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“Podemos escolher recuar em direção à segurança ou 

avançar em direção ao crescimento. A opção pelo 

crescimento tem que ser feita repetidas vezes. E o 

medo tem que ser superado a cada momento.” 

Abraham Maslow 



RESUMO 

 

O estresse laboral tem afetado bastante os trabalhadores, o aumento das atividades, 

a cobrança por produtividade e as exigências do dia estão impactando no 

desenvolvimento diário dos funcionários e afetando diretamente a saúde. A profissão 

de eletricista por ser de alto risco, os profissionais passam por situações perigosas a 

todo o momento, desde que saem da sua base de trabalho até a volta; lidam com 

constantes situações de perigo, no trânsito e na execução de suas atividades, nos 

cabos de alta tensão e nas ameaças constantes nas ruas. A psicologia 

organizacional precisa estar atenta às situações que afetam os trabalhadores, 

desenvolvendo diagnósticos e levantamentos para avaliação comportamental e de 

clima organizacional. 

Palavras-chave: Estresse Laboral, Eletricista, Psicologia Organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Workplace stress has greatly affected workers, increased activities, charging for 

productivity and the demands of the day are impacting the daily development of 

employees and directly affecting health. The profession of electrician for being high 

risk, professionals go through dangerous situations at all times, from the time they 

leave their work base until the return; They deal with constant danger situations, in 

the traffic and in the execution of their activities, in the cables of high tension and in 

the constant threats in the streets. Organizational psychology needs to be attentive to 

situations that affect workers, developing diagnoses and surveys for behavioral 

assessment and organizational climate.  

Key words: Work Stress, Electrician, Organizational Psychology. 
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INTRODUÇÃO 

 

Diante da constante mudança e avanço tecnológico que vivemos hoje em 

nossa sociedade, percebe-se que o mundo vem se modernizando e obrigando o 

indivíduo a se construir e renovar-se junto com ele, provocando impactos e 

aceleração no modo de vida, e a não modernização causa uma grande exclusão 

social. Junto a este progresso constante está o aumento do estresse, as pessoas 

estão ficando mais expostas, mais ansiosas e possivelmente, menos produtivas. O 

estresse laboral, derivado do trabalho, pode provocar vários danos à organização e 

aos colaboradores levando a doenças. 

O estresse está ocasionando também um elevado número de gastos e 

estima-se que no Brasil eles cheguem a 3,5% do PIB/ano nacional. (Silva, 2015), 

uma porcentagem simbólica já que muitos setores de trabalhos empresariais não 

sabem, ainda, lidar com as demandas negativas oriundas do estresse laboral. 

O objetivo geral deste estudo é conhecer os fatores de estresse que podem 

interferir em uma organização e no desenvolvimento do trabalho, já que este pode 

causar morte, ou outros tipos de danos como a depressão, visto que as pessoas 

estão cada vez mais aceleradas e imediatistas o que terminam por confundir, neste 

contratempo, o termo estresse, já que o mesmo se popularizou, com apenas um 

cansaço físico passageiro.  

O presente trabalho é desenvolvido a partir da profissão de eletricista, já que 

ela é classificada como de alto risco e entre as mais perigosas. Esses profissionais 

trabalham em constantes riscos, não somente por atuarem com alta tensão, mas 

também pelas condições de trabalho, como as ambientais, comportamento diante a 

população, o relacionamento com clientes agressivos, o saber se comportar 

mediante a casos mais complicados e a situação pode piorar dependendo do local 

onde irá executar o serviço, como em comunidades, áreas de risco. 

No decorrer deste trabalho iremos mostrar que os funcionários não são 

acompanhados pelos psicólogos, que o técnico de segurança do trabalho junto aos 

encarregados e supervisores que estão de frente às situações de risco que os 

eletricistas passam. O trabalho do psicólogo tem que ser próximo a esses 
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profissionais e que a psicologia organizacional e do trabalho não é somente testes e 

recrutamento e seleção, o serviço vai além disso. 

Este trabalho está dividido em três capítulos, sendo o primeiro sobre a 

profissão do eletricista, as habilidades exigidas, o eletricista em novas tecnologias e 

a divisão de alguns setores. No segundo sobre definição de estresse, o estresse 

ocupacional citando os dois modelos mais conhecidos e utilizados para análise de 

estresse laboral e o estresse em eletricistas. Já o terceiro capítulo é sobre a atuação 

do psicólogo e as normas regulamentadoras. 

Nestes capítulos convidamos o leitor a compreender mais sobre as temáticas 

de estresse, na profissão do eletricista e a atuação do psicólogo.  
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CAPÍTULO I 

O OFÍCIO DO ELETRICISTA 

 

O eletricista é um profissional responsável por efetuar seja qual for à 

instalação elétrica, vistoriar e fazer reparo nos sistemas elétricos e redes de 

distribuição quando necessário. Essa profissão é dividida em três categorias de 

eletricista: residencial, industrial e predial.  

De acordo com o CBO (Classificação Brasileira de Ocupações) o eletricista 

precisa no mínimo ter a escolaridade do Ensino Fundamental e qualificação 

profissional e para se tornar apto a exercer as suas funções, o profissional eletricista 

precisa adquirir algumas habilidades, sendo elas  boa habilidade técnica para poder 

desenvolver qualquer atividade prática com pleno conhecimento, saber resolver os 

problemas e estar preparado para solucionar os problemas relacionados ao serviço, 

estar sempre atuando de acordo com as normas, ter boa visão e coordenação 

motora e estar sempre atualizado para o surgimento de novas tecnologias. 

Esses profissionais trabalham de acordo com as normas, procedimentos 

técnicos e de qualidade, segurança, saúde e preservação ambiental. Para se tornar 

um profissional qualificado o eletricista precisa saber interpretar as ordens de 

serviço, qual ferramenta ou equipamento será utilizado, saber avaliar de forma 

correta as necessidades de manutenção e no momento de realizar testes nos 

equipamentos tem que verificar as tensões, medir a corrente dos circuitos e medir o 

fator de potência. Para realizar todos esses procedimentos, o profissional precisa 

possuir algumas características pessoais como memória e aprendizagem, 

demonstrar dinamismo, ter autocontrole, ter uma boa concentração, ser prudente, 

demonstrar persistência, raciocínio lógico, coordenação motora e senso crítico. 

Essas habilidades pessoais precisam ser verificadas e analisadas antes desse 

profissional ir a campo executar o serviço. O psicólogo precisa desenvolver 

atividades com o intuito de verificar as habilidades pessoais do eletricista, saber se 

ele está apto a executar todas as suas tarefas. (CBO, 2002). 

Todo serviço realizado em campo tem que estar sempre obedecendo às 

normas técnicas, de segurança, meio ambiente e saúde ocupacional. Antes de 
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executar o serviço o profissional precisa avaliar as condições de segurança e utilizar 

os equipamentos de segurança individual e coletivo, isolar e sinalizar a área que 

será trabalhada. O psicólogo ele precisa estar envolvido com todas as atividades da 

empresa e não somente com recrutamento e seleção e com testes psicológicos. Ele 

precisa dar palestras de conscientização, mostrando as normas e estar sempre 

envolvido em atividades para prevenção de doenças ocasionadas pelo estresse ou 

acidentes de trabalho. Precisa conscientizar os funcionários de todos os problemas 

que podem ocorrer com a carga de trabalho e como podem prevenir suas vidas. O 

psicólogo precisa ser mais presente na empresa e diante os funcionários.  

O serviço depois de ser executado precisa ser registrado através da ordem de 

serviço, assim como também todo material utilizado precisa ser registrado para 

controle. 

Atualmente foi desenvolvido um sistema de novas tecnologias para medição, 

este trabalho discorrerá sobre os eletricistas que atuam em novas tecnologias. 

Esse modelo de medição é um projeto novo que foi desenvolvido para reduzir 

o número de fraudes (gatos) nas residências e comércios. 

 

1.1 O ELETRICISTA DE NOVAS TECNOLOGIAS  

 

O eletricista que trabalha com novas tecnologias (medidor de chip), tem um 

trabalho totalmente diferente do que atua em área convencional (medidor relógio), 

pois em novas tecnologias ele trabalha com um sistema digital, de chip e que todo 

procedimento precisa ser remoto, pelo computador através de uma central de 

operações. Esse funcionário só poderá ir a campo para executar seu serviço em 

dupla, não podendo sair sozinho da sua base de trabalho. 

Com esse novo modelo o medidor do cliente fica no alto do poste em uma 

caixa blindada, diferente da medição convencional que o medidor ficava dentro ou 

fora da residência de acordo com a preferência do cliente. Essa caixa blindada onde 

fica o medidor só pode abrir com autorização do sistema, assim como todo e 

qualquer serviço a ser executado, antes o eletricista vai precisar entrar em contato 

com a central e informar o serviço a ser executado solicitando a liberação da caixa 
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para execução do serviço. Para trabalhar nessa nova medição o eletricista vai 

precisar também de características pessoais exigidas para o bom desenvolvimento 

do serviço, características essas que são exigidas para todos os eletricistas, mas 

nessa categoria ele vai precisar de muita concentração, memória, raciocínio lógico, 

coordenação motora e senso crítico. Todo profissional precisa ter senso crítico, para 

se tornar bom naquilo que faz antes ele precisa saber criticar o seu serviço, para 

poder estar sempre executando com excelência, tanto o dele como do outro. 

 

1.2 DIVISÕES DE SETOR E MUDANÇAS DE TAREFA NAS EMPRESAS DE 

DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA  

 

Nas empresas de energia elétrica há uma divisão de setores de acordo com 

os serviços realizados pelas equipes. O LIDE (ligação e desligamento) setor 

responsável por realizar as ligações novas nas residências, comércios e também o 

desligamento após o encerramento de contrato. O CORE (corte e religação) são 

responsáveis por realizar os cortes em clientes inadimplentes e executar a religação 

após a regularização dos débitos. REN (recuperação de energia) é um grupo 

responsável por realizar inspeção para identificação de fraudes realizadas por 

clientes. EMERGÊNCIA é um setor responsável por atender as solicitações 

emergenciais de manutenção das redes elétricas.  

Um eletricista é preparado para atuar com instalação elétrica, mas quando 

entra em uma empresa, ele passa por treinamento de acordo com o setor que irá 

trabalhar. Mesmo havendo uma divisão dentro das empresas há uma mudança de 

setor quando necessário. Se um funcionário do setor de REN se ausenta, o 

supervisor responsável pela equipe precisa colocar outro funcionário no lugar e 

muitas das vezes, eles pegam de outro setor. Um profissional eletricista deveria 

estar preparado para realizar qualquer tipo de atividades, independente do setor, 

mas não estão, e quando ocorre mudança de setor sem treinamento adequado, o 

profissional executa o serviço de maneira errada, ou pega “vícios e manias” do 

eletricista mais antigo, que está como sua dupla. Isso acontece por não haver novo 

treinamento na mudança de função. Portanto, sempre que houver uma mudança de 
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setor, o funcionário tem que passar por um treinamento para estar apto a executar 

suas atividades da melhor forma. 

Cada setor tem suas especialidades e seus materiais necessários para 

execução do serviço e nem todos os eletricistas conhecem todos os materiais, 

muitos só conhecem aquele com o qual trabalha. E quando há uma mudança de 

setor por causa da ausência de outro, além da falta de treinamento, tem a questão 

do material, dos equipamentos. Um eletricista do LIDE que trabalha com ligação 

nova e desligamento, não saberá trabalhar na emergência, pois os materiais são 

diferentes e ele não foi treinado para execução daquele serviço. Portanto, antes de 

suprir a ausência de um funcionário em outro setor, aquele que for deslocado de 

função precisa de um treinamento adequado, tanto para execução do serviço, para 

entendimento da OS (Ordem de Serviço) e utilização dos materiais. 
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CAPÍTULO II 

ESTRESSE 

 

Cannon1, em 1914, utilizou a palavra estresse para esclarecer uma reação do 

organismo a uma situação de “fuga ou luta”, uma emergência. Diante de uma 

situação ameaçadora, de risco, do perigo ou estressante que vai decidir se enfrenta 

ou foge. (Alchieri e Cruz, 2014). 

O estresse não é apenas uma simples reação e sim um processo para 

adaptar o organismo a uma condição ambiental, requer decisões rápidas geralmente 

ligadas à sobrevivência. E pode ser caracterizado por sensações de medo, 

desconforto, preocupação, irritação e frustração. O estresse é uma defesa natural 

que nos ajuda a sobreviver. (Alchieri e Cruz, 2014, p.13). 

Hans Selye2, em 1936, duas décadas após a propagação dos trabalhos de 

Cannon iniciou seus estudos sobre estresse. Selye comenta que esse interesse pelo 

estresse veio através de uma curiosidade de quando ainda era estudante de 

graduação. Questionava-se como poderia doenças tão diferentes causar reações 

tão semelhantes nos pacientes e quando se utilizavam de tratamentos idênticos, os 

pacientes melhoravam em tempos distintos. (Alchieri e Cruz, 2014, p.29). 

Ainda de acordo com Selye mostra que a reação ao estresse possui três 

níveis diferentes de expressão, quando o indivíduo não consegue eliminar ou 

controlar as situações de estresse. A primeira fase, a de Alerta, é o efeito inicial e 

rápido do agente nocivo sobre o corpo, o organismo se prepara para a reação de  

                                                           
1
 Walter Cannon (1871 – 1945) Fisiologista estadunidense. Formou-se em medicina na Harvard 

University. Conhecido por uma série de investigações experimentais no processo de digestão, no 

sistema nervoso e em mecanismos reguladores do corpo.  

2
 Hans Selye (1907 – 1982) Nascido na antiga Àustria-Hungria. Formou-se doutor em medicina e 

química na cidade de Praga, na atual república Checa, em 1929. Iniciou seus estudos sobre estresse 

em 1936. 
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luta ou fuga. O organismo reage, liberando adrenalina3 e mobilizando energia 

para enfrentar os desafios.  

Nessa fase o indivíduo entra em contato com o agente estressor, tem o 

aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial, ansiedade, dilatação da pupila 

e aumento da frequência respiratória. Segunda fase, de resistência, momento que a 

pessoa tenta lidar com seus estressores, tentando voltar ao seu equilíbrio. Podendo 

o organismo se adaptar ao problema ou eliminá-lo. Se o organismo consegue se 

adaptar e resistir ao fator estressante o processo se interrompe sem deixar 

sequelas. Nesta fase o indivíduo pode apresentar irritabilidade, insônia, mudanças 

de humor e diminuição do desejo sexual. Na terceira fase, de exaustão, é a mais 

perigosa, pois tem o completo desgaste dos órgãos envolvidos, aparecimento de 

doenças e pode levar ao óbito. (Ferreira e Mendonça, 2012, p.38 e 39). 

 

2.1 ESTRESSE OCUPACIONAL  

 

Reinhold (1985) define estresse ocupacional como um incômodo resultante 

do trabalho, que o homem considera uma ameaça a sua auto-estima e ao seu 

bem estar. 

     No século XX, conforme descreve Lipp: 

“A causa mais frequente de morte era a infecção; hoje são as 

doenças cardiovasculares, e o nível de estresse tem sido um dos 

fatores que mais contribuem para o agravamento desse quadro. 

(Lipp, 1996, p.39)”. 

 

O nível de estresse tem aumentado com as mudanças que estão ocorrendo 

na sociedade nos últimos anos, mudanças econômicas, sociais e tecnológicas que 

está afetando diretamente a vida dos homens, individual ou coletivamente. A 

modernização está dando novo sentido ao trabalho provocando impactos e 

“obrigando” o homem a se modernizar junto. (Alchieri e Cruz, 2014, p.37). 

                                                           
3
 Também conhecida como epinefrina. Nos momentos de estresse é utilizada para atuar sobre 

determinadas partes do corpo com o objetivo de prepará-lo para um esforço físico. 
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Com a modernização os trabalhadores ficam mais expostos aos eventos 

estressantes que surgem muitas vezes das atividades de trabalho. O tipo de 

estresse e como vai surgir se diferencia pela situação e pelo contexto e se 

modificam de pessoa para pessoa. As manifestações de estresse não são 

isoladamente pelo ambiente de trabalho ou do indivíduo, mas sim através dos 

processos dinâmicos que acontecem entre esses elementos, por isso o estresse 

ocupacional deve ser compreendido como um processo constituído por várias 

variáveis. Alguns fatores têm colaborado para o surgimento do estresse, como as 

exigências dos cargos, o excesso de tarefas, a diminuição dos funcionários e a 

necessidade de se manter empregado pela dificuldade de encontrar um novo 

emprego no mercado. (Alchieri e Cruz, 2014, p.38). 

O estresse no trabalho é um dos problemas que mais afeta os funcionários, 

pois prejudica sua saúde física e mental, atrapalhando o desenvolvimento do serviço 

na organização e atrapalha todo processo dentro da empresa, na produção dos 

serviços, no grupo, no relacionamento entre os funcionários e na qualidade do 

serviço.  

Dentro das organizações o profissional que fica mais próximo de verificar as 

situações problemas no trabalho é o encarregado, o supervisor e o técnico de 

segurança do trabalho, onde o psicólogo deveria ser mais presente e analisar todos 

os casos de estresse dos funcionários, verificar o que pode ser feito, qual trabalho 

poderá ser desenvolvido para ajudar o indivíduo, ajudando também a empresa.  

O estresse ocupacional além de prejudicar todo desenvolvimento do indivíduo 

na organização, também pode na maioria das vezes levar esse problema para casa 

e acabar afetando sua relação e convívio familiar. O psicólogo assim que informado 

desses problemas, deverá desenvolver uma pesquisa voltada para a identificação 

dos estressores.  

O termo estresse se popularizou nos últimos anos e as pessoas estão 

confundindo um dia cansativo, com estresse. Um indivíduo que passa o dia inteiro 

trabalhando, na volta para casa passa por bastante congestionamento no trânsito, 

quando chega em casa esse indivíduo está sem forças para tomar banho e se 

alimentar, a conclusão que tira do seu dia é que foi estressante e se considera uma 
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pessoa estressada. O estresse é diferente disso, ele define um mecanismo 

fisiológico do organismo, uma reação orgânica de luta ou fuga. 

 

2.1.1 MODELO DE ESTRESSE E TRABALHO: OS ESTUDOS DE COOPER E 

COLABORADORES  

 

Visando o ambiente laboral, Cooper e colaboradores desenvolvem um modelo 

que busca adaptar as diferentes colaborações e estudos já existentes sobre 

estresse. Cooper descreve o processo de estresse com base em algumas 

premissas: acreditando que o indivíduo em grande parte mantém seus 

pensamentos, emoções e relacionamentos com o mundo de maneira estável, os 

fatores emocionais e físicos de um indivíduo têm seus limites de estabilidade, que 

vai proporcionar a ele uma sensação de conforto, porém quando alguma força o 

conduz para ultrapassar o seu limite de estabilidade é necessário que ele enfrente 

(to cope), pois só assim irá voltar a sua situação de conforto e o comportamento do 

indivíduo para preservar este estado conforme suas estratégias de enfrentamento. 

(Sampaio e Galasso, 2007, p.76). 

Esses colaboradores definem o estresse como qualquer força capaz de 

produzir uma tensão no indivíduo e conceituam fatores ambientais (acontecimentos 

domésticos, do trabalho e da vida pessoal da pessoa) e fatores individuais 

(características de personalidade, atitudes e indicadores demográficos) como fatores 

desencadeadores do estresse. Neste modelo também utiliza o conceito de 

vulnerabilidade individual, que é composto dos fatores de personalidade (tipos A e 

B), lócus de controle, eventos da vida, suporte social para problemas pessoais e de 

trabalho e estratégias de enfrentamento voltadas ao estresse da vida e do trabalho, 

esse conceito é classificado como moderador do estresse. (França e Rodrigues, 

2007). 

 As fontes de estresse no trabalho são relacionadas em seis categorias: 

- Fatores intrínsecos ao trabalho: envolvem as condições de trabalho na qual 

o indivíduo é submetido: trabalho em turnos, viagens, jornada de trabalho extensa, 
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novas tecnologias, atividades de risco ou perigo, sobrecarga de trabalho ou 

trabalho monótono.  

- Os papéis organizacionais: referem-se aos conflitos de papéis que existem 

dentro de uma organização e o nível de responsabilidade que é dado ao funcionário 

em relação às coisas ou as pessoas dentro da organização.  

- Relacionamento no trabalho: envolvem os conflitos, a rivalidade, pressão 

que o indivíduo recebe de seus superiores, isolamento e falta de suporte social por 

parte dos colegas. 

- Desenvolvimento de carreira: é proposta por Cooper que verifique a falta de 

segurança no trabalho gerada por aposentadoria fora de hora, posição inadequada 

ou frustrações relacionadas à carreira. 

- Fatores organizacionais: é um modelo de proposta a investigação de 

aspectos que possam ameaçar a individualidade, autonomia e identidade, liberdade, 

falta de participação e a falta de senso de pertencimento.  

- Interface trabalho-família: representa os vários papéis experimentados pelo 

indivíduo fora ou dentro do trabalho, são inter-relacionados os fatores relacionados à 

família e ao trabalho. (Costa, 2010).  

A figura abaixo descreve as fontes:  

 

                      Figura 1 

                     Esquema de fontes e reações de estresse no trabalho  

                   (Fonte: Costa, 2010). 
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2.1.2 OUTRO MODELO QUE TENTA EXPLICAR O ESTRESSE LABORAL É O DE 

DEMANDA-CONTROLE  

 

Modelo elaborado por Robert Karasek (1979) é um dos modelos mais 

adotados como referencial nas pesquisas sobre estresse laboral. Esse modelo 

favorece duas dimensões psicossociais no trabalho: o controle sobre o trabalho 

(complexidade, rotinização, supervisão, etc.) e a demanda psicológica do trabalho 

(carga de trabalho, autonomia, participação, etc.) (Silva, 2015). 

Segundo os autores Baker e Karasek apud Sampaio e Galasso (2007, p.73) 

um trabalho se caracteriza como estressante porque impõe exigências e cria 

restrições sobre a capacidade de resposta do trabalhador. De acordo com o modelo 

de Karasek, as mais diferenciadas atividades de trabalho são identificadas pela 

combinação de demandas psicológicas e controle, desta forma, os trabalhos que 

envolvem altas demandas e baixo controle resultam em tensão. Já os trabalhos que 

envolvem ao mesmo tempo altas demandas do trabalho e alto controle decisório são 

denominados de ativos e os que combinam baixa demanda e baixo controle são 

passivos, estes são notados como indutores de um caimento na atividade geral do 

indivíduo e de uma redução de sua capacidade de sanar os problemas e podem 

levar ao quadro denominado de “desesperança aprendida”. (Costa, 2010). 

O modelo Demanda-Controle destaca que a demanda psicológica e o controle 

são dimensões independentes, com alternância de níveis baixos e altos, 

possibilitando quatro experiências representadas por quadrantes: 

Quadrante inferior direito: trabalho de altas exigências, alto estresse, onde 

existe uma alta demanda e um baixo controle, podendo gerar reações psicológicas 

como ansiedade, depressão, entre outras reações no ambiente de trabalho. 

O quadrante superior direito: está o trabalho ativo, onde há uma alta demanda 

e um alto controle, desta forma, esse tipo de trabalho pode motivar o trabalhador, 

gerando um conforto na execução de suas atividades. 

Quadrante inferior esquerdo: está o trabalho passivo definido por baixa 

demanda e baixo controle. Onde o nível de tomada de decisões está baixo, podendo 
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suscitar a diminuição da capacidade de produção do trabalhador, propiciando a 

desmotivação ou perda das habilidades. (Costa, 2010). 

Quadrante superior esquerdo: trabalho de baixa exigência, ou seja, uma baixa 

demanda e um alto controle. Apesar de ser uma atividade que não exija muito, 

acaba provocando no trabalhador uma sensação de relaxamento. É considerada em 

sua grande maioria como uma atividade desinteressante, podendo causar riscos de 

doenças devido ao estresse psicológico. Sendo representado na figura abaixo 

 

 

Figura 2 

Esquema do modelo de Demanda – Controle (Fonte: Costa, 2010). 

      Diagonal A – riscos de adoecimento psíquico e físico. 

      Diagonal B – motivação para desenvolver novos tipos de comportamento. 
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2.2 ESTRESSE EM ELETRICISTA    

 

 

Viu-se no primeiro capítulo que, o oficio do eletricista, associado ao setor 

elétrico brasileiro, trabalha sob riscos constantes, fazendo com que o profissional 

sempre mantenha a segurança e o cuidado, pois nesta área se apresenta um índice 

alto de acidentes e a profissão encontra-se entre as mais ariscadas. Além do risco 

devido à grande tensão, a gravidade e a probabilidade das lesões e dos acidentes, 

ainda têm fatores que contribuem para o aumento desses riscos, como: fatores 

ambientais, condições do equipamento, afetivo emocionais, grau de aptidão dos 

funcionários, comportamento da população durante a execução do serviço, e a 

situação piora de acordo com o local e tipo de serviço a ser realizado.  

Se o trabalho do eletricista for na comunidade, se agrava pela exposição ao 

local, pelo risco, dificuldade para conseguir entrar em determinada comunidade e 

dependendo do serviço não consegue executar sendo proibido pelos moradores e 

bandidos da área. Há uma grande exposição também em serviços emergenciais, 

onde é realizado a qualquer hora e local. (Bittencourt Jr, 2004). 

O serviço de eletricista não exige somente um esforço físico, mas também 

mental, dos indivíduos e gera bastante risco a saúde e segurança do trabalhador. Os 

riscos não estão relacionados somente as tensões, mas também as condições 

ambientais, postes próximos a bueiros e valas e zona de trabalho poluída de fiações 

clandestinas. Para o trabalho do eletricista não basta ele possuir somente 

habilidades técnicas, sendo importantes as habilidades individuais, senso crítico e a 

capacidade de adaptação, entre outras. Possuir essas habilidades e lidar com as 

condições adversas na execução das tarefas se torna difícil, não permitindo um 

gerenciamento do estresse, com isso o trabalhador fica exposto a todos os fatores 

estressantes. (Maciel, 2010). 

Os eletricistas correm riscos de diversos fatores como citados acima, contudo, 

ainda tem risco de acidentes de trânsito e podem até correr risco de morte se não 

utilizarem os equipamentos de forma correta. O gráfico representado abaixo mostra 

a realidade da Energia Elétrica no Brasil.  
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Figura 3 

Mortes por choque elétrico – por região – Total: 590 mortes  

(Fonte: Abracopel, 2015). 

 

 

 

Figura 4 

Acidentes fatais x mês (Fonte: Abracopel, 2015). 
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Muito embora o estresse aparentemente não se caracterize como ameaça, 

pode ser considerado um dos fatores causadores de acidentes fatais, pois um 

indivíduo na fase de resistência pode perder o controle na execução de suas 

atividades, causando danos a sua saúde e a empresa. Por isso em uma empresa o 

psicólogo precisa estar presente junto aos funcionários, desenvolvendo diagnósticos 

e levantamentos associados à avaliação comportamental e de clima organizacional. 

O psicólogo já conhecendo todas as fontes de estresse dos eletricistas da 

empresa, precisa intervir, para que esse funcionário não deixe o estresse interferir 

no seu dia a dia de trabalho, de modo a causar perda de produtividade e qualidade 

de vida. 
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CAPÍTULO III 

ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO 

 

Para Zanelli e Bastos 2004 apud Tonetto 2008 a psicologia organizacional e 

do trabalho é utilizada desde a década de 90 e tem por objetivo se atentar as 

adversidades existentes na área. Um dos objetivos enfrentados nessa área é 

entender como interagem os vários aspectos que fazem parte da vida das pessoas, 

grupos e organizações, em uma sociedade que vive em constante transformação, de 

modo a apresentar formas de preservar e restabelecer a qualidade de vida e o bem-

estar.  

A atuação do profissional de psicologia dentro da organização gerou 

polêmicas no seu surgimento, que se deu juntamente ao desenvolvimento da própria 

Psicologia no Brasil. A polêmica surge desde a sua denominação, entendimento do 

que seria de competência desse profissional até o lugar que iria ocupar dentro da 

organização.  

Para Sampaio (1998) e Freitas (2002) apud Barboza (2015), a psicologia do 

Trabalho e das Organizações cresceu no Brasil em três fases: a primeira chamada 

como psicologia industrial, quando o profissional ainda era conhecido como 

psicotécnico, criado em meados de 1930. Nessa fase a função do psicólogo era 

selecionar e inserir profissionais nas industriais. A segunda fase se identifica como a 

Psicologia Organizacional, desenvolvimento com grupos que compõem a 

organização, sempre com o objetivo de assegurar a produtividade das empresas. E 

a terceira fase é a chamada Psicologia do Trabalho com o foco central em “o estudo 

e a compreensão do trabalho humano em todos os seus significados e 

manifestações”. (Lima 1994 apud Barboza 2015). 

O psicólogo em suas funções desempenha as suas tarefas de forma 

individual ou em equipe de multiprofissionais, tanto em instituições privadas e 

públicas, o trabalho a ser desenvolvido será o mesmo. Tem sua atuação no campo 

da saúde, educação, lazer, trabalho, segurança e comunicação a fim de promover o 

respeito, a dignidade e a integridade do ser humano em seu trabalho. 
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O Conselho Federal de Psicologia faz uma contribuição junto ao Ministério do 

Trabalho para aclarar as responsabilidades dos profissionais psicólogos do Brasil. 

Abaixo as descrições das ocupações do psicólogo do trabalho, um detalhamento 

das suas atribuições - enviada em 17 de outubro de 1992. 

- Planeja, elabora e avalia análises de trabalho (profissiográfico, ocupacional, 

de posto de trabalho etc.), para descrição e sistematização dos comportamentos 

requeridos no desempenho de cargos e funções, com o objetivo de subsidiar ou 

assessorar as diversas ações da administração, tais como recrutamento e seleção 

pessoal. 

- Participa de programas e atividades relacionadas à área de saúde e 

segurança do trabalho.  

- Elabora diagnósticos psicossociais das organizações, emite pareceres e 

realiza projetos de desenvolvimento da organização, coordena e supervisiona as 

atividades de Psicologia do trabalho, no sentido de maior produtividade e da 

realização pessoal dos indivíduos e grupos e estimula a criatividade. Encaminha e 

orienta os empregados e as organizações, relacionado ao atendimento adequado, 

no âmbito da saúde mental, para prevenção, tratamento reabilitação. 

- Assessora na formação e na implantação da política de recursos humanos 

das organizações, acompanha a criação de novos projetos de mudanças nas 

organizações, participa do processo de desligamento de funcionários, na demissão e 

no preparo para aposentadoria, participa também de programas educacionais, 

culturais, recreativos e de higiene mental, para preservação a saúde e a qualidade 

de vida do trabalhador e promove estudos para verificar as necessidades humanas. 

 - Elabora, executa e avalia, em equipe multiprofissional ou individual, 

programas de treinamento, formação de mão de obra, capacitação e 

desenvolvimento de recursos humanos. 

 - Participa e assessora estudos, programas e projetos relativos à organização 

do trabalho e definição de papéis ocupacionais: produtividade, remuneração, 

incentivo e rotatividade.  

 

 

 



28 
 

3.1 NORMAS REGULAMENTADORAS QUE NORTEIAM A ATUAÇÃO DO 

PSICÓLOGO EM SST 

 

As Normas Regulamentadoras (NR) concerne à segurança e saúde do 

trabalho, são obrigatórias pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos 

públicos da administração e também pelos órgãos dos Poderes Legislativo e 

Judiciário, que tem empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT). O não cumprimento dessas leis acarretará em punições ao empregador. 

O comportamento do funcionário não está desconectado de sua atuação 

profissional, deste modo, algumas das NR’s solicitam avaliação psicológica e 

treinamento comportamental como recurso de minimização de acidentes de 

trabalho. 

Abaixo as normas, suas respectivas funções e exigências quanto à 

participação de psicólogos. 

Norma Regulamentadora Nº 10 – Segurança em Instalações e Serviços em 

Eletricidade, estabelece os requisitos e condições mínimas visando à 

implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de modo a garantir a 

segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em 

instalações elétricas e serviços com eletricidade. 

Norma Regulamentadora Nº 35 - Trabalho em Altura, estabelece os requisitos 

mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o 

planejamento, a organização e a execução, de modo a garantir a segurança e a 

saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade. É 

considerado trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,00 m (dois 

metros) do nível inferior. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se perceber que assim como há avanços tecnológicos, a profissão de 

eletricista avançou, cresceu muito ao longo dos anos, sendo muito difícil nos dias 

atuais, profissionais desempregados nessa área. Entretanto é a que tem mais risco 

a saúde e a integridade física do trabalhador, por ser trabalhar com alta tensão e 

verificamos ao longo dos capítulos dessa pesquisa que são vários riscos que esses 

profissionais sofrem principalmente os ambientais. Diante de todos os fatores que 

estão sujeitos, o estresse é um dos mais presentes na sua rotina de trabalho. Um 

facilitador de estresse é a falta de treinamento, não há treinamento adequado para 

esses profissionais, o que dificulta a execução de suas tarefas. Muitas vezes, esse 

mesmo indivíduo sem treinamento precisa mudar de setor e juntamente com novas 

tarefas há falta de treinamento, o serviço sai errado e ocasiona problemas para o 

trabalhador. Esse indivíduo mal treinado passa por várias cobranças dentro da 

empresa, a produtividade individual e diária, metas a cumprir, pressão dos 

moradores nas ruas, tudo facilitando o aparecimento imediato do estresse. 

O estresse tira o indivíduo do seu estado de equilíbrio, não há zona de 

conforto, é um incomodo que afeta a saúde das pessoas de diversas maneiras e 

dependendo do nível a sua fase mais grave, poderá levar a morte. Para controle do 

estresse, tem que haver uma adaptação do organismo a uma nova condição 

ambiental, pois é uma defesa natural que nos ajuda a sobreviver. 

É perceptível que com a modernização, o avanço que está ocorrendo na 

sociedade e no mundo, o estresse laboral tem aumentado, diante de uma sociedade 

que está acostumada com suas demandas e estagnada nos seus conhecimentos. A 

modernização obriga o indivíduo a buscar conhecer, saber mais e se adaptar as 

situações novas. 

Contudo essa pesquisa nos mostra a ausência do psicólogo dentro da 

organização. A profissão é vista dentro da empresa como o profissional que faz 

testes psicológicos, não sendo somente isso. Ele planeja, elabora e avalia analises 

de trabalho, participa de recrutamento e seleção, verificando todas as habilidades e 

características pessoais de cada candidato à vaga, elabora diagnóstico, entre outras 

funções que foram mencionadas no capitulo três desta pesquisa.  
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Diversas empresas prestadoras de serviço de energia elétrica não possuem 

psicólogos e as que possuem o profissional aplica somente testes.  

O psicólogo é um profissional que atua nas organizações desenvolvendo 

métodos para melhorar o ambiente de trabalho. Portanto, a psicologia organizacional 

e do trabalho tem que se mostrar mais presente dentro das empresas e não deixar 

que o técnico de segurança execute ações e funções que são do psicólogo. Tem 

que participar de todos os projetos desenvolvidos pela empresa, criar palestras e 

programas de qualidade de vida na prevenção de doenças ocupacionais, formular 

estratégias para melhoria do clima organizacional e satisfação dos funcionários, 

conhecer a demanda, estar mais próximo dos colaboradores da empresa, ouvir 

sobre as necessidades e elaborar projetos baseado nas necessidades que foram 

expostas, é necessário também desenvolver atividades para auxiliar o profissional 

no controle do estresse e saber lidar com as cobranças, todas as atividades irão 

favorecer tanto a empresa quanto o indivíduo. Todo objetivo do trabalho e 

acompanhamento psicológico é para aumento da produção e diminuição dos 

problemas causados pelo estresse laboral. 
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