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RESUMO 

 A atitudes podem alterar-se mediante diferentes situações. Elas estão conectadas aos 

processos internos individuais e ditam a avaliação e o julgamento sobre o mundo e suas 

interconexões. São compostas por um sistema interno complexo, que engloba pensamentos, 

sentimentos, emoções, intenções e comportamentos. Comportamento é a parte exteriorizada, as 

ações propriamente ditas, que podem ser influenciadas por questões individuais, habilidades, 

atitudes, familiares e pelo meio em que se vive. Quando há alguma disparidade entre atitudes e 

comportamentos dá-se início a um processo mental interno que pode causar desconforto, 

denominado dissonância cognitiva. Busca-se geralmente mitigar esse desconforto ou tenta-se 

ignorá-lo. A presente pesquisa teve por objetivo principal, investigar atitudes, comportamentos 

e dissonâncias cognitivas vistas no filme “Dark Waters – O preço da verdade” (2019). Utilizou-

se para a fundamentação teórica deste TCC, os conceitos de atitude, comportamento e 

dissonância cognitiva. Trata-se um estudo de caso, utilizando-se a estratégia de estudos 

observacionais indiretos em análise fílmica. A partir do protocolo de observações foram 

extraídas, conforme expostas no Capítulo 4, as descrições das cenas, duração, linguagens 

fílmicas, principais fontes de observações e suas análises e consequentes discussões dos 

resultados. A análise dos dados e as discussões dos resultados foram baseadas em duas 

categorias: (1) Atitudes e Comportamentos, constituída de três subcategorias, nos âmbitos 

profissional, pessoal e social; e (2) Dissonância Cognitiva. Os resultados obtidos no presente 

estudo apontaram que esse filme ajudou a retratar o mundo corporativo da advocacia, as 

complexidades das relações do trabalho, das relações pessoais e, até mesmo, das relações 

sociais, facilitando a compreensão de como as atitudes, os comportamentos e as dissonâncias 

cognitivas se fundem e moldam as formas que os indivíduos, pensam, agem e vivem no 

trabalho, em seus lares e na sua comunidade, de forma ilustrativa e próxima da realidade. 

Espera-se que esta pesquisa possa contribuir para a disseminação dos estudos observacionais 

em análise fílmica e no processo de ensino-aprendizagem no campo da Administração.  

 Palavras-chave: Atitudes. Comportamentos. Dissonância Cognitiva. Análise Fílmica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ABSTRACT 

Attitudes can change under different situations. They are connected to individual 

internal processes and dictate the evaluation and judgment about the world and its 

interconnections. They are composed of a complex internal system, which encompasses 

thoughts, feelings, emotions, intentions and behavior. Behavior is the externalized part, the 

actions themselves, which can be influenced by individual issues, abilities, attitudes, family 

members, and the environment in which one lives. When there is a disparity between attitudes 

and behavior, an internal mental process that can cause discomfort, called cognitive dissonance, 

is set in motion. One usually seeks to mitigate this discomfort or tries to ignore it. The main 

objective of the present research was to investigate attitudes, behaviors, and cognitive 

dissonance seen in the movie "Dark Waters" (2019). It was used for the theoretical foundation 

of this TCC, the concepts of attitude, behavior and cognitive dissonance. This is a case study, 

using the strategy of indirect observational studies in film analysis. From the observations 

protocol were extracted, as exposed in Chapter 4, the descriptions of scenes, duration, filmic 

languages, main sources of observations and their analysis and consequent discussions of the 

results. The data analysis and discussions of the results were based on two categories: (1) 

Attitudes and Behaviors, consisting of three subcategories, in the professional, personal, and 

social spheres; and (2) Cognitive Dissonance. The results obtained in this study pointed out that 

this film helped portray the corporate world of the legal profession, the complexities of work 

relationships, personal relationships, and even social relationships, facilitating an understanding 

of how attitudes, behaviors, and cognitive dissonance merge and shape the ways that 

individuals, think, act, and live at work, in their homes, and in their community, in a manner 

that is illustrative and close to reality. It is hoped that this research can contribute to the 

dissemination of observational studies in film analysis and the teaching-learning process in the 

field of Management. 

Keywords: Attitudes. Behaviors. Cognitive Dissonance. Filmic Analysis.
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1 INTRODUÇÃO 

O mundo no decorrer da história passou por vários tipos de transformações. As palavras 

ao longo do tempo adquiriram novos significados. O termo atitude vem do idioma italiano 

attitudine e do francês atitude e, ambos os idiomas baseados do Latim Medieval, actitudo, 

“posição; ação”, sob influência de actus, “ato, ação, gesto”, no início do século XVIII era 

sinônimo de “disposição para” e “postura”. Já no final do século XIX houve uma expansão de 

sentido esse termo mudou do fisiológico para o psicológico, sendo então associada ao 

comportamento.  

Contemporaneamente existem muitos significados para atitudes, segundo Robbins, 

Judge e Sobral (2011). Atitudes são afirmações avaliatórias que podem ser positivas ou 

negativas com relação a tudo que rodeia as pessoas e refletem uma predisposição individual. 

Partindo-se do comportamento humano individual para o comportamento organizacional, pode-

se dizer que as atitudes individuais, que são intrínsecas, tornam-se importantes dentro das 

organizações, pois afetam o comportamento das pessoas no trabalho.  

Comportamento, de acordo com o dicionário HOUAISS, é um procedimento de alguém 

em face de estímulos sociais ou a sentimentos e necessidades íntimos ou uma combinação de 

ambos. Comportamento é a parte visível das atitudes.  

As pessoas buscam justificar suas atitudes e comportamentos, de forma a alinhar suas 

divergências, de maneira que ambas pareçam racionais. A inconsistência entre as atitudes e o 

comportamento é denominada dissonância cognitiva e essa denominação é oriunda da teoria do 

psicólogo social Leon Festinger (1919 -1989). Quando as pessoas fazem uso da dissonância 

cognitiva não são importantes os fatos, mas a confirmação de suas crenças para tentar amenizar 

a contradição psicológica.  

O filme escolhido como lócus deste estudo é “Dark Waters” – O preço da Verdade 

(2019), país de origem Estados Unidos, duração 126 minutos e classificação 12 anos, 

protagonizado por Mark Ruffalo, além do elenco incluindo Anne Hathaway, Bill Pullman e 

direção de Todd Haynes. Esse filme foi baseado no artigo “O advogado que virou o pior 

pesadelo da DuPont” (tradução livre de The lawyer who became DuPont's worst nightmare), 

de Nathaniel Rich e publicado pela revista do The New York Times, que conta uma história, 

baseada em fatos reais, mostra a batalha de um advogado de defesa corporativa Robert Billot, 
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sócio da Taft Stettinius & Hollister, especializada na defensa de indústrias químicas, contra a 

gigante E.l. DuPont de Nemours & Company ou, simplesmente, DuPont. 

1.1 Questão Norteadora 

Neste Trabalho de Conclusão de Curso – TCC foi formulada como questão norteadora: 

Como pode ocorrer a associação entre atitudes, comportamentos e dissonância cognitiva, no 

filme lócus? 

1.2 Objetivo 

Neste tópico estão ordenados os objetivos geral e específicos que guiaram este TCC. 

1.2.1 Objetivo Geral 

Foi delineado como objetivo geral investigar atitudes, comportamentos e dissonâncias 

cognitivas no filme lócus, usado como metáfora do cotidiano dos indivíduos, organizações e 

sociedade, em que a arte imita a vida.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos que auxiliaram a consecução do objetivo geral são:  

(1) identificar na literatura os conceitos de atitudes, comportamentos e dissonância 

cognitiva;  

(2) identificar esses conceitos no filme, por intermédio de suas personagens e,  

(3) analisar as associações existentes entre os conceitos identificados.   

Para a coleta dos dados foi utilizado o Protocolo de Observações em Análise Fílmica, 

desenvolvido por Leite e Leite (2012). 

1.3 Justificativas 

Justifica-se a pesquisa deste TCC, dada à importância e ao crescimento dos estudos 

observacionais envolvendo a análise fílmica no campo de estudos da Administração, pela 

possibilidade de aprofundarem-se tais estudos observacionais nas temáticas contidas no 

comportamento organizacional e, pela relevância da necessidade de compreensão acerca das 

atitudes e dos comportamentos dos indivíduos diante das organizações, da sociedade e dos 
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próprios indivíduos, de forma a mitigar a dissonância cognitiva. (LEITE, AMARAL, FREITAS 

& ALVARENGA, 2012) 

A busca por entender um pouco mais sobre a utilização de filmes no processo de ensino-

aprendizagem e pesquisa nesse campo de estudos, de verificar como o cinema, sintetizador de 

todas as artes, faz para representar a vida e criar universos tão semelhantes ao cotidiano, bem 

como a inquietação por compreender a associação entre os três construtos constituíram 

estímulos pessoais que também justificam essa pesquisa. 

  



 

14  

 

2 FUNDAMENTAÇAO TEÓRICA  

Com o intuito de incrementar a compreensão dos construtos estudados neste TCC, quais 

sejam, atitudes, comportamentos e dissonância cognitiva, são apresentados neste capítulo 

autores laureados da literatura para que se possa embasar este trabalho e, posteriormente, 

nortear o estudo observacional em análise fílmica nele desenvolvido.  

Por uma escolha didática cada constructo é tratado separadamente, neste capítulo, como 

mostrado nos tópicos 2.1, 2.2 e 2.3. 

2.1 Atitudes 

As atitudes das pessoas numa organização podem afetar suas formas de se comportarem, 

portanto compreender as atitudes ajuda a entender os comportamentos e melhorar os 

relacionamentos.  

A atitude é um conjunto complexo de crenças, valores, personalidade, questões 

emocionais, sentimentais e intenções de comportamentos que as pessoas possuem, que se 

fundem, e expressam suas concepções, avaliações e/ou julgamentos sobre ideias, cotidiano, 

coisas ou outras pessoas, de acordo com Dubrin (2008), McShane e Glinow (2013). 

As atitudes, conforme Dubrin (2008), Robbins, Judge e Sobral (2011) e Marques (2015), 

são compostas por diversas forças que estão entrelaçadas basicamente por três componentes: (1) 

o cognitivo, que é ligado à convicção, intelecto e ao conhecimento; (2) o afetivo, ligado à emoção; 

e, (3) o comportamental, associado a uma pessoa ou a alguma coisa. Esses componentes, segundo 

esses autores, por sua vez podem revelar três tipos de atitudes no trabalho: (1) satisfação com o 

trabalho; (2) envolvimento; e, (3) comprometimento organizacional. 

Considerar essa tríade intrínseca na composição de atitudes possibilita uma 

compreensão maior da relação entre atitudes/comportamentos e sua complexidade, de acordo 

com Robbins, Judge e Sobral (2011). Esse entrelaçamento significa que caso haja a mudança 

em algum dos componentes haverá impacto em outro, o modificando. 

Afirmado por McShane e Glinow (2013), além dos três componentes tradicionais das 

atitudes ocorre um processo emocional paralelo envolvendo a lógica consciente, enquanto as 

emoções funcionam como acontecimentos geralmente inconscientes.  
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Atitudes, segundo Newstrom (2011) são sentimentos e crenças que determinam, em 

grande parte, o modo como os funcionários perceberão seus ambientes, comprometer-se-ão 

com as ações desejadas e se comportarão. As atitudes, de maneira geral, afetam o modo como 

as coisas são vistas e impactam nos comportamentos dos indivíduos. 

Atitudes são importantes do ponto de vista do comportamento organizacional, pois nelas 

estão integradas a percepção, a aprendizagem e as motivações. As atitudes são predisposição 

de reação que influenciam a resposta de uma pessoa, a uma coisa, ideia ou até mesmo uma 

situação, conforme Dubrin (2008). 

Como argumentado por Schermerhorn, Hunt e Osborn (2007), as atitudes são 

influenciadas pelos valores, mas enfocam pessoas ou objetos específicos, ao passo que os valores 

têm um foco mais amplo e, defendido por Dubrin (2008), os valores podem ser influenciados de 

maneira relevante por meio da comunicação e das atitudes expressas, direta e indiretamente. 

Salientado por Robbins, Judge e Sobral (2011), as atitudes importantes projetam valores 

fundamentais, interesse próprio ou identificação que podem ter uma estreita relação com o 

comportamento, demonstrando, assim, a conectividade entre atitudes, valores e 

comportamentos. Para esses autores, o componente comportamental é a causa da importância 

das atitudes nas organizações e que há maior chance de ocorrer discrepância entre atitudes e 

comportamentos, quando verificada a pressão social por um comportamento específico.  

O comportamento pretendido/intencionado gera uma atitude, essa intenção pode ou não 

ser colocada em prática e, dependendo de determinada circunstância, as atitudes e os 

comportamentos podem ser mais alinhados, consonante suas complexidades e podem ser mais 

fortes ou mais amenos. 

De acordo com os autores citados nesse construto pode-se dizer que as atitudes são 

compostas por um sistema internamente complexo nos indivíduos, abarcando pensamentos, 

percepções e sentimentos. Seus componentes, atrelados a outros fatores, são importantíssimos 

para a formação dos comportamentos. 

Os componentes das atitudes fazem parte e instigam os comportamentos, que são as 

ações exteriorizadas pelos indivíduos. Essas ações podem ser únicas, maquinais ou arquitetadas 

e podem sofrer ação cultural, do ambiente de trabalho, meio ambiente e das experiências de 

vida do indivíduo.  
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2.2 Comportamentos  

Este tópico parte do comportamento humano individual para o comportamento 

organizacional. O comportamento humano para Limongi-França (2005) é influenciado pelos 

familiares e pelo meio ambiente em que vivem. No âmbito profissional, de acordo com Vecchio 

(2008), a maior parte do comportamento humano nas organizações é um conjunto de 

instrumentos para que as pessoas alcancem o resultado que esperam. 

Para maior compreensão, Dubrin (2008) ratificou a influência do ambiente e sugeriu 

atenção às diferenças individuais, mencionando a existência de outros fatores que exercem 

influência no comportamento humano, como percepções, aprendizagem, valores e crenças 

pessoais. 

Nessa direção, Vecchio (2008) e Marques (2015) utilizaram-se de uma função 

desenvolvida pelo psicólogo Kurt Lewin para demonstrar a relação de dependência entre as 

pessoas e o ambiente, bem como sua importância na compreensão e predição do comportamento 

de uma pessoa. Comportamentos, decisões e ações são oriundos dos valores, de acordo com 

Marques (2015) e, tanto fora quanto dentro das organizações, os comportamentos humanos 

podem ser afetados pelas atitudes individuais.  

O comportamento humano individual pode ser observado, também, dentro de grupos e 

organizações. Nas organizações, de acordo com Schermerhorn, Hunt e Osborn (2007), Dubrin 

(2008), Robbins, Judge e Sobral (2011), Nelson e Quick (2012), o comportamento 

organizacional é um campo de estudo que examina os indivíduos, os grupos e as estruturas 

dentro dessas organizações, assim como suas interações que podem determinar os 

comportamentos. Complementarmente, McShane e Glinow (2013) afirmaram que o 

comportamento organizacional estuda acerca do que as pessoas pensam, sentem e fazem dentro 

e ao redor das organizações, uma vez que tal comportamento é originado dos comportamentos 

humanos dessas pessoas. 

Assim, a expressão comportamento organizacional, segundo Leite, Leite e Albuquerque 

(2012), é mundialmente utilizada para denominar habilidades humanas, que incluem 

motivações, estrutura e processos grupais, desenvolvimento de atitudes, comportamentos, 

percepções, aprendizados, processos de mudanças, planejamento, organização humano no 

trabalho, dentre outros elementos. 
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Um campo de pesquisa que auxilia a compreender, explicar e, até prever os 

comportamentos que ocorrem dentro de uma organização, é o conceito atribuído ao 

comportamento organizacional, por Wagner III e Hollenbeck (2020), complementando o 

raciocínio de Dubrin (2008), quando afirmou que, além de explicar e prever, é possível controlar 

o comportamento humano.  Alinhando-se, Limongi-França (2005) e Vechhio (2008) já 

argumentaram que a atenção do comportamento organizacional está focada em estudar o 

conjunto de ações, atitudes e expectativas que as pessoas têm no ambiente de trabalho. Soto 

(2002) também já chamara a atenção para esse foco, ao ensejar o comportamento organizacional 

como um conjunto de conceitos fundamentais que giram em torno da natureza das pessoas e 

das organizações, se relacionam e se referem aos atos e às atitudes dessas pessoas. 

Adicionando-se elementos à discussão, Nelson e Quick (2012) indicaram que o 

comportamento dos indivíduos nas organizações pode ser influenciado por fatores pessoais, 

como competências e habilidades, personalidade, percepção, atribuição, valores, atitudes e ética 

e, simultaneamente, por fatores situacionais tais como a organização, o grupo de trabalho, a 

vida pessoal e outros fatores ambientais. 

Como se pode observar, comportamento organizacional é um campo de estudo que 

percebe o indivíduo e o impacto com que os grupos, as estruturas organizacionais e suas 

interações podem gerar dentro de uma organização, possibilitando melhor compreensão e 

aproveitamento em prol de uma melhoria nas organizações de quaisquer naturezas. Após a 

discussão dos tópicos 2.1 e 2.2, abre-se a discussão do último tópico deste capítulo, qual seja, 

dissonância cognitiva. 

2.3 Dissonância Cognitiva 

A vida no cotidiano das pessoas é frequentemente composta por contradições, buscando 

constantemente por consonância. A tentativa de reconciliar cognições discrepantes é um anseio 

básico, natural do ser humano e, segundo Festinger (1975), a pessoa procura eliminar ou 

diminuir a dissonância, mais pela mudança de atitudes pessoais, do que pelo abandono da 

crença ou da opinião anterior. 

Como afirmado por Festinger (1975) essa discrepância resulta em desconforto e, 

consequentemente, um desejo de mitigar tal desconforto, por meio de: (1) mudança da atitude 
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básica; (2) mudança do futuro comportamento; (3) desenvolvimento de novas formas de 

explicar ou racionalizar a inconsistência decorrente da dissonância cognitiva. 

Conforme salientado por Aronson (2015) toda dissonância cognitiva produz desconforto 

que pode ser atenuado de três maneiras: (1) mudança do comportamento; (2) mudança na 

cognição; (3) acréscimo de novas cognições. Essas mudanças podem transformar a forma de se 

ver o mundo e de se comportar. 

A teoria da dissonância cognitiva, segundo Aronson (2015) e Andrade (2019), indica que 

o indivíduo modifica ou ajusta seu pensamento ou sua atitude com o propósito de manter a 

coerência entre suas cognições ou crenças contraditórias, assim garantindo, a si próprio, a 

manutenção de uma imagem positiva. Andrade (2019) ainda afirmou que, diante de uma situação 

de dissonância cognitiva, é comum as pessoas alterarem seus argumentos, tentando manter a 

consistência entre as opiniões contraditórias e ignorar elementos cognitivos dissonantes 

adicionando elementos consonantes. 

De acordo com essa teoria, e como pontuado por Aronson (2015), as pessoas em situações 

dissonantes tentam reduzi-las das seguintes formas: (1) com autoafirmação como forma de 

compensar o seu erro; (2) processando as informações de maneira tendenciosas para que tenha 

coesão com suas noções preestabelecidas; (3) valorando as decisões tomadas para manter a 

autoimagem; e, (4), conforme a sua cultura.  

O Quadro 1 contém a síntese dos meios utilizados pelos indivíduos para amenizar os 

desconfortos causados pela dissonância. 

Quadro 1: Síntese da Teoria da Dissonância Cognitiva 
Formas de Lidar com a Dissonância 

Autores Pontos Individuais Pontos Comuns 

Festinger  

(1975) 

Mudança da atitude básica; mudança do futuro 

comportamento; novas formas de explicar. 
Mudanças nas atitudes e comportamentos; 

justificativas. 

Aronson  

(2015) 

Harmonização do comportamento com cognição 

dissonante; justificativa do comportamento 

mudando cognição; justificativa do 

comportamento acrescentando cognições. 

Mudanças cognitivas e comportamentais, 

autoafirmação. 

Andrade  

(2019) 

Alteração de argumentos; consistência em 

opiniões contraditórias; ignorando elementos 

dissonantes; adicionando elementos consonantes. 

Alteração de argumentos; contraposição; 

justificativas. 

Fonte: Dados do Pesquisa 
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Quando uma pessoa diz alguma coisa e age de maneira contrária ao defendido, conforme 

Marques (2015), está sob o efeito da dissonância cognitiva. Entender esse mecanismo de ação 

pode contribuir para que as organizações adquiram a compreensão acerca de seus empregados. 

Para Dubrin (2008), McShane e Glinow (2013) e Marques (2015), crenças e sentimentos podem 

ser alterados para que haja relevante diminuição dessa inconsistência. Adicionando-se 

elementos à discussão, Robbins, Judge e Sobral (2011) afirmam que as pessoas se sentem 

motivadas a reduzir o desconforto da dissonância cognitiva quando: (1) acreditam que as 

atitudes ou o comportamento são importantes, (2) acreditam que a dissonância se deve a algo 

controlável e, (3) quando há altas recompensas envolvidas. 

As atitudes e os comportamentos têm sidos considerados de maneira dissociadas nas 

pesquisas organizacionais, segundo Leite, Silva e Silva (2020), algo que pode ser limitador para 

a compreensão dos fenômenos, havendo predileção dos estudiosos por pesquisas sobre atitudes. 

No entanto, esses autores apontam que essa dissociação pode vir a ser mitigada na utilização da 

análise fílmica, uma vez que tal análise possibilita a observação plena das personagens, o que 

incrementa a compreensão dos fenômenos estudados.  

As atitudes podem ser relativamente específicas em função de um objeto, geradas por 

faixa limitada de estímulos e, estáveis, podendo haver pré-disposições, posições e orientações, 

fazendo com o que sejam preditoras de comportamento e inferências. No entanto, é importante 

salientar e perceber as situações em que os indivíduos estão diante de alguma dissonância 

cognitiva que possa alterar as atitudes das pessoas e, consequentemente, seus comportamentos.  

Como se pode constatar, os indivíduos que estão em dissonância cognitiva buscarão 

atenuar o desconforto, alterando a forma como pensam, agem e/ou se comportam. Portanto, 

faz-se necessário compreender as atitudes e os comportamentos dentro da prerrogativa de 

compreensão da relação entre os três constructos aqui discutidos.  
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

O filme norte-americano escolhido como lócus deste estudo foi o “Dark Waters” – O 

preço da Verdade (2019), com duração de 126 minutos e 48 segundos, classificação 12 anos e 

direção de Todd Haynes, retrata uma batalha judicial e pessoal de Rob Billot, um advogado de 

defesa ambiental corporativa, contra uma gigante indústria química, a DuPont. A trama revela 

uma história baseada em fatos reais, permeada por dicotomias e contraposições, denotando a 

busca individual e coletiva por justiça. 

3.1 Abordagem de Pesquisa 

A abordagem de pesquisa utilizada neste trabalho foi a pesquisa qualitativa que, segundo 

Cooper e Schindler (2016), compõe um conjunto de técnicas interpretativas que procura 

descrever, decodificar, traduzir e, de outra forma, apreender o significado do que ocorre mais 

ou menos na sociedade. Essas técnicas, por suas características, tornam-se propícias à utilização 

de filmes. 

A pesquisa qualitativa, conforme Moreira (2005), utiliza as palavras oral e escrita, sons, 

imagens e símbolo que, dentre outras características da pesquisa qualitativa chamam a atenção 

acerca do modelo necessário para o trabalho, o foco na interpretação, a preocupação com o 

contexto e a orientação para o processo. 

Devido à influência dos meios de comunicação, bem como de filmes no cotidiano das 

pessoas, conforme Flick (2008), a pesquisa qualitativa também deve se utilizar desses filmes 

como recursos, uma vez que tais recursos notadamente são capazes de retratar a realidade, haja 

vista que, como mencionado por Flick, von Kardorff e Steinke (2004), os filmes têm o poder 

de fazer refletir acerca dos contextos, dos significados e das atitudes adjacentes a tais contextos.  

3.2 Método de Pesquisa 

O método de pesquisa nessa abordagem qualitativa foi o fenomenológico, pois ele busca 

compreender os significados e auxilia o pesquisador a aprofundar o fenômeno investigado, com 

base em (Silva, 2010), para quem a fenomenologia auxilia na compreensão dos significados das 

experiências subjetivas de determinado fenômeno social, de natureza individual. 

Nessa mesma linha Moreira (2004) admoestou sobre a correta utilização desse método, no 

caso da pesquisa qualitativa em geral e no método fenomenológico em particular, não se podendo 
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esquecer que os objetivos são explorar e desvendar conhecimentos, por intermédio da experiência 

vivida do sujeito e que é adequado quando se quer ressaltar a experiência de vida das pessoas.  

 O método fenomenológico, segundo Vergara (2016), busca o entendimento dos 

significados, por meio da leitura do cotidiano, da observação, de relatos centrados na vida das 

pessoas, biografia, diários e etc.  

3.3 Estratégia de Pesquisa 

A utilização de filmes como ferramenta didática ao processo de aprendizagem social, 

segundo Mendonça e Guimarães (2008), propicia que os personagens possam servir de modelos 

para aqueles que os observam. Para a pesquisa, possibilita a realização de estudos 

observacionais em análise fílmica, como legítima estratégia de pesquisa. 

Como salientaram Huczynski e Buchanan (2004), os filmes podem ser usados de 

diversas maneiras, tanto para descontrair, retratar a realidade e, até mesmo como artefatos 

culturais que facilitam a compreensão da vida social e organizacional.  

É possível entender as nuances da vida social e da vida organizacional, de acordo com 

Mendonça e Guimarães (2008), por intermédio dos reflexos realísticos e culturais mostrados 

nos filmes, o que corrobora autores aqui citados, como Flick, von Kardorff e Steinke (2004), 

Huczynski e Buchanan (2004), Flick e Denzin (2004) e Flick (2008), 

Como afirmado por Flick e Denzin (2004), os filmes são formas culturais e simbólicas 

que podem ser usados para revelar e iluminar características importantes da vida social. Para 

esses autores, a linguagem de emoção e os significados contidos nos filmes e nas fotografias 

formam um atributo especial que definem a realidade para os espectadores, que a interpretam.  

E, conforme salientado por Flick (2008), os filmes, juntamente com fotografias e 

filmagens, são cada vez mais utilizadas como fonte de dados de pesquisa fidedignas que podem 

auxiliar a captura de fatos e processos, que escapariam à percepção do pesquisador, caso ficasse 

a depender do olho humano. 

Neste TCC, o lócus do estudo observacional em análise fílmica desenvolvido, foi o filme 

“Dark Waters” – O preço da verdade, portanto, aqui consolidando a estratégia de pesquisa da 

análise fílmica.  
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3.4 Estratégia de Coleta de Dados 

A estratégia de coleta adotada foi a de observação qualitativa indireta e não participante, 

com protocolo de observações, como apontado por Creswell (2010). De acordo com Leite, 

Amaral, Freitas e Alvarenga (2012), nos estudos observacionais em análise fílmica privilegia-

se a observação metódica e planejada, na modalidade indireta e não-participante, como 

estratégia de coleta de dados. 

Segundo Cooper e Schindler (2016), os estudos observacionais indiretos podem ter mais 

acurácia e enquadram-se na perspectiva de uma análise apurada de comportamentos. Ainda de 

acordo com esses autores, a observação indireta é menos tendenciosa e mais flexível que a 

observação direta, sobretudo capaz de proporcionar uma análise mais precisa, haja vista que o 

registro permanente poderá ser revisitado.  

Ademais, como afirmado por Champoux (1999), as metáforas oferecem novas formas 

para se vivenciar os fatos e, os filmes, em particular, oferecem muitas possibilidades para a 

criação de imagens metafóricas envolvendo teorias e conceitos abstratos e/ou temáticas 

complexas e sensíveis.   

Como observado por Huczynski e Buchanan (2004), os filmes podem ser analisados, 

revelando pontos de vistas, argumentos e teses. Esses autores também indicaram que as narrativas 

fílmicas podem ser vistas como teorias latentes de processos de comportamento organizacional, 

em que são conectados eventos e ações às consequências de determinado contexto.  

Por sua vez, a metáfora é uma figura de linguagem que, segundo Vergara (2015), 

valendo-se da comparação entre dois conceitos diferentes, tem como objetivo formar outros 

conceitos. Para tanto, de acordo com Leite, Amaral, Freitas e Alvarenga (2012), a 

sistematização e o controle requerido dos procedimentos científicos, podem ser obtidos por 

meio da coleta de dados por observação simples, seguidas por um processo de análise e 

interpretação, com posterior discussão dos resultados obtidos. 

Partindo desse princípio, o tratamento dos dados coletados por intermédio das metáforas no 

filme é perfeitamente possível. Segundo Leite e Amaral (2012) a consideração da multiplicidade de 

discursos e linguagens torna a metáfora cinematográfica extremamente relevante. 
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3.5 Estratégia de Análise  

Este TCC utilizou, em primeiro lugar, a análise das proposições teóricas, com base em Yin 

(2010), seguida da análise reflexiva, com base em Vergara (2015), que faz parte da interpretação. 

Como a análise interpretativista pode ser proveniente da fenomenologia, também pode ser utilizada 

para compreender os significados da existência humana, conforme Silva (2010). 

De acordo com Vergara (2016), os principais passos para que se possam alcançar os 

objetivos da pesquisa dizem respeito a: coleta, tratamento e interpretação dos dados, assim 

como à associação entre tais objetivos e formas de atingi-los. Assim, a análise reflexiva vai ao 

encontro do objetivo específico de analisar as associações entre atitudes, comportamentos e 

dissonância, vistos no filme. 

O tipo de classificação escolhido para a identificação do material coletado, conforme 

embasado por Vergara (2016), inicialmente foi a categorização por grade fechada, a priori, 

tomando-se a denominação dos constructos definidos para a fundamentação teórica, lá 

separados didaticamente e, aqui transformados também em categorias adotadas para análise, 

juntando-se os tópicos 2.1 e 2.2 para a Categoria 1 e mantendo-se o tópico 2.3 para a Categoria 

2. Ainda com base em Vergara (2016), na Categoria 1 foram identificadas três Subcategorias, 

a posteriori, por intermédio da grade aberta. Contextualiza-se que, com a junção das duas 

formas de categorização, neste TCC foi utilizada a grade mista elucidada por essa autora. 

Portanto, os aspectos metodológicos aqui utilizados coadunaram para que os objetivos 

da pesquisa desenvolvida fossem atingidos, pois deram subsídios para o desenvolvimento do 

estudo observacional em análise fílmica com o rigor e a sistematização necessários. 

Ressalta-se, no que tange ao cumprimento dos aspectos éticos deste TCC, de acordo 

com as orientações do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, da Universidade Federal de São 

Paulo que: (1) “pelo Art. 8º, os projetos de pesquisa que não envolverem seres humanos, direta 

e indiretamente, nem animais vertebrados vivos, momentaneamente estão dispensados de 

cadastro no CEP, até que o sistema de registro seja reativado”; (2) “pelo parágrafo único para 

os casos previstos no caput, será exigida Declaração de Responsabilidade, assinada 

obrigatoriamente pelo (a) estudante, pelo(a) professor(a) orientador(a) ou pesquisador 

responsável e, pelo(a) chefe de departamento ou equivalente, ao qual esse(a) professor(a) 

estiver vinculado. Esse documento deve ser anexado ao projeto de pesquisa e apresentado ao 
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respectivo curso de graduação ou programa de pós-graduação”; (3) o projeto de pesquisa deste 

TCC teve sua Declaração de Responsabilidade assinada pela Prof.ª Orientadora, pelo Discente 

e pela Diretora Acadêmica do Campus Osasco, depositada juntamente com esse projeto em 

16.08.2021, no Departamento Acadêmico de Administração.  
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Este capítulo tem a finalidade de apresentar e analisar os dados obtidos a partir do lócus 

de pesquisa, o filme Dark Waters – O Preço da Verdade e, concomitantemente discutir os 

resultados dessa análise em consonância com a Fundamentação Teórica contida no Capítulo 2 

e com os Aspectos Metodológicos expostos no Capítulo 3. A pesquisa apresentada neste 

capítulo utilizou-se da observação indireta e não participante, com registros feitos no Protocolo 

de Observações desenvolvido por Leite e Leite (2012), Anexo 1. 

Em uma breve contextualização desse lócus, o filme começa com jovens de Parkersburg 

West Virginia, no ano de 1975 que, à procura de diversão, invadem uma propriedade privada para 

se refrescarem num lago e são flagrados por trabalhadores na calada da noite, que estão 

despejando alguns resíduos na água. O longa tem um enredo não linear, ou seja, não há uma 

ordem cronológica. Na sequência se apresenta uma reunião de 1998 em Cincinnati Ohio, em que 

os sócios da Taft, Stettinius & Hollister renomada empresa de advocacia, apresentam a promoção 

do mais novo sócio, conhecido por defender grandes indústrias do setor químico, o Sr. Robert 

Billot, doravante aqui denominado Billot, respeitado pelo trabalho que executa, gosta do que faz 

e é muito dedicado. Certo dia foi procurado por um humilde fazendeiro, conterrâneo de sua 

família no interior, incomodado com as estranhas mortes ocorridas em seu rebanho, pedindo-lhe 

ajuda. Após um período de reflexão, Billot resolveu visitar sua avó, e se propôs a ajudar o 

fazendeiro. Utilizando-se de seu prestígio, conseguiu acesso a diversos documentos internos da 

DuPont que o levaram a suspeitar que havia algo de errado. Investigando com mais afinco as 

informações, deparou-se com irregularidades, crimes socioambientais, trabalhistas, dentre outras. 

Os critérios de escolha desse lócus de pesquisa foram:  

(1) possibilidade de visualizar os processos que denotam as atitudes e os 

comportamentos apresentados na vida pessoal, profissional e social das personagens escolhidas 

como foco de observação, conforme caracterização no Quadro 2;  

(2) possibilidade de observar suas dissonâncias, bem como os meios que utilizam para 

amenizar seus conflitos internos.  

Ademais, o dia a dia de trabalho em um grande escritório de defesa corporativa, as 

percepções e crenças dessas personagens acerca da normalização de crimes cometidos pelas 
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grandes empresas, contribuem para que haja aprofundamento no estudo e se permita traçar uma 

relação da arte com a vida. 

Quadro 2: Principais Personagens Analisadas: 

Personagens Ocupação Característica 

Robert Billot Sócio Advogado Experiente, inteligente, determinado, sisudo e hábil. 

Sarah Billot Advogada, esposa Forte, inteligente, acolhedora, empática. 

Willbur Tennant Fazendeiro Humilde, sábio, ranzinza e o responsável pela primeira ação.  

Phil Donnelly Diretor Jurídico da 

DuPont 
Manipulador, sarcástico, ardiloso, cínico. 

Tom Terp Chefe de Billot Compreensivo, coerente, rígido, justo.  

Larry Winter Advogado  Advogado parceiro de Billot em West Virginia. 

James Ross Colega de trabalho    

de   Billot      
Advogado negro, amigo de Billot, sócio minoritário que sempre 

faz piada sobre a origem e a diploma de Billot. 

Charles 

O. Holliday 

Presidente da 

DuPont, à época 
Experiente, aparentemente tranquilo, omisso. 

Casal Kiger Moradores Moradores de West Virginia que encabeçaram o processo 

comunitário. 

Fonte: Dados do Pesquisa 

Esse filme possui 126 minutos e 48 segundos de duração, foi assistido sem interrupções 

quatro vezes, totalizando 505 minutos e 12 segundos, distribuídos da seguinte maneira: (1) duas 

vezes para reflexão e estabelecimento de uma visão geral para a escolha do lócus; (2) uma vez, 

em prol da confirmação de seleção das cenas e contextualização dos construtos; (3) uma vez 

para consolidar o entendimento e realizar uma revisão geral do material coletado. 

Para a realização das microanálises das 48 cenas catalogadas, o filme foi assistido tantas 

vezes quantas necessárias, com interrupções e retorno às cenas para registros no protocolo de 

observações e, sem interrupções para escolha e confirmação do lócus, bem como para 

confirmação das análises, o que resultou num investimento total de 1.555 minutos e 57 

segundos de coleta e microanálises.  

Utilizando-se como base os objetivos deste trabalho, a princípio foram pré-selecionadas 

26 cenas e, com olhar crítico, selecionadas 23 cenas que transitam em torno dos construtos 

desenvolvidos na fundamentação teórica e, aqui utilizados como categorias de análises, 

estabelecidas a priori: (1) atitudes e comportamentos; (2) dissonância cognitiva. 
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Categoria 1: Atitudes e Comportamentos 

Esta primeira categoria de análise está contemplada em todas as 23 cenas selecionadas, 

pois, de certo modo, todas essas cenas esboçam algum tipo de atitude e comportamento, quer 

sejam pelas personagens principais observadas, quer sejam pelas coadjuvantes, utilizadas para 

representar a sociedade.  

Foram adotadas, a posteriori, três subcategorias para possibilitar a identificação de 

novos elementos importantes em cada uma delas:  

(1) Atitudes e Comportamentos Profissionais;  

(2) Atitudes e Comportamentos Pessoais;  

(3) Atitudes e Comportamentos Sociais.  

Uma vez concluída a apresentação e a análise dos dados coletados, assim como a 

discussão dos resultados para essas três subcategorias, será retomada a discussão dos resultados 

da categoria aqui apresentada, tendo como principais referências Dubrin (2008), Robbins, Judge 

e Sobral (2011) e Marques (2015) e os componentes cognitivos, comportamentais e afetivos, o 

que não significa a exclusão de outros autores discutidos na fundamentação teórica. 

Subcategoria 1: Atitudes e Comportamentos Profissionais  

Integram essa subcategoria os dados coletados que ilustram e auxiliam na compreensão 

dos construtos e têm como referências os componentes que revelam atitudes e comportamentos 

no trabalho.  É importante salientar que uma mesma cena pode ser utilizada em mais de uma 

subcategoria/categoria e, não necessariamente, na ordem cronológica do filme.  

No Quadro 3 encontra-se parte relevante dos registros das cenas 1, 2, 12, 15, 26, 27 e 

40, feitos no Protocolo de Observações completo.  

Quanto à sistematização do estudo dessa subcategoria, contextualiza-se que, cada uma 

dessas sete cenas, detalhadamente descritas, foi analisada de per si e, em seguida, cada análise 

subsidiou as discussões dos respectivos resultados. 
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Quadro 3: Cenas Selecionadas – Atitudes e Comportamentos Profissionais 

Cena Tempos Descrição Linguagens Fílmicas 

01 

 

I: 0:19' 

F: 3:23' 

 

1975, Parkersburg (West Virginia): 

Jovens, na flor da idade, em busca de 

diversão e deslocam-se de carro pela 

estrada até um local afastado, 

aparentemente uma propriedade privada, 

com acesso restrito, para banhar-se em 

um lago numa noite quente, são 

surpreendidos por um barco a motor 

tripulado por 02 pessoas que os 

repreendem, xingam e os expulsam, e 

segue despejando algum material no lago 

até o amanhecer. 

Som de Arrancada de carro, grilo, 

escuridão; Música ao fundo “Stop the 

world and let me off” versão country de 

Waylon Jennings, sucesso na billbord Hot 

Country Single em 1965, tocada pelos 

jovens no caminho para o lago (diversão). 

Trilha de Marcelo Zarvos, Opening Credits 

 

02 I: 03:24' 

F: 04:49' 

1998 - Cincinnati Ohio - Apresentação do 

novo sócio. Um carro dobra a esquina em 

um cruzamento ainda vazio de 

madrugada, aparece pela primeira vez 

Robert Billot, organizando a sala de 

reunião. Saudação de início, pelo gestor, 

citando a lista dos presentes 

representantes das empresas e ocorre a 

apresentação do novo sócio da Taft, 

Stettinius & Hollister. 

Som de Arrancada de carro; Bandeira 

americana no topo de um edifício, 

Logotipo da EPC, jogo de cenas no vidro 

jateado da sala de reunião que se 

assemelha a um descortinamento e som de 

suspense. 

12 I:25:04' 

F:28:06' 

 

Provas em fitas: Billot resolve assistir as 

fitas que Tennant gravou e mostra para 

Tom. 

Trilha sonora de terror, ao mostrar as 

imagens do vídeo, sons de moscas 

varejeiras. Livro, troféus e quadros na sala 

de Tom, aliança.  

15 I:35:55' 

F: 40:16' 

 

Levantamento de provas: Billot conversa 

com Tom e diz que precisará de um 

advogado de West Virginia para 

processar a DuPont e conseguir o 

levantamento das provas. 

 

Tela preta sugerindo o elevador de carga 

no armazém; trilha Sonora de Marcelo 

Zarvos "Sea of boxes"; o anel da justiça 

tem um foco especial quando Billot usa o 

telefone. Recurso de câmera acelerado 

time-lapse passando a ideia de que Billot 

passou horas naquela sala com os papéis. 

26 I: 72:01' 

F: 77:11' 

 

Apresentação de um novo caso aos 

acionistas, com pedido de monitoramento 

médico da comunidade. 

Trilha sonora "End Credits" Marcelo 

Zarvos. Papéis empilhados, demonstrando 

profundidade na pesquisa e seriedade. 

27 I:77:12' 

F:83:38' 

 

2002: O julgamento da ação coletiva e 

uma surpresa não contada 

 

Placas de saída no encontro com Tennant e 

em frente aos Advogados, bebedouro 

fazendo alusão à água limpa. Ênfase à 

comunicação não verbal. Phil, agente da 

EPA. A mesa da juíza, dos representantes 

da DuPont e dos advogados de acusação 

possuem copos e jarras com água.  

40 I:107:01' 

F: 110:18' 

Diagnósticos Clínicos após o quarto corte 

no salário. 

Placa de saída está turva, fazendo alusão à 

situação de Billot. Expressão facial de 

desespero e alívio de Sarah. Iluminação 

amarela num ambiente tranquilo. 

Fonte: Dados Oriundos do Protocolo de Observações 

A Cena 1 mostra uma aventura juvenil em Parkersburg em 1975, música country 

animada, arrancada de carros pela estrada e adolescentes entrando sem autorização em uma 
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afastada propriedade privada para se refrescarem num lago. A invasão é flagrada por 

trabalhadores que, na calada da noite, estão descartando alguma substância no lago e, o curioso 

é que eles utilizam uniforme e equipamentos de proteção. Forma-se, ao despejar-se tal 

substância, um espelho d'agua com espuma, que muito se assemelha a algum produto químico. 

É com esse tom de mistério e contravenção que, a partir dessa cena, se iniciam as análises. 

Percebe-se alinhamento com Nelson e Quick (2012), nas atitudes e nos comportamentos 

dos trabalhadores que, utilizando equipamentos de proteção individual, se incomodam com a 

invasão dos jovens, mas não se incomodam com o descarte dos resíduos na água e seus possíveis 

impactos ambientais, por não questionarem criticamente o que estão operacionalizando.  

Em relação à Cena 2, são observadas ruas vazias, ainda é bem cedo, um escritório, ainda 

com luzes apagadas e, com a chegada da secretária, as luzes são acessas, aparecendo uma sala 

de reunião organizada com pastas. Há uma grande interação entre os convidados, o anfitrião 

apresenta Billot aos demais presentes e o elogia pelos serviços prestados. Nessa cena são 

notáveis, de forma indireta, seu comprometimento e sua dedicação, além de certa ansiedade. 

Seu semblante transmite agradecimento e sensação de humildade, ratificando o que Robbins, 

Judge e Sobral (2011) disseram sobre os três tipos de atitudes no trabalho. 

Na Cena 12, Billot assiste em casa as fitas que lhe foram entregues por Tennant, 

contendo as possíveis provas de que algo não estava certo, depois as leva para o escritório e 

mostra para Tom. Nos vídeos aparecem autópsias feitas por Tennant e as condições em que os 

animais morriam, problemas nas arcadas dentárias, nos órgãos vitais etc.  

No escritório, Billot pede autorização a Tom para abrir um processo contra a DuPont, a 

fim de descobrir o que está acontecendo. Tom rechaça a ideia, dizendo que Tennant deve 

contratar um advogado local, mas Billot diz que há algo de errado na propriedade que se parece 

com um cemitério e que seria algo pontual, o pedido de investigação e o levantamento de 

provas, uma disputa por propriedade, e que os advogados locais têm medo da DuPont. Tom o 

indaga e Billot diz acreditar que será interessante para a empresa esclarecer os fatos. Tom 

pergunta-lhe se ele realmente acredita que a DuPont iria agradecer o processo e Billot contra-

argumenta dizendo que apenas ajudará um amigo da família e pede a autorização de Tom, que 

lhe pergunta: “quem precisa de ajuda? Você ou o fazendeiro?”. Billot diz que novos sócios 

devem trazer novos clientes e discutem sobre os custos envolvidos. Billot consegue a 

autorização, desde que seja rápida, segundo Tom.  
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Billot liga para Phil contando-lhe sobre sua intenção e pede-lhe ajuda para conseguir as 

informações que necessita. Phil mostra-se surpreso com a ação, mas responde-lhe que enviará 

tudo sobre resíduos tóxicos em Dry Run, mostrando-se disposto a ajudar o mais rápido possível, 

pois também deixa clara a sua preocupação com Billot.  

Nessa cena percebe-se certa esperança de Billot, certo autoengano, cinismo na fala de 

Phil, bem como a confiança que Tom deposita em Billot.  Há uma conexão entre os sentimentos 

e as crenças de Billot e Tom que vão ao encontro do que Newstrom (2011) dissera.  

Na Cena 15, Billot, acreditando conseguir reunir as provas que necessita para comprovar 

sua suspeita, conversa com Tom sobre a reação de Phil. Tom diz que a Taft está numa discussão 

idiota com a DuPont.  Billot diz que conseguirá uma ordem judicial e descobrirá o que tem no 

aterro e informa a Tom que seguirá com o processo. Liga então para um advogado conhecido, 

Larry Winter de West Virginia que, do outro lado da linha com sorriso no rosto, diz lembrar-se 

de Billot e da ocasião em que Phil tentava convencer Billot a jogar golfe com eles. Ao receber a 

notícia do processo contra a DuPont, muda automaticamente de semblante, fica sério e diz: você 

o quê? Aceita o desafio e, no outro dia aparece no Fórum do Condado de Wood, Virginia 

Ocidental para dar entrada no processo contra a DuPont. Todos aparentemente o conhecem no 

fórum, a secretária o indaga: mas o senhor não representa a DuPont? Representava, responde ele.  

Phil liga para Billot, em tom escarnecedor e diz que o levantamento das provas está 

seguindo. Caixas e mais caixas de documentos antigos chegam ao escritório Taft. Tom não 

acredita, ao ver Billot numa sala rodeada de caixas e documentos empoeirados. Sua amiga, 

grávida, vai ver o que está acontecendo e Billot rejeita sua ajuda. Uma caixa cai e ele encontra 

um convite de Natal datado de 1957. Focado, tenta dar uma ordem lógica aos dados. Billot mostra 

senso crítico e raciocínio lógico muito apurados.  

Essa cena esbanja desconfiança, necessidade de solidão, um misto de sentimento de 

frustação, indignação, persistência, comprometimento com o trabalho, especificamente com essa 

causa. Pode-se notar que as atitudes e os comportamentos são influenciados pelos valores, como 

afirmado por Schermerhorn, Hunt e Osborn (2007). 

A Cena 26 contempla todos os sócios numa sala de reunião, Billot começando uma 

apresentação. O nosso requerente principal é o Sr. Joe Kiger, ele diz, requerente em potencial, 

os sócios vão ter que aprovar, diz Tom. O Sr. Joe Kiger, professor de Educação Física de 
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Parkersburg, West Virginia, em nome de 70 mil moradores locais, cuja água a DuPont 

envenenou deliberadamente nos últimos 40 anos. Uma ação coletiva? Pergunta um dos sócios. 

Tom interpela que deixem Billot terminar.  O casal Kiger foi notificado pela Cia. de Água local 

de que a DuPont havia encontrado pequenas concentrações de C-8 no abastecimento de água 

deles, mas que não era motivo de alarme, porque as concentrações eram seguras. Por quê? Por 

que a DuPont disso isso? Billot escreve no bloco Flip Chart sobre as proporções de C-8, que a 

DuPont considerava segura, e diz que um único vestígio de C-8 deixa a água prejudicial à saúde. 

A DuPont disse à Autoridade de Água local que não se preocupasse, só que era mentira. 

Mentira? Indaga um dos sócios. Billot continua dizendo que a DuPont tem testado secretamente 

esses poços, há décadas. Eles sabiam que contaminaram as águas em até seis (6) vezes a mais 

do nível. E graças ao caso Tennant, agora nós também sabemos. Espere aí, diz David. Não há 

uma regulação para isso, certo? No que concerne à EPA, pode ser que estivesse tudo uma 

maravilha. A EPA não estabeleceu um padrão, é verdade. Mas a DuPont estabeleceu, concluiu 

Billot. E só o que a lei requer para ganhar uma causa como esta é demonstrar que a DuPont 

excedeu do que ela própria considera seguro. Autorregulação. Se o que diz está certo, pergunta 

outro participante, por que a DuPont diria alguma coisa a esse Departamento de Água? Parece-

me que estão exercendo sua cidadania corporativa neste caso.   

Billot, continuando a explicação, diz que geralmente se tem um ano para mover uma 

ação. Um ano, a partir do momento em que descobre que sua água está contaminada. Essa carta 

parece estar dizendo às pessoas que a água é segura, mas na verdade está notificando de que 

não é. A DuPont deu início a contagem. A carta foi enviada há onze meses. Assim que 

perceberam que nós sabíamos, e em 30 dias, eles vão se safar. Tom conclui, este é o caso 

proposto. Mas tem outra coisa a se considerar. Billot discorre sobre bioacumulação de C-8, ele 

cresce dentro de nós. Alguns membros da ação coletiva que não estão doentes hoje, ficarão 

doentes amanhã. Precisamos de um jeito de protegê-los no futuro. Santo Deus, Tom! diz David. 

Se está pensando em usar monitoramento médico pode esquecer. Um momento, pede Tom. 

Billot continua, monitoramento médico é uma reivindicação permitida em West Virginia. Se 

uma empresa expõe uma comunidade a alguma coisa que a faz adoecer, ela tem que monitorar 

a saúde dessa comunidade por tempo indeterminado. Está criando responsabilidade por mera 

exposição? Indaga outro sócio. É algo sem precedentes. Billot responde: Exato! Por isso que 

seis meses atrás lutamos com afinco contra isso, diz outro sócio. E vocês perderam. Billot 
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afirma: nossos clientes têm o direito de se beneficiarem da lei. Clientes em potencial, 

novamente diz Tom.  

O mais novo sócio, James Ross, começa a falar sobre a paixão e sobre o quanto Billot é 

fervoroso e aplicado, elogia o caso ganho do fazendeiro, mas diz que ele está exagerando e 

insinua que Billot está tentando extorquir uma empresa americana icônica, querendo lucrar com 

as informações privilegiadas que possui, agindo de má fé, como um informante. Tom corta a 

conversa e diz que ele é quem está presidindo esta reunião. Tom continua perguntado se alguém 

ao menos leu as provas que Billot coletou? A negligência intencional e a corrupção? Leiam e 

me digam se devemos ficar de braços cruzados. É por isso que os americanos odeiam os 

advogados. É essa sujeira que estimula advogados como Ralph Nader no mundo. Deveríamos 

querer pegar a DuPont, pois empresas americanas devem ser melhores e se não forem, devemos 

forçá-las a ser. É assim que se constrói fé no sistema. Sempre defendemos que as empresas 

sejam feitas por gente e essas pessoas passaram dos limites.  

Essa cena apresenta vários dados indiretamente observáveis, tais como confiança, 

reconhecimento pelo trabalho, inveja, perseverança, senso de justiça, honestidade e propriedade 

no conteúdo apresentado. Os valores fundamentais, interesses próprios e a identificação estão 

associados aos comportamentos das personagens, como fora salientado por Robbins, Judge e 

Sobral (2011). 

A Cena 27 traz um escritório de advocacia parceiro de Billot, onde há uma espécie de 

call center para os clientes e diz um advogado: “O que vou mostrar pode ser surpresa para vocês 

que são advogados de empresas como vocês, mas advogar é mais do que inundar o outro lado 

de documentos. Na minha área é preciso tocar as pessoas, sabe”.  Aparecem Billot, Larry e 

outro Advogado especializado em causas coletivas. No escritório há diversas mulheres 

telefonistas que têm a função de escutar atentamente as pessoas que fazem parte das ações 

comunitárias. O advogado diz que é ali que eles vão para saber a dor dos clientes e que é o seu 

dever fazer o júri sentir essa dor.   

No dia do julgamento aparecem os três nas escadarias do tribunal. Billot continua 

insistindo para tocarem no assunto da parte por bilhão de C-8 e o advogado responde-lhe para 

relaxar. Billot diz para eles irem entrando na sala de audiência. Para em frente ao bebedouro e 

escuta: Eu não beberia essa água. A voz era de Tennant, em uma cadeira de rodas, acompanhado 

pela esposa. Não deixe que eles te calem, o mundo inteiro precisa saber, diz Tennant. Vai saber, 
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diz Billot. Larry aparece e diz que a audiência irá começar. Billot segura na mão da esposa de 

Tennant se despedindo e entra na sala. Phill encontra-se sentado ao lado do advogado e os 

cumprimenta com um sorriso ‘amarelo’. A juíza inicia a sessão dizendo que estão ali para julgar 

o pedido de extinção da ação do Sr. Kiger et. all e pergunta pelo Sr. Wallace. O advogado diz 

seu nome completo, Edgard Wallace e que representa a E.l. DuPont de Nemours & Company, 

mais conhecida como DuPont. Sim, já ouvi falar dela, diz a juíza. O Sr. Wallace começa 

apresentando o Teflon como uma maravilha, mas rapidamente é interrompido e informado que 

ali era um tribunal e não canal de vendas. As pessoas presentes riem. Ele continua com a linha 

de raciocínio. Os requerentes haviam informado que a DuPont não respeitava os níveis de 

segurança de C-8 no abastecimento de água local, que o pedido é irrelevante e o que realmente 

importa é o que o Governo elege como seguro. Há um alvoroço entre Billot e o advogado 

parceiro. A juíza pergunta-lhes se está havendo algum problema. O advogado parceiro, agora 

identificado com Sr. Deitzler, responde-lhe com sarcasmo: a DuPont esconde há algum tempo 

do governo sobre o perigo do C-8 e ainda pedem para saírem impunes?  

O governo não regula o C-8. O Sr. Wallace diz que a acusação não procede e apresenta 

uma representante da EPA, que informa que o nível aceitável de C-8 é de 150 partes/Bilhão e 

que os níveis estão bem abaixo do aceitável. E, ainda, que há um comitê especializado nessa 

questão. Phill olha para Billot e sorri como se tivesse um trunfo. Deitzler, juntamente com 

Billot, questionam quem são os integrantes desse comitê e querem sabem onde estão esses 

relatórios. Recebem como resposta, que o comitê é formado por oficiais da agência, 

representantes da comunidade científica, acionistas e, a própria DuPont. O Sr. Deitzler continua 

interrogando sobre a alteração dos níveis aceitáveis de C-8 e sobre a falta de nexo da defesa. A 

representante da EPA diz que irão revelar uma nova tolerância numa próxima audiência pública. 

Há protestos na saída do julgamento, pedindo água limpa e uma reportagem no final, em que 

Deitzler diz que os padrões de segurança da DuPont eram uma farsa e, graças a decisão da juíza, 

o julgamento vai ser hoje, porque, se o Estado de West Virginia não fizer a DuPont parar de 

envenenar os cidadãos, então nós pararemos.  

Nessa cena há indícios de corrupção, escárnio com a justiça, deboche sobre as leis 

vigentes, pretensão, pedantismo e um toque de esperança. É perceptível a influência do 

ambiente no comportamento das pessoas como ratificou Dubrin (2008), há toda uma estrutura 

para dar suporte aos advogados, como planejamento, grupos formados para defender os seus 
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interesses, processos grupais e, ademais nota-se organização humana no trabalho, o que reforça 

o conceito de Leite, Leite e Albuquerque (2012). 

Na Cena 40, Billot aparece na máquina de ressonância magnética. Sarah está na sala de 

espera, enquanto Tom fala ao telefone, cancelando a reuniões com Jerry. A médica vem ao 

encontro deles e lhes diz que acreditam que Billot provavelmente teve um AIT - Ataque 

Isquêmico Transitório. Uma breve falta de fluxo sanguíneo para o cérebro, simulando os sintomas 

de um AVC. Com licença, diz Tom. Um AIT? Não foi breve. Demorou a passar. Sarah pergunta-

lhe: pode ser veneno? Não entendi, diz a médica. Sarah continua. Pode ser que alguém o tenha 

envenenado? Não, Sra. Billot. Isso é neurológico. Sarah complementa: disse que não foi um AVC. 

Desta vez não, diz a médica. O que quer dizer? Quero dizer que ele não pode deixar de tomar os 

remédios. E precisa reduzir todas as fontes de estresse em sua vida. Sarah informa: ele está sob 

enorme pressão no trabalho. Bem, isso precisa mudar. Mas ele é jovem. Não devia ter essas 

disfunções. Ele está sedado, mas você pode vê-lo. Passo para vê-lo amanhã. Obrigada.  

A médica afasta-se, Sarah respira fundo e Tom, aproximando-se diz: eu vou te deixar à 

vontade, se precisar de alguma coisa, me ligue. Sai devagar. Sarah diz: eu preciso que você pare 

de fazê-lo se sentir um fracasso. Eu compreendo o estresse pelo qual a família está passando, diz 

Tom. Por favor, me trate de igual para igual. Rob te contou que vivia mudando de casa quando 

criança? Eu... hum... Dez vezes antes de terminar o colégio. Sem amigos, sem vínculos. Só ele, a 

irmã e os pais dele. Daí eu apareci e você também e... a Taft não é só um trabalho para ele. É um 

lar, e... ele estava disposto a arriscar tudo, por um estranho que precisava de ajuda. Agora, você e 

eu podemos não saber o que é isso..., mas não é fracasso. Sai. Tom fica no corredor, atônito. Sarah 

entra no quarto de Billot que se encontra sedado, o acaricia e chora lamentando o ocorrido.  

Nessa cena há força e contundência, simultaneamente. Pode-se perceber a força e o 

coração de Sarah que, mesmo com medo de perder seu esposo, se posiciona e cobra uma postura 

mais empática de Tom, salientando o que Limongi-França (2005) afirmara. Sarah acolhe Billot 

e, nela, pouco antes pairaram desconfiança/suspeita de que a DuPont pudesse ter cometido 

alguma tentativa de homicídio. 

Nessa subcategoria, as cenas analisadas vão ao encontro do que afirmaram Dubrin 

(2008), Robbins, Judge e Sobral (2011) e Marques (2015) sobre os componentes cognitivos, 

comportamentais e afetivos que atuam nas atitudes. Do mesmo modo, sobre os sentimentos e 
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crenças dos indivíduos que Newstrom (2011) explicitara para gerar seus comportamentos diante 

dos contextos nos quais estão inseridos, como observado na Cena 1.  

O comprometimento e a assiduidade de Billot com o trabalho, seu foco e sua persistência 

no levantamento de provas para ajudar um ‘amigo’ da família, seu prestígio junto aos clientes 

e ao gestor, o bom relacionamento com seus pares, assim como seus conhecimentos e seu 

intelecto para a junção das pistas, seu envolvimento e comprometimento com a organização, 

traduzidos pela apresentação dos fatos encontrados aos acionistas, a busca de James Ross em 

reafirmar os seus valores para ser notado, bem como os valores da empresa,  também estão 

alinhados ao que disseram Limongi-França (2005), Vecchio (2008) e Nelson e Quick (2012), 

sobre o comportamento dos indivíduos nas organizações serem influenciados por fatores 

laborais, pessoais e sociais. Observa-se que, com todos os atributos de um bom funcionário, 

Billot não escapou do estresse causado pelo trabalho, em razão de cobranças por resultados.  

Na cena 40, em que Sarah se encontra com Tom em um hospital, quando da internação 

intempestiva de Billot, é mostrada a importância de se enxergar as pessoas como indivíduos 

que pensam, sentem e agem nas organizações, como afirmaram McShane e Glinow (2013), 

fazendo-se necessária uma organização empática e com melhores relações de trabalho.  

Subcategoria 2: Atitudes e Comportamentos Pessoais 

Para evidenciamento dessa subcategoria os dados coletados ilustram e auxiliam na 

compreensão dos construtos e têm como referências os componentes que revelam atitudes e 

comportamentos pessoais.   

Encontram-se elencadas no Quadro 4 as cenas 6, 13, 19, 22 e 38, as quais apresentam a 

complexidade das atitudes e dos comportamentos pessoais observadas nas personagens 

observadas em cada cena.  

Ressalta-se que, do mesmo modo que foi sistematizado na Subcategoria 1, nessa 

Subcategoria 2 cada uma dessas cinco cenas também foi descrita detalhadamente, analisada de 

per si e, em seguida, cada análise subsidiou as discussões dos respectivos resultados. 
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Quadro 4: Cenas Selecionadas – Atitudes e Comportamentos Pessoais 

Cena Tempo Cena Descrição Linguagens Fílmicas 

06 I:09:55' 

F:12:53' 

 

Visita para Alma White: Logo pela 

manhã Billot segue para West 

Virginia. 

 

Fotografia do filme em ciano, tudo muito 

azulada e acinzentada; dentes pretos de 

crianças que andavam de bicicleta; 

trânsito caótico no centro depois em West 

Virginia tranquilo; clima bucólico. 

13 I: 28:07' 

F: 31:52' 

 

1999: Um ano após o início do caso de 

Tennant. 

 

Jardim florido da casa de Billot; Trilha 

sonora de suspense; churrasco de família; 

anel de advogado simbolizando justiça; 

biblioteca de livros e diplomas 

emoldurados. 

19 I:50:04' 

F:55:23' 

 

A verdade vem à tona, há uma 

conexão dos fatos: Billot consegue 

juntar todas as peças e descobre todo o 

esquema montado pela empresa e suas 

pesquisas. 

 

Jogo de câmeras com iluminação amarela 

e ordem não cronológica dos fatos, 

fundos cianos na fazenda de Tennant, 

trilha de suspense "Teflon Connection - 

Marcelos Zarvos", fotografias pretas e 

brancas remetendo fatos antigos, 

propagandas de revistas mostrando o 

sucesso do teflon. O cabelo de Billot, ora 

despenteado durante o trabalho, ora 

apresentável na explanação do material 

encontrado.  

22 I:61:46' 

F:64:54' 

A luz de Sarah: um alicerce em casa. 

 

 

A fotografia continua fria cinza/azulada 

em Parkesburg; placa de vende-se e a 

neve denota uma sensação de abandono; 

lojas vazias, ruas vazias; Trilha sonora 

Marcelo Zarvos " Leave this place/I blood 

Testing". A iluminação ao chegar em 

casa, muda para o amarelo e há o som 

noturno dos grilos; há foco na aliança de 

casamento e no anel da advocacia.  

38 I:102:13' 

F:104:56' 

2010: Desabafando sobre o casamento Expressões faciais de Sarah e Billot; 

caixa de remédios na mesa indicando que 

Billot está se medicando para algo; 

Crianças com uniforme escolar 

tradicional católica com gravatas; 

iluminação amarela; frutas e cereais 

indicam que ainda possuem alimentação 

em casa.  

Fonte: Dados Oriundos do Protocolo de Observações 

A Cena 6 mostra Billot intrigado com a visita do fazendeiro em seu escritório. Ele 

resolve ir ao encontro da sua avó para checar algumas informações. Chegando lá, é recebido 

por ela com surpresa e afeto. Billot pergunta-lhe sobre Tennant e sua avó diz-lhe que ele era 

um antigo conhecido: “Inez Graham era dona da fazenda ao lado da dele, ela costumava levá-

lo junto com Beth lá”. Mostra-lhe um álbum de fotografias com memórias de Billot, ainda 

jovem na fazenda e diz-lhe que foi na fazenda que ele viu e aprendeu a ordenhar vacas, dedicava 

horas e tirava até a última gota de leite. Concluindo, ela diz: “você é assim” e pergunta-lhe se 

ele irá ajudar o fazendeiro.  
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Nessa cena há um certo saudosismo, boas lembranças afloram e é percebida uma 

empatia com o fazendeiro, pois, o comportamento de Billot é influenciado pela família, com 

base em Limongi-França (2005) e, de maneira complementar pode-se notar que seus valores e 

crenças pessoais o influenciaram, como visto em Dubrin (2008). 

Na Cena 13, Billot chega em casa com seu carro de estimação e Sarah, que estava 

podando as flores do jardim, pergunta-lhe porque ele havia tirado o seu carro de estimação da 

garagem, ao que ele responde que precisava de um porta-malas maior para transportar as provas 

levantadas para o caso Tennant. Billot passa horas debruçado sobre os papéis e não participa de 

nenhum evento social com a família, nem do churrasco, nem do jogo. Sua sogra questiona sua 

ausência nesses momentos e Sarah o defende dizendo que: “A lei é uma amante ciumenta, são 

ossos do ofício”. Em sua imersão, Billot encontra divergências na forma do condicionamento 

dos produtos, que não precisariam de um Galão de metal de 200 litros, caso fossem apenas 

papel e cinzas, e levanta suspeita sobre o que realmente é descartado no aterro. Identifica uma 

substância indeterminada chamada PFOA, repetidas vezes nos documentos, faz buscas na 

internet, não encontrando registro algum. Um colega de trabalho entra na sala, chamando-o de 

o verdadeiro advogado de acusação. Conversam e Billot começa a levantar possíveis hipóteses 

acerca do produto não ser catalogado pela EPA, sobre Phil e a DuPont saberem dos fatos, etc. 

Seu colega de trabalho sugere que Billot procure Phil para descobrir o que é o PFOA. Billot 

tentou ligar para Phil, sem sucesso uma semana atrás, e segue sem retorno. Em seguida recebe 

de sua secretária um convite para um evento da Aliança Química de Ohio que lhe diz que talvez 

Phil esteja no evento.  

Nessa cena Billot demonstra obstinação para elucidar o caso, perspicácia, ansiedade e 

compromisso com a causa, mostrando sua busca incessante pela verdade. Nota-se nitidamente 

características do comprometimento organizacional e do envolvimento, como preconizado por 

Marques (2015). 

Na Cena 19, Billot consegue consolidar os dados e encontrar uma linha cronológica. 

Verifica experimentos com teflon nos cigarros, vê fotos antigas, propagandas de panelas e, tudo 

parece assustadoramente fazer sentido. Aparece uma propaganda chamada "Panela Feliz" com 

uma mulher sorrindo. Billot sai correndo da sala e vai para casa. Sarah escuta barulhos de 

panelas, olha o relógio que marca 02:36 e chama por Billot. Descendo, escuta barulhos na 

cozinha e se assusta. Billot aparece transtornado, mexendo nas panelas, repetindo que a DuPont 
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os estava envenenando, deliberadamente. Sarah pergunta-lhe: “está falando do fazendeiro? das 

terras dele?” Billot responde: “todos nós”. Sarah o olha com desespero. Billot diz que já estão 

envenenando o bebê. Sarah pede para ele parar e diz que ele está parecendo um maluco, que 

sabe que deve apoiá-lo, mas que ele não poderia fazer isso com a família, com o bebê. Billot 

pede-lhe uma chance para explicar tudo o que descobriu e provar que não está maluco. Sentam-

se na sala e ele começa a contar sobre o que descobriu sobre a substância química, resistente à 

água, de uso militar no projeto Manhattan, desde o uso nos tanques de guerra, até ao uso civil 

do produto em panelas antiaderentes. “A DuPont rebatizou o PFOA com o nome de C-8 e fez 

o seu próprio revestimento impermeável, o Teflon, presente em todas as cozinhas, e símbolo 

brilhante da engenhosidade americana, feito no EUA, em Parkersburg, West Virginia. Desde o 

começo, os trabalhadores da Teflon estavam apresentando náuseas e febre. Querendo saber o 

porquê, a DuPont fez experimentos com teflon nos cigarros de alguns trabalhadores e notaram 

que quase todos foram hospitalizados”.  

Nessa cena é apresentado um misto de sentimento de medo, desespero, impotência, 

desânimo e solidão, em meio ao acolhimento da esposa e, suas atitudes vão ao encontro do que 

afirmaram McShane e Glinow (2013). 

Na Cena 22, depois de visitar Tennant para comunicar-lhe sobre o acordo proposto pela 

DuPont, Billot passa na casa da avó para pegar correspondências. Há neve no telhado e no jardim. 

No trajeto de retorno para casa observa a cidade, na qual: as ruas estão vazias, mas algumas 

crianças andam de bicicletas, o cumprimentam e sorriem; o olhar curioso de uma criança sendo 

vestida pela mãe; duas pessoas conversando; um cadeirante com um cão e um jovem fumando 

um cigarro. Chegando em casa, fecha a porta, encosta a cabeça na porta e suspira. Sua esposa diz: 

“estou aqui”. Ele aparece na porta da sala e Sarah pergunta-lhe: “como foi?” Sarah está 

organizando alguns documentos na sala, há um gato preto no sofá. Aparentemente abatido, Billot 

desaba a chorar e é confortado. Sarah pergunta-lhe: “o que aconteceu? o que aconteceu? Amor, 

amor?”. Sem resposta. Eles vão se deitar e Billot continua chorando, parece estar bem tarde, Sarah 

tenta consolá-lo dizendo que ele viu um homem sofrer e que agiu como um bom cristão e o 

ajudou. Billot contesta: “como eu o ajudei? Ou ele morre sem nenhum tostão ou deixa a DuPont 

destruir a comunidade dele.” “Como eu ajudei?” Sarah o beija e diz que ele precisa descansar, 

apaga a luz do abajur e, após uma pausa diz em tom alterado: eu não acredito que um simples 

acordo pode encerrar o caso. Billot responde: “você leu o acordo de confidencialidade deles?” 

Sarah diz: “você descobriu uma ameaça pública, isso vai além de advogar”. “Só o que sei é 
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advogar”, diz Billot. Sarah diz: “ótimo, então seja o advogado. Conhece a DuPont melhor que 

ninguém. Em que eles não pensaram?” Billot suspira e parece ter uma ideia, olha para Sarah, mas 

ela já está dormindo. O som do computador iniciando, Windows 2000 é o sistema operacional. 

Billot começa a digitar um memorando para a Agência de Proteção Ambiental, Departamento de 

Justiça, Saúde e Serviços Humanos sobre um risco iminente à saúde pública.  

Essa cena está permeada por tristeza, mas Billot sente que tem quem o conforte, com 

cumplicidade e empatia, em casa. Então, retomando a confiança, segue com tenacidade para lidar 

com o caso, com os fatores pessoais e situacionais que estão presentas em suas atitudes e seus 

comportamentos, alinhando-se ao que disseram Nelson e Quick (2012). 

Na Cena 38, Billot, à mesa junto aos filhos, parece estar tomando algum medicamento, 

logo cedo. Sarah, enquanto termina de preparar o café da manhã chama a atenção dos filhos 

que não estão comendo e estão com brincadeira à mesa. Um dos filhos faz uma pergunta 

herética. Sarah que está em pé na cozinha muda de feição rapidamente. “Onde você aprendeu 

isso?” Pergunta curiosa. O irmão do meio aponta para o maior. O filho mais velho, com um 

sorriso sarcástico tenta se defender com sua interpretação, sem sucesso. “Viu? Eu estava 

ensinando a Bíblia para ele.” Billot observa a conversa, mas não diz uma palavra sequer.  

Billot parece absorto. Sarah fica brava e pede para as crianças se levantarem e irem para 

o carro. Billot balança a cabeça e diz: “ainda conseguimos pagar”? “O quê? Pergunta Sarah”. 

“O colégio católico”, diz Billot. Sarah o olha balança a cabeça e continua tirando a mesa. Já na 

pia ela diz: “Meu irmão voltou para a reabilitação. Você sabia”? “Não, sinto muito”, diz Billot. 

Sara prossegue: “Hoje é... Hoje é o primeiro dia da quimioterapia da minha mãe”. “Eu me 

esqueci”, diz Billot. “Porque não tem a ver com o seu caso Rob”, diz Sarah. Os filhos voltam 

para ver o que houve e são mandamos novamente para o carro, por Sarah. Cabisbaixa, diz, “Ted 

falsificou minha assinatura e o Tony está largando o futebol. Mas como você poderia saber? Só 

o que te interessa... Só o que os meninos viram é você obcecado com isso”. Billot só observa e 

não diz nada. “Alguma vez eu me queixei”? Chorando, Sarah acrescenta: “diga alguma coisa, 

pelo amor de Deus, Rob”! “Não”. “Não? “Não”. “Porque eu sabia que você precisava de algo. 

Um vínculo... alguma coisa. E então eu aceitei. Mas, se você quer começar a fazer as contas, se 

quer começar com “se podemos pagar?”, então... “Eu não sei, Rob. Os meninos podem se dar 

ao luxo de ter um pai que não articula duas palavras? Nosso casamento pode se dar ao luxo de 

13 anos de... 13 anos disto? E então, Rob? Quer falar sobre isso? Sobre as nossas vidas? Claro 
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que não. Direi a minha mãe que perguntou sobre ela”. Sarah sai. Billot, sem dizer uma palavra, 

continua sentado, com ar pensativo.  

Nessa cena, os dados indiretamente observados foram: a abstração de Billot, a rebeldia 

das crianças, o cansaço de Billot, o enfado e a sensação de abandono de Sarah, que parece lidar 

com a criação e a educação dos três filhos, sozinha. O trabalho impacta nas relação da família, 

o que realça a necessidade de as empresas estudarem o que se passa dentro e fora das 

organizações, como afirmado por McShane e Glinow (2013).     

Nessa subcategoria de atitudes e comportamentos pessoais, a relação de fraternidade 

que Billot mantém com a avó, bem como sua memória afetiva, o levaram a aceitar um caso 

inusitado. As palavras da avó acenderam sua vontade de lutar por uma causa, até então 

inexistente, o que vai ao encontro ao que afirmara Limongi-França (2005), sobre a influência 

de familiares e ambiente no comportamento. A família é algo importante para Billot, como 

observado nas cenas em que encontra refúgio, acolhimento e consolo em sua esposa e em seu 

lar. Observa-se que ele não se importa de levar trabalho para casa, nem de utilizar seu carro de 

estimação para tal. O trabalho faz parte de sua vida, o que influencia suas atitudes e seus 

comportamentos perante os filhos, que o sempre o veem ocupado e indisponível, com raras 

exceções, como por exemplo, quando ganha alguma causa ou recebe uma notícia favorável ao 

caso. Nota-se, entretanto, que Billot adoece lentamente, devido à rotina incessante de trabalho, 

às suas atitudes e aos seus comportamentos, o que explicita a exacerbação da sua autoexigência.  

Pode-se analisar como os valores pessoais, as emoções e a família podem influenciar 

diretamente as atitudes e os comportamentos individuais, conforme defendido por Limongi-

França (2005) e Dubrin (2008). Verifica-se a estreita relação entre as questões pessoais e de 

trabalho o que reforça a interligação entre os construtos. 

Subcategoria 3: Atitudes e Comportamentos Sociais 

Para a composição do Quadro 5, foram selecionadas as cenas 16, 17, 28, 33 e 37, que 

ilustram as atitudes e comportamentos sociais contidos no lócus, podendo-se notar a 

dependência que as cidades pequenas podem ter, no que se refere à questão da empregabilidade, 

à influência das grandes empresas nos meios de comunicação, aos órgão públicos, à sociedade 

e às vidas das pessoas, sua luta para manterem-se em seus empregos, sua qualidade de vida e 

as consequências fatais decorrentes. 
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Reforça-se que, mantendo a mesma sistematização utilizada nas Subcategorias 1 e 2, 

nessa Subcategoria 3 cada uma dessas cenas também foi descrita detalhadamente, analisada de 

per si e, em seguida, cada análise subsidiou as discussões dos respectivos resultados. 

Quadro 5: Cenas Selecionadas – Atitudes e Comportamentos Sociais 

Cena Tempo Cena Descrição Linguagens Fílmicas 

16 I:40:17'  

F:44:36'   

 

Reação da População: Tennant 

estampa os jornais da pequena cidade 

e passa a ser tratado como persona non 

grata. 

 

Restaurante tradicional da cidade 

demonstrando ser frequentado pela 

população mais antiga da cidade; Billot 

lanchando entre as caixas, imerso no 

mar de documentos; ligação falhando; 

Pub escuro, luz amarela. 

17 I:44:37  

F:47:26   

 

2000: Olhares de reprovação dos 

vizinhos na paróquia em West 

Virginia e uma possível saída 

aparecem. 

 

O anel da justiça; asteroide a colidir, 

segundo o filho; livro do espião; música 

de fundo dramática; placa indicando a 

saída, algumas caixas vaziam 

sinalizando certa organização, Billot na 

sala acesa e à noite indicando que 

trabalhou o domingo até anoitecer. 

28 I:83:39'  

F:85:20' 

 

2003: Todo o mundo alerta aos perigos 

do Teflon. 

 

Trilha sonora Marcelo Zarvos - TV 

Reports, telejornais de diversas regiões 

sinalizando mobilização mundial. 

33 I: 96:02'  

F: 97:31' 

 

2005: Coleta de amostras de sangue da 

comunidade. 

 

Trilha Sonora Marcelo Zarvos - Leave 

This Place/Blood Testing; durante o 

trânsito a luz continua cinza; placas 

indicativas; figurantes com cadeiras de 

espera, dando a sensação de multidão; 

expressões faciais de Billot. 

37 I:100:37' 

F:102:12' 

Comunidade Nervosa 

 

Trilha Sonora "Angry Joe" - Marcelo 

Zarvos; placas indicando desemprego 

na cidade; pessoas em filas e com 

pastas nas mãos, dando a impressão de 

estarem à procura de emprego. 

Fonte: Dados Oriundos do Protocolo de Observações 

Na Cena 16, Tennant e seu irmão vão ao restaurante Kostas para tomarem café da manhã. 

As pessoas que estão no recinto os olham de canto de olho, eles são recebidos e atendidos pelo 

dono do estabelecimento, que eles chamam de Bob, com rispidez. Entreolham-se sem 

compreender, mas logo após leem a manchete do jornal “Fazendeiros ressentidos processam o 

maior empregador da cidade”. Tennant liga para o advogado, muito nervoso e tossindo muito, 

não consegue concluir a ligação. Billot aparece imerso no mar de caixas, falando ao telefone com 

a irmã e perguntando-lhe sobre a família, mas ligação está ruim. Ele encontra um documento com 

o código PFOA/C8, sua aparência é de cansaço, com a roupa amarrotada e despenteado. Kim 

Burke aparece na sala e Billot pergunta-lhe o nome do perito em química, que já consultaram 

uma vez, Gillespie. Billot procura por Gillespie e o encontra num Pub, pergunta-lhe se ele 

conhece algo sobre o PFOA. Gillespie responde que já leu algo sobre PFOS, que é um produto 
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sintético, Fluorocarbono de Cadeia Longa e lhe dá uma aula sobre a cadeia bioquímica do 

Carbono. Gillespie complementa dizendo que possivelmente é para uso industrial, algo 

inquebrável e cita que leu que a 3M já havia utilizado, mas abandonou o projeto. Billot o questiona 

sobre o que poderia acontecer caso alguém ingerisse esse produto, ao que ele responde que não 

sabe, mas que seria algo muito estranho, “como se engolir um pneu”.  

Nessa cena são observados direta e indiretamente, constrangimento dos irmãos no 

restaurante, sentimento de vergonha, humilhação, discriminação por contestarem a idoneidade 

da empresa, curiosidade, olhar dissonante de desprezo dos frequentadores do restaurante, 

encontro no Pub e a forma que se deu o encontro passa a impressão de que o assunto é sigiloso, 

percebe-se que as atitudes e os comportamentos sociais estão sendo alterados para que sua 

cognição e crenças sejam mantidas como afirmaram Aronson (2015) e Andrade (2019).   

Na Cena 17, Tennant aparece na igreja domingo pela manhã com sua esposa e filhos. 

Sentam-se nos últimos bancos e recebem olhares indicadores de incômodo com a presença 

deles.  O pastor pede para que todos levantem e que louvarão o Hino 252: “Aqui estou, Senhor”, 

“Eu senhor do mar e do céu”, “Eu ouvi meu povo chorar”, “E aqueles que habitam no mais 

profundo pecado” – olhares de reprovação voltados à família Tennant, novamente. “Minha mão 

salvará”. Tennant percebe que eles são personae non gratae no recinto.  Logo após aparece 

Billot, aparentemente cansado e pensativo, seu filho brincando a todo momento perto dele, que 

se mantém estático. Dentre os brinquedos nota-se um livro com o título "I spy funny teeth". 

Billot olha para baixo e, ao ver o livro levanta o olhar, vindo-lhe à memória as garotas que 

pedalavam e o cumprimentaram quando ele foi visitar sua avó, os dentes das garotas pretos, 

escuros. Num insight, lembrou do que Gillespie falou sobre o Fluorocarbono e o chamou por 

telefone, mesmo no domingo, para tirar a dúvida sobre a ação do flúor nos dentes caso alguém 

beba o tal produto. O perito diz-lhe que, em quantidades mínimas endurece os dentes, em 

grandes quantidades os escurece.  

Billot, então em novo insight, desta vez sua esposa está na cena, pega o casaco e diz “o 

problema está na água”. Sua esposa tenta entender o que está se passando, mas fica sem 

resposta. Vai revirar as caixas no trabalho, em busca de novas pistas e encontra um despejo de 

C-8 no rio Ohio em 1996. O título do documento é C-8 detectado nos sistemas públicos de água 

- Condado de Wood. Anoitece e Billot ainda se encontra na sala do trabalho.  
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Nessa cena, observam-se julgamento, reprovação, medo e vergonha. Há, na 

desfiguração do valor cristão, juízo de valor dos moradores da pequena cidade, falta de empatia, 

desolação, insights. Nota-se que os cidadãos estão desconfortáveis com as atitudes do 

fazendeiro que colidem com as crenças e valores que eles apreenderam da Dupont, alinhando-

se à teoria de Festinger (1975). Billot, demonstra ter boa memória, destreza e percepção do que 

está acontecendo. Destaca-se sua obstinação aflorada para elucidar o caso, alinhando ao que 

Robbins, Judge e Sobral (2011) afirmaram. 

Na Cena 28, uma repórter da 20/20 informa sobre as diversas utilidades do Teflon, sua 

capacidade antiaderente, seu uso em tapetes das crianças, hidratantes, maquiagens, dentre 

outras, e diz que revelarão informações alarmantes sobre esse material tão utilizado. Billot, 

esposa e filho acompanham o noticiário e o filho diz que sente saudade do tapete. Outro âncora 

dá ênfase à palavra alarmante e diz que cozinha com Teflon e não sabia, até ver essa reportagem, 

que o Teflon ao ser esquentado torna-se muito nocivo. Em outro noticiário, outro âncora cita os 

perigos desse material, tão familiar na casa de milhões de pessoas. No Jornal 360°, mais 

reportagens sobre o uso de Teflon em roupas, carros e até em lentes de contato. O Programa 

Early Show exalta seu potencial risco à saúde e sua concentração no sangue de 90% dos 

americanos. Aparece um âncora oriental citando os perigos do PFOA, a escrita da legenda está 

em chinês e, ao fundo aparece uma imagem com uma mulher e dois bebês. Um jornal 

australiano também noticia os perigos para a saúde.  

A Agência de Proteção Ambiental anunciou que iniciou uma revisão prioritária da 

substância química de C-8, atualmente objeto de uma ação coletiva popular contra a gigante 

química DuPont.  Darlene Kiger, preparando-se para dormir, olha pela janela e vê uma casa 

pegando fogo. Chama por Joe, que sai correndo com um pequeno extintor em direção ao 

incêndio. Sirenes ao fundo. Joe abraça sua esposa. Também ao fundo, notícias acerca do pânico 

generalizado entre os consumidores chineses e especialistas recomendando o descarte das 

panelas antiaderentes. “Suas panelas estão te deixando doente?” É a pergunta sendo feita sobre 

utensílios de cozinha revestidos com Teflon. Kiger, em entrevista, afirma que a casa estava 

vazia e pertencia ao seu pai. Não sei como pode ter começado o incêndio. Um bombeiro 

pergunta: “o sobrenome dele é Kiger? Acha que podem ter errado a casa incendiada?” Kiger 

faz uma cara de horror e choro.  
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Nessa cena observam-se, simultaneamente, grande euforia e desespero, ao mostrarem 

em redes nacional e internacional os perigos do Teflon. Ademais, há medo generalizado, 

angústia e, o incêndio parece ser algum tipo de vingança e/ou retaliação. Algumas das ações 

das pessoas são maquinais e irracionais, outras arquitetadas e racionais, mas todas são 

influenciadas pela pressão social, pelo noticiário e pela comoção que as ações estão causando, 

como ressaltado em Robbins, Judge e Sobral (2011).  

Em relação à Cena 33, ouve-se ao fundo o som de um anúncio no rádio: “Água potável 

de qualidade é importante para todos nós. Por isso, os cientistas têm de saber se a substância 

química C-8 causa algum problema de saúde”. “A partir de hoje, vocês podem ajudar 

preenchendo um formulário...” Billot desliga o rádio e se depara com um trânsito de carros. 

Reclama e liga novamente o rádio. A van está no centro da cidade, da qual se escuta: “vai fazer 

seu exame de sangue? Não, detesto agulhas, diz o entrevistado. São $400, amigo. É mesmo? 

Agora se interessou, não é?”.  

Uma placa com uma seta indica: Exame de Sangue C-8. Billot mostra-se abismado com 

a quantidade de pessoa esperando para realizar a coleta na van. Alguém informa: “trazemos 

eles aqui para trás, tiramos o sangue e entregamos o cheque”. “Quantos trouxe com você hoje, 

Sra. Luann”? “Meu marido, meus três filhos, e eu”. “$2000, nada mal pouco antes do Natal”. 

“É, sorri a Sra. Luann, mas não vão encontrar nada. A DuPont é uma empresa séria, você vai 

ver”. Billot e o rapaz da coleta entreolham-se, deixando-a sem graça. Billot mostra-se 

esperançoso com a coleta e com a colaboração dos moradores.  

Nessa cena são observados indícios de dissonância de alguns munícipes, desconfiança 

na eficácia da ação, recusa em acreditar que o maior empregador da região tenha prejudicado a 

cidade toda, pois há uma dependência absurda dos recursos da empresa e, essas alterações nas 

crenças e sentimentos estão ligadas ao pensamento de Dubrin (2008) e Marques (2015).   

Na Cena 37, vê-se uma placa da Prefeitura de Parkersburg escrito seguro-desemprego. 

Um homem com uma pasta nas mãos olha fixamente para o carro de Billot que está passando e 

vocifera, enquanto outras pessoas estão sentadas. Darlene chega em casa chorando e 

reclamando que não pode sair de casa sem ser importunada, ao tempo que o Sr. Kiger está ao 

telefone. “Primeiro eles nos culpam por processar a DuPont, e agora nos odeia porque não viram 

nenhum resultado”. “Eu sinto muito Joe”, diz Billot do outro lado do telefone. O Sr. Kiger diz: 

“As pessoas que doaram o sangue querem saber o porquê está demorando quatro anos para 
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analisar uma amostra, e eu não os culpo”! “Nós confiamos em você Rob. Depositamos nossa 

fé em você”. E Billot responde: “Eu sei, me desculpe.”. O Sr. Kiger desliga o telefone.  

Billot aparece na mesa tremendo muito. Em seguida, liga para cobrar os resultados dos 

exames ou algo para comprovar alguma evolução. É informado que o painel está em processo 

de análise de dados complexos e fazendo a modelagem, a partir de milhares de amostras e 

históricos clínicos. “Eu sinto muito. Pode esperar um instante?” Billot bate o telefone. Nessa 

cena pode-se observar, de maneiras direta e indireta, indignação, impaciência, desespero e 

indícios de dissonância cognitiva, com base em Aronson (2015). 

Nas cenas relativas a essa subcategoria de atitudes e comportamentos sociais, nota-se a 

influência da pressão social sobre as atitudes e comportamentos dos indivíduos. A coragem da 

família Tennant e do casal Kiger em procurar Billot para denunciar a DuPont, as cenas de 

repúdio aos irmãos Tennant no restaurante, por terem processado o maior empregador da 

cidade, os olhares de reprovação no domingo durante a missa, a comunidade nervosa pela 

espera dos resultados dos exames de sangue, afloram as contradições entre  atitudes e 

comportamentos, e abrem indícios de dissonâncias cognitivas nos cidadãos que precisam do 

emprego para sobreviver, mas também precisam manter a saúde e a qualidade de vida. Tais 

atitudes e comportamentos estão alinhados ao que foi dito por Dubrin (2008) e Robbins, Judge 

e Sobral (2011), sobre a influência do ambiente, valores fundamentais, interesses próprios e 

identificação. Relembra-se que os autores trazidos na fundamentação teórica consideram que 

as atitudes e os comportamentos são influenciados por fatores complexos que transitam por 

questões éticas, pessoais, sociais, emocionais e ambientais. 

Categoria 2 – Dissonância Cognitiva 

Nesta categoria não houve divisão em subcategorias, porque, diferente da Categoria 1 

Atitudes e Comportamentos, que podem ser de certo modo delimitados, apesar de se fundirem 

em alguns aspectos, a dissonância cognitiva impacta o indivíduo de maneira indissociável e 

funde-se nos níveis pessoal, laboral e social. As cenas selecionadas para esta categoria foram 

3, 7, 14, 24, 29 e 33, dispostas no Quadro 6.  

Nessas cenas são encontradas mudanças de comportamento, alteração nos argumentos 

e acréscimo de novas cognições que estão de acordo com a teoria de Festinger (1975), Aronson 

(2015) e Andrade 2019. No tocante à busca por redução e eliminação da dissonância cognitiva, 
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os comportamentos e atitudes também são componentes nessa categoria, assim como a 

dissonância e seus indícios fazem parte das categorias e subcategorias anteriores.    

Salienta-se que, mantendo a mesma sistematização utilizada na Categoria 1, nessa 

Categoria 2 cada uma dessas seis cenas também foi descrita detalhadamente, analisada de per 

si e, em seguida, cada análise subsidiou as discussões dos respectivos resultados. 

Quadro 6: Cenas Selecionadas – Dissonância Cognitiva 

Cena Tempo Cena Descrição Linguagens Fílmicas 

03 I: 04:50'  

F 07:07'   

Em busca da ajuda de Billot: 

Movimentação no escritório, 

recepcionistas atendendo as 

ligações, entram no escritório duas 

pessoas procurando por Billot.  

Ligações contínuas passando a ideia 

de um escritório muito ocupado; 

ligação gabinete do governador versus 

importância do escritório; ao fundo, 

fumaça branca no topo do prédio 

oriunda de uma chaminé.  

07 I: 12:54' 

F: 16:45'   

 

Visita a Dry Run: Billot sai da casa 

de sua avó, segue para visitar 

Tennant e passa pelo aterro Dry 

Run. 

Placas sinalizando a entrada permitida 

somente por pessoal autorizado; 

placas informativas; fotografia segue 

em ciano e cinza; pedras brancas no 

riacho, simulando algum tipo de 

corrosão; trilha sonora dramática. 

14 I: 31:53'  

F: 35:54'   

 

Jantar Anual Ohio, 1999: Um 

evento reúne empresas do ramo 

químico, Billot busca 

insistentemente encontrar Phil 

para que tire suas dúvidas sobre o 

material que lhe fora enviado. 

Banda de Jazz, som ao fundo; 

ambiente requintado, com bastante 

taças e trajes de gala, demonstrando 

luxo e poder; placas comemorativas 

de 14º Aliança Química de OHIO. 

24 I: 67:33' 

F: 70:42'  

 

Visita à casa de Joe e Darlene 

Kiger: O casal recebeu uma carta 

da Companhia de Água Lubeck, 

avisando de uma pequena 

contaminação no abastecimento de 

água local, a pedido da DuPont e 

procurou entender o significado. 

Trilha sonora suspensa Memo/EPA 

Hearing - Marcelo Zarvos, no ínício 

da cena; fotografia ciano/cinzenta 

para retratar o jardim; clima amistoso 

dentro da casa e ao fundo o jardim 

continua cinza; decoração de 

Hallowen; eleições mostram possível 

período do ano. 

29 I: 85:21' 

F: 91:27'  

 

2004: Reunião de conciliação com 

a DuPont, em Wilmington 

Delaware, sede da DuPont. 

 

Trilha Sonora ao estacionar DuPont 

Deposition, Marcelo Zarvos; 

iluminação cinza/azulada; a mão que 

segura a fotografia está usando o anel 

de justiça; aliança no dedo esquerdo, 

remetendo aos valores da família 

aparece na sequência; linguagens não 

verbais dos participantes.  

33 I: 96:02'  

F: 97:31' 

 

2005: Coleta de sangue na 

comunidade. 

Trilha Sonora Marcelo Zarvos - Leave 

This Place/Blood Testing; durante o 

trânsito a luz continua cinza; placas 

indicativas; figurantes com cadeiras 

de espera, dando a sensação de 

multidão, expressões faciais de Billot. 

Fonte: Dados Oriundos do Protocolo de Observações 
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Na Cena 3, acontece a primeira aparição de Willbur Tennant (o fazendeiro). Ele 

adentrou no escritório portando diversas fitas VHS que, segundo ele, eram "provas" contra a 

DuPont, de que descartava produtos químicos num lixão em Parkersburg. O fazendeiro exigiu 

falar com Robert Billot (o advogado), mas não havia encontro marcado. Billot, que estava em 

uma reunião importante, foi interrompido e chamado por sua secretária. O fazendeiro fez um 

pedido de ajuda jurídica, informando que estava lá por indicação da avó do advogado. Billot, 

explicando que é um advogado empresarial, que defende empresas químicas e não o contrário, 

tenta contornar a situação e sugerir uma lista de advogados para Tennant. Após aparição do 

gestor, lamenta por não poder ajudar e volta para reunião.  

Nessa cena, além do encontro entre os personagens que não se conheciam, há uma 

surpresa de Billot, ao encontrar uma pessoa que conhecia sua avó, bem como contradição ao 

ser elogiado por um conhecido da avó, sem que o tivesse ajudado, desespero do fazendeiro e 

esperança. É perceptível o desconforto sentido por Billot, quando confrontando e, com base em 

Aronson (2015), buscando desculpas para que não atenda ao pedido do fazendeiro. 

Na Cena 7, Billot passa pelo aterro Dry Run, ao visitar a fazenda de Tennant. O 

fazendeiro reclama do aterro, da falta de respostas dos órgãos públicos, dos veterinários da 

região, ao tempo em que mostra uma vesícula biliar anormal, dentes escurecidos, patas 

deformadas e tumores dos animais mortos e, a família do fazendeiro aparece rapidamente. 

Tennant e Billot visitam o riacho, enquanto Billot lhe pergunta: “o que é que estou procurando”? 

Pedras brancas, responde-lhe o fazendeiro, segundo o qual essas pedras estão assim devido aos 

produtos químicos lá despejados, sendo a mesma água que os animais bebem e se refrescam.  

Aparecem dois gados. Billot pergunta sobre o restante e o fazendeiro lhe mostra um 

cemitério, dizendo-lhe que perdeu 190 cabeças de gado. Willbur pergunta ao advogado se não 

há algo errado com aquela situação. Billot pergunta-lhe se o aterro sempre existiu, ao que o 

fazendeiro responde-lhe que não, que a DuPont havia comprado as terras do seu irmão Jim, ex- 

funcionário da DuPont, que havia adoecido. Salienta que, ao comprarem, afirmaram que não 

haveria produtos químicos nessas terras. O advogado pergunta-lhe se eles tentaram contato com 

a DuPont e o fazendeiro responde-lhe que já tentou de tudo: “empresa, Governo, FBI. A 

Proteção Ambiental fez um relatório, mas que não foi disponibilizado”.  

Essa cena mostra certa introspecção de Billot, assim como um ar reflexivo e incrédulo, 

com o que estava constatando. A tentativa de ignorar os fatos que já estavam claros, ratifica o 



 

48  

 

que foi visto em Andrade (2019). Observa-se, também, um desalento em Tennant, bem como 

sua demonstração de revolta e tristeza com a situação. Nota-se a presença de sua família 

tradicional caipira e envergonhada. 

Na Cena 14, Billot vai com Sarah a um evento suntuoso, com banda ao vivo de Jazz, 

sócios do escritório de advocacia, colegas de trabalho e empresários. Sarah relembra que 

trabalhou na Taft e que abdicou da carreira para ficar com os filhos, mas conhece a todos. Billot 

busca incessantemente encontrar Phil e não presta atenção em outra coisa, pois queria elucidar 

os fatos estranhos e desconexos dos documentos. Após ouvir a notícia de uma colega do 

trabalho, de que estava grávida, Billot finalmente encontra Phil, que o recebe sugerindo uma 

ligação no dia seguinte. Imediatamente Billot responde que precisará ampliar o levantamento 

de tudo que há no aterro, tóxico ou não. Phil pede licença às pessoas que estavam na mesa com 

ele e se dirigem para uma área mais afastada, na qual Phil lhe pergunta se ele está brincando. 

Billot responde-lhe que há algo que a EPA não sabe e não regula. Phil diz-lhe que ele está 

procurando coisas que não existem e fazendo papel de tolo.  

Billot pergunta-lhe sobre PFOA e Phill, furioso ao ser inquerido, diz que Billot está 

jogando a rede para colher provas e que não mais ajudará. Pergunta se Billot quer jogar a 

carreira na privada por causa de um vaqueiro e diz para o processar, ao que Billot responde que 

já está processando a DuPont e lhe pede ajuda com maiores informações. Phil reage xingando 

Billot de caipira e, todos na festa percebem o mal estar. Billot segue para casa com a esposa 

que, muito chateada com a situação, diz-lhe que espera que ele saiba o que está fazendo.  

Nessa cena pode-se observar: o desespero de Phill que, ao ser ‘descoberto’, tenta alterar 

a cognição ameaçando Billot, falando de sua carreira e de sua origem; a angústia da esposa de 

Billot, por temer o que pode estar por vir; a ansiedade de Billot para solucionar o caso. A reação 

de Phill pode ser considerada uma das formas de mitigar a dissonância cognitiva conforme visto 

em Aronson (2015).  

Na Cena 24, a Cia de Águas enviou um comunicado para os moradores de Parkersburg, 

West Virginia, sobre o pequeno nível de contaminação de PFOA. Observa-se decoração de 

Halloween no jardim.  Vê-se no jornal, pesquisa sobre as intenções de votos das eleições de 

2000. Joe vai até a caixa de correio, pega uma carta, entra para casa e pergunta para Darlene se 

ela havia esquecido de pagar a conta de água e ela responde que não.  Ele diz: “recebemos uma 

notificação da companhia de água”. Darlene pergunta: “o que diz aí”? Joe lê o comunicado: “O 
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PFOA é uma substância persistente, que demora para ser eliminado da corrente sanguínea de 

pessoas que foram expostas a ela. A DuPont notificou ao Departamento de Água Lubeck, de 

que baixas concentrações foram encontradas nos poços da companhia e que tem certeza de que 

os níveis são seguros”. Darlene não compreende e diz: “O que isso quer dizer?” 

Apareceu uma tela escura mostrando o ano de 2001. Joe começa falando que chegou 

uma carta no último outono, que não fazia sentido para ele, então começou a dar alguns 

telefonemas. Aparecem também, um bebê na cadeirinha e Sarah. Ao fundo a voz de Darlene 

dizendo: “eu falei para o Joe não mexer nesse vespeiro. Sabíamos com o que tínhamos 

concordado”. Sarah a questiona: “Como assim?” Agora aparece a sala e lá estão sentados no 

sofá Joe, Darlene, Sarah, Billot, Larry e as crianças brincando no chão. Darlene continua: “antes 

do Joe eu era casada com um antigo químico da DuPont, emprego dos sonhos, pagava bem e 

tinha muitos privilégios, presentes sem motivo algum. Recebíamos os catálogos para 

escolhermos o que queríamos, e coisas pequenas”. Disse ainda que seu ex-esposo levava um 

sabão em pó milagroso, que limpava tudo. Larry olha para o lado e balança a cabeça, Billot o 

olha e retorna a atenção para Darlene, que prossegue com seu relato: “um dia, de uma hora para 

outra, sem explicação ele disse que não podia mais trazer aquilo para casa. Ele ficou doente 

durante semanas, chamavam aquilo de Gripe do Teflon. Sabíamos que havia algo errado, mas 

conseguíamos as coisas só mostrando o crachá da DuPont, casa, faculdade dos filhos”, Conclui 

dizendo que naquela cidade isso não vinha sem um preço.  

Joe começa a falar: “meu irmão Kenny não sabia desse preço. Entrou na DuPont com 

19 anos e morreu 2 anos depois. Colite Ulcerativa, assim como Dan Schiller”. Billot pergunta-

lhe quem era Dan. “Um químico da DuPont que trabalhava com meu ex-marido”, disse Darlene.  

“Roger Wilkins supervisor, Steven Gellar, Randy Field. Randy teve câncer de rim e sobreviveu. 

A esposa June teve câncer de tireoide, podia ter sido tratado, mas não descobriram a tempo. 

Descobriram dos filhos deles”. Billot pergunta: “e seus filhos, nasceram saudáveis”? Darlene 

responde: “sim, mas queríamos ter o terceiro e não for possível, tive que fazer histerectomia 

imediatamente, aos 36 anos. Acho que foi má sorte”. Billot pergunta ao senhor Kiger se pode 

ficar com uma cópia da carta.  Pode-se observar, nessa cena, certa ingenuidade, curiosidade de 

Billot, desconfiança e denúncia do casal, certo conformismo e dependência da comunidade em 

relação à empresa que gira a economia da região, o casal Kiger apresenta sinais de desconforto 

com suas atitudes e comportamentos e tenta racionalizar suas escolhas salientando a teoria de 

Festinger (1975) e Robbins, Judge e Sobral (2011).  
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 Na Cena 29, ouve-se ao fundo o noticiário da televisão que diz: “todo esse estardalhaço 

não faz sentido. O Teflon é totalmente seguro para cozinhar. É por isso que iniciamos a 

campanha Cozinha Saudável, para esclarecer as coisas. E além de ser seguro, o sabor do 

alimento não sofre alteração”. Billot surge amarrando os sapatos e terminando de se arrumar. 

Aparece em seguida, ao volante, entrando em alguma empresa, cujo estacionamento enorme e 

lotado de carros em um lado, o faz percorrer mais um trecho para encontrar um lugar ermo. 

Parece pensativo, mas abre o dossiê, pega um objeto, o olha fixamente e o guarda no bolso do 

paletó. Sai do carro e entra por uma porta.  

Uma voz narra que será gravado o depoimento do Sr. Charles O. Holliday Jr. para a ata, 

tomado pelos advogados e, relativo ao caso do Sr. Kiger et. all contra a DuPont. Uma mulher 

pede para o Sr. Charles fazer o juramento de verdade. A voz de Billot, ao fundo, começa a coletar 

as informações do depoente. “Por favor, diga seu nome”. “Charles O. Holliday Jr.”. “O Sr. está 

empregando atualmente”? “Sim, estou”. “Que cargo o Sr. ocupa”? “Sou Presidente Diretor 

Executivo da DuPont”. “No último documento enviado à Comissão de Título e Câmbio o Sr. 

declarou: Com base em mais de 50 anos de experiência na indústria e em um estudo científico 

extenso, a DuPont acredita que não há evidências que o uso de PFOA ou C-8 possa ter qualquer 

efeito adverso à saúde humana ou danos ao meio ambiente. O Sr. assinou esse documento, 

correto”? “Não me lembro da declaração exata, mas me parece correta”. Está ciente que, nos 

próprios arquivos de estudo que remontam aos anos 70, constam exatamente o contrário? Dizem 

que o PFOA, ou C-8 como é chamando, tem efeitos com potencial ameaça à saúde humana, 

podendo pôr em risco a vida”? “Desculpe-me, mas não sei sobre todos os estudos de nossos 

arquivos”. “Então vou mostrar ao Sr., diz Billot. A Prova 9, mostra um papel de ofício timbrado 

da DuPont datado de 13 de maio de 1979. No texto está grifada a palavra receptores. O Sr. sabe 

a que se refere essa palavra”? O Sr. Holiday diz que nesses contextos não saberia dizer. “São seres 

humanos”, diz Billot. “Pessoas expostas a altas contaminações de C-8”. Billot segue apresentando 

os documentos que indicam o conhecimento da DuPont sobre diversas doenças, tais como: 

distúrbios alérgicos, endócrinos e metabólicos, doenças do fígado, infertilidade, leucemia, 

cânceres e doenças congêneres. Billot, após continuar apresentando e comentando, 

incansavelmente, as diversas provas, diz: “gostaria de passar para os defeitos congênitos”.  

Phill reclama que já se passaram 7 horas, demonstrando incômodo. Billot, ignorando a 

reclamação, pergunta se o diretor tem conhecimento de estudos da 3M realizados em 1981, que 

notificaram a DuPont sobre as deformações faciais em ratos, devido à exposição prolongada ao 
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C-8. O presidente diz desconhecer os estudos da 3M. “E quanto aos estudos da DuPont que 

demonstraram as mesmas coisas em humanos? Esse é o estudo da DuPont de 1981 sobre 

gravidez. Parece um documento da DuPont para você”? “Parece ser”. “Está ciente de que a 

DuPont negou que tal estudo tenha sido feito”? “Desconheço declarações específicas que 

fizemos sobre isso”. “Sete mulheres grávidas, todas funcionárias da DuPont, da linha de 

produção do Teflon. Consegue ler isso aqui”? “Criança de quatro meses uma narina, defeito 

ocular”. Duas, das sete mulheres, quase 30%, deram à luz bebês que tinham as mesmas 

deformidades faciais das quais sua empresa já tinha conhecimento.  

Phill, visivelmente incomodado, bate na mesa e se levanta, é acompanhado por outros 

participantes, diz que “acabamos aqui” e sai da reunião. Billot tira uma foto do bolso do paletó, 

uma criança com deformações faciais, e diz: “Sr., os pais dele o chamaram de Buck, Buck Bailey. 

Este é seu receptor”. O Sr. Holiday, com olhar absorto, coça a cabeça. “Agora, acabamos”, diz 

Billot. O Sr. Holiday sai sem proferir palavra alguma. Billot fica por alguns instantes organizando 

os documentos, boca seca após ter falado por horas. Começa a apresentar tiques nervosos e 

tremores nas mãos.  Essa cena mostra, também, indignação e revolta de Billot, seu senso de justiça 

aflorado e, alívio em expor o que descobriu. A dissonância cognitiva está presente, tanto no 

presidente da DuPont quanto em Phill que, tende ao negacionismo, à ironia e à agressividade, em 

linha com Aronson (2015). Billot, por sua vez, mostra seu compromisso com a verdade. 

A Cena 33, também usada na Categoria 1, Subcategoria Atitudes e Comportamentos 

Sociais, aqui serve para ilustrar a busca pela redução da dissonância cognitiva. Enquanto todos 

os noticiários falam sobre os perigos do Teflon, uma das candidatas ao programa de 

mapeamento de doenças, apesar da necessidade primária do dinheiro, submetendo-se à coleta 

de sangue juntamente com os filhos e o esposo, afirma em entrevista: “mas não vão encontrar 

nada. A DuPont é uma empresa séria, você vai ver”. Essa cena apresenta indícios de dissonância 

cognitiva, na tentativa de mudar o foco da questão, ao minimizar-se o desconforto do 

pensamento individual acerca da empresa, como afirmado por Andrade (2019). 

Partindo-se para a discussão dos resultados que abordam essa Categoria, é importante 

salientar que, em algumas das cenas analisadas nas Subcategorias da Categoria Atitudes e 

Comportamentos, também apresentam algum indício da dissonância cognitiva. A postura dos 

fiéis na igreja, a comunidade cristã e os valores tradicionais não condizem com as atitudes e os 

comportamentos das pessoas, podendo-se destacar os incêndios criminosos, a perseguição e, 
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até a suspeita de assassinatos, destaques esses que representam contradição, em relação ao 

cotidiano de uma cidade pacata.  

Nas cenas analisadas para essa categoria 2 verifica-se, em todas as personagens 

observadas/analisadas, certo desconforto e uma tentativa de reconciliação das cognições e 

comportamentos, atitudes que coadunam com a teoria de Festinger (1975), pois, nessas cenas 

pode-se perceber mudanças nas atitudes e nos comportamentos, na tentativa de que haja 

equilíbrio entre o que se pensa e o que se faz.  

 Na Cena 7, por exemplo, verifica-se que Billot tenta negar o que está visível aos seus 

próprios olhos e confirmar suas expectativas em relação à sua crença acerca da idoneidade da 

empresa, como: (1) pedras que estão brancas, ao invés de estarem cobertas por lodo; (2) muitas 

cabeças de gados mortos, de maneira inexplicável; (3) sua tentativa de defender a DuPont, 

empresa com a qual tinha certa afinidade; (4) sua descoberta da existência de um relatório da 

Proteção Ambiental, buscando-o, na esperança de reafirmar tal crença. 

Na Cena 14, visualiza-se a mudança de atitudes e comportamentos de Billot, que no 

evento busca por Phill para tentar: (1) diminuir o mal-estar que sente com relação ao caso; (2) 

elucidar os fatos; (3) continuar a acreditar que a DuPont ajudará, mas, quem apresenta 

dissonância é Phill, pois, age de maneira agressiva e explosiva, quando questionado, tentando 

mudar a direção do assunto que lhe causa desconforto e, desse modo, corroborando o que 

Aronson (2015) e Andrade (2019) disseram, acerca do ajustamento de atitudes, com o propósito 

de manter coerência em suas crenças. 

Nota-se que Billot, ao passar por todo esse processo, deixa de figurar como sócio de um 

dos maiores escritórios de advocacia especializada em atender grandes indústrias e, passa a 

atuar com um advogado que questiona, investiga e dispõe-se a acusar as indústrias que causam 

mal à população, revendo suas atitudes e comportamentos após ter sido procurado e confrontado 

por um antigo conhecido de sua avó. A atitudes e os comportamentos de Billot alteram-se para 

atenuar a dissonância cognitiva, exatamente como afirmam Festinger (1975) e Aronson (2015), 

pois há mudança de comportamento, mudanças de cognições e até acréscimo de cognições. 

Na Cena 24 pode-se verificar a dissonância cognitiva e sua forma de atenuação com a 

adição de novas cognições, uma vez que as personagens afirmam: “a empresa é boa”, “fornece 

status”, “o emprego dos sonhos”. Apesar de seus produtos fazerem mal aos funcionários e à 
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comunidade, as personagens relutavam em acreditar que estavam sendo prejudicados pelo 

maior empregador da região.  

Por fim, na Cena 29, observa-se o presidente da DuPont, à época, processando as 

informações de maneira tendenciosa, valorando as decisões tomadas, conforme pontuado 

teoricamente por Aronson (2015), como forma de diminuir o desconforto causado ao ter os seus 

valores e os valores da DuPont postos em xeque.  

Pode-se constatar, por intermédio das cenas analisadas, que as pessoas tendem a buscar 

a coerência interna e que, suas crenças e sentimentos podem ser alterados para que haja a 

diminuição da inconsistência, como afirmaram Dubrin (2008), McShane e Glinow (2013) e 

Marques (2015) e, essa alteração estão intimamente ligadas às atitudes e aos comportamentos 

dos indivíduos. 

Após as análises dos dados coletados e discussões dos resultados obtidos é possível 

afirmar que a questão de como pode ocorrer a associação entre atitudes, comportamentos e 

dissonância cognitiva no filme lócus foi respondida, por intermédio das observações das 

personagens analisadas, focando-se em suas ações dissonantes, mudanças de atitudes e 

comportamentos, bem como na reafirmação de valores explicitada. 

Contextualiza-se que os objetivos específicos (1) identificar na literatura os conceitos 

de atitudes, comportamentos e dissonância cognitiva, (2) identificar esses conceitos no filme, 

por intermédio de suas personagens e, (3) analisar as associações existentes entre os conceitos 

identificados, constituíram-se, pois, pilares para que essa questão pudesse ser respondida e, o 

objetivo geral, alcançado. 

 

  



 

54  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se notar que há uma estreita ligação entre atitudes, comportamentos, valores, 

família, sociedade e uma luta constante para que as ações humanas sejam consonantes com o 

pensamento. Por meio da análise fílmica, neste TCC, foi possível descobrir e investigar atitudes, 

comportamentos e dissonâncias cognitivas nos âmbitos pessoal, laboral e social. 

Com o presente TCC, decidiu-se investigar atitudes, comportamentos e dissonâncias 

cognitivas no filme lócus, usado como metáfora do cotidiano dos indivíduos, organizações e 

sociedade, em que a arte imita a vida, seja nos ambientes coorporativo, pessoal ou social, mas, 

muito difícil de ser feita tal investigação, por meio de observações diretas nesses ambientes. A 

utilização do lócus de pesquisa, o filme Dark Waters – O preço da verdade, neste caso, foi de 

grande valia, por oferecer a oportunidade de revisitá-lo tantas vezes quantas necessárias, 

assegurando qualidade e consistência na pesquisa aqui realizada.   

Considera-se que, com a questão de pesquisa respondida, o objetivo geral foi alcançado, 

pois, esse filme ajudou a retratar o mundo corporativo da advocacia, as complexidades das 

relações do trabalho, das relações pessoais e, até mesmo, das relações sociais, facilitando a 

compreensão de como as atitudes, os comportamentos e as dissonâncias cognitivas se fundem 

e moldam as formas como os indivíduos, representados pelas personagens analisadas, pensam, 

agem e vivem no trabalho, em seus lares e em sua comunidade, de forma ilustrativa e próxima 

da realidade vivenciada nas organizações não metafóricas. 

Considerando-se as contribuições geradas por este TCC para a academia, ressaltam-se: 

(1) incremento da utilização de estudos observacionais em análise fílmica, no campo de estudos 

da Administração; (2) o vislumbre de possibilidades para uso de filmes e vídeos como lócus de 

pesquisa, destacando-se a utilização do protocolo de registros de observações, sistematizado e  

confiável; (3) a possibilidade de estudar isentamente e compreender a relação existente entre 

atitudes e comportamentos, assim como, quando há divergência entre elas, a dissonância 

cognitiva, sem embaraços para os envolvidos, possibilitado tão somente pela análise fílmica.  

  No âmbito do mercado de trabalho, este TCC permite a existência de uma análise, que 

pode ser utilizada com imparcialidade, contribuindo para maior compreensão do funcionamento 

das atitudes, dos comportamentos e das frequentes contradições. Entender a importância dos 

fatores pessoais, situacionais, ambientais e, como tais fatores interagem, permite maior 
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alinhamento aos valores das empresas, criação de políticas adequadas e éticas, programa de 

saúde e saúde mental para os funcionários, passíveis de adoecerem devido a conflitos internos, 

dissonantes.  

No âmbito da comunidade científica, este estudo pode colaborar para o avanço nas 

discussões acerca de filmes e séries como lócus de pesquisa, uma vez que o filme possibilita 

verificar uma infinidade de dados, direta e/ou indiretamente observáveis, de maneira isenta, 

relevante e fidedigna e podem servir de referência para análises metafóricas das organizações.  

Ademais, para a sociedade, pode-se vislumbrar a perspectiva de identificar que as 

atitudes, os comportamentos e as dissonâncias cognitivas vistas no filme, são muito semelhantes 

com as dos governantes e de gestores de grandes empresas, que insistem em pregar a moral 

cristã, a liberdade e a verdade, mas que agem de maneira contrária a esses valores, cerceando 

direitos das pessoas e sua liberdade, negando a ciência e se mantendo omissos ao preconizado 

pela legislação. 

Para mim estudante, enquanto pesquisador, este trabalho proporcionou o prazer de 

aprender o funcionamento e a importância da análise fílmica e, a imersão na teoria me 

possibilitou visualizar as situações em que eu estava tentando justificar minhas atitudes e 

comportamentos para diminuir a dissonância causada pelas minhas decisões tomadas na vida.  

Em relação às limitações e novas possibilidades de pesquisa, tem-se que, por ser um 

estudo de caso com base em observações indiretas e, como quaisquer estudos de caso, não pode 

ser generalizado, abrindo-se, com tal limitação, várias possibilidades para pesquisas futuras, 

como: (1) analisar o mesmo filme, sob a ótica da questão ambiental e da dissonância cognitiva; 

(2) analisar os mesmos construtos em outros filmes com temáticas semelhantes; (3) aprofundar 

o estudo das atitudes no trabalho, abordando satisfação, envolvimento e comprometimento e, 

(4) possível junção de fontes de evidências para aprimoramento de abordagens, tais como filmes 

e relatórios, por exemplo. 

Considera-se, por ora, o encerramento desta pesquisa, atentando-se às limitações e às 

novas possibilidades, almejando-se a sua continuidade em consonância com a busca de novos 

pesquisadores interessados em incrementar novas contribuições para a estratégia de pesquisa 

aqui utilizada.    
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ANEXO 1 

INTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

Instrumento de Coleta de Dados 

Estudo Observacional em Análise Fílmica 

Protocolo de Observações para Registros da Coleta  

Filme Analisado:  

 

Cena 

N.º 

Tempo Descrição Estudo 

Observacional

* 

 

Principal 

Fonte de 

Observação  

Tempo 

Investido com 

Microanálises 

Linguagens 

Fílmicas 

Construto(s) 

Identificado(s) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Tempo Total de Duração Filme =                                                   Tempo Total de Coleta de Dados = 

Total de Cenas do Filme =                                                                Total de Cenas Selecionadas para o Estudo =  

Estudo Observacional*: Dados Diretamente e/ou Indiretamente Observáveis 

Fonte: Trabalho Técnico desenvolvido por Leite e Leite (2012). 

            Aprimorado com a colaboração de Bruna de Almeida Soares (2017). 

 

 


