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Introdução

A presente pesquisa analisa a ação social de 
trabalhadores formais e suas implicações com as 
normas impostas pela empresa. O objetivo principal é 
indicar, à luz do conceito de ação social formulado por 
Weber [1], as diferentes formas de ação social diante 
das normas empresariais. 

Para a compreensão da ação do trabalhador 
consideramos o local que o emprega, a organização 
empresarial, indispensável, pois segundo Giddens [2] e 
Mills [3], as organizações são fontes de poder e podem 
subjugar a vontade individual. O trabalhador não 
exerce sua função segundo sua vontade, mas é 
regulado, pressionado pela organização empresarial.

Para entender tais ações, cujas compreensões ainda 
estão em desenvolvimento e cuja análise encontra-se 
em construção, analisamos a forma de dominação 
burocrática, o papel do trabalhador, o objetivo da 
organização empresarial. 

Material e métodos

Como objeto de estudo, tomamos como referência o 
setor de manutenção do Centro Hospitalar Albert Sabin 
e seus funcionários plantonistas e diaristas diurnos.

Formulação de um roteiro de observação do 
comportamento dos funcionários, observando, durante 
aproximadamente três meses (início de julho a início de 
setembro de 2009) a ação social destes diante da 
quebra e cumprimento de normas empresariais.

Utilização de acervo pessoal e da biblioteca central 
da Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE), verificando obras de autores como Max 
Weber, Anthony Giddens, C. Wrigth Mills, Eugene 
Schneider, Amitai Etzioni, Reinaldo Dias. 

Resultados e Discussão

Para entender as organizações, principalmente as 
empresariais, e melhor compreender a ação social dos 
trabalhadores, buscamos definir o que é uma 
organização. Embasados em Weber [4], Etzioni [5] e 
Dias [6], concluímos que uma organização, em um 
sentido amplo, é um agrupamento de pessoas reunidas 
para um mesmo fim. 

Segundo Weber [7], um meio de administrar este fim 
é a dominação do tipo burocrática. Esta se caracteriza
por: (1) distribuição fixa de atividades; (2) instituição 
de poderes de mando e meios coativos delimitados por 

regras; (3) criação de providências planejadas e contratação 
de pessoas qualificadas.   

Na forma de dominação burocrática os funcionários são 
organizados de tal forma que as regras, hierarquias e todo 
um aparato organizacional, exercem nele uma pressão 
capaz de moldar seu comportamento e direcioná-lo, da 
melhor forma, para o cumprimento de uma função 
específica. 

 Os trabalhadores da manutenção do centro hospitalar, 
por tanto, cumprem seu papel dentro de algo maior, de uma 
organização de dominação burocrática, regida por um
objetivo que, para ser alcançado, necessita utilizar meios 
para direcionar o trabalhador ao cumprimento de seu papel.

  Max Weber entende por ação social toda ação humana 
dotada de sentido subjetivo e norteada pelo comportamento 
de outras pessoas. Infere que esta ação pode ser de modo 
racional referente a fins, racional referente a valores; de
modo afetivo e de modo tradicional.

Na observação do comportamento dos funcionários da 
manutenção do Centro Hospitalar Albert Sabin constatamos 
que os modos de ações discorridos por Weber encontram-
se presentes em situações diversas. No entanto, verificamos 
com maior freqüência a ação racional referente a fins e a 
ação tradicional. 

A ação relacionada a fins foi identificada quando o 
coordenador, supervisor ou outro superior instaurava uma 
nova norma e esta era facilmente cumprida. Sem muitas 
alterações, no decorrer de vários dias e da melhor forma 
que o trabalhador havia entendido, a norma era executada.
Uma forma de identificar esta ação era observar algumas 
frases direcionadas ao mandante: “na hora chefe”, “já está 
sendo feito” “só isso?! Faço na hora”.

Eugene Schneider [8] identifica que este tipo de ação 
tem por finalidade algo externo ao simples papel de 
trabalhador, como: ser bem visto pelos parias, manter a 
estabilidade no emprego, ganhar mais dinheiro, ser 
promovido.

A segunda ação descrita por Weber era identificada 
quando a norma era estabelecida e os atores, movidos por 
valores éticos, morais pessoais, independentes do que era 
transmitido pela organização, mostravam resistência em 
cumprir a regra totalmente ou mesmo em parte. 
Procuravam executá-la apenas se fosse emanada de um 
chefe muito superior ou na presença de quem a formulou.  
Um exemplo deste tipo de ação foi verificado na quebra da 
norma de não receber nota faltando produto, mesmo se este 
for entregue no mesmo dia e a nota fiscal não for assinada. 



A regra era mandar voltar transportador com todo o 
material. Foi percebido que um dos trabalhadores 
quebrou esta regra, pois o fornecedor era conhecido e, 
quando o trabalhador solicitava material urgente para o 
setor de manutenção, o fornecedor, rapidamente e sem 
pôr dificuldades, trazia o produto. A norma foi burlada 
pelo funcionário movido pela prontidão do outro e por 
seu senso de justiça e gratidão.

A terceira ação, a afetiva, mostrava-se mais 
raramente e difícil de ser interpretada, pois, diante de 
uma norma considerada inútil ou prejudicial, o ator 
contestava e reclamava demorando a se adequar. Esta 
ação era melhor identificada quando o ator que deveria 
executar reclamava e utilizava expressões do tipo: 
“olha o que o cara mandou fazer agora” “é doido; isso 
nunca que vai fincar” “que besteira”. “eu que não vou 
fazer. Deixa ele mandar”. As normas contestadas desta 
forma, geralmente devido ao mandante ser um desafeto, 
era caracterizada pelo impulso, pela rápida 
demonstração de sentimentos.

A última ação, a tradicional, diz respeito a feitos 
quase “automáticos”, realizados por “costumes 
arraigados”. Neste caso, identificamos ações como vir 
completamente fardado, chegar no horário, almoçar no 
horário estipulado, obedecer aos superiores, não brigar 
na empresa, atender bem o paciente. Estes costumes 
são estabelecidos ao longo da vida do trabalhador em 
diferentes empresas ou na permanência dele em uma 
mesma organização. 

Considerando Weber e Etzioni, os quatro tipos de 
ação social podem se relacionar: o trabalhador ao 
responder a uma ordem pode estar agindo com relação 
a fins e por valores ao mesmo tempo, ou por tradição e 
fins. O que vai determinar a identificação é a 
predominância de uma ação, cabendo ao observador 
delimitar.  

Mesmo ao burlar determinadas regras o agente, 
ainda assim, encontrava-se dominado, influenciado 
pela organização. Ao considerar, avaliar uma situação e 
verificar que poderia quebrar determinada norma, o 
ator agia por informações direta ou indiretamente 
fornecidas pela organização: tal norma não foi 
transmitida de modo veemente, não foi emitida por um 
superior de alta posição na hierarquia. As 
considerações para quebrar a norma se embasavam em 
informações emitidas pela própria forma de dominação 
burocrática.  

Diante do discorrido verificamos que toda a ação do 
trabalhador em relação às normas, seja esta ação 
movida por fins, valores, afeto ou tradição, recebe 
algum tipo de influência da organização e esta ação, 
diante das normas, nem sempre é positiva, mostrando a 
flexibilidade de muitas regras. Também pôde ser 
verificado que o burlar ou não, bem como o rápido 
cumprimento de determinadas normas pode estar
condicionado à origem do mando e ao tipo de norma. 
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