23,1) 10 (19,2)

0–6

2,74 ± 1,66

0–6

17 (32,7)

22 (42,3) 13 (25,0)

0–6

2,15 ± 1,70

0–6

27 (51,9)

17 (32,7)

8 (15,4)

Fonte: MELO, V. L. Resultados da análise de classificação de risco de adoecimento, relacionados aos fatores
da EIPST. Niterói-RJ, Brasil, 2019.
- Para os fatores de prazer (Liberdade de Expressão e Realização Profissional ):
acima de 4 = satisfatório; entre 3,9 e 2,1 = crítico; abaixo de 2 = grave;
- Para os fatores de sofrimento (Esgotamento Profissional e Falta de Reconhecimento):
acima de 4 = grave; entre 3,9 e 2,1 = crítico; abaixo de 2 = satisfatório.

De acordo com os resultados desse estudo, para os fatores da EIPST apresentados na
Tabela 17, acima, a interpretação, segundo as médias gerais, dos fatores desta escala resultou
que todos foram classificados quanto ao risco de adoecimento do trabalhador como “Crítico”
(entre 3,9 e 2,1), sendo a Liberdade de Expressão (3,70 ± 1,50) o fator mais “Crítico” ligado
ao Prazer e o menos crítico a “Realização Profissional” (3,89 ± 1,74). O “Esgotamento
Profissional” (2,74 ± 1,66) foi o fator mais “Crítico” relacionado ao Sofrimento e o menos
“Crítico” foi a “Falta de Reconhecimento”(2,15 ± 1,70). O mais satisfatório de todos foi a
“Realização Profissional” e o mais “Grave” o “Esgotamento Profissional”.
Corroborando com a investigação do RU/UFF, a pesquisa de Buss et al., (2019) que
mapeou o risco de adoecimento dos trabalhadores de enfermagem atuantes em sala de RPA ao
obter resultado semelhante com relação ao fator esgotamento profissional classificado com o
“Crítico”.
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❖ Associação dos níveis de classificação de risco de adoecimento dos fatores
da Escala de Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho – EIPST
Outra maneira de reforçar a interpretação dos resultados desta Escala é pela associação
dos níveis de classificação de risco de adoecimento com o n (%) “Crítico” com o nível n (%)
“Grave” comparando com o nível do n (%) “Satisfatório” dos fatores da EIPST, conforme

apresentado na Tabela 18, a seguir:
Tabela 18- Dados associados da classificação de risco de adoecimento, segundo os fatores da
Escala de Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho. Niterói-RJ, Brasil, 2019.
Fatores

Classificação de Risco n(%)
Grave/Crítico
Satisfatório

Liberdade de Expressão

28(53,8)

24(46,2)

Realização Profissional

22(42,3)

30(57,7)

Esgotamento Profissional

35(67,3)

17(32,7)

Falta de Reconhecimento

25(48,1)

27(51,9)

Prazer

Sofrimento

Fonte: MELO, V. L. Resultado da análise de classificação de risco de adoecimento, segundo os fatores da EIPST, NiteróiRJ, Brasil, 2019.

O procedimento dessa análise consiste em comparar o resultado dos níveis “Grave/
Crítico” com o nível “Satisfatório”, na sequência interpretar o resultado desta comparação,
conforme a seguir:
Nos fatores ligados ao Prazer observou-se que a “Liberdade de Expressão”assumiu o
nível “Grave/Crítico” representado pelo predomínio do percentual dos entrevistados (53,8%),
detectando que este fator precisa ser melhorado no Restaurante Universitário da UFF.
A Realização Profissional apresentou o nível de classificação de risco de adoecimento
mais “Satisfatório”, com um percentual de 57,7%, entre os entrevistados, em comparação com
o percentual “Grave/Crítico”(42,3%).
Em se tratando do Sofrimento no trabalho o “Esgotamento Profissional” expressou o
maior percentual (67,3%) no nível de risco de adoecimento dito “Grave/Crítico”, ou seja, a
grande maioria dos entrevistados sente esgotamento profissional decorrente do trabalho que
executa no Restaurante Universitário da UFF. A “Falta de Reconhecimento” foi identificada
como nível “Satisfatório”, entre 51,9 % dos participantes, isto é, mais da metade dos
participantes considerou que há reconhecimento do seu trabalho.
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Passamos para a avaliação das médias mais altas e mais baixas dos quatro fatores da
EIPST e da análise do conjunto dos itens do nível de classificação de risco de adoecimento no
trabalho de cada fator desta escala.
❖ Fator Liberdade de Expressão
A Tabela 19 que se segue traz os resultados advindos da análise das médias mais altas
e mais baixas referentes às questões do Fator Liberdade de Expressão, considerando os níveis
de classificação de risco de adoecimento do trabalhador, além dos percentuais alcançados por
estes níveis.
Tabela 19 - Fator Liberdade de Expressão: Média, Desvio Padrão e Níveis de Classificação
de risco de adoecimentoe percentual do conjunto dos níveis de classificação. Niterói-RJ,
Brasil, 2019.
Conj.
Questões do fator Liberdade de Expressão
Média±DP *Níveis de
níveis
Classificação (%)
Solidariedade com os colegas

5,09 ± 1,54

Satisfatório

Cooperação entre os colegas

4,59 ± 1,88

Satisfatório

Liberdade para falar sobre o meu trabalho com os colegas

3,94 ± 2,15

Crítico

Confiança entre os colegas

3,63 ± 2,15

Crítico

Liberdade para expressar minhas opiniões no local de
trabalho
Liberdade para usar minha criatividade

3,36 ± 2,15

Crítico

3,27 ± 2,39

Crítico

Liberdade com a chefia para negociar o que precisa

2,86 ± 2,37

Crítico

Liberdade para falar sobre o meu trabalho com as
chefias

2,85 ± 2,49

Crítico

25%

75%

Fonte: MELO, V. L. Resultado da análise estatística dos dados da pesquisa, segundo o fator Liberdade de
Expressão da EIPST. Niterói-RJ, Brasil, 2019.
Parâmetros: Para o prazer: acima de 4 = satisfatório; entre 3,9 e 2,1 = crítico; abaixo de 2 = grave

Na avaliação do fator “Liberdade de Expressão”, considerando a análise das médias
verificou-se que a média mais alta foi de 5,09 ± 1,54 sendo classificada no nível de risco de
adoecimento como “Satisfatório” e diz respeito à seguinte questão: “Solidariedade com os
colegas” e a média mais baixa foi de 2,85 ± 2,49, classificada no nível “Crítico” de risco de
adoecimento do trabalhador e está relacionada a questão: “Liberdade para falar sobre o
meu trabalho com as chefias”, influenciando os resultados gerais desta pesquisa.
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Na análise do conjunto dos itens do nível de classificação de risco de adoecimento o
que predominou foi o “Crítico” com 75% do resultado. Neste contexto, as questões do fator
“Liberdade de Expressão” classificadas no nível “Crítico” foram descritas em ordem
decrescente considerando a mais crítica como sendo: “Liberdade para falar sobre o meu
trabalho com as chefias”, na sequência a “Liberdade com a chefia para negociar o que
precisa“, “Liberdade para usar minha criatividade”, “Liberdade para expressar minhas
opiniões no local de trabalho”, “Confiança entre os colegas” e “Liberdade para falar sobre o
meu trabalho com os colegas” sendo esta última, evidentemente, a menos crítica.
Verificou-se, nesse estudo, a falta de liberdade do trabalhador de se expressar e se
envolver nas mudanças das condições adversas na UAN, a fim de promover a saúde e a
qualidade de vida no trabalho.
Ao considerar-se que o nível de classificação “Crítico” é um resultado que sinaliza
estado de alerta, sendo indicador de “situação-limite” potencializando o cenário negativo, o
sofrimento no trabalho e o risco moderado a saúde do trabalhador, sendo assim exige
providências em curto e em médio prazo com relação à “Liberdade de Expressão” na UAN.
Nesta linha de entendimento, as questões analisadas como críticas precisam ser melhoradas no
Restaurante Universitário, visto que são situações que necessitam ser transformadas em
prazer/satisfação no ambiente laboral.
A exemplo disso, com relação à chefia os trabalhadores tiveram a impressão de que
não há interesse dela na pessoa, no ser humano, conforme percebido em algumas u.c.e., deste
fator.
Corroboram com as questões do Fator “Liberdade de Expressão” as u.c.e. que
representam a Sub-Categoria 1, demonstradas, a seguir:

Sub-Categoria 1
“Liberdade para falar sobre o meu trabalho com as chefias”
[...] em relação à chefia ...não temos essa oportunidade de estar
chegando muito naquela pessoa aí para falar sobre alguma coisa.
(u.c.e.: 153 Classe: 2 X2:1)
Sub-Categoria 1
“Liberdade com a chefia para negociar o que precisa“

[...] a chefia não se integra muito conosco, não conversa muito
conosco. (u.c.e.:192 Classe: 2 X2:8)
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Sub-Categoria 1
“Liberdade para usar minha criatividade”
[...] temos que acatar aquela ordem. (u.c.e.:277 Classe: 2 X2:10)
Sub-Categoria 1
“Liberdade para expressar minhas opiniões no local de trabalho”
[...] hoje não pode dá opinião em mais nada a nossa palavra não influi
muito. (u.c.e.:103 Classe: 1 X2:11)
Sub-Categoria 1
“Confiança entre os colegas”
[...] com os colegas têm uns que eu confio e têm outros que é assim
trabalho o dia todo porque tenho que trabalhar. (u.c.e.:118 Classe:
2X2:9)
Sub-Categoria 1
“Liberdade para falar sobre o meu trabalho com os colegas”
[...] em relação aos amigos é contado nos dedos quem nós podemos
sentar para conversar ou não, são poucos. (u.c.e.: 153 Classe: 2X2:1)
No que diz respeito ao nível de classificação de risco de adoecimento considerado
“Satisfatório” foi evidenciado o percentual de 25% correspondente as duas questões a seguir:
“Solidariedade com os colegas” e “Cooperação entre os colegas” estas situações necessitam
ser conservadas no cenário pesquisado, pois são questões positivas geradoras de
prazer/satisfação no cenário de trabalho.
Estas duas questões classificadas como satisfatórias estão representadas nas seguintes
u.c.e. retiradas da Sub- Categoria 1:
Sub-Categoria 1
“Solidariedade com os colegas”
[...] um se preocupa com o outro, somos bastante unidos, graças a Deus.
(u.c.e.:345 Classe: 1X2:2)
Sub-Categoria 1
“Cooperação entre os colegas”.
[...] com os colegas no nosso setor de trabalho ali nós somos unidos um
depende do outro um falta o outro cobre. (u.c.e.:106 Classe: 2 X2:8)
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As relações de solidariedade e de cooperação entre os colegas favorecem as relações
socioprofissionais. Neste sentido, a união dos trabalhadores possibilita superar as dificuldades
do trabalho, uma vez que a relação de confiança e de ajuda mútua fortalece a amizade
podendo refletir na produtividade do serviço e na satisfação com o trabalho.
Reforça-se que no cenário pesquisado a solidariedade e a cooperação estão presentes
entre os pares, esta ajuda mútua foi percebida, também, durante a observação de campo,
notadamente, pelo entrosamento entre os trabalhadores, principalmente, do setor de prépreparo de carnes; da área de higienização de pratos e talheres e do setor de pré-preparo de
sobremesas.
A “Solidariedade com os colegas”, considerada como vivência positiva no RU/UFF,
foi igualmente evidenciada na pesquisa realizada na Unidade Produtora de Refeições de um
Restaurante à “la carte”, guardando semelhança entre nesses estudos (GADOTTI et al.,
2014).
O ato de cooperação é a maneira conjunta e coordenada de se produzir uma ideia,
serviço, produto comum baseado na confiança e na solidariedade de cada trabalhador,
identificada pela convergência de apoio entre eles e das afinidades de interdependências
(MENDES, 2007).
A cooperação é, comumente, caracterizada em serviços em que as atividades são
desenvolvidas de forma conjunta, sendo observada a realização desta prática por distintos
profissionais, neles inclusos os trabalhadores de serviços de alimentação coletiva.
Assim, a relação entre os pares no RU/UFF identificada como satisfatória na questão
“Cooperação entre os colegas”, percebida pela ajuda mútua e a solidariedade entre eles foi
identificada, também, em um estudo com trabalhadores de limpeza de um Hospital-Escola, do
Paraná, convergindo com estesachados ( LANZA et al., 2019).
Dados de uma pesquisa quantitativa, transversal realizada recentemente, que comparou
a saúde de trabalhadores do serviço de higiene e limpeza de dois hospitais públicos, sendo um
no Brasil e o outro na Espanha identificou que o apoio dos colegas de serviço e encarregados
é considerado um fator protetor para a saúde psíquica dos trabalhadores( ROCHA, 2019).
Considerando a afirmação acima, provavelmente a saúde psíquica dos trabalhadores
do RU, do setor exemplificado na u.c.e., a seguir, está preservada no tocante a cooperação no
ambiente de trabalho.
[...] a relação com os colegas desses que trabalham comigo se ajudam, no meu
grupo nós temos um diálogo, acostumamos a ajudar um ao outro e com o
encarregado nós procuramos sempre conversar. (u.c.e.:232 Classe: 2 X2:1)
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Confirmando os resultados deste estudo, referentes à “Liberdade de Expressão”, uma
pesquisa desenvolvida na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital público do
Distrito Federal constatou de forma idêntica, as questões com maiores médias neste fator, que
foram a “Solidariedade entre os colegas” (5,09 ± 1,54) e a “Cooperação entre os colegas”
(4,59 ± 1,88) reforçando os achados da presente pesquisa, avaliados de forma satisfatória
(COUTO, 2008).
No RU/UFF observou-se que a liberdade nos distintos aspectos apresentados nas
questões da escala foram todas avaliadas, majoritariamente (75%), como “Críticas” pelos
participantes do estudo o que comprova que neste cenário estas vivências são limitantes do
prazer no ambiente laboral.
Acredita-se que no RU o que se pensava ser prazer é defesa dos trabalhadores. As
vivências de prazer relatadas por eles durante a entrevista se confundem com o fato de
estarem trabalhando num momento em que o desemprego é um desafio no nosso país, por
terem carga horária que não precisam trabalhar nos finais de semana, por desfrutarem de
terem os benefícios em dia, pela solidariedade e amizade entre os pares, pelas brincadeiras
entre eles refletindo no bem estar no trabalho.
Confirmam-se parte dos relatos retirados do corpus das entrevistas, a seguir:
[...] é a minha segunda casa e felizmente eu estou trabalhando está difícil
arrumar um emprego... é gratificante sim por está trabalhando, pelo menos
o nosso benefício está em dia. (u.c.e.:283 Classe: 1 X2:4)
[...] sinto, graças a Deus estou empregado e amo muito o que faço.(u.c.e.:116
Classe: 2 X2:0)
Não existe o prazer do reconhecimento, da valorização do trabalho e também da
liberdade de expressão.
As dificuldades notadas no Restaurante Universitário, no que diz respeito a “Liberdade
de expressão” dos trabalhadores, envolvem duas vertentes: a relacionada às chefias e a
relacionada aos colegas. A “Liberdade para falar sobre meu trabalho com as chefias” foi a
questão mais crítica, o que pode demonstrar que no Restaurante Universitário a relação dos
trabalhadores com as chefias é uma situação negativa que precisa ser melhorada.
Sobre esse aspecto, o estudo realizado com trabalhadores de enfermagem atuantes no
setor de recuperação pós-anestésica (RPA) de um hospital de ensino, da Região Sul do Brasil,
corrobora com esta questão pela avaliação também crítica quando o assunto é liberdade com a
chefia (BUSS, 2019).
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Ratifica-se que neste estudo a ”Liberdade de Expressão” registrada na relação com as
chefias diz respeito também às dificuldades dos trabalhadores de negociar o que precisa;de
falar sobre o seu trabalho; usar a criatividade e opinar no local de trabalho. Ser tolido da
liberdade de expressão, por muito tempo sem perspectivas de melhorias pode acarretar
sobrecarga psíquica ao trabalhador e consequentemente causar danos à sua saúde.
Referente à “Liberdade para usar a criatividade”, reforça-se que esta questão foi
avaliada como crítica pela maioria dos participantes do estudo do Restaurante da UFF.
Divergindo deste resultado, os participantes da pesquisa do Restaurante do tipo à “la carte”,
consideraram esta questão satisfatória, confirmando a existência de liberdade para
organizarem o trabalho à sua maneira (GADOTTI et al., 2014).
Sobre este aspecto a pesquisa censitária nas três UAN de uma empresa do Rio Grande
do Norte (RGN) certifica oresultado do RU ao declarar que a “liberdade para usar a
criatividade” foi considerada igualmente crítica em seu estudo, confirmando o ambiente
negativo de trabalho e causador de sofrimento nestas unidades (BARRETO et al., 2016a).
Dejours (2011) afirma que se o trabalhador não tiver a liberdade e o respeito para pôr
em prática seu saber fazer, a pressão imposta poderá gerar sofrimento e culminar com o risco
de adoecer.
No Restaurante Universitárioa falta de liberdade criativa talvez possa ser decorrente do
fato de que os participantes desta pesquisa exercem funções operacionais, condições muitas
das vezes limitantes quanto à autonomia desses trabalhadores, o que pode estar
comprometendo a satisfação e afetando, evidentemente, o prazer no trabalho.
Relacionado aos colegas, apesar dos trabalhadores reconhecerem que estes são
solidários e que há cooperação entre eles, no entanto, reconhecem também que não são
merecedores de confiança, segundo o julgamento de alguns participantes deste estudo.
❖ Fator Realização Profissional

A Tabela 20 apresentada abaixo demonstra os resultados da análise das médias mais
altas e mais baixas relacionadas às questões do Fator Realização Profissional, a partir dos
níveis de classificação de risco de adoecimento do trabalhador e os percentuais alcançados por
estes níveis.
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Tabela 20- Fator Realização Profissional: Média, Desvio Padrão e Níveis de Classificação de
risco de adoecimento e percentual do conjunto dos níveis de classificação. Niterói-RJ, Brasil,
2019.
Conj.
Questões do Fator Realização Profissional
Média±DP
*Níveis de
níveis
Classificação
(%)

Orgulho pelo que faço

4,90 ± 1,99

Satisfatório

Identificação com as minhas tarefas

4,61 ± 1,96

Satisfatório

Realização profissional

4,36 ± 2,27

Satisfatório

Bem-estar

4,02 ± 2,11

Satisfatório

Satisfação

3,81 ± 2,37

Crítico

Gratificação pessoal com as minhas
atividades
Motivação

3,69 ± 2,51

Crítico

3,69 ± 2,39

Crítico

44,4%

55,6%

Reconhecimento

3,04 ± 2,48

Crítico

Valorização

2,88 ± 2,53

Crítico

Fonte: MELO, V. L. Resultado da análise estatística dos dados da pesquisa, segundo o fator Realização
Profissional da EIPST.Niterói – RJ, Brasil, 2019.
Para o prazer: acima de 4 = satisfatório; entre 3,9 e 2,1 = crítico; abaixo de 2 = grave.

Na avaliação das médias do fator Realização Profissional, verificou-se que a média
mais alta foi de 4,90 ± 1,99, classificada no nível de risco de adoecimento do trabalhador
como “Satisfatório“ e se refere à questão “Orgulho pelo que faço”, enquanto que a média
mais baixa foi de 2,88 ± 2,53, classificada no nível “Crítico” de risco de adoecimento do
trabalhador e está relacionada à questão “Valorização”. Tem-se que estas questões
influenciaramos resultados gerais da presente investigação.
Na análise do conjunto dos níveis de classificação de risco de adoecimento o que
predominou foi o “Crítico” com 55,6% do resultado, evidenciado nas questões que se seguem:
“Valorização”, “Reconhecimento”, “Motivação”, “Gratificação pessoal com as minhas
atividades” e “Satisfação”. Sendo a “Valorização” avaliada como a mais “Crítica”, seguida
das demais.
Tendo em vista que o nível de classificação “Crítico” identifica estado de alerta e é
considerado indicador de “situação-limite” fomentando o sofrimento no trabalho, com risco
moderado de adoecimento do trabalhador, em razão do ambiente laboral negativo. Neste
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sentido, este nível de classificação determina ações a curto e médio prazo relacionadas à
realização profissional no Restaurante Universitário da UFF. As questões classificadas como
“Crítico” necessitam ser melhoradas para que sejam produtores de Realização Profissional e,
consequentemente, de prazer no trabalho.
O nível de classificação de risco de adoecimento considerado “Satisfatório”
apresentou percentual de 44,4% correspondente às quatro questões aqui citadas: “Orgulho
pelo que faço”, “Identificação com as minhas tarefas”, ”Realização profissional” e “Bemestar”. Sendo o “Orgulho pelo que faço” a questão mais satisfatória em comparação com as
distintas questões analisada no fator “Realização Profissional”.
Os aspectos relacionados à “Realização Profissional”classificados como “Satisfatório”
são condições positivas que necessitam ser cultivadas no Restaurante Universitário/UFF por
serem situações que promovem o prazer laboral.
As questões classificadas como “Críticas” representadas pelas u.c.e. da Sub-categoria
5 estão sendo exibidas, a seguir:
Sub-Categoria 5
“Valorização”

[...] outras pessoas que trabalham na mesma função lá fora recebem
muito mais(u.c.e.: 37 Classe: 1 X2: 20)
Sub-Categoria 5
“Reconhecimento”
[...] tinha que ser um salário mais digno trabalhamos muito,nós
merecemos. (u.c.e.:112 Classe: 2X2:0)

Sub-Categoria 5
“Motivação”
[...] venho porque eu tenho que receber, tenho contas a pagar
(u.c.e.:225 Classe: 2X2:2)
Sub-Categoria 5
“Gratificação pessoal com as minhas atividades”
[...] eu poderia ser mais feliz se eu fosse cozinheira (u.c.e.:77 Classe: 2
X2:0)
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Sub-Categoria 5
“Satisfação”
[...] já senti prazer, hoje não vou dizer para você que estou sentido
porque hoje as coisas mudaram muito (u.c.e.:102 Classe: 2X2:1)

As questões classificadas como “Satisfatórias” estão sendo representadas pelas u.c.e.
da Sub-categoria 5, abaixo:

Sub-Categoria 5
“Orgulho pelo que faço”
[...] a satisfação de vê seu trabalho e vê o resultado do seu
trabalho.(u.c.e.:229 Classe: 2X2:0)

Sub-Categoria 5
“Identificação com as minhas tarefas”
[...] estou vendo que o meu trabalho está sendo bem executado.
(u.c.e.:229 Classe: 2X2:0)
Sub-Categoria 5
”Realização profissional”
[...] me sinto feliz fazendo o que faço...me sinto muito feliz com o meu
trabalho. (u.c.e.:77 Classe: 2 X2:0)

Sub-Categoria 5
“Bem-estar”
[...]eu adoro trabalhar aqui, adoro colaborar, me sinto bem.
(u.c.e.:248 Classe: 1 X2:4)
O fator “Realização Profissional”, no presente estudo, foi o que apresentou mais
questões avaliadas como “Satisfatórias” podendo ser expressas nas sensações de orgulho; de
identificação com as atividades que realizam; com o bem-estar e reforçado com o próprio
sentimento de realização profissional. Tais percepções podem ser explicadas pelo fato da
maioria destes trabalhadores gostarem das atividades executadas, circunstâncias que podem
interferir de maneira positiva o desempenho profissional.
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O resultado satisfatório para a questão “Orgulho pelo que faço” foi semelhante ao
encontrado na pesquisa censitária, em 2016, sendo o único item satisfatório no fator
“Realização Profissional”, na referida pesquisa (BARRETO et al., 2016a).
Corroboram também com este resultado os estudos com trabalhadores de enfermagem
do setor de RPA e de um serviço de hemodiálise, da cidade de São Paulo, bem como o estudo
com trabalhadores atuantes na Atenção Básica em Saúde, do Vale de Taquari, no Rio Grande
do Sul (BUSS et al., 2019; PRESTES et al., 2015; MAISSIAT et al., 2015).
Assim, este sentimento de orgulho pelo trabalho executado precisa ser mantido e
preservado, por ser tratar de situação de prazer no ambiente laboral.
Ainda com relação ao fator “Realização Profissional” a maioria dos investigados no
Restaurante Universitário identificou a “Valorização” como a questão mais crítica, seguida do
“Reconhecimento” e da “Motivação”. Além destas, viu-se que a “Gratificação pessoal” e a
“Satisfação” foram definidas também como “Críticas” no RU. Neste ponto a pesquisa
realizada no Restaurante à “la carte”não coaduna com o resultado destas duas últimas
questões, uma vez que foram classificados como “Satisfatórias” no referido estudo
( GADOTTI et al., 2014).
O estímulo as vivências de valorização, reconhecimento e gratificação pessoal podem
viabilizar os sentimentos de satisfação e motivação no trabalho podendo refletir de forma
positiva no prazer e, evidentemente, na proteção à saúde do trabalhador e na qualidade do
trabalho produzido (PRESTES et al., 2015).
❖ Fator Esgotamento Profissional

Estão demonstrados na Tabela 21, logo a seguir, os resultados da análise das médias
mais altas e mais baixas sobre as questões do Fator Esgotamento Profissional, de acordo com
os níveis de classificação de risco de adoecimento e os percentuais obtidos por estes níveis.
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Tabela 21- Fator Esgotamento Profissional: Média, Desvio Padrão e Níveis de Classificação
de risco de adoecimentoe percentual do conjunto dos níveis de classificação. Niterói-RJ,
Brasil, 2019.
Conj. de
*Níveis de
níveis
Questões do fator Esgotamento Profissional Média±DP
Classificação
(%)
Estresse

3,35 ± 2,45

Crítico

Sobrecarga

3,25 ± 2,15

Crítico

Esgotamento emocional

3,00 ± 2,33

Crítico

Frustração

2,67 ± 2,35

Crítico

Insegurança

2,58 ± 2,17

Crítico

Insatisfação

2,36 ± 2,23

Crítico

Medo

2,00 ± 2,31

Satisfatório

85,7%

14,3%

Fonte: MELO, V. L. Resultado da análise estatística dos dados da pesquisa, segundo o fator Esgotamento
Profissional da EIPST. Niterói-RJ, Brasil, 2019.
*para o sofrimento: acima de 4 = grave; entre 2,1 e 3,9 = crítico; abaixo de 2 = satisfatório.

Na avaliação dos dois itens com médias mais altas e mais baixas surgiram às questões:
“Estresse” (média 3,35 ± 2,45) e “Medo” (média 2,00 ± 2,31) classificadas, respectivamente,
como “Crítico” e “Satisfatório”, influenciando os resultados gerais advindos deste estudo.
A análise do conjunto dos níveis de classificação de risco de adoecimento mostra o
predomínio do nível “Crítico” com 85,7 % do resultado evidenciado nas questões listadas a
seguir: “Estresse”; “Sobrecarga”; “Esgotamento emocional”; “Frustração”; “Insegurança” e
“Insatisfação” levando a tensão permanente no trabalho, sendo o “Estresse” avaliado como
mais “Crítico”, seguido das demais questões de forma decrescente.
Ao considerar que o nível de classificação “Crítico” é um resultado mediano
sinalizador do estado de alerta, sendo indicador de “situação-limite” potencializando o cenário
negativo, o sofrimento e o risco moderado a saúde do trabalho, sendo assim exige
providências em curto e em médio prazo com relação à Esgotamento Profissional dos
trabalhadores da UAN do Restaurante Universitário. Neste sentido, estas questões precisam
ser geradoras de prazer, no ambiente laboral
As u.c.e. das Sub-Categorias1; 2; 3 e 5 retrataram a fala dos investigados ao citarem as
questões críticas relacionadas ao fator Esgotamento Profissional.

Sub-Categoria 1
“Estresse”
[...] às vezes tem desavenças, mas é normal por causa do estresse do
trabalho (u.c.e.:29 Classe: 2X2:0)
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Sub-Categoria 2
“Sobrecarga”
[...] panelas muito pesadas, cuba muito pesada etemevasão de
funcionárioseles acabam ficando em casa pegam atestados ou uma
declaração é muito comum em todos os setores,prejudicando muito
todo mundo. (u.c.e.:203 Classe: 2 X2:4)
Sub-Categoria 3
“Esgotamento emocional”
[...] muito estresse, nervosismo, dor de cabeça.(u.c.e.: 20 Classe: 2
X2:0)
Sub-Categoria 2
“Frustração”
[...] não temos insalubridade. (u.c.e.: 37 Classe: 1 X2: 20)
Sub-Categoria 2
“Insegurança”
[...] nós falamos a respeito de insalubridade e alguma coisa de
periculosidade porque o que aconteceu ontem ali caiu uma panela na
cabeça do colega (u.c.e.: 169 Classe: 2 X2: 0)
Sub-Categoria 5
“Insatisfação”
[...] aqui o salário é muito baixo, muito abaixo do que pede o
sindicato, muito abaixo da média lá de fora é até o dobro que esta
média salarial nossa. (u.c.e.: 37 Classe: 1 X2: 20)
Couto (2008), afirma que a “insatisfação” no trabalho pode estar ligada,
principalmente, aos baixos salários, geralmente, pagos aos trabalhadores que desempenham
atividades laborais em Unidades Alimentação e Nutrição, bem como o esgotamento
emocional a que estão expostos.
O salário exprime vários sentidos: fundamentalmente concretos em garantir o sustento
do trabalhador e sua família, como também mais abstratos, uma vez que o salário conduz aos
sonhos, fantasias, possibilidades de realizações. Ao contrário disso, pode veicular
significações negativas que implicam nas restrições materiais impostas por ele (DEJOURS,
2015).
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Dejours (2015) assinala que quando a insatisfação no trabalho alcança um patamar em
que há a certeza de que este nível não pode mais diminuir inicia-se o sofrimento do
trabalhador.
Com relação ao fator “Esgotamento Profissional” as duas questões classificadas como
mais críticas quanto a oferecer risco de adoecimento dos trabalhadores do RU/UFF foram o
“estresse” e a “sobrecarga” de trabalho destacadas como situações negativas experienciadas
por estes trabalhadores. Tais questões foram destacadas, também, como negativas no estudo
censitário nas três UAN, sendo o “estresse” no trabalho o único item avaliado como “Grave”
neste estudo (BARRETO et al., 2016a).
Prestes et al., (2015), reforçam que o “estresse” é considerado um dos fatores
desencadeantedo esgotamento emocional dos trabalhadores.
De acordo com Gadotti et al., (2014), a pesquisa no

Restaurante à “la carte”

apontou, do mesmo modo, a “sobrecarga” de tarefas e o “estresse” como vivências negativas
preponderantes no ambiente laboral. Dados semelhantes foram identificados, ainda, na
pesquisa com trabalhadores da Atenção Básica em Saúde, do Rio Grande do Sul,
consolidando assim, estes resultados do estudo realizado no Restaurante Universitário/UFF
(MAISSIAT et al., 2015).
A “sobrecarga” e o “estresse” no trabalho são vivências que comumente atingem os
trabalhadores de distintas áreas profissionais. Em serviços de alimentação, geralmente, as
características das atividades exigem dos trabalhadores a ritmo acelerado sob pressão de
tempo entre o preparo e a distribuição das refeições, o que pode ocasionar estresse e
sobrecarga de trabalho (BARRETO et al., 2016a).
O estudo realizado com colaboradores de uma Unidade de Alimentação e Nutrição
Hoteleira, no Rio Grande do Norte, corrobora com esta pesquisa ao identificar de forma
semelhante que o fator “Esgotamento Profissional” foi classificado como crítico nas questões
“esgotamento emocional” e “sobrecarga”. No entanto, o estresse foi considerado “Grave”,
discordando nesta questão com o resultado do Restaurante Universitário que não encontrou
nenhum item avaliado como “Grave” na EIPST (BARRETO et al., 2016b).
No RU o “medo” foi à única questão que alcançou nível de classificação “Satisfatório”
na análise do fator “Esgotamento Profissional”com o percentual de 14,3%, o que parece
demonstrar que os respondentes desta questão não se sentem ameaçados no ambiente de
trabalho, a ponto de sentirem medo. Assim, não sentir medo caracteriza o estado de prazer,
daí ter sido classificado como “Satisfatório”.
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De modo semelhante, no estudo de Gadotti et al., (2014), o medo identificado como
receio de ser demitido foi classificado, também, como “Satisfatório” corroborando com o
presente estudo.
Não foram encontradas, nesta investigação, u.c.e. que expressassem o sentimento de
medo, entre os entrevistados.
O estudo com trabalhadores de enfermagem, atuantes em sala de pós-operatório
imediato (RPA), apresentou resultado idêntico à pesquisa do RU nas questões “estresse”
avaliado como “Crítico” e “medo” avaliado como “Satisfatório” (BUSS et al., 2019).
Nesse sentido, a vivência apontada como positiva, nível de classificação
“Satisfatório”, precisa ser preservada, por ser mantedora de prazer no trabalho.
❖ Fator Falta de Reconhecimento

Na Tabela 22 a seguir, estão os resultados da análise das médias mais altas e mais
baixas das questões do Fator “Falta de Reconhecimento Profissional”, segundo os níveis de
classificação de risco de adoecimento do trabalhador e os percentuais abarcadosnestes níveis.
Tabela 22- Fator Falta de Reconhecimento: Média±Desvio Padrão e Níveis de Classificação
de risco de adoecimentoe percentual do conjunto dos níveis de classificação. Niterói-RJ,
Brasil, 2019.
Conj. de
Questões do fator Falta de Reconhecimento Média±DP
*Níveis de
níveis
(%)
Classificação
Falta de reconhecimento do meu esforço
3,36 ± 2,39
Crítico
Falta de reconhecimento do meu desempenho 3,00 ± 2,49

Crítico

Desvalorização

2,42 ± 2,33

Crítico

Injustiça

2,31 ± 2,18

Crítico

Indignação

2,31 ± 2,01

Crítico

Inutilidade

1,50 ± 1,97

Satisfatório

Discriminação

1,19 ± 1,96

Satisfatório

Desqualificação

1,11 ± 1,75

Satisfatório

62,5%

37,5%

Fonte: MELO, V. L. Resultado da análise estatística dos dados da pesquisa, segundo o fator Falta de
Reconhecimento da EIPST. Niterói-RJ, Brasil, 2019.
*Para o sofrimento - Fator Falta de Reconhecimento - Grave: Acima de 4 ; Crítico: entre 3,9 e 2,1 e Satisfatório:
abaixo de 2.
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Na análise das médias do fator “Falta de Reconhecimento” observou-se que a média
mais alta foi de 3,36 ± 2,39 classificada como nível de risco de adoecimento “Crítico“ e se
refere à questão “Falta de reconhecimento do meu esforço”, enquanto que a média mais
baixa foi de 1,11 ± 1,75, classificada no nível “Satisfatório” de risco e está relacionada à
questão “Desqualificação”. Tais situações influenciaram nos resultados gerais deste estudo.
A pesquisa realizada com trabalhadores de enfermagem, com ocupação profissional
em sala de recuperação pós-anestésica apresentou resultado idêntico para as duas questões,
supracitadas, do fator “Falta de Reconhecimento”, originárias da pesquisa do RU. Assim,
estes resultados reforçam os achados na pesquisa do Restaurante Universitário da UFF (BUSS
et al., 2019).
Na análise do conjunto dos níveis de classificação de risco de adoecimento o que
predominou foi o “Crítico” com 62,5% do resultado, percebido nas seguintes questões: “Falta
de reconhecimento do meu esforço”, “Falta de reconhecimento do meu desempenho”,
“Desvalorização”, “Injustiça” e “Indignação”. Sendo a “Falta de reconhecimento do meu
esforço” analisada como o nível mais “Crítico”, seguida das demais questões na ordem
decrescente.
Considerando que o nível de classificação de risco de adoecimento avaliado como
“Crítico” determina estado de alerta, sendo considerado indicador de “situação-limite”
fomentando o sofrimento no trabalho em virtude do ambiente negativo, podendo gerar risco
de adoecimento moderado dos trabalhadores do RU. Neste sentido, este nível de classificação
determina ações em curto e em médio prazo relacionadas à falta de reconhecimento no
cenário de pesquisa.
As u.c.e. das Sub-categorias 1; 3 e 4 confirmaram as questões relacionadas a ”Falta de
Reconhecimento” no trabalho classificadas como críticas, conforme se seguem:

Sub-Categoria 3
“Falta de reconhecimento do meu esforço”
[...] aqui tem que trabalhar, não quer saber se você tem condições ou
não. (u.c.e.: 33 Classe: 2 X2:0)
Sub-Categoria 4
“Falta de reconhecimento do meu desempenho”
[...]fico muito chateado, chateado porque nós sempre estamos
querendo fazer o melhor. (u.c.e.: 302 Classe: 2 X2:0)
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Sub-Categoria 3
“Desvalorização”
[...]a chefia não se integra muito conosco, não conversa muito
conosco. (u.c.e.:192 Classe: 2 X2:8)
Sub-Categoria 4
“Injustiça”
[...] às vezes você fala uma coisa e é interpretada de outra forma e
aquilo te magoa a pessoa vem com sete pedras na mão e você se
magoa porque não foi aquilo que você fez não foi aquilo que você falou
aí isso dói. (u.c.e.:67 Classe: 2 X2:0)
Sub-Categoria 1
“Indignação”
[...] a chefia da empresa tem coisa que é para ser corrigida e não
corrige. (u.c.e.:148 Classe: 2 X2:7)

Reafirma-se que a questão classificada como mais “Crítica” do fator “Falta de
Reconhecimento” no RU/UFF relaciona-se a “falta de reconhecimento do esforço” dos
trabalhadores. Corrobora com este resultado a pesquisa no Restaurante à “la carte” em que os
trabalhadores apontaram a “falta de reconhecimento” pelos chefes como situação, também,
“Crítica”( GADOTTI et al., 2014).
Nesta perspectiva, esta situação assemelha-se a observada em outros estudos, tais
como: o realizado com trabalhadores de enfermagem da Atenção Básica; trabalhadores de
limpeza de um Hospital-Escola e de um Pronto-Socorro, ambas do Paraná. Portanto, a “Falta
de reconhecimento” no trabalho, avaliada como crítica foi percebida como um fator de
sofrimento pelos trabalhadores destes estudos, uma vez que este resultado potencializa o
cenário negativo e, consequentemente, o sofrimento no trabalho (MAISSIAT et al., 2015;
LANZA et al., 2019; MARTINS et al., 2013; GADOTTI et al.,2014).
Para Dejours (2016), há dois caminhos pelos quais o sofrimento se transforma em
prazer: primeiro quando são criadas soluções para os problemas que emergem no trabalho, o
que é denominado de trabalho vivo que é a fonte de realização pessoal e o segundo é pelo
reconhecimento.
Nesse sentido, Dejours (2016) alega que: quando o trabalhador consegue o
desempenho esperado e isso é creditado ao fato dele ter se dedicado muito, este
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reconhecimento transforma o sofrimento em prazer. É o meio mais poderoso de
transformação que é o reconhecimento, de fato, do mérito do trabalho.
Ainda sobre a análise do conjunto dos níveis de classificação de risco de adoecimento
do trabalhador, o nível menos expressivo foi o “Satisfatório” com o percentual de 37,5%
relacionado às três questões, aqui anunciadas da mais satisfatória para a menos:
“Desqualificação”, ”Discriminação” e ”Inutilidade”, isto é, de acordo com a percepção dos
trabalhadores entrevistados eles não se sentem desqualificados, não se consideramtão
discriminados e nem se percebem inúteis no setor de trabalho.
Apesar de no RU/UFF ser observadaa convivência entre trabalhadores terceirizados e
servidores públicos no mesmo ambiente laboral, efetuando as mesmas tarefas, com formas de
contratações distintas e com benefícios diferenciados, tais condições são causadoras de
sentimentos de discriminação diante de outros trabalhadores. Entretanto, na avaliação dos
participantes desse estudo esta questão foi classificada como satisfatória, não havendo
declaração de descontentamento, por parte dos entrevistados.
Esta avaliação positiva pode ser justificada devido os trabalhadores terceirizados,
provávelmente, reconhecerem que em outro momento no Restaurante Universitário/UFF eles
não tinham os direitos trabalhistas, como estão tendo agora.
Esta situação é antiga e foi descrita por Colares (2005), durante a realização de uma
pesquisa

no

Restaurante

Universitário/UFF,

sendo

identificada

que

as

relações

socioprofissionais guardavam certo descontentamento no convívio entre trabalhadores
terceirizados e os servidores públicos federais, por exercerem as mesmas funções, mas com
remunerações distintas, além de direitos usufruídos por nesse último grupo de trabalhadores.
Isso gera um ambiente de frustração, discriminação, sentimento de inferioridade e
desmotivação no trabalho.
No que concernem as três questões citadas como satisfatórias, não foram identificadas
nas falas dos trabalhadores relatos sobre: “Desqualificação”, ”Discriminação” e ”Inutilidade”
registradas nas u.c.e. resultantes do ALCESTE, estas questões necessitam ser ampliadas e
preservadas devido à sua relevância na determinação da satisfação laboral no Restaurante
Universitário/UFF.
Sobre a classificação “Grave”, nenhuma questão foi identificada como “Grave”, a
partir da análise dos fatores da Escala de Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho.
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❖ Associações das variáveis com os fatores da Escala de Indicadores de
Prazer e Sofrimento no Trabalho – EIPST
As associações das variáveis numéricas e ordinais: idade; nível de escolaridade e
tempo de trabalho na UAN, do Restaurante Universitário/UFF com a Escala de Indicadores de
Prazer e Sofrimento no Trabalho (EIPST) estão apresentadas na Tabela 23, que se segue:
Tabela 23– Associações das variáveis numéricas e ordinais com a Escala de Indicadores de
Prazer-sofrimento no trabalho. Niterói-RJ, Brasil, 2019.
Prazer
Sofrimento
Variáveis

Liberdade de
Expressão

Idade
(anos)
Nível de
escolaridade

r=0,003 (p=0,985)

Tempo de
trabalho
(anos)

Realização
profissional

Esgotamento
Profissional

Falta de
Reconhecimento

r=0,201 (p=0,153)

r=- 0,050 (p=0,725)

r=0,007(p=0,960)

rs=0,119 (p=0,402)

rs=0,002 (p=0,986)

rs=0,075 (p=0,597)

rs=0,165(p=0,243)

rs=0,290 (p=0,037)

rs=0,276 (p=0,048)

rs=0,070(p=0,624)

rs=0,157(p=0,266)

Fonte: MELO, V. L. Resultado dasAssociações das variáveis numéricas e ordinais com a EIPST. Niterói-RJ,
Brasil, 2019.
r=coeficiente de correlação de Pearson; rs=coeficiente de correlação de Spearman
Nível de significância adotado foi de 5% (p<0,05).

Constatou-se na Tabela 23, acima, que houve associação positiva estatisticamente
significativa entre o tempo de trabalho com os fatores “Liberdade de Expressão”(rs=0,290;
p=0,037) e “Realização Profissional” (rs=0,276; p=0,048). Nessa lógica, pode-se inferir que
quanto maior o tempo de trabalho no Restaurante Universitário maior a pontuação, isto é,
menos crítica é a avaliação desses fatores, ou seja, mais próxima de ser satisfatória com o
passar do tempo.
No que tange a liberdade pode ser explicado em função de que com o tempo a
“Liberdade de Expressão” tende a aumentar e o trabalhador pode estar desenvolvendo
estratégias defensivas para lidar com circunstâncias desfavoráveis no trabalho. De modo
semelhante, a Realização Profissional poderá ocorrer à medida que o trabalhador vai
adquirindo mais tempo na instituição.
As associações das variáveis categóricas nominais com a Escala de Indicadores de
Prazer e Sofrimento no Trabalho (EIPST) estão apresentadas na Tabela 24, a seguir:
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Tabela 24 - Associações das variáveis categóricas nominais com a Escala de Indicadores de
Prazer e Sofrimento no Trabalho. Niterói-RJ, Brasil, 2019.
Variáveis
Gênero
Masculino
Feminino
P
Variáveis
Vínculo Empregatício
Estatutário
Celetista
p
Setores
Cocção
Distribuição de
refeições
Higienização de
panelas
Higienização de
pratos e talheres
Pré-preparo de carnes
Pré-preparo de
sobremesas
Pré-preparo de
vegetais
Recepção e
estocagem
p

Realização
profissional
Média ± DP

Liberdade de
Expressão
Média ± DP

Esgotamento
Profissional
Média ± DP

Falta de
Reconhecimento
Média ± DP

3,86± 1,75

3,75± 1,39

2,81± 1,71

2,22 ± 1,76

3,98± 1,79
0,828
Realização
profissional
Média ± DP

3,55± 1,85
0,674
Liberdade de
Expressão
Média ± DP

2,55± 1,56
0,630
Esgotamento
Profissional
Média ± DP

1,95 ± 1,58
0,630
Falta de
Reconhecimento
Média ± DP

4,63± 1,67

4,66± 1,02

2,74± 2,05

2,05 ± 2,17

3,69± 1,72

3,45± 1,52

2,75± 1,57

2,18 ± 1,59

0,115

0,016

0,992

0,819

3,94 ± 2,01

3,06 ± 1,34

2,29 ± 2,03

2,00 ± 2,26

4,08 ± 1,42

3,28± 1,69

2,08 ± 1,48

1,41 ± 1,17

2,41 ± 1,63

3,58 ± 1,01

4,48 ± 0,72

2,58 ± 1,40

3,75 ± 2,19

3,25 ± 1,36

2,41 ± 1,42

2,11 ± 1,56

4,08 ± 1,95
4,06 ± 1,94

4,34 ± 1,94
4,09 ± 0,86

2,20 ± 2,21
3,75 ± 2,06

1,70 ± 1,93
3,25 ± 1,92

3,98 ± 1,53

3,69 ± 1,56

3,12 ± 1,38

2,41 ± 1,43

4,11 ± 2,29

5,29 ± 0,71

2,52 ± 1,11

2,25 ± 3,26

0,937

0,416

0,326

0,796

Fonte: MELO, V. L. Resultado das Associações das variáveis categóricas nominais com a EIPST. Niterói-RJ,
Brasil, 2019.
Nível de significância adotado foi de 5% (p<0,05).

Na Tabela 24, exposta acima, não houve associação estatisticamente significativa entre
as variáveis categóricas nominais: gênero e setor de trabalho, com os fatores da EIPST. No
entanto, os indivíduos com vínculo empregatício estatutário (4,66±1,02) apresentaram,
significativamente (p=0,016), maiores escores do fator “Liberdade de Expressão” quando
comparados aos trabalhadores celetistas (3,45±1,52). É fato que os servidores públicos do
RU/UFF possuem mais liberdade de expressão quando confrontada esta circunstância com os
trabalhadores da empresa terceirizada.
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Sumarizando, as vivências mais negativas provenientes da análise da EIPST foram as
referentes às quatro questões, respectivamente duas do domínio do prazer (médias mais
baixas) e duas do domínio do sofrimento (médias mais altas), quais sejam:“Liberdade para falar
sobre o meu trabalho com as chefias” e “Valorização”; “Estresse” e “Falta de reconhecimento do meu
esforço”.

Um caso isolado de vivência negativa que chamou atenção neste estudo foi o relato de
um dos entrevistados, que após ter retornado da licença médica se sentiu marginalizado, no
local de trabalho.
Segundo Mendes:
“[...]um único trabalhador com problema de saúde deve ser

cuidado”, sendo esta recomendação mais qualitativa do que
quantitativa.”(MENDES, 2007, p. 116).
No relato, este trabalhador declarou ser depressivo e estava passando por um momento
de difícil adaptação às atividades laborais no RU, uma vez que não tinha retornado da licença
para o mesmo local que trabalhava antes. Apresentou então, dificuldades de se relacionar com
os pares e com a hierarquia sentindo-se marginalizado, desprezado e com restrições físicas
(problemas na coluna) para desenvolver as tarefas que envolviam levantamento e transporte
de cargas.
Foram percebidos na fala do entrevistado os sentimentos de: ingratidão; inferioridade;
discriminação relacionada à idade e as condições físicas; raiva; mágoa; amargura; choro;
solidão; falta de entendimento e indignação, além de revolta com o novo horário de trabalho,
registrados nas u.c.e. da entrevista.
Dejours pondera que a vivência depressiva:
“ [...] condensa de alguma maneira os sentimentos de indignidade,
de inutilidade e de desqualificação, ampliando-os.” (DEJOURS,
1992, p. 49).
Assim, os sentimentos de indignação, inutilidade e desqualificação, mencionados por
Dejours (1992), foram percebidos no caso deste trabalhador.
Para esse desfecho, após o trabalhador ter passado por todos esses desgastes, meses
depois da entrevista, voltou para seu local inicial de trabalho ficando muito satisfeito com este
retorno.
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4.1.5.Resultados, discussão e reflexões gerais

Nesta pesquisa ficaram evidentes algumas vivências dos trabalhadores do RU que
merecem ser discutidas, pois dizem respeito ao sofrimento psíquico e social, relacionados à
terceirização do trabalho, à precarização do contexto de trabalho, ás estratégias defensivas e á
servidão voluntária destacando os paradoxos que envolvem essas duas últimas questões,
trazendo ainda, uma discussão histórica, política e social, uma vez que, não estão ausentes em
influenciar no adoecimento, além do impacto da reforma trabalhista para a classe
trabalhadora.
Para entender as disputas políticas em torno da definição das relações de trabalho no
Brasil, é preciso conhecer o processo histórico, suas mudanças e permanências, ao longo do
tempo até a atualidade. O passado sobrevive no presente por meio de vários aspectos;
portanto, estas duas dimensões de tempo são interdependentes e precisam ser avaliadas e
discutidas em conjunto.
Historicamente, a formação da classe trabalhadora assalariada no Brasil tem origens
nas antigas formas de exploração da força de trabalho desde o período colonial. Prova disso
são os marcadores étnicos raciais, pois a maior parte dos trabalhadores que sofrem pela
precarização das relações de trabalho (desemprego, terceirização, má remuneração, péssimas
condições de trabalho e desrespeito às leis trabalhista ou a flexibilização delas) são, segundo
os dados do IBGE, pretos e pardos, exatamente os descendentes daqueles escravizados do
passado, isto é, os negros e os indígenas.1
Oficialmente, a escravidão no Brasil como sistema econômico perdurou do século
XVI ao XIX. No entanto, entranhou-se de tal forma no pensamento da sociedade que passou a
ditar padrões de comportamento e modos de interpretar as relações sociais, trazendo graves
consequências e perpetuando estruturas de dominação, que persistem até hoje. Sendo assim,
“moldou condutas, definiu desigualdades sociais, fez de raça e cor marcadores de diferenças
fundamentais, ordenou etiquetas de mando e obediência, e criou uma sociedade condicionada
pelo paternalismo e por uma hierarquia muito estrita.” (SCHWARCZ, 2019, p.27 e 28).
Escravizados e escravizadas – negros, indígenas e mestiços – enfrentavam altas
jornadas de trabalho (em torno de 18 horas) e ambientes de trabalho insalubres, recebiam
escassas quantidades de comida e bebida diárias e ainda sofriam castigos corporais
desumanos. O resultado disso, mesmo após a abolição da escravidão em 1888, foi uma

1

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho.html
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sociedade altamente estratificada, baseada em relações de exploração do trabalho humano
sem nenhuma preocupação com a vida e a saúde alheia.
Embora a escravidão no Brasil, oficialmente, tenha ocorrido até o século XIX, ela
deixou marcas que perduram até os dias atuais sendo possível identificar a exploração do
trabalho humano, notadamente, com a terceirização sentida também pelos funcionários
celetistas do RU/UFF com jornada de trabalho diferenciada e superior a dos servidores
públicos, além de baixos salários com desempenho de função igual aos estatutários. Tais
situações geram estresse emocional e físico, podendo impactar diretamente na saúde, na
Qualidade de Vida (QV) do terceirizado e de sua família (LIMONGI-FRANÇA, 2003).
No Restaurante Universitário, apesar do aumento da jornada de trabalho dos
servidores públicos, com a implantação do ponto eletrônico na UFF, os trabalhadores
celetistas cumprem quatro horas de trabalho a mais, por semana, em comparação com esses
servidores o que corresponde ao longo de um mês 16 horas de diferença, reforçando a
desigualdade existente entre os trabalhadores terceirizados e os servidores públicos, além da
exploração do trabalhador, uma vez que o salário não acompanha a jornada de trabalho maior.
Mesmo com a chegada da República um ano depois, a pobreza e as condições de
trabalho precárias persistiram como realidade da classe trabalhadora brasileira. Esta
precarização não melhorou no decorrer dos anos. Confirma-se a permanência das condições
de trabalho precárias, evidenciadas também no RU considerando o espaço físico das estações
de trabalho, o calor e o ruído excessivos, dentre outros, sendo identificados pelo próprio
trabalhador como condição desumana, quanto menciona: “ um barulho horroroso, a falta de
ventilação é absurda, ainda tem muito barulho na cozinha, acho até desumano”. Tudo
isso pode levar ao risco de adoecimento físico e psíquico do trabalhador.
Apesar dos avanços relativos à prevenção de acidentes e de doenças ocupacionais
ocorridas no Brasil, com relação ao comprometimento da saúde psiquica do trabalhador, o
número é alarmante. Segundo os dados da Previdência Social entre os anos 2012 – 2016 os
transtornos mentais e comportamentais foram considerados a terceira causa de incapacidades
para o trabalho no país.
Nesse prisma, o trabalhador enfrenta dificuldade ao reivindicar seus direitos
trabalhistas quando acometido por transtornos psíquicos ao esbarrar na falta de
reconhecimento de que o nexo causal do seu adoecimento é o trabalho.
Esse fato mostra a dificuldade que o trabalhador ainda tem na concessão de benefícios
previdenciários, pois muitas das vezes os transtornos mentais são notificados como auxilio
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doença e não como auxílio acidente de trabalho e aposentadoria por invalidez sem relacionar
com a atividade laboral.
Retomando ás questões históricas, foi o primeiro período da República (de 1889 a
1930) que se iniciou de forma organizada movimentos da classe trabalhadora na luta por
direitos do trabalho, a fim de superar a herança da escravidão, pois eles ainda eram obrigados
a enfrentar jornadas de trabalho de 16 a 18 horas em ambientes insalubres e recebendo
salários baixíssimos, além de castigos corporais e violência psicológica.
Os castigos corporais contra os trabalhadores não são mais observados, porém o
sofrimento físico e psíquico no RU podem ser sentidos pela organização do trabalho e pelas
condições laborais insalubres, devido ao excesso de ruído, sobretudo, provocado pelo robot; o
calor demasiado nas dependências da cozinha; faltam EPI e uniformes adequados; espaços
laborais reduzidos, com iluminação insatisfatória; problemas como a falta de manutenção dos
equipamentos, além da questão salarial. Tudo isso pode levar ao estresse e a desestabilidade
psíquica do trabalhador.
Anteriormente no Brasil, não havia liberdade de expressão para o trabalhador protestar
e quando faziam, eram reprimidos e tratados como caso de polícia. Segundo Ângela de Castro
Gomes (2002), “pode-se dizer que, ao final da Primeira República, existia uma figura de
trabalhador brasileiro que lutava por uma nova ética do trabalho e por direitos sociais que
regulamentassem o mercado de trabalho” (GOMES, 2002, p. 20).
Essas demandas foram apropriadas e adaptadas ao projeto político de modernização
das relações de trabalho defendido pelo Estado inaugurado em 1930, chamado de Era Vargas.
Em 1930, Getúlio Vargas tomou o poder e a partir daí, o projeto de construção de um
Estado interventor passou a desmontar a antiga estrutura e o mundo do trabalho, não ficou de
fora desse processo de transformação. Se antes as relações de trabalho eram definidas pelos
patrões sem qualquer interferência externa, agora o Estado passou a criar medidas efetivas de
regulamentação das relações entre capital e trabalho.
Foi nesse contexto que as leis trabalhistas passaram a ser discutidas e implementadas,
culminando com a concretização delas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 1943
(BRASIL, 1943). Embora o Estado fosse uma ditadura, restringindo os direitos civis e
políticos dos cidadãos e perseguindo seus opositores, não se pode negar o avanço dos direitos
sociais e a valorização do trabalho, associando-o à dignidade e esvaziando o seu sentido
negativo herdado da escravidão.
Apesar dos trabalhadores terem alcançado um enorme avanço civilizatório, os donos
das indústrias tentavam, de várias formas, burlarem as leis trabalhistas, muitas das vezes se
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aproveitando da falta de fiscalização do Ministério do Trabalho ou de esquemas de corrupção
dos funcionários.
Para mediar e julgar conflitos, a Justiça do Trabalho foi criada até para ensinar
empregados e empregadores a exercerem e respeitarem os direitos trabalhistas conquistados.
Nesse processo de aprendizagem, trabalhadores se conscientizaram de que poderiam, de certa
forma, mesmo que precariamente, usar a lei e o Estado a seu favor. Atingiu um grupo restrito
dos setores populares urbanos, mas modificou o cotidiano das fábricas de alguma forma,
fortalecendo uma cultura política trabalhista. Mesmo mantendo as relações de poder desiguais
e as contradições sociais, a cultura do trabalho sofreu transformações e ofereceu ao
trabalhador um espaço para reclamar (MACEDO, 2018, p. 104).
Portanto, o impacto dessas políticas públicas na vida dos trabalhadores contribuiu para
a personificação delas na liderança de Getúlio Vargas como presidente, transformando-o em
“pai dos pobres” no imaginário popular.
Não apenas a interferência do Estado no mundo do trabalho trouxe novidades para os
setores populares, o governo de Vargas interviu na área da saúde e da educação como
também, se preocupou com a reeducação alimentar dos trabalhadores e instituiu o Serviço de
Alimentação da Previdência Social (SAPS), com o intuito de criar restaurantes populares que
fornecessem alimentação balanceada a baixo custo. Além disso, o SAPS oferecia cursos de
nutrição e atividades culturais, como bibliotecas e discotecas (EVANGELISTA, 2014).
Foi no início da década de 1960 que a Universidade Federal Fluminense propôs ao
Serviço de Alimentação da Previdência Social (SAPS), sediado na Praça da Bandeira, Rio de
janeiro, o fornecimento de refeições para atender a sua comunidade universitária
(CARVALHO, 2002).
Em 1967, durante o regime militar sob o governo do marechal Humberto de Alencar
Castelo Branco (1964-1967) o SAPS foi extinto pelo Decreto-lei nº 224. Com a falência do
SAPS, o Conselho Universitário da Universidade Federal Fluminense (CUV/UFF) absorve os
recursos humanos e materiais desse serviço com a criação do primeiro Restaurante
Universitário da UFF, denominado Divisão de Orientação Alimentar (DOA), inicialmente
localizado no bairro do Barreto, no município de Niterói.
Mesmo após a morte de Vargas em 1954, o projeto de um Estado interventor na
economia e nas relações de trabalho foi defendido por vários grupos, partidos e lideranças
políticas ao longo da República e adotado por diversos governos, com algumas adaptações.
Em contrapartida, a corrente de pensamento liberal fazia o contraponto, defendendo a ideia de
um Estado menos interventor.
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Em relação às leis trabalhistas, o liberalismo tendia a defender sua flexibilização por
considerar prejudicial para o livre mercado a regulamentação dessas relações entre patrão e
empregado. Mas mesmo naqueles períodos históricos em que o liberalismo ganhava prestígio,
a superação por completo da herança do projeto varguista era inviável, pois a cultura de um
Estado assistencialista já havia se consolidado, até porque numa sociedade altamente desigual,
o papel do Estado torna-se ainda mais fundamental.
Os anos 1990 foram marcados por políticas neoliberais voltadas para o esvaziamento
do Estado, como as privatizações, a flexibilização das leis trabalhistas e a terceirização da
mão de obra. Estes três pontos estão diretamente ligados às reflexões em torno desta pesquisa,
isto é, as experiências de trabalho no Restaurante Universitário da Universidade Federal
Fluminense evidenciam medidas de desestatização dos espaços públicos a partir da presença
de trabalhadores terceirizados e em condições precárias de trabalho, sobretudo por estarem
submetidos às mazelas do processo de flexibilização das leis trabalhistas.
No que diz respeito à presença de trabalhadores terceirizados na Unidade de
Alimentação e Nutrição do Restaurante Universitário/UFF estes estão em maior número numa
relação de 91 terceirizados para 21 estatutários.
Nos anos 2000, embora o processo de esvaziamento do Estado tenha sido freado de
alguma forma por governos de tendências mais assistencialistas, não foi estancado, de modo
que a partir de 2017, é possível observar um processo de aprofundamento de maneira
acelerada do projeto de desmonte do Estado nacional-estatista. Sem dúvida, as consequências
para a classe trabalhadora são desastrosas podendo aprofundar ainda mais a possibilidade de
adoecimento do trabalhador.
Atualmente, grandes empresas e corporações no Brasil utilizam o sistema de
terceirização de mão de obra com a finalidade de maximizar os lucros e diminuir os gastos
com encargos trabalhistas. Ou seja, o vínculo do trabalhador terceirizado é com a empresa
terceirizada contratada, mas o seu espaço de trabalho é da contratante dos serviços de
terceirização.
No caso do RU da UFF, a diminuição da frequência de concursos públicos e a
contratação de trabalhadores terceirizados são estratégias de intenções neoliberais para
diminuir os custos com servidores públicos.
Nessa perspectiva, a tendência é de mais terceirizações dos serviços, uma vez que a
política que o Governo Federal vem implantado, nas Instituições Federais de Ensino Superior,
visa à reestruturação da máquina administrativa, por meio de estratégias de racionalidade,
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seguindo a linha de contratação de concessionária que utilizam o espaço físico público
assumindo diversas atividades que vinham sendo desenvolvidas por autogestão.
Baseada na experiência no modelo de gestão de outras IFES que implantaram o
serviço de concessionária, tais como: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ);
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ); Universidade Federal de Alfenas
(UNIFAL); Universidade Federal do Espírito Santo (UFES); Universidade Federal do
Triangulo Mineiro (UFTM); Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); Universidade
Federal de São João Del Rei (UFSJ) e Universidade Federal de Viçosa (UFV) os gestores do
Restaurante Universitário/UFF entenderam a necessidade de modificar a modalidade atual de
autogestão mista para o modelo de gestão por autorização administrativa de uso de espaço
físico da UAN/RU, como tentativa de reduzir o custo para a Administração Pública, bem
como solucionar as questões operacionais de abastecimento e de infraestrutura do Restaurante
Universitário.
Vislumbra-se que mais terceirizações no serviço público trazem situações cada vez
mais frágeis para o trabalhador terceirizado na medida em que as relações de trabalho são
desiguais.
Antunes & Praun, (2015) e Ceolin, (2014) complementam ao dizer que a precarização
do trabalho pode contribuir como desestruturante psíquico relacionado à terceirização de
serviços de mão de obra, uma vez que se observa o convívio dos trabalhadores, no mesmo
espaço físico, executando as mesmas atividades, porém com diferentes formas de contratação
com distinções relacionadas à flexibilização das relações de trabalho, às garantias dos direitos
trabalhistas, à estabilidade, à questão salarial e demais benefícios. Tais condições promovem
discriminação e descontentamentos frente a outros trabalhadores podendo favorecer o
sofrimento psíquico.
Machado et al., (2016) corroboram com os relatos supramencionados ao afirmarem
que sem dúvidas a terceirização e a destituição de direitos podem gerar efeitos marcantes na
saúde psíquica do trabalhador, podendo se revelar pelo sofrimento social.
A reforma trabalhista aprovada pelo Congresso, em 11 de julho de 2017, no governo
de Michel Temer, trouxe mudanças drásticas para os trabalhadores: foram 104 artigos da CLT
modificados, embora o Projeto de Lei que lhe deu origem prévia mudanças apenas em sete
artigos. O principal argumento utilizado por seus defensores era a necessidade de modernizar
o mundo do trabalho, que ainda era regido por um conjunto de leis ultrapassado, e
impulsionar a economia. Para eles, diminuir os gastos com os encargos trabalhistas permitiria
ao empregador contratar mais pessoas e assim, diminuir as taxas de desemprego. Além disso,
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aumentaria a produtividade e tornaria o produto nacional mais competitivo. Mais uma vez o
capital sobrepõe em relação a saúde e ao sofrimento do trabalhador.
Entretanto, pesquisas mostram que essas argumentações não têm relevância empírica,
já que os dados coletados demonstram que o grau de rigidez da legislação trabalhista não
explica variações relevantes nos indicadores econômicos (SILVA, 2018).
Outro argumento falacioso é dizer que a CLT caducava por não ter sofrido
modificações desde que foi criada em 1943, o que é uma inverdade tendo em vista que mais
de 50 reformas trabalhistas já haviam sido feitas, inclusive na própria Constituição de 1988.
Há quem defendeu que a reforma trabalhista não iria diminuir os direitos trabalhistas,
pelo contrário, iria aumentá-los, já que concederia mais liberdade ao trabalhador de negociar
com seu patrão. Esse discurso do aumento do campo de possibilidades de acordos entre
capital e trabalho é meramente formal. Penso que esse argumento pressupõe que todas as
categorias profissionais possuem o mesmo poder de barganha e que patrões e empregados,
estariam em pé de igualdade para instituírem acordos.
Tal discurso não condiz com a complexidade da realidade e com a natureza desigual
do capitalismo, pois na prática, as correlações de forças instituídas nessa relação tendem a
resultar em maiores vantagens para o primeiro em detrimento dos direitos e da saúde do
segundo, sobretudo num país com desigualdades construídas historicamente.
É fato que as alterações na Legislação Trabalhista não modificaram a Política
Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que visa à redução de acidentes e
doenças relacionados ao trabalho embora, majoritariamente, os acidentes de trabalho, antes da
reforma, tenham ocorridos entre os terceirizados (COSTA, COSTA & CINTRA, 2018).
Apesar da Reforma Trabalhista abrir a possibilidade de negociação do intervalo
intrajornada de trabalho, de no mínimo 30 min para repouso ou alimentação, no RU é
concedido, tanto para os estatutários, quanto para os terceirizados o intervalo de 01(uma) hora
entre almoço e descanso.
De acordo com a entrevista apresentada na Rede Brasil Atual (2017), o aumento da
carga horária de trabalho e o tempo mínimo de 30 minutos destinado para refeição e descanso,
citados na reforma trabalhista, podem impactar na qualidade do trabalho produzido, bem
como provocar acidentes pelo excesso de cansaço e risco de adoecimento, com danos à saúde
física e psíquica do trabalhador.
Outra questão a ser considerada na Reforma Trabalhista é a otimização desse tempo
mínimo de trinta minutos, destinado para a refeição, uma vez que se estima que o trabalhador
gasta em média de 15 a 20 minutos para se alimentar, mas também, precisa se deslocar para
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fazer a refeição dentro do mesmo período de tempo obrigando-o a ingerir ligeiramente os
alimentos, promovendo digestão insatisfatória, escolhas inadequadas. Tudo isso pode
repercutir na má qualidade de vida do trabalhador (COSTA, COSTA & CINTRA, 2018).
Com relação ao Home Office: na atualidade esse tipo de trabalho vem sendo
experimentado por um número maior de trabalhadores de diversas áreas de atuação, em
decorrência da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19). Porém essa modalidade de
trabalho não contempla a classe trabalhadora com atividades na Unidade de Alimentação do
RU, em razão de suas tarefas laborais serem exercidas, exclusivamente, de forma presencial.
A Reforma Trabalhista autoriza o trabalho de mulheres grávidas e lactantes em
ambientes de baixa ou média insalubridade, exceto se apresentarem atestado médico
indicando o afastamento. Nesse contexto, torna-se importante mencionar que, durante essa
pesquisa, não havia trabalhadoras grávidas e nutrizes na UAN/RU.
Fazendo um comparativo com a legislação trabalhista anterior, registra-se que era
vetado por esta, as mulheres grávidas ou lactantes trabalharem em lugares com condições
insalubres. A Reforma trabalhista, vigente, ignora a questão de que quando as trabalhadoras
gestantes e lactantes são expostas a locais de médio/mínimo grau de insalubridade podem ter
a própria saúde impactada, como também de sua prole. (COSTA, COSTA & CINTRA, 2018).
Outro ponto existente, na lei anterior, que afeta a classe trabalhadora diz respeito às
duas pausas de meia hora, para a amamentação, pois na atual reforma esse direito terá que ser
negociado com o empregador, o que pode repercutir no crescimento e no desenvolvimento da
criança, como também no desmame precoce decorrente da frequência inadequada dos
horários das mamadas, além de afetar a lactante que poderá apresentar ingurgitamento
mamário (leite empedrado) ocasionando dor na mama, febre, dentre outros sintomas, levando
a dificuldades no processo de amamentação.
Apesar da reforma trabalhista ter sido idealizada com o propósito de minimizar o
impacto social da mão de obra desempregada, com oportunidades de mais contratações, ela
pode levar a efeitos indesejáveis a saúde, em razão da possibilidade de aumentar o número de
acidentes de trabalho, doenças e incapacidades, assim como refletir de forma desfavorável na
Qualidade de Vida do trabalhador e de seus familiares (COSTA, COSTA & CINTRA, 2018).
Por tudo isso, pode-se dizer que a Reforma Trabalhista brasileira tem se mostrado
ineficaz para a classe trabalhadora apesar de alguns defensores tentarem mostrar o lado
positivo desta reforma, as mudanças deixam claro que os maiores favorecidos são os patrões
e não os trabalhadores que continuam oprimidos, alienados e muitas das vezes com certo
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conformismo, como é o caso dos trabalhadores terceirizados do RU, ao evocarem: “nós
temos dificuldades aqui como tem em qualquer lugar.”
Segundo Vieira (2011), a psicodinâmica do trabalho pressupõe a existência de
comportamento de aparente conformismo dos trabalhadores quando estão impossibilitados de
agir frente às condições precárias de trabalho, considerando este ponto o lugar de sofrimento.
As colocações de Vieira (2011) convergem com a situação dos trabalhadores do
RU/UFF, uma vez que as questões da unidade de alimentação e nutrição relacionadas ao
espaço físico, aos equipamentos e aos insumos perpassam, respectivamente, por soluções,
como reformas na unidade, contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e
aquisições de gêneros alimentícios mais condizentes com as necessidades do serviço, o que
foge a competência e a criatividade destes trabalhadores, podendo levar ao comportamento de
conformismo e ao sofrimento laboral.
Dejours (2015), afirma que: "A perda do poder de barganha de quem procura emprego
e a precarização econômica levam os trabalhadores à escolha entre um mau trabalho ou
trabalho nenhum" mencionando ainda que o trabalho é o grande palco do sofrimento, se
referindo tanto para os que se acham excluídos quanto para os que permanecem incluídos
nesse cenário.
Nesse sentido, o sofrimento decorrente da precarização do trabalho, vem sendo
enfrentado pelos trabalhadores com a utilização de estratégias defensivas, ou de mediação na
batalha pela sobrevivência, conforme atestam as pesquisas sobre prazer e sofrimento,
realizadas por autores, como: Mendes (1994, 1995b, 1996, 1999, 2007), Mendes e Abrahão
(1996), Mendes e Linhares (1996), Mendes e Tamayo (2001), Morrone (2001), Mendes,
Borges e Ferreira (2002), Pereira (2003), Brant e Minayo-Gomez (2004, 2009), Ferreira et al.,
(2009), Dejours, Abdoucheli e Jayet (2014), Dejours (2015) e Buss et al., (2019).
Para Dejours (2015), o que caracteriza uma ideologia defensiva é o fato de ser
direcionada a luta contra um perigo e um risco reais.
Dejours & Abdoucheli (1990), esclarecem que as estratégias defensivas são recursos,
utilizados pelos trabalhadores, para impedir ou reduzir a percepção de uma realidade de
sofrimento.
Dejours & Layet, (1994) esclarecem ainda que nem o sofrimento, nem as estratégias
defensivas individuais e coletivas são patológicos, ao contrário disso, são escapatórias para se
alcançar a saúde. Nesta conjuntura, intervir na organização do trabalho do RU é a colaboração
para o processo de saúde, que consente aos trabalhadores subverter o sofrimento
transformando-o em prazer.
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No entanto, quando o trabalhador está diante de impossibilidade de agir no arranjo da
organização do trabalho, isto poderá alterar suas defesas levando-o ao sofrimento patológico,
em razão de não ter conseguido transformar o sofrimento do trabalho em sofrimento criativo,
tal descompensação poderá acarretar desordens no corpo e, consequentemente, instalar uma
doença somática (DEJOURS, 2008).
Mendes (2007) corrobora com os esclarecimentos, anteriores, de Dejours & Layet ao
reforçar que as estratégias de defesas contra o sofrimento, elaboradas pelos trabalhadores, são
de extrema importância para assegurar-lhes a saúde.
Dejours (2011) complementa dizendo que quando o trabalhador consegue transformar
o sofrimento no trabalho em sofrimento criativo, isto favorece a identidade do sujeito
contribuindo com o aumento da resistência a desestabilização psíquica e somática. Daí o
trabalho ser considerado como um mediador para a saúde.
Segundo Dejours (1993 – 2004), as defesas podem ser de exploração, de adaptação e
de proteção e que na maioria das vezes são inconscientes. Assim, as defesas de exploração e
de adaptação correspondem à passividade e ao individualismo, respectivamente, tendo seu
embasamento na negação do sofrimento e na submissão das exigências do trabalho levando o
trabalhador acatar de forma plena as determinações da organização do trabalho, direcionando
seu modo de pensar, de sentir e de agir para o atendimento a essas demandas.
As defesas de exploração e de adaptação tendem a se esgotarem com mais facilidade,
em razão da existência dos componentes físico e sociopsíquico exigidos do trabalhador, que
podem ir além da sua vontade e da sua capacidade de suportar tais cargas. Já as defesas de
proteção são caracterizadas pela maneira compensatória do trabalhador pensar, sentir e agir
para tolerar o sofrimento (MENDES , 2007).
Um exemplo de defesa de proteção foi verificado, nessa pesquisa, na u.c.i. a seguir: “o
serviço nós fazemos mais rápido para sair logo da situação.” O mecanismo utilizado pelos
trabalhadores remete a auto-aceleração das atividades, como defesa.
Mendes (2007), afirma que o trabalhador diante das divergências entre o trabalho
prescrito e o trabalho real emprega a auto-aceleração como medida de defesa, a fim de se
afastar da situação de sofrimento e conseguir continuar trabalhando.
É valido dizer que como pesquisadora presenciei, durante observação de campo, a
auto-aceleração da atividade do trabalhador da área de higienização de panelas e utensílios de
cozinha e fiquei impressionada com a rapidez com que este funcionário fazia a limpeza dos
gastronorms (cubas em aço inoxidável).
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Esse trabalhador frequentemente faltava ao trabalho e tinha dificuldades de
relacionamento com os pares. A auto-aceleração das tarefas e as faltas no trabalho levaram a
crer que tratava-se de estratégias de defesas elaboradas por ele, tendo em vista que a autoaceleração mostra a necessidade do trabalhador sair rapidamente da situação que acarreta
sofrimento, e o absenteísmo, também pode ser considerado como estratégia de defesa pela
necessidade do trabalhador ausentar-se do local que lhe cause sofrimento.
De acordo com o depoimento de um dos trabalhadores, durante a entrevista, as faltas
são observadas em todos os setores o que pode sinalizar que o sofrimento do trabalhador em
tela não se trata de um caso isolado, conforme a u.c.e., a seguir:

[...] tem evasão de funcionários eles acabam ficando em casa pegam atestados
ou uma declaração é muito comum em todos os setores, prejudicando muito
todo mundo. (u.c.e.:203 Classe: 2 X2:4)
O sofrimento dos trabalhadores foi percebido pelas vivências relacionadas às
atividades repetitivas, à carência de recursos humanos e, consequentemente, sobrecarga de
trabalho, pressão de prazos, regras rígidas, ritmo excessivo, forte cobrança por resultados que
são situações que dizem respeito à organização do trabalho.
Observou-se ainda, o retrabalho como elemento negativo, tendo sido citado na
entrevista como causador de descontentamento conforme relatado na u.c.e., abaixo:

[...] fica meio difícil o trabalho por causa disso, eles mandam cortar uma
quantidade e sabemos que não vai dar aí chega certa hora tem que cortar
correndo para fazer outra produção para o jantar. (u.c.e.:94 Classe: 1 X2: 0).
O retrabalho leva ao sentimento de frustração, de tristeza, de estresse e de raiva, o que
pressupõe sofrimento. A raiva, geralmente, é contida pelo medo do trabalhador de perder o
emprego obrigando a este a criar estratégias de defesa como a aceleração das tarefas.
Com relação à saúde dos trabalhadores, evidenciou-se nos conteúdos das entrevistas
que os trabalhadores do RU citaram como problemas de saúde os distúrbios osteomusculares,
como: dor na coluna e tendinite, porém os distúrbios psíquicos não surgiram na fala dos
trabalhadores.
Para Dejours o grande enigma era porque os trabalhadores não adoeciam não
enlouqueciam. A resposta veio pela Psicodinâmica do Trabalho ao ser constatado por este
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autor que os trabalhadores na verdade não sofrem passivamente, eles buscam estratégias de
defesas para se livrarem do sofrimento.
Segundo Dejours, Abdoucheli & Jayet (1994), as defesas visam reduzir a percepção do
sofrimento no contexto de trabalho fornecendo apoio ao trabalhador, resguardando-o contra
circunstâncias prejudiciais ao seu funcionamento psíquico. No entanto, as defesas também
podem levar á alienação do trabalhador.
Enfatiza-se que, de modo a evitar o adoecimento o trabalhador, muitas das vezes se
mantém alienado das causas do sofrimento, não interferindo sobre a organização de trabalho.
Esta maneira de proteção permite ao trabalhador ignorar e negar as causas do sofrimento.
Contudo, essa tática de negação dificulta a sua capacidade de refletir sobre o próprio trabalho
e de reagir contra os danos que o sofrimento acarreta a sua saúde. Nessa conjuntura as defesas
trazem a ambiguidade - proteção e alienação (MENDES, 2007).
Nesse panorama torna-se necessário trazer os paradoxos das estratégias defensivas em
trabalhadores precarizados uma vez que a defesa, como já dito acima, tem uma dimensão
tanto de proteção, mas ela também tem a função de alienar o trabalhador.
Assim, constatou-se que os trabalhadores do RU não estão conseguindo ressignificar o
sofrimento, verificado pelo uso de muitas defesas, tais como: recuar, fugir, ficar calado, se
isolar, dentre outras.
Nesse sentido, para lidar com o que frustra e causa sofrimento os trabalhadores do RU,
recorreram a comportamentos de evasão, individualismo, isolamento, passividade, negação,
racionalização, como estratégias defensivas, conforme os relatos sumarizados e transcritos, a
seguir:
[...] minha reação é sair para um lugar e ficar longe daquela situação...
(Evasão) (u.c.e.: 238 Classe: 2 X2:1)
[...] vou para um canto...(Evasão), fico quietinho... (Isolamento) (u.c.e.:123
Classe: 1 X2:23)
[...] eu me afasto...(Isolamento), e fico no canto quieto...(Individualismo)
(u.c.e.:343 Classe: 1 X2:8)
[...] procuro ficar mais na minha...(Individualismo), mais isolado...
(Isolamento). (u.c.e.:187 Classe: 1 X2:14)
[...] fico quieto... (Isolamento), fico calado... (Passividade) passo parte do dia
inteiro calado.(u.c.e.:130 Classe: 2 X2:2)
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[...] eu fico quieto... (individualismo) e continuo fazendo o que tenho que
fazer. (Negação do sofrimento) (u.c.e.: 348 Classe: 1 X2:2)
[...] eu procuro me calar...(Passividade) eu procuro ficar na minha
(Individualismo) (u.c.e.: 84 Classe: 2 X2:0)
[...] eu recuo (Isolamento), saio de perto um pouco...(Evasão) (u.c.e.: 252
Classe: 2 X2:0)
[...] eu procuro fazer que não aconteceu (Negação) para não causar um
problema maior...(Passividade). (u.c.e.: 307 Classe: 1 X2:0)
[...] eu finjo que não estou entendendo... (Negação) tenho que fingir que não
estou entendendo, (Negação) dou uma de morta... (Passividade) (u.c.e.: 313
Classe: 2 X2:0)

Nos relatos, acima, o uso de estratégias de defesa foi alto, em razão do trabalho
precarizado e pela necessidade de sobrevivência do trabalhador terceirizado do RU.
Com relação às estratégias de defesa, o que ficou mais evidente nessa pesquisa foi o
processo de servidão voluntária. Esse fenômeno de servidão é permeado por discursos
bastante defensivos e muitas das vezes contraditórios.
Trata-se de uma situação nem sempre declarada e percebida pelo próprio trabalhador
que age de forma inconsciente, sem questionar, sempre pronto a colaborar ou a obedecer
deixando-se levar por uma servidão voluntária para manter-se no emprego, sendo esta uma
questão para sua sobrevivência.
Diante do exposto, torna-se necessário trazer também os paradoxos da servidão
voluntária em trabalho precarizado, a partir da fala dos trabalhadores numa discussão analítica
e interpretativa dessas declarações.
Um dos discursos que remete à servidão voluntária no Restaurante Universitário,
refere-se à obediência consentida do trabalhador em atender as exigências do trabalho
prescrito, conforme a seguinte fala: “às vezes tenho que engolir para não ter nenhum
transtorno nem ser perseguido, temos que acatar aquela ordem.” O trabalhador, no seu
subconsciente sabe bem como deve se comportar para se manter naquele trabalho. Tal
declaração sugere que esse trabalhador se encontre em servidão voluntária já patologizado, do
ponto de vista da subjetividade e esse “fico calado” expresso na fala: “tenho que engolir” é o
que mais representa essa defesa.
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Existe no discurso, acima, uma repressão percebida em: “para não ter nenhum
transtorno nem ser perseguido” e uma obrigação consentida na fala: “temos que acatar
aquela ordem”.
O “fico calado” foi mencionado, ainda, de forma explícita, pelos trabalhadores do
RU, como tática de defesa de passividade presente nas seguintes expressões:
[...] eu fico calado... eu me calo...(Passividade) (u.c.e.: 278 Classe: 2 X2:1)
[...] fico calado..., passo parte do dia inteiro calado... (Passividade)
(u.c.e.:130 Classe: 2 X2:2)
[...] primeiramente eu procuro me calar (Passividade) para não acarretar
mais coisas... (u.c.e.: 84 Classe: 2 X2:0)
Outro exemplo que caracterizou a servidão voluntária foi evidenciado na gratidão do
trabalhador do RU por está empregado, conforme o relato: “é gratificante sim por está
trabalhando, pelo menos o nosso benefício está em dia”. O trabalhador mesmo vivenciando
o sofrimento e sendo explorado sente-se agradecido por está trabalhando.

No discurso, a seguir, também se evidenciou a servidão voluntária:
[...] penso antes de falar o que eu vou falar para não ter problemas maiores é
isso o que eu sempre faço, fico dentro do setor fazendo as minhas obrigações
normais, mesmo tendo tido o problema. (u.c.e.:175 Classe: 2 X2:0)
Na análise desse discurso o paradoxo da servidão voluntária foi evidenciado nas
seguintes ações, tais como: no agir controlado (“penso antes de falar”) e reprimido por uma
defesa de negação (“para não ter problemas maiores”), sendo este modo de pensar e agir
essencial para a sobrevivência do trabalhador permitindo a este ignorar e negar as causas do
sofrimento (“fico dentro do setor fazendo as minhas obrigações normais”) agindo como se
nada tivesse acontecido, além de apontar para um discurso contraditório (“mesmo tendo tido
o problema”), pois mesmo após ter ocorrido o aborrecimento o trabalhador continuou
desenvolvendo suas atividades habituais no trabalho, para se manter no emprego, o que
confirma o paradoxo da servidão voluntária.
O discurso, a seguir, mostra as diversas estratégias de defesas, executadas pelo
trabalhador, mediante o sofrimento laboral.
[...] me isolo dentro de mim mesmo, executo o meu trabalho porque se não
executar vai ficar complicado para mim, isso é normal em todo trabalho, mas
acabo ficando sentido, tem que ter sabedoria (u.c.e.:97 Classe: 2 X2:0)
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Na fala do trabalhador, acima, percebeu-se as defesas de proteção caracterizadas pela
maneira compensatória do trabalhador pensar, sentir e agir para tolerar o sofrimento,
conforme apresentada no Quadro 12, a seguir.
Quadro-12 . Análise e interpretação do discurso que representa a Servidão Voluntária.
Discurso fragmentado
Análise do Discurso
Maneira
(Defesas)
compensatória
[...] me isolo dentro de mim mesmo...
Isolamento e individualismo
Agir
[...] executo o meu trabalho...
[...] se não executar
complicado para mim

vai

ficar

[...] isso é normal em todo trabalho
[...] mas acabo ficando sentido
[...] tem que ter sabedoria

Passividade

Agir

Racionalização ( há uma ação
reprimida)
Racionalização e Negação
(naturaliza, nega/ignora o
sofrimento)
Sofrimento psíquico

Pensar e Agir

Seu subconsciente sabe como
agir

Pensar e Agir

Pensar

Sentir

Fonte: Melo, V.L. Elaborado pela autora. Niterói, RJ- Brasil, 2020.

Na análise do Quadro 12, acima, torna-se oportuno esclarecer as necessidades do
trabalhador em utilizar essas defesas. Assim, a racionalização se faz necessária mediante a
frustração do trabalhador na tentativa de esclarecer o motivo que provoca o sofrimento,
quando diz que: “se não executar vai ficar complicado para mim” justificando de forma
lógica “isso é normal em todo trabalho”, ou seja, naturalizando o sofrimento. A estratégia
de individualismo é usada diante de situação de impotência do trabalhador, conforme
expresso na fala: “me isolo dentro de mim mesmo...”, no sentido de que o trabalhador não
tem o que fazer para resolver a questão. A defesa de passividade é solicitada pelo seu
subconsciente quando o trabalhador se vê diante do tédio, devido à situação de ameaça de
perder o emprego ou da perda de um status na empresa.
Na análise desse discurso evidenciou-se, ainda o processo de servidão voluntária com
alta utilização de defesas de: isolamento, individualismo, passividade, racionalização e
negação, sendo estas defesas uma questão de sobrevivência para o trabalhador precarizado.
Por isso é um paradoxo, uma vez que os mecanismos de defesa protegem, mas também
alienam o trabalhador.
Salienta-se que apesar de existir um lado positivo relacionado à estabilidade psíquica
na utilização das defesas há também um lado negativo pelo imobilismo e alienação do
trabalhador indicando que o melhor caminho é a busca do prazer no trabalho pela
ressignificação do sofrimento o que permiti reforçar a identidade pessoal e profissional do
trabalhador (ANTLOGA & MENDES, 2009).
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É interessante ratificar que a inércia e a alienação fazem com que o trabalhador se
acomode com a situação de sofrimento, não modificando a maneira de ver a realidade e tomar
atitudes de mudanças diante das condições negativas vivenciadas.
Com o passar do tempo, se nenhuma ação de mudança for efetuada e a precarização do
trabalho aumentar pode intensificar as causas de sofrimento, neste caso se o trabalhador não
conseguir ressignificar o sofrimento esta situação pode levar a sobrecarga psíquica e, por
conseguinte, acarretar efeitos danosos à saúde do trabalhador (MENDES, 2007).
Outro ponto percebido nessa pesquisa foi a contradição na fala de alguns participantes
do estudo registradas no formulário de entrevista com as respostas das escalas. As falas
contraditórias pressupõem que existe um discurso reprimido controlado por uma defesa que é
importante para o trabalhador terceirizado, por uma questão de manutenção no emprego e de
sua própria sobrevivência.
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CONCLUSÃO

O presente estudo permitiu discutir a relação entre o Contexto de Trabalho, o Prazer, o
Sofrimento psíquico e o Risco de adoecimento dos trabalhadores da Unidade de Alimentação
e Nutrição do Restaurante Universitário da Universidade Federal Fluminense, à luz da
Psicodinâmica do Trabalho de Christophe Dejours.

A observação direta não participante, a entrevista semiestruturada, bem como a
aplicação de escalas do Inventário sobre Trabalho e Riscos de Adoecimento permitiram um
tratamento qualitativo, além de quantitativo favorecendo a compreensão do objeto de estudo,
com base em distintas perspectivas.

A utilização dos instrumentos de análise eleitos nessa pesquisa foram pertinentes em
responder a contento aos objetivos do estudo, além de confirmar a hipótese de que o contexto
de trabalho implica em mais sofrimento psíquico dos trabalhadores, comparado com o prazer.

A existência de predomínio de sofrimento foi observada na avaliação crítica de todos
os domínios das escalas e pela presença de alguns constructos que permitiram constatar que
no grupo investigado o sofrimento advém dos problemas enfrentados por estes trabalhadores
decorrentes da terceirização e por vivenciarem intensa precarização laboral condicionada pela
organização de trabalho desfavorável e pelas condições de trabalho precárias e insalubres.

Torna-se importante frisar que a avaliação crítica dos domínios das escalas sinalizou o
sofrimento no trabalho o que se configura em situação de alerta necessitando de intervenções,
por parte dos gestores, em curto e em médio prazo, pois pode se traduzir em possibilidade de
risco moderado de adoecimento dos trabalhadores.

Sobre este aspecto, as questões históricas, políticas e sociais não estão ausentes em
influenciar também, no adoecimento do trabalhador. Assim, ao trazer a discussão da reforma
trabalhista nesta pesquisa, tem-se que não só os trabalhadores estão sendo penalizados com
esta reforma como também, a própria economia do país. Tudo isso acaba refletindo,
evidentemente, na sociedade como um todo.
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Os resultados apresentados e discutidos nessa pesquisa possibilitaram apontar, de
modo geral, algumas conclusões que giram em torno do sofrimento dos trabalhadores, tendo a
terceirização como um dos problemas enfrentados por eles marcada pelas diferenças nas
relações trabalhistas evidenciadas entre os terceirizados e os estatutários. Assim, o sofrimento
perpassa por questões salariais, pela jornada de trabalho, por insegurança pela falta de
estabilidade no emprego, dentre outros.

O sofrimento advém ainda das situações relacionadas à organização do trabalho
decorrente de vários fatores, notadamente, à pressão no trabalho, uma vez que as atividades
dos trabalhadores do Restaurante Universitário são regidas por sobrecarga de trabalho;
atividades repetitivas; ritmo de trabalho acelerado; regras rígidas, pressão de prazos e forte
cobrança por resultados, sendo estas atividades desempenhadas em condições que se
mostraram precárias e insalubres em determinados setores.

Tais condições podem estar interferindo na saúde do trabalhador e estão relacionadas à
inadequação do espaço físico dos postos de trabalho para o desenvolvimento das atividades;
ambiente físico (ventilação, temperatura e iluminação) deficientes; ruídos excessivos; questão
de segurança; piso inapropriado (no decorrer da pesquisa o piso foi substituído);
equipamentos precários agravados pela falta de manutenção, além de alguns utensílios e
insumos inadequados a atual demanda de serviços.

Os desconfortos do ambiente físico da UAN, em razão do calor e do barulho
excessivos, além do espaço de trabalho insuficiente levam o trabalhador ao estresse, podendo
haver descompensação da saúde mental conduzida pelos elementos negativos do cenário de
trabalho. Assim, concluiu-se que as vivências negativas no Contexto de Trabalho do RU
podem acarretar doenças ocupacionais e estresse impactando na saúde física e psíquica dos
trabalhadores.

Além disso, esse estudo deixou claro, ainda, que há ressentimentos dos trabalhadores
por serem excluídos das decisões; pelas dificuldades de relacionamento e de apoio das
chefias; pelas disputas profissionais, pela ausência de autonomia, pela falta de liberdade de
expressão, além da falta de reconhecimento do esforço e do desempenho do trabalhador,
sendo este um aspecto importante para a sua saúde psíquica.
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Nessa conjuntura, reforça-se que a organização do trabalho no RU precisa ser
melhorada, do mesmo modo que as condições de trabalho e as relações socioprofissionais
possibilitando direcionar medidas de intervenção que protejam os trabalhadores.

Pôde-se concluir que as condições laborais negativas levaram os trabalhadores do
RU/UFF a utilizarem mecanismos de defesas para evitar o sofrimento. Nesse sentido os
sofrimentos vivenciados pelos trabalhadores foram por eles enfrentados com as diversas
estratégias defensivas.

Entretanto, evidenciou-se que os trabalhadores não estavam conseguindo ressignificar
o sofrimento, constatado pelo conjunto de estratégias defensivas utilizadas por eles o que
caracterizou que estes trabalhadores encontravam-se em patologia da servidão voluntária, já
instalada.

Conclui-se que os trabalhadores investigados no RU sentem amargura, mágoa, tristeza,
estresse, revolta, eles têm um sofrimento social, então eles se calam, eles fogem, se isolam,
eles recuam. Estas foram as táticas observadas e utilizadas por eles como defesas.

Concluiu-se também, que no ambiente pesquisado não existe prazer: o que se
imaginava ser prazer, é defesa do trabalhador. Os sentimentos de prazer relatados por eles, na
entrevista, se confundem com o fato de estarem empregados, por não trabalharem nos finais
de semana, pela amizade e solidariedade de alguns colegas. Não existe o prazer do
reconhecimento, da valorização do seu trabalho e também da liberdade de expressão.

Concluiu-se ainda que a alta utilização de estratégias defensivas dos trabalhadores do
Restaurante Universitário faz-se necessária por uma questão de sobrevivência, à medida que
tais estratégias alienam e protegem o trabalhador.

Assim, as situações de sofrimento podem interferir na saúde física e psíquica dos
trabalhadores. Nesse sentido, os achados desse estudo poderão auxiliar na reflexão sobre o
impacto do trabalho na saúde do trabalhador do RU.

O conhecimento dessas influências na dinâmica laboral do Restaurante Universitário é
relevante à medida que, poderá auxiliar o gestor a sanar e/ou amenizar as questões
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consideradas “Críticos/Graves” que poderão levar ao risco de adoecimento dos trabalhadores,
como também auxiliar na elaboração de planos de ações preventivas e de promoção a saúde
do trabalhador e, evidentemente, refletir no processo produtivo de refeições e no atendimento
à clientela do restaurante universitário.
Nesse sentido, faz-se necessário sugerir os seguintes desdobramentos de ações:
Conhecer as questões consideradas “Críticas/Graves” desse estudo, buscando soluções que
possam reverter e/ou amenizar esses resultados;
Melhorar as condições da unidade, com aquisição e colocação do exaustor sobre o caldeirão
industrial ainda pendente deste recurso; revisar a parte elétrica e adequar a iluminação das
áreas de produção, conforme os padrões recomendados;
Viabilizar projeto e execução de expansão das áreas de produção de refeições, estudando a
possibilidade de deslocar o setor de higienização de panelas e utensílios de modo a
disponibilizar espaço para as atividades de pré-preparo de sobremesas, saladas e de cocção
nos fornos combinados, evitando assim o cruzamento de fluxo das atividades;
Fortalecer as decisões no momento do recebimento dos gêneros alimentícios evitando a
entrada de produtos que dificultem a execução das tarefas pelos trabalhadores e,
evidentemente, prejudique o andamento do serviço;
Instalar o boiler no setor de higienização de panelas e utensílios, além de consertar e/ou
adquirir carros plataformas;
Providenciar equipamentos que possam atender as demandas laborais, conforme
necessidades específicas de cada setor que possuem equipamentos considerados precários,
em razão do uso constante e da falta de manutenção periódica. Sendo assim, estudar a
possibilidade de aquisição de máquinas de moer carnes, máquinas de lavar louças e
descascadores de hortaliças (Robot) que emita menos ruídos, sendo estes equipamentos os
mais críticos na unidade;
Viabilizar o contrato de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos
industriais existentes na unidade;
Solicitar, por meio da inclusão no contrato de terceirização de mão, EPI em conformidades
com a estrutura física dos trabalhadores considerando as atividades que estes desempenham
de modo a atender suas necessidades de conforto e segurança, além de estarem em
consonância com a legislação pertinente, em especial atenção às diretrizes da Portaria
IVISA-RIO Nº 2-N;
Fornecer uniforme e EPI (luva de proteção contra cortes e perfurações, cinta abdominal, para
os que estão em atividades de levantamento e transporte de cargas, além de bota, avental e
luvas térmicas, quando for o caso) para os funcionários públicos;
Insistir na realização de cursos de treinamentos mais efetivos, com foco na importância da
utilização de EPI, principalmente, para os trabalhadores mais resistentes ao uso de luva de

215

proteção contra riscos biológicos, notadamente, dos setores de higienização de utensílios de
cozinha, além dos demais trabalhadores que negligenciam o uso de protetor auricular e os
EPI específicos para os que têm acesso às câmaras frigoríficas;
Evitar o aumento de acidentes de trabalho, de doenças e incapacidades por meio de ações de
controle da saúde do trabalhador, oferecendo mais segurança para o desempenho das
atividades laborais, reduzindo o impacto negativo na Qualidade de Vida dos trabalhadores e
de sua família;
Encaminhar os trabalhadores em situação de risco de adoecimento psicológico ou com
agravamento da saúde psíquica já instalado, ao serviço especializado em atendimento
psicológico da empresa a qual esteja vinculado;
Em suma, o Restaurante Universitário necessita de maiores investimentos na melhoria do
Contexto de Trabalho visando eliminar/neutralizar os riscos ocupacionais e psíquicos dos
trabalhadores, com adequação do ambiente físico e organizacional do trabalho; com
incentivo e valorização dos bons padrões de relacionamento profissional, além do
desenvolvimento de um programa de Qualidade de Vida no Trabalho.

Como relevância teórica, este estudo expande os conhecimentos sobre prazer e
sofrimento no trabalho em Unidade de Alimentação e Nutrição. Assim, os resultados poderão
servir de base referencial subsidiando demais estudos, conferindo maior visibilidade à
temática aqui explorada além de contribuir com a comunidade científica, podendo incentivar
os nutricionistas e demais profissionais a aprofundarem o conhecimento nesta área.

Ainda como relevância o predomínio do sofrimento, no cenário pesquisado, traz sem
dúvida a necessidade de prevenção dos transtornos mentais, vinculados ao trabalho,
merecendo especial atenção ao assumir papel central nas discussões sobre saúde e segurança
do trabalho, uma vez que o nexo causal entre os transtornos mentais e o trabalho pode estar
sendo negligenciado.

Esse estudo apresenta como limitação a singularidade dos resultados, em razão de
expressar a realidade em um serviço de alimentação coletiva de um restaurante universitário
público. Nesse sentido, a generalização dos resultados deverá ser prudente, entretanto, tais
resultados poderão ser utilizados em pesquisas com realidade de contexto de trabalho similar
a esse estudo.
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Outra limitação, também percebida, diz respeito ao número reduzido de publicações
científicas com essa categoria de trabalhadores, dificultando realizar comparações e
discussões mais específicas com outras produções.

Por fim, como projeções para pesquisas futuras destacam-se o interesse pela
continuidade com aprofundamento da temática, podendo direcionar o estudo para a categoria
profissional dos nutricionistas que não foram contemplados nesta pesquisa. Além disso,
sugerem-se estudos que venham utilizar a Escala da Organização Prescrita do Trabalho
(EOPT), e a Escala do Sofrimento Patogênico no Trabalho (ESPT) ambas componentes do
Protocolo de Avaliação dos Riscos Psicossociais no Trabalho (PROART), podendo ser em
associação ou não com o software ALCESTE ou com outros instrumentos auxiliares de
análise, na busca por resultados que possam contribuir para a saúde dos trabalhadores de
distintas áreas.
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APÊNDICE 02 – TERMO DE CESSÃO PARA USO DE IMAGEM

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA
DOUTORADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE

TERMO DE CESSÃO PARA USO DE IMAGEM
Eu, ________________________________________________________________, autorizo
a captação e utilização de minhas imagens pela PESQUISADORA: Vangelina Lins Melo,
responsável pela pesquisa intitulada: “Prazer e Sofrimento no Contexto de Trabalho de uma
Unidade de Alimentação e Nutrição - Estudo com Abordagem Mista”, vinculada ao Curso de
Doutorado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde, da Escola de Enfermagem Aurora
de Afonso Costada Universidade Federal Fluminense.

Estou ciente de que as imagens produzidas serão utilizadas apenas para fins pedagógicos e
não comerciais. E que foi esclarecido que mesmo as imagens sendo descaracterizadas por
distorções para uso na divulgação pode ocorrer um mínimo risco de minha identificação.
Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para
que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo
com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva
em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os
participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências
regulatórias.Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos
participantes,incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se
este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo
outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina
da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), de segunda à sexta, das 08:00 às
17:00 horas, por E-mail ou telefone. E-mail: etica@vm.uff.brTel/fax: (21) 2629-9189.
Contatos da pesquisadora:
Telefones: (21) 2629-2759/ (21) 96951-0058
E-mail: vanjalins@yahoo.com.br
Niterói, ______ de ______________________de___________
_________________________________________________________
Assinatura do participante responsável
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APÊNDICE 03 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA
DOUTORADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Título do Projeto: “Prazer e Sofrimento no Contexto de Trabalho de uma Unidade de
Alimentação e Nutrição- Estudo com Abordagem Mista”
Pesquisador Responsável:Vangelina Lins Melo
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável:Universidade Federal Fluminense
Telefones para contato do Pesquisador: (021) 2629-2759 ou 96951-0058
e-mail: vanjalins@yahoo.com.br
Nome do participante:_____________________________________________________
O (A) Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Prazer e
Sofrimento no Contexto de Trabalho de uma Unidade de Alimentação e NutriçãoEstudo com Abordagem Mista”, de responsabilidade da pesquisadora Vangelina Lins Melo.
Objetivo e Justificativa
O objetivo deste estudo é discutir a relação entre o Contexto de Trabalho da Unidade
de Alimentação e Nutrição/UFF e o possível sofrimento psíquico, o prazer e o risco de
adoecimento dos trabalhadores do RU.
Neste sentido, sua participação na pesquisa consistirá em permitir a observação da
realização de suas tarefas durante seu trabalho, além de captação de suas imagens, bem como
responder aos formulários que serão aplicados durante a entrevista que será gravada pela
pesquisadora. A entrevista consta de duas escalas para avaliar a organização do trabalho, as
condições de trabalho e as relações com os colegas e com as chefias e a escala que avalia o
prazer e o sofrimento no trabalho, além do formulário com questões sobre seus dados pessoais
e profissionais e demais questões complementares relacionadas aos mecanismos utilizados
para se livrar dos incômodos/sofrimentos no trabalho, questões relacionadas a sua saúde e de
identificação de quais aspectos o setor de licitações do Restaurante Universitário poderá
contribuir com as condições de seu trabalho. Você poderá responder sem preocupação, pois
suas informações serão confidenciais e a sua identidade será sigilosa, uma vez que os
formulários não serão identificados pelo nome do participante, e sim pela letra “T” de
Trabalhador, seguido do número da entrevista, garantindo assim seu anonimato e privacidade.
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A pesquisadora ficará de posse das gravações das entrevistas e demais materiais produzidos
na coleta de dados e providenciará a guarda dos mesmos, de modo seguro, por cinco anos.
Quanto aos riscos, existe apossibilidade de dano emocional por constrangimentos
diante de algumas questões do estudo, mas que serão sanados pela pesquisadora em
decorrência de que as declarações serão sigilosas e ocorrerá omissão de sua identidade no
formulário de entrevista e nas escalas. Caso não se sinta seguro, você poderá interromper ou
suspender a entrevista, a qualquer tempo.
Outra situação de provável constrangimento diz respeito à exposição de suas fotos, que
serão editadas por distorções de imagens para sua descaracterização.Apesar dessescuidados
pela pesquisadora pode ocorrer risco mínimo de sua identificação. Neste caso, você poderá de
forma livre e voluntária decidir pelo nãoconsentimento de captação e uso de suas imagens.
Para esta autorização será apresentado o Termo de Cessão para uso de Imagem, pela
pesquisadora.
No que se refere aos benefícios espera-se que a partir de sua opinião, seja evidenciada
a real situação de trabalho no RU, bem como se há risco de adoecimento dos trabalhadores,
para que possam ser feitas recomendações que favoreçam o desempenho no trabalho e
amenize os prováveis aspectos indesejáveis.
È importante esclarecer que sua participação é voluntária e que este consentimento
poderá ser retirado a qualquer tempo, sem prejuízo a continuidade do seu trabalho ou qualquer
outra penalização que interfira nas relações com a instituição (UFF), com a pesquisadora ou
com a empresa a qual você foi contratado (a).
Você ficará com uma cópia deste termo de consentimento e para maiores
esclarecimentos e dúvida entre em contato com a pesquisadora pelo endereço de email:vanjalins@yahoo.com.br ou pelos telefones: (21) 2629-2759 e 96951-0058, telefone do
CEP 2629-9189 ou ainda se preferir no setor de trabalho da pesquisadora: 2º andar do
Restaurante Universitário, Campus do Gragoatá. São Domingos - Niterói, Rio de Janeiro.
Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) são compostos por pessoas que trabalham
para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo
com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEP leva em
consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os
participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias.
Assim, os CEP procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando
sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP
desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com
o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP
FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas: E-mail:
etica@vm.uff.brTel/fax: (21) 2629-9189.
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Eu, ___________________________________________________, declaro ter sido
informado (a) e estou ciente que este consentimento envolve também a autorização do uso de
minhas imagens, mediante tratamento especial sendo preservada a minha identidade.

Niterói,.........de....................... de .............

___________________________________________
Assinatura do participante

____________________________________________
VANGELINA LINS MELO
Nutricionista Pesquisadora
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APÊNDICE 04 -Formulário para Entrevista

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA
DOUTORADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE

FORMULÁRIOAPLICADO AOS TRABALHADORES DO SETOR DE PRODUÇÃO
DE ALIMENTOS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO/UFF
(preenchido pela pesquisadora)
Este formulário faz parte da pesquisa da nutricionistaVangelina Lins Melo do Curso
de Doutorado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde da Escola de Enfermagem
Aurora de Afonso Costa, da Universidade Federal Fluminense/UFF.
A pesquisa: “Prazer e Sofrimento no Contexto de Trabalho de uma Unidade de
Alimentação e Nutrição - Estudo com abordagem mista”irá discutir a relação entre o Contexto
de Trabalho da Unidade de Alimentação e Nutrição/UFF e o possível sofrimento psicológico,
o prazer e o risco de adoecimento dos trabalhadores do Restaurante Universitário. Além disso,
irá identificar quais são os mecanismos que os trabalhadores criam para livrar-se dos
incômodos/sofrimentos no trabalho, assim como identificar quais alterações poderão
favorecer as condições de trabalho. O formulário não será identificado pelo nome do
participante, e sim pela letra “T” de Trabalhador, seguido do número da entrevista,portanto,
não precisa se preocupar, pois o sigilo de suas informações está garantido.
Suas respostas são de grande valia neste estudo e poderão contribuirfavorecendo as
condições de trabalho no RU bem como, reduzir o provável risco de adoecimento.
FORMULÁRIO
(preenchido pela pesquisadora)
Ident. do Participante:T________
A: Identificação pessoal
01- Idade em anos completos:________
02- Gênero: ( ) Masculino

( ) Feminino

03- Escolaridade:
( ) Ensino Fundamental Incompleto ( ) Ensino Fundamental Completo ( ) Ensino Médio
Incompleto ( ) Ensino Médio Completo ( ) Superior Incompleto ( ) Superior Completo
B: Identificação profissional
01- Função:___________________________Cargo: __________________________
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APÊNDICE 04 –Formulário para Entrevista

Continuação

02- O (A) senhor (a) é:
( ) Estatutário - Servidor público

( ) Celetista - Servidor terceirizado

03- O(A) senhor (a) trabalha no setor de:
( ) recepção e estocagem

( )cocção

( ) preparo de refrescos

( )pré-preparo de vegetais

( )distribuição de refeições

( ) higienização de panelas

( )pré-preparo de carnes

( )higienização de pratos e ( ) sobremesas
talheres
( ) outro_________

04- Há quanto tempo trabalha no Restaurante Universitário/UFF? _______ e quanto tempo na
função? ________
05-Qual a sua jornada de trabalho?
( ) 06 h diárias ( ) 08 h diárias ( ) 12 x 36h ( ) Outra ____________________
C: Questões de trabalho e de saúde
01- Você acha que as condições de trabalho no RU, são boas? Porquê?
_________________________________________________________________________
02- Você tem dificuldades para realizar suas tarefas no trabalho? Explique por quê?
___________________________________________________________________________
03- O que você acha das relações de trabalho no RU, com os colegas e com as chefias?Por
quê?_______________________________________________________________________
04- Quando algo te aborrece no trabalho o que você costuma fazer para isto não te afetar?
________________________________________________________________________
05-Você depois que começou a trabalhar no RUapresentou algum problema de saúde? Se a
resposta for sim,qualfoi o problema de saúde?
__________________________________________________________________________
06- Se você apresentou problema de saúde, você relaciona esse problema com as atividades
que você desempenha no RU? Explique por quê?
___________________________________________________________________________
07-Você alguma vez ficou afastado do RU por problema de saúde relacionado ao trabalho?
Quantas vezes e por quanto tempo?
_______________________________________________________________________
08-O que você pensa e considera importante ser adquirido no RU para melhorar as condições
do seu trabalho?
___________________________________________________________________________
09-Você sente prazer no seu trabalho no RU? Se a resposta for sim, por quê?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Obrigada pela sua participação!
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APÊNDICE 05 –Roteiro do Diário de Campo

Roteiro do Diário de Campo

▪

Condicionantes locais (espaço físico,questõestérmicas, sonora/acústica, sinalização,
luminosidade);

▪

Condições dos insumos laborais alimentícios ou não;

▪

Relações socioprofissionais;

▪

Ritmo de trabalho/ realização de pausas;

▪

Manutenção de equipamentos;

▪

Aspectos ergonômicos durante as atividades realizadas (esforços físicos e movimentos
repetitivos) que possam estar interferindo na saúde do trabalhador;

▪

Necessidade de aquisiçãode algum insumo.
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APÊNDICE 06 - Orientações para o preenchimento das escalas

ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DAS ESCALAS

1-Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho

O Contexto de Trabalho diz respeito à Organização do Trabalho, as Condições de
Trabalho e as Relações com as pessoas que você convive no trabalho.

Você irá marcar o número de vezes em que ocorreu à situação relativa ao Contexto
de Trabalho.
Esta escala possui 05 variações para a resposta, onde:

1= nunca, 2= raramente, 3= às vezes, 4= frequentemente e 5= sempre

2-Escala de indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho

O Prazer no Trabalho diz respeito à Liberdade de Expressão e àRealização
Profissional e o Sofrimento no Trabalho diz respeito ao Esgotamento Profissional e a
Falta de Reconhecimento do seu trabalho.

Você irá marcar com que freqüência aconteceu à situação de prazer e de sofrimento
no trabalho, nos últimos seis meses em que você está trabalhando no Restaurante
Universitário
Esta escala possui 07 variações para a resposta, onde:

0= nenhuma vez, 1= uma vez, 2= duas vezes, 3= três vezes, 4= quatro vezes,5= cinco vezes e 6= seis ou mais
vezes.
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APÊNDICE 07– Parte do dicionário do corpus
acalentar_a_alma = acalentar a alma
acho_ate_desumano = acho ate desumano
acho_que_melhorou = acho que melhorou = agora melhorou bastante =
agora_melhorou_bastante
acho_regular = acho regular = regular = regulares = medio
acontecer_acidente = acontecer acidente
acougue_esta_incompleto = acougue esta incompleto
adoro_trabalhar_aqui = adoro_trabalhar_aqui
adquiri_artrose = adquiri artrose = apresentei_artrose = apresentei artrose
= artrose_nos_dois_joelhos = artrose = artrose_nas_maos = artrose nas maos
afetar_o_rendimento_do_trabalho = afetar o rendimento do trabalho
ajudar_um_ao_outro = ajudar um ao outro = um supre o outro =
um_supre_o_outro = um_ajuda_o_outro = um ajuda o outro
algumas_chefias_dao_trabalho = algumas chefias dao trabalho
amigo_que_desabafamos = amigo que desabafamos
amo_muito_o_que_faco= amo muito o que faco
ampliar_a_area= ampliar a area
antes_era_ruim = antes era ruim
aparelhos_estao_com_defeitos = aparelhos estao com defeitos
aquela_maquina_robot = aquela maquina robot
aqui_e_minha_familia= aqui e minha familia= aqui e minha segunda casa=
aqui_e_minha_segunda_casa = aqui e minha vida= aqui_e_minha_vida
aqui_tem_horario = aqui tem horario= tudo_tem_horario = tudo tem horario
aquilo_dentro_de_voce = aquilo dentro de voce
aquilo_te_magoa = aquilo te magoa
as_beterrabas_grandes = as beterrabas grandes = beterrabas são grandes=
beterrabas_são_grandes = beterraba muito grande = beterraba_muito_grande =
beterrabas são grandes demais = beterrabas_são_grandes_demais
as_vezes_debato = as vezes debato
as_vezes_tem_desavencas = as vezes tem desavencas
atividade_repetitiva= atividade repetitiva
aumentar_o_espaco_fisico = aumentar o espaco fisico= espaco= mais_espaco =
mais espaco= ainda_esta_apertado = ainda esta apertado
balanca_tambem_e_um_problema = balanca tambem e um problema
bancadas com alturas adequadas= bancadas com alturas adequadas
barulho_e_infernal = barulho e infernal= barulho_daqui = barulho daqui=
barulho_e_tanto =barulho e tanto= barulho_horroroso = barulho horroroso =
barulheira= muito_barulhento = muito barulhento = muito_barulho= muito
barulho = muito_barulho_na_cozinha= muito barulho na cozinha =
barulho_e_de_calor = barulho e de calor
bebo_um_copo_dagua= bebo um copo dagua = tomar uma agua = tomar_uma_agua =
tomo um copo dagua = tomo_um_copo_dagua
boa_com_os_colegas = boa com os colegas = bom_relacionamento_com_os_colegas
= bom relacionamento com os colegas
boa_relação_com_todo_mundo = boa relação com todo mundo = bom
relacionamento com todos = bom_relacionamento_com_todos
boiler_para_funcionar = boiler para funcionar
bota_de_cano_longo = bota de cano longo
braco_e_mao_dormentes = braco e mao dormentes
buraco_do_piso = buraco do piso = buracos_no_chao = buracos no chao =
buraco no chao = chao_tem_buraco = chao tem buraco = piso=chao=
chao_teria_que_ser_feito = chao teria que ser feito
caiu_uma_panela_na_cabeca = caiu uma panela na cabeca= caiu uma panela
sobre minha cabeca = caiu_uma_panela_sobre_minha_cabeca =caiu uma panela na
cabeca do colega = caiu_uma_panela_na_cabeca_do_colega
caixa_de_carnes_pesada = caixa de carnes pesada
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ANEXOS
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ANEXO 01- Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa
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ANEXO 01- Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. Continuação.
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ANEXO 02- Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA
DOUTORADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE

Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho
Nº do Participante:_________
Leia os itens abaixo e escolha a alternativa que melhor corresponde à avaliação que
você faz do seu contexto de trabalho.(Preenchida pelo participante) .
1
Nunca

2
Raramente

3
Ás vezes

4
Frequentemente

O ritmo de trabalho é excessivo
As tarefas são cumpridas com pressão de prazos
Existe forte cobrança por resultados
As normas para execução das tarefas são rígidas
Existe fiscalização do desempenho
O número de pessoas é insuficiente para se realizar as tarefas
Os resultados esperados estão fora da realidade
Existe divisão de quem planeja e quem executa
As tarefas são repetitivas
Falta tempo para realizar pausa de descanso no trabalho
As tarefas executadas sofrem descontinuidade
As tarefas não estão claramente definidas
A autonomia é inexistente
A distribuição das tarefas é injusta
Os funcionários são excluídos das decisões
Existem dificuldades na comunicação entre chefia e subordinados
Existem disputas profissionais no local de trabalho
Falta integração no ambiente de trabalho
A comunicação entre funcionários é insatisfatória
Falta apoio das chefias para o meu desenvolvimento profissional
As informações que preciso para executar minhas tarefas são de difícil acesso
As condições de trabalho são precárias
O ambiente físico é desconfortável
Existe muito barulho no ambiente de trabalho
O mobiliário existente no local de trabalho é inadequado
Os instrumentos de trabalho são insuficientes para realizar as tarefas
O posto/estação de trabalho é inadequado para realização das tarefas
Os equipamentos necessários para realização das tarefas são precários
O espaço físico para realizar o trabalho é inadequado
As condições de trabalho oferecem riscos à segurança das pessoas
O material de consumo é insuficiente

5
Sempre

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

Fonte: Psicodinâmica do Trabalho – teoria, método e pesquisas. Ed. Casa do Psicólogo. Mendes, 2007 p.364.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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ANEXO 03-Escala de Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA
DOUTORADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE

Escala de Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho
Nº do Participante:_________
Avaliando o seu trabalho nos últimos seis meses, marque o número de vezes em que
ocorrem vivências positivas e negativas.(Preenchida pelo participante).
0
Nenhuma vez

1
Uma vez

2
Duas vezes

3
Três vezes

4
Quatro vezes

5
Cinco vezes

Liberdade com a chefia para negociar o que precisa
Liberdade para falar sobre o meu trabalho com os colegas
Solidariedade com os colegas
Confiança entre os colegas
Liberdade para expressar minhas opiniões no local de trabalho
Liberdade para usar minha criatividade
Liberdade para falar sobre o meu trabalho com as chefias
Cooperação entre os colegas
Satisfação
Motivação
Orgulho pelo que faço
Bem-estar
Realização profissional
Valorização
Reconhecimento
Identificação com as minhas tarefas
Gratificação pessoal com as minhas atividades
Esgotamento emocional
Estresse
Insatisfação
Sobrecarga
Frustração
Insegurança
Medo
Falta de reconhecimento do meu esforço
Falta de reconhecimento do meu desempenho
Desvalorização
Indignação
Inutilidade
Desqualificação
Injustiça
Discriminação

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fonte: Psicodinâmica do Trabalho – teoria, método e pesquisas. Ed. Casa do Psicólogo. Mendes, 2007 p.366.

Obrigada pela sua participação!

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

6
Seis vezes

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
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ANEXO 04- Regras de Segurança do Trabalhador - Uso da Cinta Abdominal

ador. Cien Saude Colet 2014; 19(12):4649-4658.
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ANEXO 05– Síntese da análise por ALCESTE
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ANEXO 06- Unidades de Contexto Elementares - Classe 1
u.c.i. : 47 *47 *ent_47 *gen_mas *esc_6 *id_2 *vin_servpub *set_rce *tempt_33
u.c.e. : 325 Classe : 1 Khi2 : 28
sim.apresenteiproblema de saudena coluna_vertebral. sim.antigamente o arroz eraem saco de cinquenta quilos usavamos
a forca bruta, isto foi danificando a coluna.
u.c.i. : 16 *16 *ent_16 *gen_mas *esc_4 *id_3 *vin_servpub *set_tecn *tempt_33 *K_1
u.c.e. : 123 Classe : 1 Khi2 : 23
a minha reação, eu vou_para_um_canto, fico_quietinho vou tomar_uma_agua para acalentar_a_alma digamos assim, saio
daqui e nãolevo para casa.não. nãotiveproblema_de_saude.nãotiveproblema de sauderelacionadoaotrabalho.sim.fiquei
tres meses afastado,pela cirugia de hernia inguial.
u.c.i. : 35 *35 *ent_35 *gen_fem *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_ppv *tempt_9
u.c.e. : 247 Classe : 1 Khi2 : 23
sim.nãorelacionadaaotrabalho,tive zica e fiqueicincodias de atestado. para melhorar o trabalho estamos
precisando_de_ventiladores nabancada e no banheiro, de resto ja supriu tudo faltam_os_ventiladores.
u.c.i. : 5 *5 *ent_05 *gen_mas *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_ccc *tempt_6 *K_1
u.c.e. : 37 Classe : 1 Khi2 : 20
tres meses peloproblema de colunative crise_de_coluna, quando voltei_fiquei_marginalizado, dao valor aos mais jovens.
para melhora as condicoes de trabalho precisamos_de_maquinarios, abridor de latas tive que abrir namao as latas de milho
e ervilha, utensilios, faltam tabuleiros, luvas que protege a nossa saude porque estou me_queimando_todo,
u.c.i. : 25 *25 *ent_25 *gen_mas *esc_2 *id_2 *vin_servterc *set_rep *tempt_2 *K_1
u.c.e. : 183 Classe : 1 Khi2 : 20
eu ja sofria de problema_de_colunaantes de trabalhar aqui,trabalhavaemtrabalhopesado,trabalhei com peso. eu jafiquei
um dia ou dois porproblema de coluna.
u.c.i. : 42 *42 *ent_42 *gen_fem *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_ppv *tempt_28 *K_1
u.c.e. : 293 Classe : 1 Khi2 : 19
sim. porque ficamos naquele movimento_repetitivo ali no pre preparo e em seguida mais de uma horanarampa com o
mesmomovimento_repetitivo.não. nãofique afastada porproblemarelacionadoaotrabalho. com relaçãoaoscondicoes de
trabalho esses processadores_são_otimos, não esta sendo tao pesado o trabalho conforme estava.
u.c.i. : 4 *4 *ent_04 *gen_mas *esc_3 *id_1 *vin_servterc *set_hp *tempt_4 *K_1
u.c.e. : 31 Classe : 1 Khi2 : 17
fiquei de atestado dois dias, por_causa_da_coluna, quando cortei o dedo,fiquei oito diasemcasa,mesmo com luva cortei o
dedo.trocar os utensilios que não servem mais e que continuam no setor, porcontadisso e que eu
cortei_o_dedo_no_tabuleiro velho depoisdisso tiraram, trocar as cubas antigas que eram iguais a faca, trocar os utensilios,
u.c.i. : 2 *2 *ent_02 *gen_fem *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_ppv *tempt_3
u.c.e. : 22 Classe : 1 Khi2 : 16
não. nunca.não estou lembrando de nadaimportante que possa melhorar as condicoes de trabalho.sim. porque eu gosto
de trabalhar aqui, o meu_trabalho_e_otimo e tenho_muito_prazer em faze_lo.
u.c.i. : 10 *10 *ent_10 *gen_mas *esc_3 *id_2 *vin_servterc *set_ppc *tempt_4
u.c.e. : 88 Classe : 1 Khi2 : 16
sim. mas nãorelacionadaaotrabalho, eu tive chicungunha. para melhorar as condicoes de trabalhoseria bom bancadas
com alturas adequadas com vinco que e importante para nos, as maquinas_de_moer esta precisando com urgencia,
u.c.i. : 8 *8 *ent_08 *gen_mas *esc_2 *id_2 *vin_servterc *set_ppc *tempt_4
u.c.e. : 61 Classe : 1 Khi2 : 15
nãotiveproblemas de saude.nãoapresentei.sim.porproblema de saude mas nãorelacionadoaotrabalho,fiqueiafastado
mas não precisei operar. precisamos de maquina_de_moer e terminar_a_area para desgelo das carnes.sim.sinto,
gosto_daqui porque ha muito tempo so trabalheiemcozinha, a relação com as pessoas e boa e prazeroso_trabalhar com as
pessoas.
u.c.i. : 17 *17 *ent_17 *gen_mas *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_ppc *tempt_4
u.c.e. : 131 Classe : 1 Khi2 : 15
sim.muitas dores_na_coluna, o medico disse que era inflamação_na_regiao_lombar que se não tratar pode virar uma hernia
de disco. sim.por questao deu ser um pouquinho mais alto e pela necessidade de pegar peso. sim.porproblema de
coluna,cinco a seis dias ausentes do trabalho.
u.c.i. : 19 *19 *ent_19 *gen_mas *esc_1 *id_3 *vin_servterc *set_hpt *tempt_10 *K_1
u.c.e. : 145 Classe : 1 Khi2 : 14
eu reajo tranquilamente e evito que as coisas progridam mais, saio_para_esfriar_a_cabeca. sim.tiveproblema de pressão,
mas acho que nãofoiporcausa do trabalho acho que foipela idade mesmo.
u.c.i. : 26 *26 *ent_26 *gen_mas *esc_5 *id_1 *vin_servterc *set_ppv *tempt_3 *K_1
u.c.e. : 187 Classe : 1 Khi2 : 14
com os_colegas_a_relação_e_muito_<não tenho nada contra ninguem,
com_a_chefia_e_muito_boa_tamb<procuroficar_mais_na_minha, mais_isolado e procurar_algo_para_fazer para
poder_me_distrair, nãolevo para casanão, resolvo aqui.não. naverdadenão, para mim normal.não.
não_apresentei_problemas_de_s<não. nãofiqueiafastadoporproblemas de saudeem si não.
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u.c.i. : 50 *50 *ent_50 *gen_mas *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_rce *tempt_8
u.c.e. : 344 Classe : 1 Khi2 : 14
não. sim.fiquei de licenca, mas nadarelacionado com o trabalho,foiporcausa de conjuntivite. acho que para melhorar as
condicoes precisamos_de_paleteira_maior com altura suficiente para chegar no frigorifico, a principio uns
carrinhos_melhores, japona_e_touca_ninja.
u.c.i. : 5 *5 *ent_05 *gen_mas *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_ccc *tempt_6 *K_1
u.c.e. : 35 Classe : 1 Khi2 : 12
hoje tiraram_o_que_eu_tinha_de_bom para produzir a ultima foi que me_trocaram_de_horario chego emcasa nove horas da
noite, sim, a coluna se agravou porcausa da mamae.
u.c.i. : 6 *6 *ent_06 *gen_mas *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_hpt *tempt_3
u.c.e. : 44 Classe : 1 Khi2 : 12
não. tive celulite mas não tem a ver com o trabalho e me_cortei_na_maquina_de_lavar<sim.porconta da erisipela e tive
celulite no braco,fiqueiafastado, mas nãotinha a ver com o trabalho.
u.c.i. : 12 *12 *ent_12 *gen_mas *esc_1 *id_1 *vin_servterc *set_ppc *tempt_5
u.c.e. : 103 Classe : 1 Khi2 : 11
hoje nos trabalhamos_sob_pressão, hojenão_pode_da_opiniao em mais nada a nossa_palavra_não_influi_muit<
u.c.e. : 99 Classe : 1 Khi2 : 11
foidevido a muito_peso tinha que levar_as_cubas para a rampa,hoje tem os pass_through, a cinta, antigamentenãotinha, a
cuba ia namao,hoje gracas_a_deus esta bem estruturado hoje tem_cinta, hoje tem bastante material de trabalho,
u.c.i. : 18 *18 *ent_18 *gen_mas *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_ccc *tempt_4
u.c.e. : 141 Classe : 1 Khi2 : 11
sim. a colunapelo excesso de peso, o problema de gastrite eu jatinhaantes.sim.por queimadura_no_braco, um dia so e um
diaporproblema de colunafiquei de atestado.
u.c.i. : 19 *19 *ent_19 *gen_mas *esc_1 *id_3 *vin_servterc *set_hpt *tempt_10 *K_1
u.c.e. : 146 Classe : 1 Khi2 : 11
não. e porconta da idade. não. nuncafiquei. para melhorar as condicoes de trabalhopreciso de armario fechado para
guardar produtos de limpeza, sabao de maquina.
u.c.i. : 22 *22 *ent_22 *gen_mas *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_ppc *tempt_13
u.c.e. : 166 Classe : 1 Khi2 : 9
sim.sinto, eu gostobastante de trabalhar aqui, bem dizerfoi o meu primeiro trabalho desenvolvi muito aqui, repito os
cardapiosdaquiemcasa, aprendo muito aqui.
u.c.i. : 36 *36 *ent_36 *gen_mas *esc_1 *id_2 *vin_servterc *set_hpt *tempt_9 *K_2
u.c.e. : 253 Classe : 1 Khi2 : 9
sim. sinto_meu_braco_e_ombro naepoca que eu trabalhavana panela foi que eu senti e ate hoje eu sinto um pouquinho,
dei um mau_jeito_no_braco. sim.foisim, tudo isso foiem consequencia de movimento_repetitivo.não. gracas_a_deus, não.
u.c.i. : 10 *10 *ent_10 *gen_mas *esc_3 *id_2 *vin_servterc *set_ppc *tempt_4
u.c.e. : 86 Classe : 1 Khi2 : 8
sim.porconta da friagem, dos movimentos_repetitivos, a altura da bancada que e impropria esta nos prejudicando mais
ainda, o nivel dela e mais baixo do que as outras nos temos que forcar mais o que esta acarretando mais problemana nossa
coluna,
u.c.i. : 15 *15 *ent_15 *gen_mas *esc_1 *id_2 *vin_servterc *set_ddr *tempt_6 *K_2
u.c.e. : 120 Classe : 1 Khi2 : 8
sim.problema_de_coluna.sim. nos tinhamos que pegar muito galao de lixo e era muito pesado.não.
precisamos_de_carrinhos, as_rodas_estao_travadas e bancadas para colocar as cubas, que as vezes não tem.
u.c.i. : 28 *28 *ent_28 *gen_mas *esc_4 *id_2 *vin_servpub *set_pps *tempt_36
u.c.e. : 199 Classe : 1 Khi2 : 8
sim. no passado foi agua_quente e agua_fria, e no acougue era_o_gelo carnes as vezes congeladas. não. licencanão. no
momentonãopreciso de nada para melhorar minhas condicoes de trabalho.
u.c.i. : 40 *40 *ent_40 *gen_mas *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_hpt *tempt_3
u.c.e. : 281 Classe : 1 Khi2 : 8
sim.por crise_de_coluna fiquei uma semana de licenca, recentemente tive um acidente_de_trabalho caiu_uma_panela
sobre_minha_cabeca fiqueiafastado tres dias. para melhorar as condicoes de trabalho teriam que ver aquela
maquina_de_lavar_loucas nos estamos trabalhando so com uma funcionando, os carrinhos tentar consertar as rodas esta
faltando a manutençãodos ventiladores, la quando esquenta, esquenta,
u.c.i. : 45 *45 *ent_45 *gen_fem *esc_2 *id_3 *vin_servpub *set_ppv *tempt_34
u.c.e. : 308 Classe : 1 Khi2 : 8
sim.problema de pressão e tiveproblemaaqui tipo_artrose. sim.trabalhavanarampa, fazia servico de
cortarnaprodução.não. nunca. as condicoes de trabalho com relação a qualidade_dos_generos, agora tem_robot, entao
quando o robot esta funcionando tudo bem porque a beterraba_muito_grande afeta tambem, forca muito o nosso braco,
u.c.i. : 50 *50 *ent_50 *gen_mas *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_rce *tempt_8
u.c.e. : 343 Classe : 1 Khi2 : 8
eu me_afasto e fico_no_canto_quieto, ai percebem o que houve e eu exponho o ocorrido, depois_que_falo_acabou. não.
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naverdade, eu nãoapresenteiproblemas de saude.
u.c.i. : 52 *52 *ent_52 *gen_fem *esc_3 *id_2 *vin_servpub *set_ppv *tempt_24 *K_1
u.c.e. : 354 Classe : 1 Khi2 : 8
sim. tenho_prazer_sim, adoro_trabalhar_aqui, gosto_do_que_faco aqui, gosto_tambem_dos_colegas,
gosto_muito_de_estar_junto_da<aqui.
u.c.i. : 3 *3 *ent_03 *gen_fem *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_ppv *tempt_5 *K_1
u.c.e. : 26 Classe : 1 Khi2 : 7
o protetor_auricular_e_inadequa< o protetor_de_ouvido não_impede_o_barulho não so me_causa_dano como aos colegas,
preciso de luva_com_malha_de_aco e tecido a luva hospitalar me impede o movimentonamao esquerda onde fica a luva, a
bota_e_muito_pesada.
u.c.i. : 39 *39 *ent_39 *gen_mas *esc_3 *id_1 *vin_servterc *set_ppv *tempt_1 *K_1
u.c.e. : 274 Classe : 1 Khi2 : 7
eu nãotrabalho diretamente com as laminas,falam que essas laminas_do_processador_estao_<sim.sinto porque aqui e
bastante organizado o trabalho e suave, não e pesado, alem de tudo, o ganho_de_experiencia com a cozinha que e o meu
ramo, que e o mais importante.
u.c.i. : 48 *48 *ent_48 *gen_mas *esc_1 *id_2 *vin_servpub *set_pps *tempt_36
u.c.e. : 334 Classe : 1 Khi2 : 7
mas nãorelacionadaaotrabalhofoi quando eu quebrei o dedo no acidente no onibus e fiqueiafastado do trabalho porque eu
tive ulcera no duodeno.
u.c.i. : 52 *52 *ent_52 *gen_fem *esc_3 *id_2 *vin_servpub *set_ppv *tempt_24 *K_1
u.c.e. : 352 Classe : 1 Khi2 : 7
da_vontade_de_ir_embora, eu sou_muito_chorona, refrescar_a_cabeca e voltar_outro_dia. sim.ja tive_tendinite. sim.pela
atividade_repetitiva. não. no trabalhonão, tive queda no onibus, quebrei o pe, mas nadarelacionado com o trabalho.
u.c.e. : 353 Classe : 1 Khi2 : 7
para melhorar as condicoes de trabalhoseria bom uniforme, porque nos estamos ha muito tempo sem_uniforme, nos
precisamos_de_ventiladores nacozinha, a cozinha_e_muito_quente, acho que so, o restante acho que tem, não esta
faltandonada de utensilios.
u.c.i. : 22 *22 *ent_22 *gen_mas *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_ppc *tempt_13
u.c.e. : 164 Classe : 1 Khi2 : 6
entao não_levo_aborrecimento_para_c<não. gracas_a_deus nunca_tive_problema_de_saude. não. nãoapresenteiproblemas
de saude.não. nunca tirei licenca,atestado, esses anos todos. a melhoria das condicoes de trabalho agora seria a
maquina_de_moer_carnes, que ajudaria muita coisa, uma maquina potente agora ali seriaimportante e a
reforma_do_acougue vai ser uma boa o espaco_fisico ali vai ajudar bastante,
u.c.i. : 26 *26 *ent_26 *gen_mas *esc_5 *id_1 *vin_servterc *set_ppv *tempt_3 *K_1
u.c.e. : 190 Classe : 1 Khi2 : 6
sim.sinto, eu gosto de trabalhar aqui e mais pelas pessoas, eu_gosto_de_trabalhar_aqui, mas se_o_salario_aumentasse um
pouquinhoseria melhor, seria otimo.
u.c.i. : 30 *30 *ent_30 *gen_mas *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_ppv *tempt_5
u.c.e. : 214 Classe : 1 Khi2 : 6
mais_ou_menos, pelascondicoesmesmo de trabalho, que os_equipamentos agora esta dando uma melhorada, em
relaçãoaopessoalpelaprodução que nos fazemos deveria_ter_mais_gente mais funcionarios.
u.c.i. : 29 *29 *ent_29 *gen_mas *esc_6 *id_1 *vin_servterc *set_ppv *tempt_5
u.c.e. : 208 Classe : 1 Khi2 : 6
sim.problema de coluna, dor_no_nervo_ciatico. sim. o excesso_de_peso que nos carregamos aqui, as cubas_pesadas
demais as caixas para carne tambem, usando a cinta o epi_ajuda_bastante, tudo ligado ao esforco_nas_articulacoes, tudo
pelo excesso_de_peso.
u.c.i. : 31 *31 *ent_31 *gen_fem *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_ddr *tempt_6 *K_2
u.c.e. : 224 Classe : 1 Khi2 : 6
jasim. uns cincodias de atestado,porconta da_tendinite, fiz fisioterapia. acho que para melhorar precisa de um
robot_melhor, um robot_com_a_capacidade_maior de trabalho, para mim do que eu faco ta bom.
u.c.i. : 9 *9 *ent_09 *gen_fem *esc_5 *id_3 *vin_servpub *set_ppv *tempt_19
u.c.e. : 70 Classe : 1 Khi2 : 5
o problema alergico comecou quando eu trabalhavanaprodução no hospital a medica disse que poderia ser o sumo de
certas frutas e alguns legumes e eu não usava luva.
u.c.i. : 12 *12 *ent_12 *gen_mas *esc_1 *id_1 *vin_servterc *set_ppc *tempt_5
u.c.e. : 100 Classe : 1 Khi2 : 5
antes nos tinhamos que vir nacozinhapegar as cubas,hojenão acontece isso. sim.fiqueiafastado e quando voltei fiquei num
servico mais leve e depois para um servico normal.
u.c.i. : 15 *15 *ent_15 *gen_mas *esc_1 *id_2 *vin_servterc *set_ddr *tempt_6 *K_2
u.c.e. : 121 Classe : 1 Khi2 : 5
sim.sinto e a minha_segunda_casa, eu gosto_de_trabalhar_aqui se_não_fosse_essa_fofoquinha seria mais interessante,
melhor ainda.
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u.c.i. : 33 *33 *ent_33 *gen_mas *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_hpt *tempt_7
u.c.e. : 234 Classe : 1 Khi2 : 5
não. nãoapresentei nenhum problema de saude.não. não. nunca. nos precisamos de bastante coisa nos trabalhamos
diariamente na maquina_de_lavar_loucas e o processo de limpeza com balde se torna mais trabalhoso,
u.c.i. : 38 *38 *ent_38 *gen_fem *esc_3 *id_3 *vin_servterc *set_ddr *tempt_7
u.c.e. : 270 Classe : 1 Khi2 : 5
eu nuncatrabalhei, e eu me_sinto_bem, eu gosto de trabalhar aqui.
u.c.i. : 46 *46 *ent_46 *gen_fem *esc_1 *id_2 *vin_servterc *set_ppv *tempt_29 *K_2
u.c.e. : 315 Classe : 1 Khi2 : 5
não. não. para melhorar as condicoes de trabalho a unica coisa que eu acho fraco_são_esses_robot que botaram ai, os de
antigamente eram melhores, acho que nãopreciso de nada.
u.c.i. : 51 *51 *ent_51 *gen_mas *esc_1 *id_2 *vin_servterc *set_rce *tempt_9
u.c.e. : 349 Classe : 1 Khi2 : 5
sim.sinto, eu gosto de trabalhar aqui, eu gosto_do_meu_trabalho.
u.c.i. : 25 *25 *ent_25 *gen_mas *esc_2 *id_2 *vin_servterc *set_rep *tempt_2 *K_1
u.c.e. : 178 Classe : 1 Khi2 : 4
sim.são_boas melhorou bastante,certaepoca os carrinhos que estavam com rodas quebradas depois chegaram uns carros
novos, melhorou_bastante, eu mesmo quando cheguei aquinãotinha cinta_com_suspensorio.
u.c.i. : 35 *35 *ent_35 *gen_fem *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_ppv *tempt_9
u.c.e. : 248 Classe : 1 Khi2 : 4
eu sintosim, porque eu gosto_do_que_eu_faco, eu adoro_trabalhar_aqui, adoro colaborar, me_sinto_bem.
u.c.i. : 38 *38 *ent_38 *gen_fem *esc_3 *id_3 *vin_servterc *set_ddr *tempt_7
u.c.e. : 268 Classe : 1 Khi2 : 4
isso ai que da doenca, voce tem_que_botar_para_fora nahora e tenho_amigo_e_desabafo, nos_conversamos, nãolevo para
casa, fica aquimesmo.não. não. gracas a deusnãoapresentei.não. para melhorar as condicoes de trabalho as vezes as
pessoas falam que falta isso, falta aquilo, ja providenciaram aquela maquina_robot, tudo que nos pedimos, eu
não_tenho_o_que_reclamar, eles sempre dao.
u.c.i. : 40 *40 *ent_40 *gen_mas *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_hpt *tempt_3
u.c.e. : 283 Classe : 1 Khi2 : 4
sim.sinto e a minha_segunda_casa e felizmente_eu_estou_trabalhan< esta dificil_arrumar_um_emprego_la< gratificante_sim
por_esta_trabalhando, pelo menos o nosso beneficio esta emdia.
u.c.i. : 42 *42 *ent_42 *gen_fem *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_ppv *tempt_28 *K_1
u.c.e. : 292 Classe : 1 Khi2 : 4
quasenunca me aborreco, quando me aborreco não e com coisa de trabalho e porproblema particular meu. sim.
tendinite_bursite, so problemas com coisas no braco.
u.c.i. : 48 *48 *ent_48 *gen_mas *esc_1 *id_2 *vin_servpub *set_pps *tempt_36
u.c.e. : 335 Classe : 1 Khi2 : 4
para melhorar as condicoes de trabalho, no momento para mim, so o_espaco mesmo, a unica coisa que atrapalha mesmo
e o pouco_espaco_fisico. sim.sinto, mas ja_fui_mais_feliz, mas continuo_gostando_do_meu_setor de trabalho eu nãogosto
de ficar emcasa, gosto_da_convivencia_com_os_c< de trabalho.
u.c.i. : 3 *3 *ent_03 *gen_fem *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_ppv *tempt_5 *K_1
u.c.e. : 27 Classe : 1 Khi2 : 3
sim. eu gosto de trabalhar aqui,pelas pessoas, e muito_bom_trabalhar_aqui, eu acabo ficando_mais_tempo_aqui
do_que_na_minha_casa.
u.c.i. : 7 *7 *ent_07 *gen_mas *esc_6 *id_2 *vin_servpub *set_ppc *tempt_32
u.c.e. : 53 Classe : 1 Khi2 : 3
sim. e o processo não tem como escapar disso, trinta anos cortando carne todo dia cortando carne, a coluna sente, doenca
causada pelo esforco_repetitivo, hoje eu evito_de_pegar_peso a uff nuncadeu essa proteção, a cinta_abdominal.
u.c.i. : 9 *9 *ent_09 *gen_fem *esc_5 *id_3 *vin_servpub *set_ppv *tempt_19
u.c.e. : 69 Classe : 1 Khi2 : 3
sim. eu apresenteiproblema alergico nas maos e dores_no_punho, nas_pernas, na_coluna. sim.porconta de
muito_tempo_sentada e muito_tempo_em_pe produzindo direto dependendo do cardapio voce fica o dia inteiro ali sentado
fazendo exercicio_repetitivo depois de algum tempo vai causando danos_a_nossa_saude,
u.c.i. : 21 *21 *ent_21 *gen_fem *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_ppv *tempt_3
u.c.e. : 158 Classe : 1 Khi2 : 3
não. foi anterior a vinda para o restaurante universitario. não. as condicoes de trabalho,faltamelhorarmuita coisa a visão tem
que ser mais ampla, para haver melhorias o que falta_e_a_comunicaçãomesmo,em relação a objeto assim, e o
ventilador_que_falta.
u.c.i. : 25 *25 *ent_25 *gen_mas *esc_2 *id_2 *vin_servterc *set_rep *tempt_2 *K_1
u.c.e. : 185 Classe : 1 Khi2 : 3
eu sinto muito prazer no trabalho, eu nuncatrabalhei nessa area de repositor, as pessoas me tratam bem, me dao bom dia,
obrigado, me da satisfação_o_sorriso_das_pess<

252

u.c.i. : 43 *43 *ent_43 *gen_fem *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_ppv *tempt_30
u.c.e. : 298 Classe : 1 Khi2 : 3
sim. dores_nos_bracos, eu creio que minha_visão_piorou por_causa_da_cebola, queima_muito_a_vista. sim, tem muita coisa
de movimento_que_fazemos com a mao,narampa que ficamos servindo direto com movimento_repetitivo,não.
u.c.i. : 21 *21 *ent_21 *gen_fem *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_ppv *tempt_3
u.c.e. : 157 Classe : 1 Khi2 : 2
não. eu não vou dizer que a hipertensãofoidaqui porque eu ja cheguei aqui muito hipertensa eu ja cheguei com a pressão
muito alta.
u.c.i. : 29 *29 *ent_29 *gen_mas *esc_6 *id_1 *vin_servterc *set_ppv *tempt_5
u.c.e. : 209 Classe : 1 Khi2 : 2
infelizmente não consegui ficar afastado,fiqueitrabalhando, andando mancando bastante. para melhorar eu acredito que a
compra de laminasdos processadores se fosse possivel amolar as laminasseria bom porque estamos usando a
forca_fisica_alem_do_esforco_< e o movimento que o funcionario faz de forma forcada acaba/
u.c.i. : 30 *30 *ent_30 *gen_mas *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_ppv *tempt_5
u.c.e. : 219 Classe : 1 Khi2 : 2
ja_senti_mais_prazer em trabalhar aquihojeemdia esta ficando mais complicado por essas dificultades que eu ja havia dito,
pessoal,equipamento tambem que falta, a quantidade que aumentou de produção, os_generos_as_vezes_atrapalham um
pouco.
u.c.i. : 35 *35 *ent_35 *gen_fem *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_ppv *tempt_9
u.c.e. : 246 Classe : 1 Khi2 : 2
a convivencia fica bem melhor, cada um faz o seu. não. nãoapresentei.não. eu jatrabalheiemquase todos os setores aqui e
gracas a deus eu nãotivenada.
u.c.i. : 40 *40 *ent_40 *gen_mas *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_hpt *tempt_3
u.c.e. : 280 Classe : 1 Khi2 : 2
sim.problema_de_coluna.sim. nos pegamos_muito_peso ai doi_a_coluna, mas isso e normal e porfalta de manutenção
nos equipamentos e os carrinhos ficam mais pesados,não precisa trocar os carrinhos basta trocar as rodas vai ser mais
economico.
u.c.i. : 50 *50 *ent_50 *gen_mas *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_rce *tempt_8
u.c.e. : 345 Classe : 1 Khi2 : 2
sim.sinto,ja se_tornou_uma_familia, um_se_preocupa_com_o_outro, somos_bastante_unidos, gracas_a_deus.
u.c.i. : 51 *51 *ent_51 *gen_mas *esc_1 *id_2 *vin_servterc *set_rce *tempt_9
u.c.e. : 348 Classe : 1 Khi2 : 2
a minha reação, normalmente, eu fico_quieto e continuo_fazendo_o_que_tenho_< no dia a dia, nada_me_afeta. no caso, ate o
momentonãoapresentei nenhum. não. nãoapresentei.sim. quando era outra empresa fiqueiafastado quinze dias. acho que
para melhorar estamos precisando_de_carrinhos, caixas_vazadas e camara_com_mais_espaco para armazenamento.
u.c.i. : 5 *5 *ent_05 *gen_mas *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_ccc *tempt_6 *K_1
u.c.e. : 36 Classe : 1 Khi2 : 1
sim, o trabalho ajudou bastante a piorar a minha coluna, mas não vou responsabilizar totalmente, isso aqui
ajudou_muito_a_minha_depressa< me_magoa_muito ninguem sabe, tanta_amargura, chorei_em_outro_setor para não ficar
em frente da outra pessoa.
u.c.i. : 13 *13 *ent_13 *gen_mas *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_ppc *tempt_8
u.c.e. : 108 Classe : 1 Khi2 : 1
fico_chateado, mas não_vou_deixar_de_falar com aquela pessoa, depois eu volto_ao_normal. sim.problema de coluna,
braco_e_mao_dormentes. sim.problema de coluna, nos trabalhamos_com_peso, nos pegamos_muito_peso e ficamos
muito_tempo_em_pe, parado_num_lugar_so, dormencia_no_braco pelo trabalho_repetitivo, o gelo a mao fica dormente,
u.c.i. : 39 *39 *ent_39 *gen_mas *esc_3 *id_1 *vin_servterc *set_ppv *tempt_1 *K_1
u.c.e. : 271 Classe : 1 Khi2 : 1
sim. as condicoessão_boas, são_bem_tranquilas. não. a unica coisa que eu acho e que a cuba de feijao seria melhor cada
um pegar de cada lado para evitar_acidente, evitar_dano_a_coluna, porque e muito_pesada e pode tombar.
u.c.i. : 44 *44 *ent_44 *gen_mas *esc_4 *id_3 *vin_servterc *set_ccc *tempt_16
u.c.e. : 305 Classe : 1 Khi2 : 1
carrinhos que estao jogados a maioria quebrou, quebra e descarta. sim.sinto, eu gosto muito, tirando_as_fofocas_e_intrigas.
u.c.i. : 49 *49 *ent_49 *gen_fem *esc_5 *id_3 *vin_servpub *set_ddr *tempt_36
u.c.e. : 337 Classe : 1 Khi2 : 1
sim. eu adquiri_artrose, e_tendinite. sim. com certeza porcontados movimentos_repetitivos durante os anos. sim.fiquei,não
foram muitasnão, algumas vezes, não lembro exatamente.
u.c.e. : 338 Classe : 1 Khi2 : 1
para melhorar as nossas condicoes de trabalhotinha que ver esse robot porque o robot que chegouaqui para nos, faz um
barulho_horroroso, a falta_de_ventilação_e_absurda, ainda tem muito_barulho_na_cozinha, acho_ate_desumano,
u.c.i. : 6 *6 *ent_06 *gen_mas *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_hpt *tempt_3
u.c.e. : 43 Classe : 1 Khi2 : 0
nãosinto e uma coisa que e do dia a dia,normal. o encarregado com as auxiliares não_tenho_problemas,
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com_a_chefia_normal, falo_mesmo_so_o_essencial. tento procurar_relaxar saio_do_local que me aborreci e
vou_para_o_refeitorio tentar_me_acalmar, em_casa_me_agarro_aos_filhos.
u.c.i. : 7 *7 *ent_07 *gen_mas *esc_6 *id_2 *vin_servpub *set_ppc *tempt_32
u.c.e. : 47 Classe : 1 Khi2 : 0
não da nada, a universidade não da suporte ao trabalhador, ao funcionario a açãonunca tem, faltamuita coisa para chegar a
um nivel bom, melhorou muito, melhoraram muito as condicoes, mas faltamuita coisa ainda, e complicado.
u.c.i. : 8 *8 *ent_08 *gen_mas *esc_2 *id_2 *vin_servterc *set_ppc *tempt_4
u.c.e. : 60 Classe : 1 Khi2 : 0
procuro_resolver_la_mesmo, eu não vou para casa aborrecido com ninguem eu peco desculpas, nos nos estressamos mas
resolvemos mais la nunca_fomos_para_salinha_da_c< os colegas ali um_supre_o_outro.
u.c.i. : 9 *9 *ent_09 *gen_fem *esc_5 *id_3 *vin_servpub *set_ppv *tempt_19
u.c.e. : 71 Classe : 1 Khi2 : 0
não. aqui eu não entrei de licenca,aqui me ataca a alergia pedendendo do produto que estou usando e eu aindanão
identifiquei o produto que esta me causando alergia o tomate eu ja identifiquei quando eu toco no tomate o sumo arde me da
alergia.
u.c.i. : 12 *12 *ent_12 *gen_mas *esc_1 *id_1 *vin_servterc *set_ppc *tempt_5
u.c.e. : 94 Classe : 1 Khi2 : 0
fica meio dificil o trabalhoporcausadisso, eles mandam cortar uma quantidade e sabemos que não vai dar ai chega uma
certahora tem que cortar_correndo para fazer outra produção para o jantar, os numeros nunca batem.
u.c.i. : 15 *15 *ent_15 *gen_mas *esc_1 *id_2 *vin_servterc *set_ddr *tempt_6 *K_2
u.c.e. : 119 Classe : 1 Khi2 : 0
com_a_chefia_e_boa todas as chefias que passaram aqui foram boas, porque a minha meta e trabalhar. geralmente quando
eu me aborreco eu vou_ali_para_fora, respiro, tomo_um_copo_dagua e entrego_para_deus, não_levo_para casa.
u.c.i. : 18 *18 *ent_18 *gen_mas *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_ccc *tempt_4
u.c.e. : 140 Classe : 1 Khi2 : 0
fico incomodado em ver quando esta errado e voce não pode falar porque voce e ajudante. sim.problema de coluna, eu
jatinha gastrite quando vim para ca e quando comecei a comer este arroz senti dor no estomago.
u.c.i. : 19 *19 *ent_19 *gen_mas *esc_1 *id_3 *vin_servterc *set_hpt *tempt_10 *K_1
u.c.e. : 147 Classe : 1 Khi2 : 0
simsinto, porque eu procuro dedicar a ele o melhor possivel.
u.c.i. : 30 *30 *ent_30 *gen_mas *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_ppv *tempt_5
u.c.e. : 217 Classe : 1 Khi2 : 0
geralmente quando ha um desentendimento eu chamo_para_conversar para tentar chegar a uma solução. sim. so a
colunamesmo que atacou uma vez so. sim. de pegar_peso. sim.não me lembro acho que quase uma semana.
u.c.e. : 218 Classe : 1 Khi2 : 0
para melhorar_as_condicoes de trabalho tem que melhorar_os_equipamentos, os carrinhos plataforma, o
descascador_de_maior_capacida< processador se tivesse mais um ou dois ajudaria tambem o
processador_com_os_acessorios, as_laminas.
u.c.i. : 33 *33 *ent_33 *gen_mas *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_hpt *tempt_7
u.c.e. : 233 Classe : 1 Khi2 : 0
algo quando me aborrece procuro_me_afastar um pouco quando a pessoa torna uma coisa boba em uma tempestade ai eu
procuronão_tentar_dialogar, me_deixa_chateado, mas não_guardo_rancor, fico_triste, fico_sem_animo_para_trabalho.
u.c.i. : 35 *35 *ent_35 *gen_fem *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_ppv *tempt_9
u.c.e. : 243 Classe : 1 Khi2 : 0
tive vontade de tirar meu uniforme e ir embora, de pedir minhas contas e agora por motivo de colegas, de_fofocas, fofoca que
não_me_agrada, eu nãogostodisso.
u.c.i. : 45 *45 *ent_45 *gen_fem *esc_2 *id_3 *vin_servpub *set_ppv *tempt_34
u.c.e. : 307 Classe : 1 Khi2 : 0
minha reação eu procuro_fazer_que_não_acontec< para não_causar_um_problema_maior, fiquei chateada com o colega de
servico voltei a falar, larguei de maofoi a primeira vez que aconteceu.
u.c.i. : 47 *47 *ent_47 *gen_mas *esc_6 *id_2 *vin_servpub *set_rce *tempt_33
u.c.e. : 326 Classe : 1 Khi2 : 0
não. felizmente não precisei me ausentar do trabalho. para melhorar as condicoes, acho que precisamos de
mais_prateleiras, mais_estrados, mais_estantes, tinha ralos ali, nos não temos mais ralos isto dificulta a limpeza.
u.c.i. : 48 *48 *ent_48 *gen_mas *esc_1 *id_2 *vin_servpub *set_pps *tempt_36
u.c.e. : 333 Classe : 1 Khi2 : 0
mas não ganho uma advertencia, eu vou_embora. sim. tenho artrose_nos_dois_joelhos, artrose_nas_maos
os_dedos_estao_envergando todinho, tenho dor_na_coluna. sim. porque nos trabalhamos_com_muito_peso, com agua, com
material_gelado e com mudanca_brusca_de_temperatura. sim.
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ANEXO 07- Unidades de Contexto Elementares - Classe2
u.c.i. : 46 *46 *ent_46 *gen_fem *esc_1 *id_2 *vin_servterc *set_ppv *tempt_29 *K_2
u.c.e. : 312 Classe : 2 Khi2 : 15
comoscolegas e com a chefia eu tenhoumaboa relaçãocomtodomundo, eu brinco comessa garotada toda,atecom a
chefia,não_tenho_nada_a_falar_da_che<
u.c.i. : 40 *40 *ent_40 *gen_mas *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_hpt *tempt_3
u.c.e. : 277 Classe : 2 Khi2 : 10
seis para cada lado, esta_muito_puxado. nãotenho,souumapessoamuito agil e acabo ajudando osoutros, eu me adapto a
qualquersetor.com os_colegas_e_com_a_chefia_e_b<souumapessoamuito esclarecida eu não_tenho_problema no setor
de trabalho gosto muitodocerto as vezes tenho_que_engolir para nãoter nenhum transtorno nem_ser_perseguido, temos que
acatar aquela ordem.
u.c.i. : 15 *15 *ent_15 *gen_mas *esc_1 *id_2 *vin_servterc *set_ddr *tempt_6 *K_2
u.c.e. : 118 Classe : 2 Khi2 : 9
comoscolegastenho uns_que_eu_confio e tenhooutro que e assim trabalho o dia todoporquetenho que trabalhar, o
trabalho aqui em si eu sei que e cansativo e a fofoquinha_de_colegas_desanima as vezesvoce fica_triste,
u.c.i. : 18 *18 *ent_18 *gen_mas *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_ccc *tempt_4
u.c.e. : 138 Classe : 2 Khi2 : 9
e complicado tem altos e baixos so isso, pros e contras e comoscolegas e com_a_chefia, sentimos que existe
uma_certa_panelinha, e_muito_dificil, voce sente que temumacoisa concominada ai quando saem, sae todomundo, quando
voltam voltam todos,
u.c.i. : 13 *13 *ent_13 *gen_mas *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_ppc *tempt_8
u.c.e. : 106 Classe : 2 Khi2 : 8
com a chefia as vezes as coisassãomuito dificeis, complicam muito as coisas, ai dificulta não_aceitam_a_nossa_opiniao,
não_podemos_passar_para_eles, porque acham que não_podemos_nos_meter, comoscolegas no nossosetor de trabalho
ali nos somos_unidos um_depende_do_outro um falta o outro cobre.
u.c.i. : 27 *27 *ent_27 *gen_mas *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_ccc *tempt_7 *K_2
u.c.e. : 192 Classe : 2 Khi2 : 8
não. nãotenhodificuldadesporque eu consigo fazertudo, gracas_a_deus. comoscolegassãoboas, mas com a
chefia_não_se_integra muito conosco, não_conversa_muito conosco. de primeira assim eu nãotenhomuito aborrecimento
não, eu tento fazer as tarefassem que ninguem me de bronca, continuo facominhascoisas,nãosoumuito de me aborrecer,
gracas_a_deus.
u.c.i. : 12 *12 *ent_12 *gen_mas *esc_1 *id_1 *vin_servterc *set_ppc *tempt_5
u.c.e. : 96 Classe : 2 Khi2 : 7
otimo_com_os_colegas e com a chefiadentrodomeusetor, a chefia externa eu praticamente quase_não_falo_com_a_chefia,
quemfala mais e o encarregado, passo para o encarregado ele e que tem mais contato comelas,
u.c.i. : 20 *20 *ent_20 *gen_mas *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_rep *tempt_2 *K_2
u.c.e. : 148 Classe : 2 Khi2 : 7
sãoboas, foi a primeira coisa que eu entrei aqui para trabalhar, são_boas as condicoes. não.
nãotenhodificuldades.meurelacionamentocomoscolegas eu não_tive_problema_com_ninguem, mas com a
chefiadaempresatemcoisa que e para ser corrigida e não corrige, eu procuro_ajudar as vezes chegam perto de mim e
pedem ajuda.
u.c.i. : 24 *24 *ent_24 *gen_mas *esc_1 *id_1 *vin_servterc *set_ccc *tempt_6
u.c.e. : 174 Classe : 2 Khi2 : 7
não. fica tudodentrodohorario para ser realizado num horario especifico. comoscolegas e bom e parcial e umacoisa
transparente comtodomundo, se tem problemas tem, com_a_chefia_tenho_boa_relaca<
u.c.i. : 28 *28 *ent_28 *gen_mas *esc_4 *id_2 *vin_servpub *set_pps *tempt_36
u.c.e. : 197 Classe : 2 Khi2 : 7
o relacionamentocomosmeuscolegassempre foi bom e com a chefiasempre foi bom tambemsempre que precisei eles me
ajudaram. entra de um ladodo ouvido e sai dooutro, eu não ligo, melhor do que voce ir la bater boca e discutir. sim.
u.c.i. : 31 *31 *ent_31 *gen_fem *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_ddr *tempt_6 *K_2
u.c.e. : 222 Classe : 2 Khi2 : 6
a relação_e_horrivel, com_os_colegas_e_com_a_chefia< e ficar_irritada, ficar_chateada, ficar_estressada, perco_a_fome,
perco_o_apetite, e_horrivel, não_posso_fazer_nada. sim. eu tenho inflamação_na_articulação_do_< e tendinite_nas_maos.
sim. porque as vezes,sãocoisas colocadas para nos fazermos,
u.c.i. : 36 *36 *ent_36 *gen_mas *esc_1 *id_2 *vin_servterc *set_hpt *tempt_9 *K_2
u.c.e. : 249 Classe : 2 Khi2 : 6
nãosãoboas, no_momento_nem_tanto porqueali funcionam duas maquinas e umamaquinaestacom defeito ai o
nossoservico aumenta, nos temos que transferir ospratos de um lado para o outro para poder passar na maquina,
u.c.i. : 47 *47 *ent_47 *gen_mas *esc_6 *id_2 *vin_servpub *set_rce *tempt_33
u.c.e. : 321 Classe : 2 Khi2 : 6
entaoessa e a grande_dificuldade_que_se_tem< eu estou falando especificamente domeusetor e da ligação que
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estesetortemcomosoutrossetores internos e esses lideres assim, entre os lideres tambemtem conflitos.
u.c.i. : 51 *51 *ent_51 *gen_mas *esc_1 *id_2 *vin_servterc *set_rce *tempt_9
u.c.e. : 347 Classe : 2 Khi2 : 6
não. nãotenho dificuldades de forma fisica. as minhas relacoes sãoboas, eu gosto da relação que tenhocommeuscolegas e
com a minhachefiatambem.
u.c.i. : 5 *5 *ent_05 *gen_mas *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_ccc *tempt_6 *K_1
u.c.e. : 41 Classe : 2 Khi2 : 5
tem que ter luva_descente.
u.c.i. : 9 *9 *ent_09 *gen_fem *esc_5 *id_3 *vin_servpub *set_ppv *tempt_19
u.c.e. : 74 Classe : 2 Khi2 : 5
nãosei se seria possivel a cozinha_ser_climatizada tinha que teruma climatização ampla para todomundo e esse_robot que
tem ai ele e muito_barulhento, muito_brulhento o barulho_e_infernal, incomoda_a_todos,
u.c.i. : 11 *11 *ent_11 *gen_mas *esc_4 *id_2 *vin_servpub *set_pps *tempt_10
u.c.e. : 90 Classe : 2 Khi2 : 5
não_e_muito_boa não, porque falta algumascoisas, o piso_não_e_adequado as vezes o tanque_de_higienizaçãoda
problema entope, atrapalha_cortar_os_legumes, fica apertado tem que esperar os generos sairem primeiro.
u.c.i. : 23 *23 *ent_23 *gen_mas *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_hp *tempt_7
u.c.e. : 167 Classe : 2 Khi2 : 5
não_acho_boa não. o mau cheiro ali que incomoda da galeria de caixa de gordura, temcoisas limpas que os proprios colegas
misturam eles colocam as coisas sujas proximas das limpas ai temos que trabalhar mais.
u.c.i. : 29 *29 *ent_29 *gen_mas *esc_6 *id_1 *vin_servterc *set_ppv *tempt_5
u.c.e. : 204 Classe : 2 Khi2 : 5
dificuldadesnão, muitas dasvezes a dificuldade que tenho e no direcionamento daminha atividade porque eu sei o que eu
tenho que fazer.
u.c.i. : 45 *45 *ent_45 *gen_fem *esc_2 *id_3 *vin_servpub *set_ppv *tempt_34
u.c.e. : 306 Classe : 2 Khi2 : 5
regular,nãosãomuitoboasnão, depois de hoje esta precisando de muita coisa, a parte_eletrica que tem que mudar e antiga,
deu_curto_no_equipamento. não. eu nãotenho acho que e porquetenhomuito tempo fazendoaquiloali,nãotenhonão.
comoscolegasnãotenhonãoate que me doubemcomtodos,com a chefiatambem nunca tive problemas desde que
entrei,sempre fiz o meuservico.
u.c.i. : 47 *47 *ent_47 *gen_mas *esc_6 *id_2 *vin_servpub *set_rce *tempt_33
u.c.e. : 318 Classe : 2 Khi2 : 5
regular, eu classifico como situacoes_regulares, pois oferecem as condicoes minimamente possiveis para que voce possa
comecar a desempenhar a sua função e nãoboaporque a ideia de umacoisaboa e aquela que voce se sente bem.
u.c.i. : 5 *5 *ent_05 *gen_mas *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_ccc *tempt_6 *K_1
u.c.e. : 34 Classe : 2 Khi2 : 4
pessima_com_a_chefia e comoscolegas,não_sou_pessoa_intratavel, desde o meu retorno da creche porque eu
não_podia_pegar_peso inverteu a situação, fui_marginalizado. chorar, choro_muito quando estou sozinho, vida_complicada
eu_sou_depressivo e muito_complicado, eu queria chegar aqui e fazer um bom trabalho, elesnão entendem que cozinhar e
uma arte voce que gosta o que faz e maravilhoso,
u.c.i. : 19 *19 *ent_19 *gen_mas *esc_1 *id_3 *vin_servterc *set_hpt *tempt_10 *K_1
u.c.e. : 144 Classe : 2 Khi2 : 4
nãotenho nada_a_reclamar de ninguem entao e_tranquilo, relaciono bemate de mais, com_a_chefia_e_mais_reservado e
porque tem que ter respeito elas mandam e nos obedecermos.
u.c.i. : 25 *25 *ent_25 *gen_mas *esc_2 *id_2 *vin_servterc *set_rep *tempt_2 *K_1
u.c.e. : 180 Classe : 2 Khi2 : 4
eu gracas_a_deus tambem me dou muito bem com os alunos eu consegui fazer boas amizades, eu
não_tenho_o_que_reclamar do trabalho porque la fora esta muito dificil, eu sei o que eu passei, reclamar seria uma
hipocresia, eu sou_grato_por_esta_porta.
u.c.i. : 29 *29 *ent_29 *gen_mas *esc_6 *id_1 *vin_servterc *set_ppv *tempt_5
u.c.e. : 203 Classe : 2 Khi2 : 4
panelas_muito_pesadas, cuba_muito_pesada e tem evasão de funcionarios eles acabam ficando em casa pegam atestado ou
uma declaração e muito comum em todasossetores prejudicando muitotodomundo.
u.c.i. : 33 *33 *ent_33 *gen_mas *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_hpt *tempt_7
u.c.e. : 231 Classe : 2 Khi2 : 4
nos dependemos de umamaquina especifica, umamaquina apropriada para secar pratorapido,
secagem_dos_talheres_rapida porque aqui o fluxo do trabalho e muito intenso, a correria_e_grande_e_pesado.
u.c.i. : 34 *34 *ent_34 *gen_mas *esc_4 *id_3 *vin_servterc *set_hpt *tempt_8 *K_2
u.c.e. : 237 Classe : 2 Khi2 : 4
não acho que sejam boasnão, pegou_fogo nos ficamos muito a merce dessascoisas.não. nenhuma dificuldade eu trabalho
com o publico, acho que tem que contagiar as pessoas tratando bem as pessoas e tratando bemoscolegas.
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u.c.i. : 41 *41 *ent_41 *gen_mas *esc_2 *id_2 *vin_servterc *set_hpt *tempt_9 *K_2
u.c.e. : 285 Classe : 2 Khi2 : 4
principalmente colega ou chefia, eu tento_entender o ladodomeu companheiro de trabalho, assimcomo eu entendo que as
vezes eu posso chegar no meu trabalho assimnãomuito a fim de ouvir conversa eu tento me colocar no no lugardooutro eu
tenho que respeitar o meucolega em primeiro lugar para que ele me respeite.
u.c.i. : 42 *42 *ent_42 *gen_fem *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_ppv *tempt_28 *K_1
u.c.e. : 291 Classe : 2 Khi2 : 4
as vezestenho sim, quando e batata rustica, a batata asterix e muito dura ai nos forcamos_muito_o_braco para cortar aquela
batata. o meurelacionamento em geral e bom, com_os_colegas_e_com_a_chefia, particularmente nãotenho problema
comnutricionistasnão.
u.c.i. : 52 *52 *ent_52 *gen_fem *esc_3 *id_2 *vin_servpub *set_ppv *tempt_24 *K_1
u.c.e. : 350 Classe : 2 Khi2 : 4
não. nãosãoboas e muito_quente_a_cozinha e muito_quente, ha muito_tempo_não_temos_uniform< o
chao_e_muito_escorregadio, tem que termuito cuidado, e as vezes as pessoas passam com panela quente e o cuidado tem
que ser redobrado.
u.c.i. : 7 *7 *ent_07 *gen_mas *esc_6 *id_2 *vin_servpub *set_ppc *tempt_32
u.c.e. : 50 Classe : 2 Khi2 : 3
não_tenho_problemas_com_a_che< a chefia que temali e daempresa terceirizada acho que ha uma coerencia, se encaixam
um ao outro e_tranquilo comosou uff não quebro a autoridade dele fico subordinado a ele,respeito a hierarquia, o setor e
bom,
u.c.i. : 17 *17 *ent_17 *gen_mas *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_ppc *tempt_4
u.c.e. : 128 Classe : 2 Khi2 : 3
chega em cimada hora quer que troque e quer que faca outro tipo de trabalho. comoscolegasda para levarporque sabemos
que algumacoisa e brincadeira quando e coisa seria nos resolvemos no setor mesmo de trabalho, nãotemessa de levar para
a chefia ir la fazer reclamação,
u.c.i. : 21 *21 *ent_21 *gen_fem *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_ppv *tempt_3
u.c.e. : 152 Classe : 2 Khi2 : 3
não. nenhuma dificuldade eu gosto, gosto de lidar com o publico, gosto de convesar comos alunos, gosto de saber o que
elesestao gostando, gosto de fazer perguntas, de saber se a comida estaboa se estao gostando.
u.c.i. : 22 *22 *ent_22 *gen_mas *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_ppc *tempt_13
u.c.e. : 162 Classe : 2 Khi2 : 3
as caixas de beterrabas se espreme para la atrapalha outrosetor. a relaçãocomoscolegas nos temos um dialogo muito
bom, com as nutricionistaselas me ouvem quando temos que trocar algumacoisa, nesse ponto ai temos um dialogo bom.
u.c.i. : 27 *27 *ent_27 *gen_mas *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_ccc *tempt_7 *K_2
u.c.e. : 191 Classe : 2 Khi2 : 3
nãoesta sendo boanão, porquetem uns buracos_no_chao, pertodascaldeiras e pertodofornotambem nos escorrregamos e
eu quase cai la, isso pode_ocasionar_acidente, os carrinhos nãosãomuito adequados.
u.c.i. : 30 *30 *ent_30 *gen_mas *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_ppv *tempt_5
u.c.e. : 216 Classe : 2 Khi2 : 3
a minha relação e boacomoscolegas e com_a_chefia_tambem nos batemos de frente comalgumascoisas, mas no final nos
nos entendemos e ai datudocerto.
u.c.i. : 31 *31 *ent_31 *gen_fem *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_ddr *tempt_6 *K_2
u.c.e. : 223 Classe : 2 Khi2 : 3
uma beterraba_muito_grande para nos descascarmos a beterraba e quase do tamanho de uma abobora ai fica comaquele
movimento_continuo que deixa o nosso pulso aqui comoesta o meu aqui uma bolinha e cansa os bracos.
u.c.i. : 40 *40 *ent_40 *gen_mas *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_hpt *tempt_3
u.c.e. : 275 Classe : 2 Khi2 : 3
regular, o setorda bandeja precisaser mais visto porquedependemos de mais coisas e nemsempre chega um beneficio
favoravel para os funcionarios, a nutricionista fiscal do contrato nos deu varias coisas para fazer,
u.c.i. : 43 *43 *ent_43 *gen_fem *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_ppv *tempt_30
u.c.e. : 296 Classe : 2 Khi2 : 3
sim, estamos tanto tempo aqui que vao aparecendo as coisas, dor_no_braco, dor_na_munheca. o
meurelacionamentocomoscolegas e com a chefianão_tenho_o_que_reclamar não.
u.c.i. : 48 *48 *ent_48 *gen_mas *esc_1 *id_2 *vin_servpub *set_pps *tempt_36
u.c.e. : 329 Classe : 2 Khi2 : 3
ocupa muitoespaco e eles ficam semtercomo trabalhar, o nosso trabalho e mais rapido,entao nos aguardamos eles
fazerem osdeles.não. porque eu trabalho com as frutas, se as frutas não tiverem umaboa qualidade para ser servida nos não
recebemos, nãovamosfazer o servico mal feito.
u.c.i. : 50 *50 *ent_50 *gen_mas *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_rce *tempt_8
u.c.e. : 341 Classe : 2 Khi2 : 3
tenho sim. com a camara frigorifica de suco porque e muito fria la dentro,tenho o casaco, mas não me sinto bem la
dentronão, elesate ja sabem quando tiver que fazercoisa rapida eu vou se tiver que ficar la dentro contando,
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u.c.i. : 48 *48 *ent_48 *gen_mas *esc_1 *id_2 *vin_servpub *set_pps *tempt_36
u.c.e. : 332 Classe : 2 Khi2 : 3
eu sou_um_pouquinho_explosivo se acontecealgumacoisa no meuservico e tenhocomo recorrer para permanecer um bom
servico e e negado, eu deixo_o_servico e vou_embora, vou embora porquenão_quero_arrumar_confusão, eu ganho uma
falta,
u.c.i. : 50 *50 *ent_50 *gen_mas *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_rce *tempt_8
u.c.e. : 342 Classe : 2 Khi2 : 3
fazendo um monte coisa eu não vou não, tenho coriza entao uso o casaco no rosto. minha relação e boa,boacomoscolegas
e com a chefiatambem.
u.c.i. : 1 *1 *ent_01 *gen_mas *esc_2 *id_2 *vin_servpub *set_pps *tempt_36
u.c.e. : 5 Classe : 2 Khi2 : 2
nos pegamos muito_peso eu tenho problema de coluna o colegastambemtem problema de coluna a
cinta_para_quem_pega_peso so para quem e dafirma, o meu pe esta molhado nunca_tive_bota,
u.c.i. : 2 *2 *ent_02 *gen_fem *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_ppv *tempt_3
u.c.e. : 19 Classe : 2 Khi2 : 2
não. eu não sinto as vezes eu acho que elesnão entendem muito o meu trabalho, eu exerco acho que atemuitobem e as
vezesate elogiam.
u.c.e. : 18 Classe : 2 Khi2 : 2
as vezesalguns aparelhos_estao_com_defeitos, as vezes escangalha algum aparelho e as pessoas se_sacrificam_muito,
como ja teve caso da maquina_ficar_ruim e as pessoas terem o sacrificio para levaraquelespratostodos pesados e trazer
depois de volta e muito_sacrificante, os superiores deveriam ver melhor isso e serem_mais_humanos.
u.c.i. : 9 *9 *ent_09 *gen_fem *esc_5 *id_3 *vin_servpub *set_ppv *tempt_19
u.c.e. : 63 Classe : 2 Khi2 : 2
não. mas quando estamuito calor_e_insuportavel ficar aqui dentro, no verao_e_insuportavel, luva nãosei se e adequada a
luva de silicone. comoscolegas bom entrosamento, mas algumas_chefias_dao_trabalho, temalgumaspessoas que
pelo_amor_de_deus, so_jesus_na_causa.
u.c.i. : 10 *10 *ent_10 *gen_mas *esc_3 *id_2 *vin_servterc *set_ppc *tempt_4
u.c.e. : 79 Classe : 2 Khi2 : 2
as vezes um pequeno detalhe faz uma diferenca imensa, nos que estamos dentrodosetor e que sabeda necessidade. sim.
tenho, a dificuldade e muitograndenãotem condicoes mais de botar carne_moida no cardapio nãotemporque a
maquinanãoesta em condição de moer entao ficamos nessa de tira peca,
u.c.i. : 15 *15 *ent_15 *gen_mas *esc_1 *id_2 *vin_servterc *set_ddr *tempt_6 *K_2
u.c.e. : 117 Classe : 2 Khi2 : 2
nãosãoboas, as vezes falta_material para voce trabalhar as vezesvocenão_tem_muita_autonomia. não. ate que nãotenho e
muito tempo voce trabalhando fazendo so aquilo,voce ja estacom pratica naquilo e nos nos adaptamos.
u.c.i. : 17 *17 *ent_17 *gen_mas *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_ppc *tempt_4
u.c.e. : 134 Classe : 2 Khi2 : 2
tudo direitinho ali acho que diminuiriam o problema que temoscom as maquinas normalmente e a arruela, lamina cega, no
momento eu preciso muitoda bota_de_cano_longo, porquedentrodo acougue pinga muito sangue dentrodabota,
u.c.e. : 129 Classe : 2 Khi2 : 2
e quando se trata as vezesdachefia e assim nos ficamos numa situação complicada porque vemos que o servicovaida
errado, nos chamamos e tentamos avisar, ai eles falam que tem que sercomo nos queremos,
não_fomos_ouvidos_pela_chefia.
u.c.e. : 130 Classe : 2 Khi2 : 2
normalmente fico_quieto, fico_calado, passo partedo dia_inteiro_calado, evito_muita_conversa, ja estou_aborecido, ja
estou_chateado, e ficar tentando as vezesconversarfazeralgumacoisa as vezes vou me aborrecer mais ainda as vezes e
por uma brincadeira docolega que não te agrada tambem, ai acaba so piorando a situação e melhor_ficar_quieto.
u.c.i. : 23 *23 *ent_23 *gen_mas *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_hp *tempt_7
u.c.e. : 170 Classe : 2 Khi2 : 2
eu procuro_cantar, porquenãosei se voce ja ouviu falar quem_canta_seus_males_espanta ou conto_de_um_a_dez, respiro,
se não tivermos o controle, automaticamente, nos perdemos o controle, as vezes eu me desabafo_com_minha_esposa
ela_e_o_meu_diva.
u.c.i. : 29 *29 *ent_29 *gen_mas *esc_6 *id_1 *vin_servterc *set_ppv *tempt_5
u.c.e. : 211 Classe : 2 Khi2 : 2
assimusamos forca_fisica, as laminas_dos_processadores, dos descascadores dao_muito_trabalho as
beterrabas_são_grandes_demais, tembeterraba que pesa oitocentos a um quilo elas comprometem_o_processador,
prejudicam_a_conservação_dos_< as_beterrabas_grandes e as cenouras muito fininhas elas quebram muito ai atrasa todo
andamento do trabalho.
u.c.i. : 31 *31 *ent_31 *gen_fem *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_ddr *tempt_6 *K_2
u.c.e. : 220 Classe : 2 Khi2 : 2
não. nãosãoboas, eu acho que nos fazemosumascoisas que nãotemmuito a ver com o nosso trabalho, por exemplo,
quando a firmada limpeza nãoesta nos temos que limpar e eu não trabalho na limpeza,
u.c.e. : 221 Classe : 2 Khi2 : 2
eu faco o cafe nos fazemos a limpeza e eu faco o cafe tambemtodosos dias, de manha e de tarde. não. nãotenho,porque
eu acho que ja seifazer o trabalho, apesar de que eles as vezes complicam um pouco, eles a nutrição atrapalha um pouco,
nãosabecomo e que faz e eles querem fazer de um jeito diferente.
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u.c.i. : 32 *32 *ent_32 *gen_mas *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_ccc *tempt_14
u.c.e. : 227 Classe : 2 Khi2 : 2
minha relação_e_profissional comoscolegas, a chefia_eu_não_posso_dizer_mui<porque nos
so_conversamos_o_necessario no dia a dia do trabalho, a relação_e_boa, não pode haver conflito tambem. e claro que nos
ficamos_aborrecidos, mas nos temos que esquecer o proprio nome diz e trabalho, nos temos que colocaressasituação de
lado, esquecer, mesmo que voce fique chateado, tem_que_esquecer, não_vou_ficar_remoendo isso.
u.c.i. : 31 *31 *ent_31 *gen_fem *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_ddr *tempt_6 *K_2
u.c.e. : 225 Classe : 2 Khi2 : 2
não. não_sinto, venho porque eu tenho_que_receber, tenho contas_a_pagar, tenho_uma_filha, não_tenho_prazer_mesmo.
u.c.i. : 36 *36 *ent_36 *gen_mas *esc_1 *id_2 *vin_servterc *set_hpt *tempt_9 *K_2
u.c.e. : 251 Classe : 2 Khi2 : 2
temos que trabalhar mais rapido para não atrasar as coisasporquetudodepende de nos lavarmos ospratos e talheres e
deixar o carrinho pronto para o repositor levar.
u.c.e. : 255 Classe : 2 Khi2 : 2
esta funcionando umamaquina so e essa que estanãovai demorar muitovaiacontecer a mesmacoisa,esta apresentando
barulho, temostambemaqueles carrinhos, tem um grande que esta praticamente sem direção, porque a roda_trava,
u.c.i. : 44 *44 *ent_44 *gen_mas *esc_4 *id_3 *vin_servterc *set_ccc *tempt_16
u.c.e. : 301 Classe : 2 Khi2 : 2
não_são_ideais, mas são_muito_boas. não_tenho_dificuldade_nenhuma. as minhas_relacoes_são_boas tirando as fofocas, o
resto são_muito_boas, eu não_tenho_problemas_com_os_co< e nem_com_a_chefia, eu lido muitocom as
nutricionistas,temos muitas amizades.
u.c.i. : 46 *46 *ent_46 *gen_fem *esc_1 *id_2 *vin_servterc *set_ppv *tempt_29 *K_2
u.c.e. : 314 Classe : 2 Khi2 : 2
tem que fazerassimporque se eu me envolver vaiserumacoisa chatissima. não. nãotenho problemas de saude, o medico
disse que eu estava diabetica, mas nãoestou diabetica ja fiz todosos exames, dor_na_perna nos temos mesmo, pressão_alta
eu ja tinha.
u.c.i. : 47 *47 *ent_47 *gen_mas *esc_6 *id_2 *vin_servpub *set_rce *tempt_33
u.c.e. : 319 Classe : 2 Khi2 : 2
sim. isto esta vinculada a classificação de regular. as relacoes comoscolegassão relacoes_humanas, tudo que envolve esse
aspecto_humano traz caracteristicas individuais e isso automaticamente, independente da nossa vontade traz_conflitos, a
chefiaestadentrodesse contexto,
u.c.i. : 50 *50 *ent_50 *gen_mas *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_rce *tempt_8
u.c.e. : 340 Classe : 2 Khi2 : 2
são_boas, o unico problema que eu tenho e com 0 carrinho, porque as vezes nos colocamos uma quantidade de peso e o
carrinho vai para o lado, as vezesnão aguenta a quantidade de peso que nos colocamos em cima e a alca do carrinho e
muito baixa para mim.
u.c.i. : 1 *1 *ent_01 *gen_mas *esc_2 *id_2 *vin_servpub *set_pps *tempt_36
u.c.e. : 12 Classe : 2 Khi2 : 1
fui xingado e ja fui muito humilhado na portaria porque eu queria fazer o servicodireito e passava por isso, agora o colega
que tem ficado aliesta vendo como que e o sistema.
u.c.i. : 3 *3 *ent_03 *gen_fem *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_ppv *tempt_5 *K_1
u.c.e. : 24 Classe : 2 Khi2 : 1
não. nãotenho. eu tenho um relacionamento_muito_bom, comtodos, as tarefasdo restaurante universitario nãosão so
minhas, me sinto bem feliz. costumo ir na fonte do problema e_resolver chego a conversar_com_o_colega o
dialogo_e_o_principal. sim. sindrome_do_carpo, tendinite.
u.c.i. : 6 *6 *ent_06 *gen_mas *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_hpt *tempt_3
u.c.e. : 42 Classe : 2 Khi2 : 1
nãosãoboas, as vezes o equipamento quando quebra demora a resolver, maquina_de_lavar pratos, quando o
funcionario_se_acidentou demorou a vir outro, a maiorparte e tendinite pelo trabalho, ventiladores tem pouco.
u.c.i. : 7 *7 *ent_07 *gen_mas *esc_6 *id_2 *vin_servpub *set_ppc *tempt_32
u.c.e. : 48 Classe : 2 Khi2 : 1
não. nãotenhonão, vocetem que desenrolar porque,tem que serfeito,não pode esperar, se a carne esta congelada voceda
um jeito de fazer, falta o chao, o piso que tem que serfeitotem que ter o espaco adequado, melhorou_muito,
melhorou_as_bancadas,
u.c.i. : 4 *4 *ent_04 *gen_mas *esc_3 *id_1 *vin_servterc *set_hp *tempt_4 *K_1
u.c.e. : 32 Classe : 2 Khi2 : 1
instalar_o_boiler para ter agua_quente, consertos da calha e do buraco_do_piso. sim. as amizadessãoboas, por mais que
algumas te atentem bota apelido, e o ruim as advertencias que as vezes nos recebemos por botar o cartao de ponto errado,
fico_chateado, tive_que_engolir tinha batido errado mesmo.
u.c.i. : 7 *7 *ent_07 *gen_mas *esc_6 *id_2 *vin_servpub *set_ppc *tempt_32
u.c.e. : 55 Classe : 2 Khi2 : 1
nãotemcomo manter umamaquina por mais de cinco anos as maquinastem que rever trazestresse a carne engasga na
maquina. sinto, sinto coisasboas,nãotenho nada a dizer da precariedade e o lugar que me acolheu.
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u.c.i. : 9 *9 *ent_09 *gen_fem *esc_5 *id_3 *vin_servpub *set_ppv *tempt_19
u.c.e. : 65 Classe : 2 Khi2 : 1
as vezes e umacoisa que da para relevar e as vezesda vontade de pegar_no_pescoco_e_torcer fazer igual a galinha
tem_hora_que_so_deus se bem que agora ultimamente o negocioestabemtranquilo gracas_a_deus,
u.c.e. : 66 Classe : 2 Khi2 : 1
e se e umacoisa relacionada ao trabalho a sitação e uma agora se e umacoisa relacionada a uma fococa que fizeram com o
seu nome a reação e outra entendeu dependedo que esta acontecendo as vezes e uma_injustica que voceesta sofrendo as/
u.c.i. : 10 *10 *ent_10 *gen_mas *esc_3 *id_2 *vin_servterc *set_ppc *tempt_4
u.c.e. : 80 Classe : 2 Khi2 : 1
bota peca e nãofunciona e a maquina comeca a queimar e aquela loucura ou seja atrasa os dois lados e aqui
tudo_tem_horario sabe que o almoco aqui_tem_horario entao a dificuldade_e_imensa e muitogrande,
u.c.i. : 12 *12 *ent_12 *gen_mas *esc_1 *id_1 *vin_servterc *set_ppc *tempt_5
u.c.e. : 93 Classe : 2 Khi2 : 1
são_boas, mas tem uns pontos que e complicado, nos falamos mas eles_não_nos_escutam nos queremos levar por lado
mais pratico para o trabalho fluir mais rapido, mas eles,os gestores são complicados elesnão_nos_escutam,
u.c.e. : 95 Classe : 2 Khi2 : 1
tenhodependedastarefas, se depender dos maquinarios sim os maquinarios_estao_nos_maltrat< maquina_de_moer esta
dando problema, porqueumacoisa que voce faz rapido a maquina_não_responde ao trabalho e acaba_ficando_cansativo.
u.c.e. : 102 Classe : 2 Khi2 : 1
precisaser adquirida, entao. ja_senti_prazer, hoje não vou dizer para voce que estou sentido porque hoje as coisas
mudaram muito, nos trabalhamos_sob_pressão, infelizmente nos temos que trabalhar para sustentar_nossos_filhos, hoje não
vou dizer que sou alegre_como_era,
u.c.i. : 14 *14 *ent_14 *gen_mas *esc_1 *id_2 *vin_servterc *set_hpt *tempt_3
u.c.e. : 115 Classe : 2 Khi2 : 1
as espatulasnão tiram direitoos residuos dos pratos quando e polenta fica dificil de sairtem que passar na maquina duas,
tres vezesate quatro vezes.
u.c.i. : 17 *17 *ent_17 *gen_mas *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_ppc *tempt_4
u.c.e. : 135 Classe : 2 Khi2 : 1
ai vem o mau cheiro e pode da frieira eu constumo usar dois_aventais o segundo_avental tampa a beirada do pe. sim. eu
sinto, porqueoscolegas um_ajuda_o_outro nos chegamos quase_ser_uma_familia, a amizade e tranquilo_de_trabalhar,
agora a parte que não_temos_prazer e a partedo lado_salarial_nosso,
u.c.i. : 18 *18 *ent_18 *gen_mas *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_ccc *tempt_4
u.c.e. : 139 Classe : 2 Khi2 : 1
eles parecem que são intocaveis, ninguem faz nada e nemfala nada comeles. e muitodificil
vontade_que_eu_tenho_e_largar< e ir_la_para_fora, mas eu gosto de cozinhar e o que mais me incomoda e quando eles me
impedem de fazer, ai vou_la_para_fora,
u.c.i. : 19 *19 *ent_19 *gen_mas *esc_1 *id_3 *vin_servterc *set_hpt *tempt_10 *K_1
u.c.e. : 143 Classe : 2 Khi2 : 1
regular, para mim e porque eu faco as obrigacoes que tem que ser feita. nãotenhoporquedojeito que aprendi aqui eu
executo.
u.c.i. : 21 *21 *ent_21 *gen_fem *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_ppv *tempt_3
u.c.e. : 153 Classe : 2 Khi2 : 1
em relação a chefia eu não_tenho_o_que_falar não, não_tenho_que_reclamar, tambemnãotemosessa oportunidade de estar
chegando muito naquela pessoa ai para falar sobre algumacoisa em relação aos amigos e contado_nos_dedos
quem_nos_podemos_sentar_para_< ou não, são_poucos,
u.c.e. : 156 Classe : 2 Khi2 : 1
por ate a semana toda e ai voce
fica_como_se_estivesse_revolt<comaquelapessoanão_olha_mais_para_aquela_pes<não_fala_mais_uma_palavra, passa a
semana toda por aquelapessoa e vocenãoquer nem_da_um_bom_dia.
u.c.e. : 155 Classe : 2 Khi2 : 1
e dali sai para dez outras alientaovoce tipo_engole e fica o dia_todo_estressado com_aquilo_dentro_de_voce e outra,
temcoisa que acontece que as vezesvoce acha que aquele dia acabou aquiloali, voce_carrega_por_tres_quatro_<
u.c.i. : 22 *22 *ent_22 *gen_mas *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_ppc *tempt_13
u.c.e. : 163 Classe : 2 Khi2 : 1
geralmente sou_uma_pessoa_mais_tranquila, eu_paro_fico_pensando, para nãolevarmuito pro coração,
chamo_para_conversar, explicar_tudo tento_resolver da melhor forma, acabou aqui porque para levar para casa tenho que
dar atenção ao meu filho,
u.c.i. : 23 *23 *ent_23 *gen_mas *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_hp *tempt_7
u.c.e. : 168 Classe : 2 Khi2 : 1
não. nãotenho, acho que nãoprecisa ninguem te cobrar cada um tem sua responsabilidade. comoscolegas e normal e
tranquilo e com a chefia eu acho que a chefia_deixa_a_desejar não pergunta como estamos, não procura saber,
u.c.i. : 25 *25 *ent_25 *gen_mas *esc_2 *id_2 *vin_servterc *set_rep *tempt_2 *K_1
u.c.e. : 181 Classe : 2 Khi2 : 1
temcoisa que nos nos chateamos_na_hora, mas depois aquilotambem passa se o erro foi meu na hora eu posso achar que
não foi e depois posso achar que foi uma falta de vigilancia, uma imprudencia sabendo reconhecer_nosso_erro da para
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relaxar,
u.c.i. : 29 *29 *ent_29 *gen_mas *esc_6 *id_1 *vin_servterc *set_ppv *tempt_5
u.c.e. : 202 Classe : 2 Khi2 : 1
razoaveis, são_boas no sentido de que são_tranquilas nãotem muita fofoca temos um relacionamentomuitoproximo entre
as chefias, mas podia melhorar_no_sentido_do_estres< estresse_muito_grande, nossas_condicoes_com_relação_< e
muito_complicado,
u.c.i. : 27 *27 *ent_27 *gen_mas *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_ccc *tempt_7 *K_2
u.c.e. : 195 Classe : 2 Khi2 : 1
sim. sinto, e a coisa que eu amo que eu gosto que eu me_dedico, eu gosto muito de conversarcomosamigos, mas e a coisa
que eu gosto eu não_sou_nem_de_faltar.
u.c.i. : 33 *33 *ent_33 *gen_mas *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_hpt *tempt_7
u.c.e. : 232 Classe : 2 Khi2 : 1
não. nãoporque o trabalho na verdade alguns itens são simples e faceis de serem executados. a
relaçãocomoscolegasdesses que trabalham comigo se ajudam, no meugrupo nos temos um_dialogo acostumamos a ajudar
um ao outro e com o encarregado nos procuramos_sempre_conversar.
u.c.i. : 34 *34 *ent_34 *gen_mas *esc_4 *id_3 *vin_servterc *set_hpt *tempt_8 *K_2
u.c.e. : 240 Classe : 2 Khi2 : 1
temcoisas pequenas acho que consertar_a_roda e bem menos que comprar outro. sinto porque eu gosto de trabalhar
compessoas eu acho bom trabalhar comos jovens.
u.c.e. : 238 Classe : 2 Khi2 : 1
a minha relação_e_boa_com_os_colegas não_tenho_problema_nenhum e com_a_chefia_tambem a chefiadaempresa e a
chefiada uff tambem.minha reação e sair_para_um_lugar e ficar_longe_daquela_situação em si, voce vive_remoendo_aquilo
o clima ali e se_continuar_piora.
u.c.i. : 35 *35 *ent_35 *gen_fem *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_ppv *tempt_9
u.c.e. : 242 Classe : 2 Khi2 : 1
nenhuma_dificuldade, executo_meu_trabalho de forma pratica e eficiente, porque eu seifazer e gosto, ja estou craque em
tudo,não_tenho_dificuldade nenhuma, ate ensino. a minha relação com_os_meus_colegas_são_norma< e
com_a_chefia_mais_ainda e acho que assim nos temosuma relaçãoboa de empregado com patrao, nossa relação_e_otima,
e_boa_tranquila, passei_por_perseguicoes quando eu entrei,
u.c.i. : 36 *36 *ent_36 *gen_mas *esc_1 *id_2 *vin_servterc *set_hpt *tempt_9 *K_2
u.c.e. : 257 Classe : 2 Khi2 : 1
no momento estamos usando aquelaespatula por ordem dachefia, pelo lado profissional temcertos tipos de alimento que fica
melhor trabalhar com a esponja, temos mais_seguranca no que estamos fazendo.
u.c.i. : 40 *40 *ent_40 *gen_mas *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_hpt *tempt_3
u.c.e. : 279 Classe : 2 Khi2 : 1
as vezestemcoisa no trabalho que e um absurdo a chefia fica dando tarefas,tarefas,tarefas e a pior coisa que existe e ser
chamado a atenção e eu odeio ser chamado a atenção.
u.c.e. : 278 Classe : 2 Khi2 : 1
eu fico_calado e meuscolegas de trabalho ja me conhecem, porque eu souumapessoamuito falante eu não gosto de ver
ninguem triste eles percebem porque eu_me_calo eles_sabem_no_meu_semblante quando estou aborrecido,
u.c.i. : 38 *38 *ent_38 *gen_fem *esc_3 *id_3 *vin_servterc *set_ddr *tempt_7
u.c.e. : 267 Classe : 2 Khi2 : 1
sim. são_boas,não_tenho_o_que_reclamar. não. nãotenho,vocetem que prestar atenção nas coisas que voce ta fazendo, ai
vocenão_tem_dificuldade. a relaçãocomos colegas_eu_escolho_a_dedo, os chefes_eu_não_tenho_o_que_fal<
me_dou_bem, mas colegatemos que ver, sempretem um amigo_que_desabafamos, ai a melhor coisa e não guardar para
voce,não_e_bom_guardar_as_coisas comvoce,
u.c.i. : 41 *41 *ent_41 *gen_mas *esc_2 *id_2 *vin_servterc *set_hpt *tempt_9 *K_2
u.c.e. : 286 Classe : 2 Khi2 : 1
não. um leve resfriado. não. não. nos estamos precisando_de_ventiladores, inclusive colocarproximodamaquina,
uma_mangueira_para_lavar_a_ma<porquecom a mangueira a limpeza vaificar mais adequada e menos_cansativa, tambem
precisamos_de_carrinhos que nos transportamos ospratos,
u.c.i. : 46 *46 *ent_46 *gen_fem *esc_1 *id_2 *vin_servterc *set_ppv *tempt_29 *K_2
u.c.e. : 310 Classe : 2 Khi2 : 1
sim. são_boas, ja_foi_melhor, não_e_tao_ruim assim e bom ainda, temcoisa que pode_melhorar, as nutricionistas acham
que temos que fazer_o_que_elas_acham, mas eu digo gente e melhor fazerassim, mas elas_não_concordam, entao eu vou
fazerdojeitodelas,
u.c.e. : 311 Classe : 2 Khi2 : 1
so prevalece_o_que_elas_querem. não. não para realizar o meu trabalho porque eu estou aqui ha muito tempo e ja sei as
coisas que tem que fazer, a unica dificuldade que eu tenho aqui e de limpar a rampa, porquenãoda altura para mim, mas o
resto, qualquer outra coisa eu faco.
u.c.i. : 48 *48 *ent_48 *gen_mas *esc_1 *id_2 *vin_servpub *set_pps *tempt_36
u.c.e. : 330 Classe : 2 Khi2 : 1
a relação_com_meus_colegas_são_< gracas_a_deus, eu não_tenho_o_que_falar deles e creio que elesnãotem o que falar de
mim, sobre a chefia, eu não_gosto_muito_de_esta_com_a<
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u.c.i. : 1 *1 *ent_01 *gen_mas *esc_2 *id_2 *vin_servpub *set_pps *tempt_36
u.c.e. : 2 Classe : 2 Khi2 : 0
lembro que era pior o exaustor era dentro ai botaram para fora, quando_liga_tudo ali e muito_barulho, e muito barulho, a
cebola vaitudo para os olhos quando esta passando na maquina,
u.c.e. : 3 Classe : 2 Khi2 : 0
nãotemosroupa para entrar no frigorifico e dizem que nos não_somos_insalubres, roupa para entrar no frigorifico so tem para
quem e do almoxarifado, agua vazando para tudoquanto e lado, torneira pingando, não_tem_ventilador que e muito_quente,
u.c.e. : 4 Classe : 2 Khi2 : 0
o ventilador queimou, e_horrivel, tudo_apertado. sim. tenho_dificiculdades quando esta passando cebola_na_maquina
nãotemcomo nos trabalharamos ali e as vezestambem quando esta o robot_ligado o barulho_e_tanto que
nãotemcomoficaralinão, nos não aguentamos alinão,
u.c.e. : 8 Classe : 2 Khi2 : 0
nos ja temostantos problemas vaificar se aborrecendo no trabalho não vale a pena. todosos problemas_de_saude, no
comeco tive problemas_de_coluna na epoca eu carregava peso e subia escadas elevador estava quebrado, tenho muitas
dores_nas_pernas ate hoje, de oito meses para ca estou_em_depressão, tenho_enxaqueca, muita dor_nas_pernas,
u.c.e. : 6 Classe : 2 Khi2 : 0
trabalho com a roupa que e minhaesse jaleco aqui nem e da uff e dafirma ja tem quinze anos. trabalhamos direitinho
um_ajuda_o_outro, a chefia quando chegamos tarde dao falta, não_quero_ter_problema com ninguem aqui, somos tirados
dosetorsem avisar, botam outro,não dao satisfação, somos_tratados_como_um_qualqu< so_sabem_exigir.
u.c.e. : 10 Classe : 2 Khi2 : 0
sim. por conta_do_barulho, do peso, estresse entendeu, as pessoas_nos_estressam vamos supor voceestafazendo um
negocio e alguem vai la e mexe e vocefalacom a pessoa e a pessoa te da resposta, por isso que eu não_falo_mais_nada,
u.c.i. : 2 *2 *ent_02 *gen_fem *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_ppv *tempt_3
u.c.e. : 17 Classe : 2 Khi2 : 0
acho regular,algumascoisas eu não concordo eu acho que as pessoas que sãomaiores deveriam ver algumascoisas que
estao erradas, mais_pesadas não_tem_muito_epi, as pessoas entram e chegam quentes e entram naquele negocio frio,
u.c.e. : 20 Classe : 2 Khi2 : 0
bom_relacionamento_com_os_col< e com_a_chefia_tambem, as vezesalgumascoisastem que ser acertadas
nada_que_aborreca ou que leve ao estresse. falo_o_que_penso, falo_o_que_achava_certo eu sempre_falo_não_deixo_não.
sim. muito_estresse, nervosismo, dor_de_cabeca, dor_nas_pernas, dor_nas_costas, tem dia que as pessoasestaoboas de
trabalhar e tem dia que causam estresse.
u.c.e. : 21 Classe : 2 Khi2 : 0
dor_nas_pernas de ficar_muito_em_pe, não pode sentar nemuma hora, eu sento pouco na hora do almoco,
não_gosto_do_meu_horario de trabalho fico porquenãotem ninguem, desde que entrei que estou neste horario, ja estou
acostumada.
u.c.i. : 4 *4 *ent_04 *gen_mas *esc_3 *id_1 *vin_servterc *set_hp *tempt_4 *K_1
u.c.e. : 30 Classe : 2 Khi2 : 0
por isso e que nos pedimos a_cinta, não foi muito facil de conseguir, precisamos para abaixar para virar, o servico nos
fazemos mais rapido para sair logo dasituação.
u.c.e. : 28 Classe : 2 Khi2 : 0
antes_era_ruim, agora e_regular precisa de mais_ventiladores e o boiler_para_funcionar. nãotenho, poderia_ser_melhor, mas
me acostumei, o chao_tem_buraco, no piso a grelha e pesada são tres calhas pesadas e grandes.
u.c.e. : 29 Classe : 2 Khi2 : 0
a relação com_os_colegas e_boa, mas as_vezes_tem_desavencas, mais e normal por causa do estresse_do_trabalho, normal
issoacontecer. tento conversar_com_o_colega, sair_para_fora, respirar_e_acalmar. sim. bursite, problema_de_coluna e
de_ombro. sim.
u.c.i. : 3 *3 *ent_03 *gen_fem *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_ppv *tempt_5 *K_1
u.c.e. : 23 Classe : 2 Khi2 : 0
regular,do tempo que entrei aqui acho_que_melhorou, a empresa melhorou temos_tiquetes, progresso_da_unidade,
engenharia melhorou e muito_insalubre e muito_quente, muita_gente_falando_ao_mesmo_< insalubre por ficarproximo de
muitas pessoas.
u.c.i. : 5 *5 *ent_05 *gen_mas *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_ccc *tempt_6 *K_1
u.c.e. : 33 Classe : 2 Khi2 : 0
nãosãoboas. taxativamente não, porque quando voceprecisa de algo nãovem na hora, so vem depois.
tenhoalgumasdificuldades, depois que tive problemas_na_coluna, aqui tem que trabalhar, nãoquersaber se vocetem
condicoes ou não, voce pega caixa_de_carnes_pesada, dificuldades no trabalho em si não.
u.c.i. : 7 *7 *ent_07 *gen_mas *esc_6 *id_2 *vin_servpub *set_ppc *tempt_32
u.c.e. : 49 Classe : 2 Khi2 : 0
o fluxo de agua, para lavar os utensilios e as carnes brancas e quando estiver funcionando a outra partevai melhorar muito
para se trabalhar tranquilo.
u.c.e. : 51 Classe : 2 Khi2 : 0
brinco, respeito, se o coleganãoesta legal um faz pelo outro e um grupo compacto, a relação_com_os_colegas_e_boa acho
que deveria ser_melhorada_a_condição_fina<deles deviam lutar_pela_insalubridade deleseles trabalham no gelo e no quente
e porque que a universidade não pode repassar a verba para isso.
u.c.e. : 52 Classe : 2 Khi2 : 0
procuro_resolver, conversar, o dialogo e a melhor coisa que tem, aceitar_o_erro e acertar o mal estar,
reconhecer_o_seu_erro. sim. eu vim bom e estou cheio de problemas de saude, ha trinta anos entreicom a saude boa hoje
tudo e ite eu tenhotudo que e da ler eu tenho problema_de_coluna, tendinite e eu adquiri minhas doencas por
movimentos_repetitivos aqui.
u.c.i. : 8 *8 *ent_08 *gen_mas *esc_2 *id_2 *vin_servterc *set_ppc *tempt_4
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u.c.e. : 56 Classe : 2 Khi2 : 0
não_tem_muitas_condicoes não nos levamos mais no punho mesmo, a maquina_de_moer la nos avisamos que a
maquinaestaruim,com a maquinaruim fica dificil de moer, terminamos o trabalho passando dohorariodo almoco.
u.c.e. : 58 Classe : 2 Khi2 : 0
precisa de maquina_que_aguente_moer. as minhas relacoes de trabalho na minha seção de acougue são_boas,nãotenho
que questionar dachefianão, excelente chefeamigo, cobra quando tem que cobrar,
u.c.e. : 59 Classe : 2 Khi2 : 0
muitoboapessoa e para mimtudobem nos acatamos as ordens dasnutricionistas nos sabemos o que fazer, o nossosetor e
o que da menos estresse para a chefianãotemessa de disse e me disse.
u.c.e. : 57 Classe : 2 Khi2 : 0
sim tenho quando e carne_moida, mas quando e carne picada não, a equipe e boa,trabalhabemtem que ver a pessoa que
fez os cardapios tem que ter consciencia que nãoda para colocar carne moida no cardapio comessamaquina ai nada da,
u.c.i. : 9 *9 *ent_09 *gen_fem *esc_5 *id_3 *vin_servpub *set_ppv *tempt_19
u.c.e. : 64 Classe : 2 Khi2 : 0
a minha reação e, ou eu_explodo ou eu_me_calo e de imediato isso ai e momentaneo a reação nos não sabemos qual
vaiser,dependedasituação,
u.c.e. : 73 Classe : 2 Khi2 : 0
os cozinheiros a roupadeles molha de suor parece que estavam debaixo do chuveiro e seca no corpo o que pode afetar a
saude deles,
u.c.e. : 68 Classe : 2 Khi2 : 0
não voce_leva_para_casa quando vocevevoceesta carregando junto de voce que ateaquilo aliviar poxa, dependedo que foi,
qual o motivo, qual foi o motivo, dependendo do motivo.
u.c.e. : 72 Classe : 2 Khi2 : 0
com relação a melhorar as condicoes de trabalho, porque quando esta ligado_todo_o_maquinario la embaixo o fogao, o
forno,tudoaquiloali vira_um_inferno de barulho_e_de_calor tudo acumulado,
u.c.e. : 67 Classe : 2 Khi2 : 0
vezesvocefalaumacoisa e e interpretada de outra forma e aquilo_te_magoa a pessoavemcom sete pedras na mao e voce
se_magoa por que não foi aquilo que voce fez não foi aquilo que voce falou ai isso doi ai nãoda para voce deixar aqui/
u.c.e. : 77 Classe : 2 Khi2 : 0
me_sinto_feliz fazendo o que faco eu poderia ser mais feliz se eu fosse cozinheira, mas eu sou auxiliar de cozinha e me sinto
muito feliz_com_o_meu_trabalho.
u.c.e. : 75 Classe : 2 Khi2 : 0
o tanque_de_higienização de hortalicas nãotemespaco aqui para colocar,nãotem espaco_fisico. eu sinto_sim_prazer,
primeiramente porque gosto muito de cozinhar eu fiz curso de cozinha industrial,
u.c.i. : 10 *10 *ent_10 *gen_mas *esc_3 *id_2 *vin_servterc *set_ppc *tempt_4
u.c.e. : 78 Classe : 2 Khi2 : 0
regular,não_são_ruins nem_são_boas, mas pode melhorar quanto mais facilitar a maneira de trabalhar mais o servico
rende, o funcionario fica mais satisfeito e evita fazer muito_esforco, contrair um problema_muscular ou na_coluna,
u.c.e. : 81 Classe : 2 Khi2 : 0
nãotemcomo trabalhar comaquelasmaquinastodaselas que estao la estaoassim.comoscolegas o relacionamento_e_otimo
trabalhamos e ao mesmo tempo nos conversamos, batemos papo, brincamos, fazemos de tudo para o ambiente de trabalho
ser o melhor possivel, procuramos trabalhar feliz,
u.c.e. : 83 Classe : 2 Khi2 : 0
poisnemsemprevoceestabem no dia a dia e isso pode afetar_o_rendimento_do_trabal<entao quando existe umaequipe nos
estamos ali para isso.
u.c.e. : 82 Classe : 2 Khi2 : 0
alegre deste forma o trabalho rende muito mais e procurando ajudar um ao outro,ali e umaequipe e equipe e isto um
trabalha pelo outronãotemessenegocio eu não fiz fulando nãovaifazer,
u.c.e. : 87 Classe : 2 Khi2 : 0
todos nos estamos percebendo isso, prejudica muito a nossa saude, um pequeno detalhe faz umagrande diferenca para a
nossa saude, o peso das caixas que temos que levantar, tudo acarreta essascoisas.
u.c.e. : 84 Classe : 2 Khi2 : 0
primeiramente eu procuro_me_calar porquequanto mais vocefala pode acarretar mais coisas, eu procuro_ficar_na_minha,
eu estou na minhaali mas estou concentrado_com_deus, pois muitas dasvezes por causa de umacoisa insignificante,
u.c.i. : 11 *11 *ent_11 *gen_mas *esc_4 *id_2 *vin_servpub *set_pps *tempt_10
u.c.e. : 91 Classe : 2 Khi2 : 0
tenho por esses problemas ai que falei, tenho que esperar para fazer as tarefas. me_dou_bem_com_os_colegas de trabalho,
a chefia_e_tranquila. dou_uma_saida, uma_respirada, as vezestemumaspessoa amiga que voce_pode_desabafar, pedir
conselho. não. a_coluna as vezes doi nãosei se foi decorrente dos pesos_que_pegavamos antes, agora ainda pego mais e
menos.
u.c.i. : 12 *12 *ent_12 *gen_mas *esc_1 *id_1 *vin_servterc *set_ppc *tempt_5
u.c.e. : 98 Classe : 2 Khi2 : 0
de interpretar e executar_o_seu_trabalho o seuservico para não atrapalhar a equipe,poisnemtodo dia todomundoestabem.
sim. tive hernia inguinal. sim.
u.c.e. : 97 Classe : 2 Khi2 : 0
elas passam para o meuchefe imediato e nos executamos. me_isolo_dentro_de_mim mesmo, executo_o_meu_trabalho
porque se não executar vaificar complicado para mim,isso e normal em todo trabalho, mas acabo ficando sentido, tem que
ter sabedoria,
u.c.i. : 13 *13 *ent_13 *gen_mas *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_ppc *tempt_8
u.c.e. : 109 Classe : 2 Khi2 : 0
eu sinto dor_nas_maos mais e muito pouquinha e so quando estou em contato com gelo, entaovocevai sentir, nãotem outra
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alternativa. não. não fiquei não.
u.c.e. : 105 Classe : 2 Khi2 : 0
o refeitorionãotem verba para consertar trabalhamoscom um refeitorio so. tenho_dificuldades porquetenho pouco_espaco,
quando consertar aquelapartevaificar melhor de trabalhar.
u.c.e. : 112 Classe : 2 Khi2 : 0
eu gosto_sim, so não gosto dosalario_que_e_muito_pouco tinha que ser um_salario_mais_digno nos trabalhamosmuito
nos merecemos, sinto eu me_sinto_otimo, so voce trabalhar de segunda a sexta porque ai foravoce so vepessoas
reclamando e dificil arrumar um emprego de segunda a sexta.
u.c.i. : 14 *14 *ent_14 *gen_mas *esc_1 *id_2 *vin_servterc *set_hpt *tempt_3
u.c.e. : 113 Classe : 2 Khi2 : 0
regular, falta_de_ventiladores, carros para manejar ospratossão_inadequados. não. nenhuma para desempenhar as tarefas.
com_os_colegas_a_melhor_possi< com_a_chefia_so_o_necessario, so respondo quando perguntado.
paro_uns_cinco_minutinhos eu penso_duas_vezes antes de tomar qualquer atitude, se parar para pensar volta tudo ao
normal.
u.c.e. : 116 Classe : 2 Khi2 : 0
sim. sinto, gracas_a_deus estou empregado e amo_muito_o_que_faco, nãotemessenegocio de não se adaptar todomundo
se ajuda nãotemestresse.
u.c.i. : 17 *17 *ent_17 *gen_mas *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_ppc *tempt_4
u.c.e. : 126 Classe : 2 Khi2 : 0
regular,temempresa que fornece o equipamento direitinho de acordo com o que precisamos e ja tem outras que o material
não e adequado para trabalhar direito ou trabalhar dentrodas normas que precisamos para evitar doenca e
acidente_de_trabalho.
u.c.i. : 16 *16 *ent_16 *gen_mas *esc_4 *id_3 *vin_servpub *set_tecn *tempt_33 *K_1
u.c.e. : 124 Classe : 2 Khi2 : 0
para melhorar tem que verificar os carrinhos poistemmuitosdeles que estaocom as rodas_presas, a luminaria para
mimnão_e_muito_boa, poderia ser lampadas_mais_potentes, precisa aumentar_o_espaco_fisico de nosso trabalho,
u.c.e. : 122 Classe : 2 Khi2 : 0
medio, porque nos não_temos_os_equipamentos que precisamos e o espaco_fisico_nosso_e_pequeno. não. porque ja estou
acostumado. minha_relação_e_boa, porque eu tenho um bom relacionamento com_todos, as pessoas me respeitam e para
mimisso e tudo, com_a_chefia_e_boa, são bastantes transparentes e são humildes e simpaticas tambem.
u.c.i. : 17 *17 *ent_17 *gen_mas *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_ppc *tempt_4
u.c.e. : 133 Classe : 2 Khi2 : 0
nos poderiamos usar o outroladodo acougue, a maquina_de_moer se tivesse um investimento especifico das pecas que
usamos na maquina se fossem em aco cromado, aco inoxidavel,
u.c.e. : 127 Classe : 2 Khi2 : 0
sim. sinto quando demoram_a_liberar_a_carne, as vezes a dificuldadenãovem de nos ou do pessoal dogrupo as vezes a
dificultdade vem de cima,daparteda nutrição que e a questao de liberar_carne, quando não e isso e a falta_de_material
tambem,
u.c.e. : 136 Classe : 2 Khi2 : 0
outras pessoas que trabalham na mesma função la fora recebem muito mais e aqui o salario_e_muito_baixo,muito abaixo
do que pede o sindicato, muito_abaixo_da_media la de fora e ate o dobro que esta media salarial nossa,
não_temos_insalubridade.
u.c.i. : 18 *18 *ent_18 *gen_mas *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_ccc *tempt_4
u.c.e. : 137 Classe : 2 Khi2 : 0
regular, pelo fato de que tinha alguns materiais deteriorados caldeiras, fogao, agora melhorou_bastante vieram caldeiras
novas e fogoes novos. não. na verdade eu tenho e nãotenho, eu nãotenhonão de realizar as tarefas, porem eu sou limitado
porque a minha função e so de ajudar não e de fazer e eu gosto de fazertambem.
u.c.i. : 21 *21 *ent_21 *gen_fem *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_ppv *tempt_3
u.c.e. : 151 Classe : 2 Khi2 : 0
regular, acho que pode_melhorar eu acho que e muito trabalho e esta faltando_mais_funcionarios, o trabalho não e dificil e
nem e pesado se tivesse mais_gente_seria_melhor mais homens jovens, o funcionario_acaba_ficando_est<
u.c.e. : 154 Classe : 2 Khi2 : 0
nãotenhodificuldade para me relacionar não eu_não_confio, e isso, eu sou_muito_reservada. a minha reação e que eu
nãopossoresolver em cima daquilo aliaqueleestresse ai e isso que me faz mal porque eu não_posso_desabafar
não_e_qualquer_um que_eu_posso_conversar que eu posso falar porquevoce senta para conversarcom a pessoa/
u.c.i. : 22 *22 *ent_22 *gen_mas *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_ppc *tempt_13
u.c.e. : 165 Classe : 2 Khi2 : 0
no caso do peixe e do frango que precisam descongelar, eles vivem reclamando que o dedo fica duro comaquela
luva_de_aco, congela tudo,issovai ajudar, alem dabalanca para desempenhar melhor o nossoservico.
u.c.e. : 161 Classe : 2 Khi2 : 0
as caixas_com_carnes_são_pesadas. a unica dificuldade e quando faco a produção e demoram_para_liberar_as_carne< a
balanca_tambem_e_um_problema, as vezes atrapalha muito,tenho que ficar esperando liberarem a balanca, o frigorifico, o
tanque,
u.c.i. : 23 *23 *ent_23 *gen_mas *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_hp *tempt_7
u.c.e. : 169 Classe : 2 Khi2 : 0
nos falamos a respeito de insalubridade e algumacoisa de periculosidade porque o que aconteceu ontem ali
caiu_uma_panela_na_cabeca_do_< insalubre por conta dos produtos quimicos utilizados.
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u.c.i. : 24 *24 *ent_24 *gen_mas *esc_1 *id_1 *vin_servterc *set_ccc *tempt_6
u.c.e. : 173 Classe : 2 Khi2 : 0
não_acho_bom, porque faltam alguns itens de seguranca, luva termica para retirada de fornada, espumadeira para caldeira,o
liquidificador_esta_com_probl< faz barulho no motor e a helice nãofunciona.
u.c.e. : 175 Classe : 2 Khi2 : 0
penso_antes_de_falar o que eu vou falar para nãoter problemas maiores e isso o que eu semprefaco, fico_dentro_do_setor
fazendo_as_minhas_obrigacoes normais, mesmo tendo tido o problema.
u.c.e. : 176 Classe : 2 Khi2 : 0
não. não. não. para melhorar acho que precisa de manutencoes_dos_fornos tem que ter vedaçãodasportas corretamente
para o alimento nãopassardohorario permitido para que venha ser retirado.
u.c.i. : 25 *25 *ent_25 *gen_mas *esc_2 *id_2 *vin_servterc *set_rep *tempt_2 *K_1
u.c.e. : 179 Classe : 2 Khi2 : 0
não. tive dificuldades no comeco, mas depois eu consegui desenvolver. eu me relaciono muitobemcommeus companheiros
de trabalho, não tive problemas com ninguem gracas_a_deus não tive problemas com a
chefiatambemnão_tenho_nada_a_falar,
u.c.i. : 27 *27 *ent_27 *gen_mas *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_ccc *tempt_7 *K_2
u.c.e. : 193 Classe : 2 Khi2 : 0
sim. um pouquinho de dor_nas_juntas porque nos mexemos com frio e calor, sinto dor_nos_bracos, na_mao,
na_articulaçãoestatudo inchado, tipo_tendinite. sim. tive uma dor_nas_juntas nãotenho mais forca para pegar peso e perigoso
não podemos pegar congelado e levar ao forno,assimcomo nos fazemos.
u.c.i. : 29 *29 *ent_29 *gen_mas *esc_6 *id_1 *vin_servterc *set_ppv *tempt_5
u.c.e. : 206 Classe : 2 Khi2 : 0
o assedio moral melhorou bastante nãoacontece mais a questao de humilhação de querer gritar ainda ha mais de forma
suavizada, tenho um bom relacionamento, as chefias_com_raras_excecoes_te<
u.c.e. : 212 Classe : 2 Khi2 : 0
eu sinto em trabalhar aqui, com o passardo tempo vamosfazendoamizade,vamos criando raizes sinto sim
vontade_de_trabalhar_bastante gosto de trabalhar aqui sim nos temosdificuldades aqui comotem em qualquerlugar,
u.c.e. : 205 Classe : 2 Khi2 : 0
a minha relaçãocomoscolegas e boa e melhorou muito nos ultimos anos atraves do enxugamento que ocorreu no quadro de
funcionario melhorou bastante gracas_a_deus mandou muita gente que não estavam legal embora, a fofoca diminuiu bastante,
u.c.e. : 207 Classe : 2 Khi2 : 0
geralmente dou_uma_pausa, respiro bebo_um_copo_dagua, procuro_me_acalmar, procuro colocar_minha_cabeca_no_lugar,
eu procuro_conversar, se não der eu deixo_correr_o_barco deixo_seguir_em_frente, não e comum trazer problema do
trabalho para a minha casa.
u.c.i. : 30 *30 *ent_30 *gen_mas *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_ppv *tempt_5
u.c.e. : 215 Classe : 2 Khi2 : 0
não. porque nos ja nos adaptamos a forma que nos trabalhamos, mesmo com as adversidades nos conseguimos formar
uma linha de trabalho que funciona.
u.c.i. : 32 *32 *ent_32 *gen_mas *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_ccc *tempt_14
u.c.e. : 228 Classe : 2 Khi2 : 0
problema de saude não. não. não. gracas_a_deus, não. para mim, diretamente, o basico e issoosfornos, as caldeiras e o
fogao, e o que eu trabalho mais, essascoisasestao atendendo as minhas necessidades.
u.c.e. : 229 Classe : 2 Khi2 : 0
eu sinto porque alem de eu estar contribuindo para os alunos e funcionarios almocarem, estou vendo que o meu trabalho
esta sendo bem executado, a satisfação_de_ve_seu_trabalho e ve o_resultado_do_seu_trabalho.
u.c.e. : 226 Classe : 2 Khi2 : 0
sim. são_boas, mas poderia_melhorar, aqui tudo e comouma engrenagem, funcionatudo junto. não. eu nãotenho,porque
em relação a execuçãodoservico,não, no caso, eu trabalho na cocçãoda carne, ela ja vem cortada e ai eu ja finalizo ela na
cocção.
u.c.i. : 35 *35 *ent_35 *gen_fem *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_ppv *tempt_9
u.c.e. : 241 Classe : 2 Khi2 : 0
não. não_são, não propriamente, nãotantoquanto deveria ser, mas da para levar, eu creio que ainda não melhorou ate por
causa da verba.
u.c.i. : 34 *34 *ent_34 *gen_mas *esc_4 *id_3 *vin_servterc *set_hpt *tempt_8 *K_2
u.c.e. : 239 Classe : 2 Khi2 : 0
não. não tive não. não. não tive. não. eu so acho que quando chega o verao la e muito_quente,os
ventiladores_não_funcionam, por causa docalor eu desmaio porquenão_aguento, precisamos de um ar_condicionado,
ventiladores_na_sala_do_cafe, tem carrinho_com_roda_travando,
u.c.i. : 35 *35 *ent_35 *gen_fem *esc_4 *id_1 *vin_servterc *set_ppv *tempt_9
u.c.e. : 245 Classe : 2 Khi2 : 0
as vezessem motivo nenhum a pessoa te persegue, amigos que te invejam, querem te perturbar algumacoisa eu_descarto,
me_afasto, ajudo quando tem que trabalhar em grupo, mas no particular cada um no seu quadrado, eu me_afasto,
u.c.i. : 36 *36 *ent_36 *gen_mas *esc_1 *id_2 *vin_servterc *set_hpt *tempt_9 *K_2
u.c.e. : 250 Classe : 2 Khi2 : 0
ai complica muito e mais esforco que nos fazemos, as condicoes nãoestaoboas.nãonãotenhodificuldade quando esta
funcionando os dois refeitorios fica tudo mais facil que nãotemessesacrificiotodo,
u.c.e. : 252 Classe : 2 Khi2 : 0
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ate hoje gracas_a_deus trabalhamos em harmonia, nunca tive problema e nunca causei problema tambem,com a chefia
nunca tive problema tambem. quando algumacoisanão me agrada eu_recuo, saio_de_perto um pouco para poder_refletir e
depois de_cabeca_fria volto_para_resolver, contorno o problema, depois que eu resolvoisso eu fico tranquilo, mas
gracas_a_deus eu me doubemcomtodomundo aqui.
u.c.i. : 37 *37 *ent_37 *gen_mas *esc_2 *id_1 *vin_servterc *set_hp *tempt_3
u.c.e. : 263 Classe : 2 Khi2 : 0
não. para melhorar as nossas condicoes teria que ter_um_espaco para armazenar as panelas, porque nos nãotemos onde
colocartantas e que teve_um_acidente com um amigo, caiu_uma_panela_na_cabeca dele,
u.c.e. : 261 Classe : 2 Khi2 : 0
quando esta me incomodando eu tento_conversar, tento procurar o porque, eu estouquerendoconversarcom a
nutricionista fiscal do contrato para ela me dar um esclarecimento porqueestaoquerendo me tirar domeusetor,
u.c.e. : 259 Classe : 2 Khi2 : 0
eu não acho que sãoboasnão, pelo fato de esta tendo falta_de_funcionario e excesso_de_trabalho e não_temos_espaco para
organizar as coisasdireito, a cozinha_e_perigosa para_nos, aquele piso_que_não_e_apropriado, quando cai gordura ja
escorrega,
u.c.e. : 260 Classe : 2 Khi2 : 0
o ralo esta emborcado e quase todavez escorregamos ali, as estantesestao arrebentando e mesmo falando nada se resolve.
nãotenho,porque a equipe e boa, nos temos entrosamento muito_bom. atualmente não_tenho_nada_a_reclamar,
meuchefeesta excelente, a minhachefia e quem me rodeia ali no trabalho estatudocerto.
u.c.i. : 39 *39 *ent_39 *gen_mas *esc_3 *id_1 *vin_servterc *set_ppv *tempt_1 *K_1
u.c.e. : 273 Classe : 2 Khi2 : 0
na minha opiniao para melhorar as condioes domeu trabalho a unica coisa que falta e faca_grande, chamada de
faca_de_chefe, elatem um espacamento para facilitar o corte, para legumes grandestem que seressa faca porque
faca_pequena_atrapalha,
u.c.i. : 41 *41 *ent_41 *gen_mas *esc_2 *id_2 *vin_servterc *set_hpt *tempt_9 *K_2
u.c.e. : 289 Classe : 2 Khi2 : 0
aqui_e_minha_segunda_casa, eu fico_mais_tempo_aqui do_que_na_minha_propria_casa.
u.c.e. : 284 Classe : 2 Khi2 : 0
sim. são_boas_as_condicoes, não_tenho_o_que_reclamar, não_acho_ruim_de_trabalhar não. não. não_tenho porqueali no
momento que voce executa bem suas funcoes vocenão_tem_dificuldade. commeu companheiro de trabalho e
com_a_minha_chefia_são_otimas.
u.c.i. : 42 *42 *ent_42 *gen_fem *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_ppv *tempt_28 *K_1
u.c.e. : 290 Classe : 2 Khi2 : 0
sim. são_boas, ja_foi_bem_pior melhorou comessasmaquinas ai que voltaram que tinha parado, quebrou um periodo longo,
o robot, os processadores_são_bem_melhore< hoje estou considerando boa.
u.c.i. : 44 *44 *ent_44 *gen_mas *esc_4 *id_3 *vin_servterc *set_ccc *tempt_16
u.c.e. : 303 Classe : 2 Khi2 : 0
quando eu falo nos somos normais porque a maioria fala a mesmacoisa.não. ate agora não tive nenhum problema, de vez
em quando nos damos aquela distensão nas costas por_causa_do_peso.
u.c.e. : 302 Classe : 2 Khi2 : 0
a minha reação e ficar_muito_chateado, chateado porque nos sempre estamos querendofazer o melhor, afeta,
me_deixa_irritado, me_deixa_chateado, levo_para_casa, ficamos_corroendo_isto_varios<
u.c.e. : 304 Classe : 2 Khi2 : 0
sim. dor_nas_costas, dores_nos_bracos, mas nada permanente, nada que no descanso resolva. gracas_a_deus, não. para
melhora as condicoes domeu trabalho temos muitas coisas pendentes estadificil comprar material, a uff estasem dinheiro,
nos trabalhamoscommuito peso precisamos de balanca, mais_manutenção, nossomaior problema_e_manutenção,
u.c.i. : 42 *42 *ent_42 *gen_fem *esc_4 *id_2 *vin_servterc *set_ppv *tempt_28 *K_1
u.c.e. : 294 Classe : 2 Khi2 : 0
não. não_sinto, não_estou_com_aquele_prazer todo de trabalhar, mas tambemnão_desgosto, não.
u.c.i. : 46 *46 *ent_46 *gen_fem *esc_1 *id_2 *vin_servterc *set_ppv *tempt_29 *K_2
u.c.e. : 313 Classe : 2 Khi2 : 0
eu finjo_que_não_estou_entendend<porque se eu ficar focada naquilo eu fico_com_raiva dascoisas, as coisas comecam a
não dar certo para mim eu tenho que fingir_que_não_estou_entenden< dou_uma_de_morta,
u.c.i. : 47 *47 *ent_47 *gen_mas *esc_6 *id_2 *vin_servpub *set_rce *tempt_33
u.c.e. : 320 Classe : 2 Khi2 : 0
alem dessas diferencas interpessoais a chefia ja traduz em si uma autoridade, porque a chefiadentro de um grupo e o lider
e vejo que as pessoas misturam_a_lideranca_com_auto< o lider_não_tem_que_ser_autorit<
u.c.e. : 322 Classe : 2 Khi2 : 0
dependendo do grau do aborrecimento, as pessoas constumam falar assim as questoes de trabalho voces deixam no
trabalho, so que nos não conseguimos, nos somosseres humanos nos misturamos nos somosseres emocionais,
u.c.i. : 46 *46 *ent_46 *gen_fem *esc_1 *id_2 *vin_servterc *set_ppv *tempt_29 *K_2
u.c.e. : 317 Classe : 2 Khi2 : 0
sinto_ate_falta_disso_aqui.
u.c.i. : 47 *47 *ent_47 *gen_mas *esc_6 *id_2 *vin_servpub *set_rce *tempt_33
u.c.e. : 327 Classe : 2 Khi2 : 0
sim. sinto, eu gosto_de_trabalhar_sim, gostar de trabalhar e concordar com as coisasnão significam a mesma eu
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gosto_de_trabalhar, mas discordo de alguns processos do trabalho de algumas atitudes.
u.c.e. : 323 Classe : 2 Khi2 : 0
mas quando voce bate a porta e deixa seus problemas la foravocenão percebeu a intensidade que voce bateu a
porta,vocetrancou a porta e todosesses itens vao demonstrar que vocenão se livrou,
u.c.e. : 324 Classe : 2 Khi2 : 0
tem dias que voce aceita aquele desafeto com mais facilidade isto vai depender doseu estado de espirito naquele dia, doseu
emocional naquele dia vocetantotrazquantovoce leva seu trabalho para casa e para o trabalho.
u.c.i. : 48 *48 *ent_48 *gen_mas *esc_1 *id_2 *vin_servpub *set_pps *tempt_36
u.c.e. : 328 Classe : 2 Khi2 : 0
não. não considero boas, falta_de_espaco, manutenção_que_não_são_feitas, nos dividimos nossa area aliporquetem a area
que e das frutas e a area de cortar os legumes e cereais nos so podemos trabalhar depois que eles cortam os legumes, por
que se não,
u.c.e. : 331 Classe : 2 Khi2 : 0
porque eu acho que funcionario que fica muitopertodochefeestaquerendo almejar algumacoisa que não tenha condicoes
de obter por si proprio, eu so_falo_com_o_chefe_o_suficie<
u.c.i. : 49 *49 *ent_49 *gen_fem *esc_5 *id_3 *vin_servpub *set_ddr *tempt_36
u.c.e. : 339 Classe : 2 Khi2 : 0
e o espaco_fisico_nosso_e_pequeno para a quantidade de funcionario, aumentou muito o numero de refeicoes e o espaco e
aquele de trinta anos. sim. sinto, eu gosto de trabalhar aqui, me doumuitobemcommeuscolegas de trabalho e prazeros,
esses anos todosdentrodo bandejao nos acabamos gostando, sinto_falta_de_alguns_colegas que se aposentaram.
u.c.e. : 336 Classe : 2 Khi2 : 0
acho que não_são_boas, poderiam_ser_melhores. não. não sinto porque quando eu me proponho a fazer, eu facocom
perfeição. minha relação e boa, nunca tive problemas comcolegasnemcomchefia. procuro
chamar_a_pessoa_para_conversar e ali nos colocamos um ponto final, não_fica_magoa nem_ressentimento, não levo para
casa e nem trago de casa para o trabalho.
u.c.i. : 51 *51 *ent_51 *gen_mas *esc_1 *id_2 *vin_servterc *set_rce *tempt_9
u.c.e. : 346 Classe : 2 Khi2 : 0
não. nãosãoboas, no caso, no meusetor, faltam_os_carrinhos para manusear o material, as caixas vazadas são poucas, o
espaco_das_camaras_e_pouco para a quantidade de mercadoria recebidas no dia a dia.

