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 A estratégia de gestão culturalista

 Crise do Fordismo e concorrência com o modelo japonês

 Cultura corporativa ou organizacional (década de 1970)

 Cultura de segurança (1986)

 Compreender e influenciar as ações dos trabalhadores

 Aprendizagem cultural no trabalho (Sainsaulieu, 1977)

 Traços culturais (Hofstede (1991); Iribarne (1985, 1989))

 Contra a idéia de universalismo das práticas gerenciais

 Construção de categorias fixas para prever os comportamentos

 A cultura a serviço da mudança organizacional: uma
instrumentalização pela ideologia gerencial



UMA CRÍTICA NECESSÁRIA A GESTÃO CULTURALISTA

• Cultura organizacional, cultura de segurança, cultura de...: "A receita

gerencial quando você já experimentou tudo" (Thévennet, 2010)

• Visão determinista da cultura: poder normativo das regras e 

comportamentos prescritos

• Fantasia de unidade baseada em valores compartilhados por todos os 

membros da empresa

• Ingenuidade sobre a capacidade da administração de mudar a cultura dos 

subordinados através de projetos tecnocráticos (Alvesson, 2002).

• Passando da cultura A para a cultura B

• A cultura B aparece como mais interessante e "superior". 
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 Reconhecimento dos vínculos entre atividade e cultura 
(Wisner, 1985; Theureau, 1993; Rabardel, 1995; Béguin, 1997)

 Poucas formalizações sobre a definição e status da noção de cultura em 

ergonomia

 A dimensão cultural da Antropotecnologia : "Todas as máquinas são culturais" 

(...) "A dimensão cultural da Antropotecnologia é tanto sobre o clima quanto 

sobre a geografia, as paisagens, a terra, as pessoas, a maneira como se 

vestem, etc. ” (Wisner, 1985, p.119).

 A noção aparece nas publicações de alguns ergonomistas: uma entidade a 

ser desenvolvida. 

 "Ergonomia cultural" (Kaplan, 1995)

 Influência da antropologia cultural 

 Práticas recentes em ergonomia em torno da noção de cultura de segurança 



CULTURA DE SEGURANÇA: 
QUAL A COMPREENSÃO?
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Origens da Cultura de Segurança

Chernobyl
• 26/04/1986
• 4.000 a 14.000 mortes
• 9.000.000 afetados direta ou

indiretamente
• 1ª utilização oficial (IAEA, 1986):

“cultura de segurança” com
falhas em todos os níveis como
causa profunda do acidente



Origens da Cultura de Segurança
Challenger (1986) Piper Alpha (1988)

Refinaria BP Texas City (2005)

AZF (2001)

AirFrance (2009)



Definições de CS

Consenso entre 
crenças, valores 

comportamentos

Eurocontrol (2006): 
“amalgamation of 

individual and 
group perceptions, 
thought processes, 

feelings and 
behaviour which in 
turn gives rise to…”

Chemical Safety 
Board (2007): 

“combination of 
group values and 

behaviors that 
determines...”

ESQHC (2010): 
“integrated pattern 

of individual and 
organizational 

behavior, based 
upon shared beliefs

and values, that 
continuously seeks 

to minimize…”

ACSNI (1993): 
“product of 

individual and 
group values, 

attitudes, 
perceptions and 

patterns of 
behaviour that 
determine…”



Cultura de Segurança

Cada subgrupo 
desenvolve seus 

símbolos, mitos, valores, 
linguagem, 

comportamentos e 
regras (Peters e 

Waterman, 1982) 

A cultura organizacional 
é heterogênea, uma vez 
que as crenças, atitudes 

e valores sobre a 
organização variam de 

grupo para grupo, 
aparecendo assim 

“subculturas” (Cooper, 
2000) 

Somente poucos 
valores, crenças e 

comportamentos são 
compartilhados por 

todos os membros da 
organização (Campos e 

Dias, 2012)

CulturaS de Segurança



• Toda organização é caracterizada pela diferenciação, conflitos por 
recursos e pelo exercício do poder (Zaleznik, 1975)

• Visões conflitantes sobre segurança levam à aprendizagem 
organizacional (Westrum, 1993)

• Valorização dos conflitos/ incertezas e redução do distanciamento de 
poder (Hofstede, 1984)

• Sem incluir a questão do poder, a pesquisa em cultura de segurança 
cria representações superficiais e simplificadas (Antonsen, 2009)

• Abandono do termo “cultura de segurança” (Perrow, 1984; Hale, 
2000; Hopkins, 2005)

Valores e atitudes compartilhadas?



OBRIGADO!



• «A espécie humana tornou-se, no curso de sua evolução, uma 

espécie que faz seu mundo e não mais uma espécie que o 

encontra já feito, e esta construção é uma atividade coletiva 

mediatizada por este instrumento muito complexo que é uma 

cultura. » 

(Bruner, 1996, p.195) 



O método JDA 
delimitar as « zonas de ação encorajadas » (Valsiner, 2009)

A narrativa é um meio de 

apreender os conflitos da 

atividade: a desordem, isso
que acontece quando o 

ordinario encontra o 

inesperado (Bruner,2000) 

« Se a cultura molda o espírito, é o espírito que emite julgamentos de 

valor » (Bruner, 2000)

Um acesso ao sentido

(identificação de sub-culturas)

Construção coletiva de 

significação

(do que não compartilhamos ao 
que compartilhamos)

Construção coletiva do espaço 

de práticas aceitáveis 
(diversidade e fronteira)

A construção da cultura de segurança em um espaço dialógico:

uma dimensão da cultura inscrita no trabalho de organização (de Terssac, 2011) 13
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Cidade de 300 mil habitantes

Coleta : 100 veículos / 3 organismos de coleta municipais / 300 trabalhadores 

2 X mais acidentes do que em outros setores 

Ambiente dinâmico à céu aberto
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Intervenção ergonômica e demanda de 
acompanhamento reflexivo 

 Compreender o modelo de segurança atual e 
acompanhar o desenvolvimento da politica de 
segurança

 Pensar a segurança de maneira integrada e de 
maneira coerente com os objetivos da coleta
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Grupo 

Projeto

Grupo de 

concertação

Grupos de 

trabalho com 

os garis
Grupo de 

Pilotagem

Comitê

estratégico

Vice-présidente da métropole 

(3) Diretores

(4) Gestores

(8) Eng. e Técnicos de 

segurança

(1) Vereadora 16

2 sessões de trabalho sobre a 

construção do modelo de gestão da 

segurança para o futuro

2 sessões de trabalho para 

compreender a manifestação da 

cultura de segurança através de 

julgamentos de práticas



Exemplo de narrativa utilizada para análise : 

« Tem um saco de lixo do lado do conteiner. O gari pega o 

saco e joga no caminhão » ; 



Niveau locaNível Unidade 
Produtiva

EDT

Declaração no 
débriefing

Tratamento 
coletivo 

Coleta por 
fotos

Seleção pelo 
supervisor

Análise

Communication locale sur les résultats

Gestão local 
possível? 

Sim

Não

SimGestão local 
possível? 

Análise Sim

Não

Gestão local 
possível? 

Nível da 
Direção

Reunião Codir

Reunião Codir

CPS

Niveau 
Intermédiaire
Nível do Setor 
de Segurança

CPS

Pesquisa EDF



 Os trabalhadores são consumidores e produtores de cultura de 
segurança

 A cultura de um grupo é consequência de interações sociais, de 
contradições, de conflitos e de heterogeneidade 

 Da luta de culturas à cultura coletiva (Nascimento, 2019)

 Ela é dinâmica, sistêmica e socio-histórica : uma “história no 
presente” (Cole, 1996)... que não diz tudo sobre suas 
possibilidades de desenvolvimento.  

Em síntese… 
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