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ELABORAÇÃO DE UM TESTE ADAPTATIVO COMPUTADORIZADO PARA AVALIAÇÃO DE
ESQUEMAS COGNITIVOS DA PERSONALIDADE

Alexandre José de Souza Peres
(alexandre.peres@gmail.com)
- Doutorado 1/2014 Orientador: Jacob Arie Laros (jalaros@gmail.com)
Linha de pesquisa: Avaliação e instrumentação psicológica
Introdução: Nas formulações teóricas da terapia cognitiva acerca das psicopatologias,
conceitua-se que a personalidade seja formada, entre outros componentes e processos
cognitivos, por esquemas cognitivos que se desenvolvem desde a infância, como resultado
da relação de determinismo recíproco entre o ambiente, as características (incluindo a
genética) e o comportamento do indivíduo (Beck, & Dozois, 2011). Os esquemas podem ser
conceituados como estruturas cognitivas mais ou menos estáveis, organizadas categórica e
hierarquicamente, que caracterizam o sistema de processamento de informações. Assim,
eles possibilitam aos indivíduos analisar, codificar, categorizar e interpretar ativamente os
estímulos que recebem, bem como recuperar informações armazenadas. Por meio deles, as
pessoas organizam, selecionam e acionam estratégias comportamentais, ao mesmo tempo
que seu funcionamento emocional, cognitivo e comportamental é moldado (Peres, 2008;
Beck, & Dozois, 2011). Na literatura, segundo Beck (2015), para fins de simplificação, o
termo “crenças” é usado para se referir aos esquemas cognitivos e seus conteúdos. No
entanto, os esquemas possuem diversas propriedades além de seu conteúdo (e.g., crenças e
pensamentos automáticos), como limiar de ativação, latência, permeabilidade e
acomodação. Aqui optamos por fazer referência a esquemas cognitivos. Quando
hipervalentes, durante a ocorrência de um transtorno mental, esses esquemas atuam no
sentido de inibir e deslocar outros esquemas que seriam mais adaptativos para determinada
situação (Beck, 2015) – daí a expressão “mal-adaptativos”. Conjectura-se que cada
transtorno seja caracterizado, entre outros aspectos, por conteúdos cognitivos
idiossincráticos a ele e influenciados por variações estabelecidas pela história de vida e
características individuais (Beck, 2015). Chama-se de especificidade de conteúdo a essa
hipótese que sustenta a ideia de que cada psicopatologia apresenta um perfil cognitivo
singular, composto por conteúdos cognitivos com temáticas específicas (Peres, 2008; Beck,
& Dozois, 2011). Consequentemente, seria possível identificar para cada transtorno da
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personalidade uma configuração específica de estratégias e padrões comportamentais e de
conteúdos cognitivos que distinguiria os transtornos. Essa configuração, ou perfil cognitivo,
constitui a maneira típica como as pessoas com transtornos da personalidade processam a
informação e refletem as estratégias comportamentais subjacentes a cada perfil (Beck,
2015). Nessa linha, no livro Terapia Cognitiva dos Transtornos da Personalidade (Beck, Davis,
& Freeman, 2015 – primeira edição em 1990 e terceira em 2015), um grupo de
pesquisadores propôs uma caracterização de 11 transtornos da personalidade no que tange,
especialmente, a seu perfil cognitivo. São explicitados, para cada transtorno, esquemas
relacionados à visão do self, do mundo, do futuro e das outras pessoas, além de estratégias
comportamentais. A partir de pesquisas clínicas, foram caracterizadas as personalidades
paranoide, esquizoide, esquizotípica, antissocial, borderline, histriônica, narcisista,
dependente, esquiva, obsessivo-compulsiva e passivo-agressiva. A partir desse trabalho,
alguns grupos de pesquisadores começaram a desenvolver instrumentos psicométricos
como meio de investigar as evidências de validade desse modelo teórico. Entre os aspectos
investigados está a hipótese da especificidade de conteúdo cognitivo. Essa linha de pesquisa
também objetiva que esses instrumentos integrem os procedimentos de avaliação na clínica
psicológica de abordagem cognitiva, permitindo delinear o perfil cognitivo não apenas de
pacientes com o diagnóstico de transtorno da personalidade, mas de pacientes com outros
problemas considerados difíceis ou crônicos (Peres, 2008). No exterior, foram identificados
seis instrumentos relacionados aos perfis cognitivos dos transtornos da personalidade com
algum estudo psicométrico publicado: Thoughts Questionnaire (Nelson-Gray, Huprich,
Kissling, & Ketchum, 2004); Personality Belief Questionnaire (Beck, & Beck, 1995);
Cuestionario Exploratorio de la Personalidad (Caballo, 2008); Questionário de Esquemas de
Young (Young, 2003) e Personality Disorder Belief Questionnaire (Dressen, Arntz, &
Weertman, 2004). No Brasil, os instrumentos de Beck e Beck (1995), Young (2003) e Caballo
(2008) foram traduzidos e publicados anexados a edições de livros sem referenciarem
quaisquer estudos brasileiros de adaptação ou validação. Nenhum teste nessa abordagem
está presente no Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos do Conselho Federal de
Psicologia (2015). Em 2008, Peres conduziu o primeiro estudo psicométrico de
desenvolvimento de um instrumento em português brasileiro com a finalidade de identificar
perfis cognitivos dos transtornos da personalidade, o Questionário de Esquemas e Crenças
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da Personalidade (QECP). O instrumento foi construído a partir das versões originais cedidas
pelos autores do Personality Belief Questionnaire (Beck, & Beck, 1995) e do Personality
Disorder Belief Questionnaire (Dressen, Arntz, & Weertman, 2004), além da literatura
específica da área. Peres analisou as propriedades psicométricas de três escalas para a
avaliação de crenças e esquemas das personalidades dependente, histriônica e obsessivocompulsiva. As variáveis compuseram uma estrutura de três componentes semelhante ao
modelo teórico com coeficientes de precisão encontrados superiores a 0,80. A análise de
validade convergente encontrou correlações entre o QECP e os fatores medidos pelo
Inventário Fatorial da Personalidade (Pasquali, Azevedo, & Ghesti, 1999). O QECP foi
identificado por Carvalho, Bartholomeu e Silva (2010) como um dos seis trabalhos nacionais
na área de avaliação dos transtornos da personalidade realizados entre 1999 e 2009 no
Brasil, o único com ênfase na teoria cognitiva aqui abordada. A incipiência no
desenvolvimento de instrumentos nessa área, especialmente no Brasil, aplica-se também ao
desenvolvimento de testes adaptativos computadorizados (CAT). Na psicologia brasileira
como um todo, de acordo com Pasquali (2007), não foram desenvolvidos esse tipo de teste
ou bancos de itens calibrados. De fato, uma busca pelos termos “testagem adaptativa”,
“teste adaptativo”, “testagem adaptativa computadorizada”, “testagem adaptativa por
computador” ou “testagem adaptativa informatizada” não retornou nenhum resultado na
Biblioteca Virtual em Saúde Psicologia Brasil (Biblioteca Virtual em Saúde, 2015). Objetivos:
O objetivo geral deste projeto de pesquisa é o desenvolvimento de um instrumento
psicométrico adaptativo computadorizado para avaliação do conteúdo dos esquemas maladaptativos da personalidade. Os objetivos específicos são: analisar a dimensionalidade do
novo instrumento; estimar as propriedades psicométricas dos itens e do teste; analisar se há
diferenças significativas entre amostras de população clínica e de população geral (nãoclínica); analisar evidências de validade convergente em relação ao modelo dos cinco fatores
da personalidade; analisar algoritmos de testagem adaptativa computadorizada para o
QECP; analisar se há diferenças significativas entre as medidas de precisão entre as formas
com número fixo de itens e adaptativa. Método: Os participantes da pesquisa serão
oriundos de duas amostras de conveniência: uma não-clínica, com aproximadamente 500
participantes, e outra clínica, com aproximadamente 200 participantes que estejam sendo
submetidos a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Para o desenvolvimento do CAT, serão
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utilizados os itens do QECP, organizados de acordo com a dimensionalidade do instrumento
(fatores) e seus parâmetros psicométricos: a (discriminação) e b (dificuldade). Inicialmente,
serão pré-testados 138 itens referentes a nove fatores teóricos. Para o estudo de validade
convergente-divergente, será adotada uma escala para avaliação dos cinco fatores da
personalidade, a ser escolhida. Tendo em vista os estudos da validade de construto do
instrumento, serão analisados, por meio de técnicas de análise fatorial exploratória e
confirmatória, a dimensionalidade do banco de itens e os índices de precisão dos fatores
eventualmente encontrados. Em seguida, os itens serão analisados de acordo com a Teoria
Clássica dos Testes e serão estimados os parâmetros da Teoria de Resposta ao Item por
meio do modelo de resposta graduada da (GRM). Para analisar a validade convergente e
divergente com o modelo dos cinco fatores da personalidade, será empregada a técnica de
correlações canônicas. Para analisar se há diferenças significativas entre amostras de
população clínica e de população geral (não-clínica) e se há diferenças significativas entre as
medidas de precisão das formas digital e em papel e entre as formas com número fixo de
itens e adaptativa computadorizada do QECP, serão utilizadas técnicas de análise de
variância. Para realizar as simulações de um modelo de CAT para o QECP, os passos
apontados por Nydick & Weiss (2009) e Thompson & Weiss (2011) serão seguidos. As
simulações objetivarão comparar regras para estimativa do traço latente, regras para
escolha do primeiro item, para escolha de itens após a aplicação do primeiro item e para o
término da testagem. As simulações serão feitas a partir de um modelo Post-Hoc, ou seja,
apenas com dados de participantes reais e de um modelo Híbrido, ou seja, a partir de itens e
matrizes de respostas reais e também a partir de dados simulados. Resultados esperados e
implicações: Espera-se contribuir para a análise dos pressupostos teóricos da terapia
cognitiva acerca da personalidade e dos transtornos da personalidade por meio do
desenvolvimento de uma versão com formato fixo e de uma versão adaptativa do QECP,
recolhendo evidências de validade e precisão dos instrumentos.
Palavras-chave: personalidade, psicometria, terapia cognitiva, transtornos da personalidade,
esquemas mal-adaptativos, testagem adaptativa computadorizada (CAT).
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A RELAÇÃO ENTRE SOLIDÃO, CONECTIVIDADE SOCIAL E NECESSIDADE DE VÍNCULO

André Luiz Alves Rabelo
(andreluiz.arabelo@gmail.com)
- Doutorado 1/2014 Orientador: Ronaldo Pilati (rpilati@gmail.com)
Linha de pesquisa: Conteúdos e processos psicossociais do comportamento humano
Introdução: Seres humanos são motivados a criar e manter relações sociais positivas e
significativas com ao menos uma pequena parte de pessoas, algo que na psicologia é muitas
vezes conhecido como necessidade de vínculo (need to belong) (Baumeister & Leary, 1995).
Essa é uma conclusão apoiada por muitas pesquisas e, nos últimos anos, houve um grande
foco na área em investigar os impactos que essa necessidade pode ter na saúde, cognição e
comportamento humano (Hawkley & Cacioppo, 2010). De acordo com a compreensão atual
mais comum, os fenômenos de conectividade social e solidão inserem-se como reações
psicológicas espontâneas decorrentes da satisfação ou não desta necessidade básica – se a
necessidade não é satisfeita, a pessoa vivencia a solidão; se a necessidade é satisfeita, a
pessoa vivencia a conectividade social. Em muitas pesquisas, encontraram-se evidências de
que a solidão impacta negativamente a saúde, sendo um fator de risco comparável à
obesidade (Cacioppo, Hawkley, Norman, & Berntson, 2011), por exemplo, além de
influenciar em vários aspectos da cognição e comportamento social. Já pesquisas sobre
conectividade social evidenciam que essa experiência pode influenciar o bem-estar, a
empatia e a tendência prosocial das pessoas (Seppala, Rossomando, & Doty, 2008). A
despeito de muitos conhecimentos acumulados sobre tais fenômenos, diversos problemas
teóricos e conceituais estão presentes nessa literatura que limitam o alcance das conclusões
que podemos tirar a partir dessas pesquisas. Identifica-se que quatro principais problemas
estão presentes e são prejudiciais para o avanço dessa área de pesquisa, sendo eles os
seguintes: pressupostos não testados relacionados à dimensionalidade dos fenômenos, a
clareza das definições conceituais, a estabilidade temporal dos fenômenos e o nível de
acesso consciente dos construtos. Objetivos: O presente projeto de tese tem como
objetivos: a) fazer uma análise crítica dos conceitos adotados na área de solidão,
conectividade social e necessidade de vínculo, revisando as propostas mais adotadas e
propondo alternativas; b) traduzir e adaptar uma medida de conectividade social para o
Brasil (Lambert et al., 2013); c) testar como as variáveis de solidão, conectividade social e
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necessidade de vínculo se relacionam quando escalas unidimensionais são usadas; d) testar
como escalas multidimensionais desses três construtos se relacionam entre si e com uma
medida de validade preditiva; e) testar se medidas explícitas e implícitas predizem de
maneira diferenciada uma medida preditiva. Como hipóteses, acredita-se que as variáveis
descritas anteriormente deverão apresentar uma correlação alta entre si e que a solidão
terá uma correlação negativa com conectividade social e com a necessidade de vínculo.
Entretanto, também foi criada a hipótese de que essas relações se devem em parte a
artefatos da própria medida a partir de uma análise dos itens da escala de solidão que foi
adotada e que é a mais usual no campo. Além disso, também se teve como hipótese que as
escalas multidimensionais dos fenômenos irão apresentar maior magnitude de predição em
relação às escalas unidimensionais, além de que as dimensões dos fenômenos irão se
relacionar de maneira diferenciada com a medida preditiva. Por fim, também foi elaborada a
hipótese de que a medida implícita dos fenômenos poderá predizer com maior magnitude a
medida de validade preditiva. Método: Para alcançar tais objetivos, cinco estudos deverão
ser conduzidos ao longo do doutoramento. Será feito uso de medidas unidimensionais dos
construtos, medidas multidimensionais, medidas explícita e implícita dos fenômenos,
medidas que permitam inferir a validade preditiva dos fenômenos (i.e. bem estar). Os
participantes do estudo serão estudantes universitários e o método de seleção será o de
amostragem por conveniência. A quantidade de participantes será definida por um cálculo
de poder do teste, considerando como parâmetros um valor de alfa de 0,05, um valor de
tamanho de efeito baixo como medida conservadora (d de Cohen de 0,20), considerando
que não existem estimativas prévias a partir de estudos meta-analíticos que poderiam
embasar esse critério, um valor de beta de 0,80 e o tipo de teste adequado para cada
hipótese de cada estudo. O procedimento dos estudos normalmente envolverá a aplicação
das medidas citadas anteriormente em ambientes adequados, com a apresentação de um
termo de consentimento livre e esclarecido breve antecedendo a participação dos
estudantes. Quanto à análise de dados, em todos os estudos serão feitas análises descritivas
iniciais visando conhecer as diferentes características dos dados, tais como seus padrões de
agrupamento, dispersão e distribuição. A partir dai, serão escolhidas as técnicas estatísticas
mais adequadas para realizar o teste das hipóteses levantadas. Caso as medidas obedeçam
aos pressupostos inerentes ao uso das técnicas estatísticas paramétricas, provavelmente
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serão usadas técnicas como a correlação produto-momento de Pearson, regressão linear,
teste de diferença entre coeficiente de correlação e escalonamento multidimensional. Caso
contrário, pretende-se adotar técnicas não paramétricas equivalentes. Resultados esperados
e implicações: Espera-se que a condução desses estudos contribua em algum nível com o
campo de pesquisa de diversas maneiras. A principal contribuição teórica se refere ao fato
de que vários dos estudos buscam testar pressupostos teóricos ainda não adequadamente
explorados na área e os resultados obtidos poderão contribuir para uma revisão teórica da
área que poderá resultar em novas formulações teóricas e previsões. Uma das contribuições
metodológicas que a tese poderá oferecer se refere à tentativa de comparar as relações e o
poder preditivo de medidas unidimensionais e multidimensionais dos fenômenos que serão
investigados, um debate que ainda permanece pouco conclusivo (Cramer & Barry, 1999).
Além disso, a exploração das características psicométricas de medidas implícitas nessa área
também é escassa, portanto a pesquisa também poderia contribuir com uma melhor
compreensão das características dos instrumentos que vêm sendo usados nessa área de
pesquisa. Por fim, tais contribuições teóricas e metodológicas também possuem o potencial
de resultar em futuras implicações práticas, embora a tese tenha claramente um foco maior
na exploração de questões básicas de psicologia social. Uma possibilidade é que uma
compreensão diferenciada desses fenômenos poderá levar pesquisadores e psicoterapeutas
interessados em como medir e reduzir (Cacioppo, Grippo, London, Goossens, & Cacioppo,
2015) o isolamento social percebido por parte de pacientes (i.e. pacientes com transtorno
depressivo maior) a mudar suas práticas. Por exemplo, utilizando medidas
multidimensionais ao invés de medidas unidimensionais para mensurar o nível de solidão
dos pacientes, pesquisadores e psicoterapeutas poderão obter informações que o uso
exclusivo de medidas unidimensionais talvez não trouxesse. Essa seria uma implicação
importante caso encontremos uma diferença grande entre a predição de medidas
unidimensionais e multidimensionais. Além disso, os dados obtidos a partir da comparação
entre medidas explícitas e implícitas também pode impactar a maneira que fenômenos
como a solidão, conectividade social e a necessidade de vínculo são mensurados em diversos
contextos. Precavendo-se contra algumas falhas presentes atualmente na compreensão
teórica desses fenômenos, o presente trabalho propõe que é possível produzirmos
conhecimentos menos ambíguos e uma maior acumulação de conhecimento a partir de um
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raciocínio convergente entre linhas de pesquisa que se desenvolveram de maneira
relativamente independente ao longo dos últimos anos.
Palavras-chave: Conectividade social, solidão, necessidade de vínculo, dimensionalidade
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CONSUMO DE FALSIFICAÇÕES DE PRODUTOS DE LUXO

Francisco Nunes dos Reis Junior
(francisco.n.reisjunior@gmail.com)
- Doutorado 1/2014 Orientador: Cláudio Vaz Torres (claudio.v.torres@gmail.com)
Linha de pesquisa: Conteúdos e processos psicossociais do comportamento humano
Introdução: O perfil do consumidor de produtos e serviços de luxo não é único e pode ser
explorado por diversas facetas, por isso o comportamento do consumidor de luxo é um
vasto campo de pesquisas, pois exemplificam a subjetividade individual e a influência da
cultura sobre o ser humano (Berry, 1994; Twitchell, 2002). São ligados aos símbolos da
cultura material, político e social. O produto falsificado assemelha-se um produto de luxo
porque traz consigo a competência exigida para julgar bens e serviços de informação
(Kapferer, 2003). O fascínio trazido pelos produtos de luxo deslumbra todas as classes
sociais, em diversos países do mundo. A indústria chega a níveis de perfeição que os
produtos tornam-se obras de arte para se usar (Silverstein & Firske, 2005). Produtos de luxo
são caros em termos absolutos (monetários) e relativos (o que representam) e se o
consumidor não pode arcar com os preços cobrados, mas busca a satisfação do desejo pelas
perspectivas hedônicas, ele pode acreditar que produtos originais e falsificados são similares
-uma vez que as falsificações recebem elementos da identidade (nome, símbolo e cor) das
marcas dos produtos originais- (Zaichkowsky, 1995) e o consome. Em pesquisas sobre o
tema, Tom, Garibaldi, Zeng e Pilcher (2008) encontraram o fator econômico como
determinante para a compra de falsificações de luxo, porém outras pesquisas demonstram
que consumo de falsificações de luxo ocorre por motivações sociais (Wilcox, Kim & Sem,
2008) ou hedônicas (Yoo & Lee, 2009). No Brasil Terres, Cavedon e Santos (2010) afirmam
que consumo de falsificações de luxo não é feito por consumidores de baixa renda e sim
classe média. Já Bian e Moutinho (2011) encontraram fraca correlação entre fatores
demográficos e consumo de falsificações de luxo. Ayrosa (2007) ressalta em sua pesquisa
que o valor mais destacado para os consumidores de falsificações foram prazer, seguido de
status, eficiência e altruísmo. Wilcox, Kim e Sen (2008) demonstraram que o desejo dos
consumidores por marcas de luxo falsificado depende das motivações sociais. Em particular,
os autores mostram que a preferência dos consumidores por marcas falsificadas é maior
quando a marca de luxo tem uma função de valor expressivo (os autores usam o termo valor
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expressivo para referir-se às marcas que são vista como de alto valor no mercado).
Finalmente, os autores demonstram que as funções sociais das marcas de luxo podem ser
influenciadas por elementos do mix de marketing (design do produto, publicidade),
permitindo que os comerciantes reduzam a demanda por marcas falsificadas por meio de
ações específicas de marketing mix. Todavia Yoo e Lee (2009) defendem que não é apenas
modificando aspectos ligados ao marketing que se consegue combater as falsificações, que é
preciso investigar o processo muito além do mundo corporativo e estudar as influências
sociais do consumo de falsificações de produtos de luxo. O crescimento da falsificação no
Brasil é notório (Brasil,2006) e os níveis de qualidade e similaridade interferem na decisão do
consumidor já que este pode não estar apto a diferenciar o produto falso do original. O
consumidor pode (nondeceptive counterfeit) ou não (deceptive counterfeit) demonstrar um
conhecimento específico ao escolher uma falsificação (Strehlau, 2004). Seja por qual
maneira se dê o consumo o que se busca é que a imagem seja mostrada como de alguém
que pertence aquele grupo e utiliza os mesmos símbolos daquela cultura. Funciona como
um camaleão que se transforma para adaptar-se às diversas situações a quem é submetida.
(Baumeister & Finkel, 2010). Importante ressaltar que o que é prestigioso para um grupo
social pode não ser para outro, pois não é apenas a marca que dá significado à distinção
social, mas é o conjunto do símbolo com os outros valores culturais e artefatos daquela
cultura. As pesquisas acima relacionadas investigam aspectos específicos (renda ou
demografia ou valores), mas não propõem modelo explicativo para o fenômeno e não
testam a existência de variáveis moderadoras ou mediadoras. Neste sentido buscou-se na
literatura da psicologia modelos que busquem explicar o comportamento do consumidor de
produtos falsificado, porém não foram encontrados. O que se encontrou foi um modelo de
explicação para a percepção de valor do consumidor de luxo original (Wiedmann, Hennig &
Siebel, 2007). Por esta razão, este trabalho debruçar-se-á sobre a seguinte pergunta: O que
leva os consumidores a comprar produtos de luxo falsificado? Objetivo: O objetivo desta
pesquisa é propor um modelo multidimensional para o consumo de falsificações de
produtos de luxo. Método: Para concretização deste objetivo será feita uma pesquisa
multimétodo com dois estudos. O Estudo 1 de cunho qualitativo têm os objetivos específicos
de: (a) investigar as razões do consumo de produtos de luxo falsificado; (b) Reduzir o corpus
a categorias temáticas. Para isso será realizada uma pesquisa qualitativa indutiva. Serão
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conduzidas 15 entrevistas individuais para atingir um corpus necessário para análise de
dados que vá além da seleção superficial de citações ilustrativas (Bauer & Gaskell, 2011). Os
dados serão analisados por meio da técnica análise de conteúdo buscando temas
recorrentes que serão agrupados para compor categorias empiricamente definidas e que
permitam a interpretação de conhecimentos relativos ao objeto da pesquisa. Como critério
de validade e fidedignidade deverão ser observados as recomendações da Bardin (2004):
exaustividade, representatividade, homogeneidade, pertinência e exclusividade das
categorias. Para realização da análise de conteúdo utilizar-se-á o software IRAMUTEQ e as
análises lexicográficas clássicas (cálculo de frequência de palavras), a nuvem de palavras e o
método da classificação hierárquica descendente (CHD). As categorias obtidas no estudo 1
serão as variáveis a serem medidas no estudo 2. O Estudo 2, de cunho quantitativo, têm os
objetivos específicos de: (a) construir escalas para as categorias obtidas no estudo 1; (b)
verificar evidências de validade das escalas construídas; (c) propor um modelo explicativo
para o consumo de produtos de luxo falsificado e (d) testar o modelo proposto. A construção
das escalas seguirá as recomendações de Pasquali (2010): procedimentos teóricos,
procedimentos empíricos (experimentais) e procedimentos analíticos (estatísticos). Para
verificar as evidências de validade das escalas será feito um levantamento de dados (survey)
com pelo menos 100 sujeitos e um número mínimo de cinco respondentes por item
(Gorsuch, 1983; Hair & cols., 2005), seguidas de análises fatoriais exploratórias e
confirmatórias. Importante ressaltar que o número de participantes poderá sofrer alterações
baseado na quantidade de categorias que forem obtidas no Estudo 1. Para testar o modelo
teórico será utilizada modelagem por equações estruturais. Resultados esperados e
implicações: Espera-se que ao final do trabalho o modelo possa contribuir para explicar o
consumo de falsificações de luxo, pois será baseado em uma abordagem multimétodo
baseado na mensuração do fenômeno social partindo do ponto de visto dos consumidores.
Espera-se também contribuir para a teoria de significado do produto.
Palavras-chave: Consumidor, luxo, falsificação

Seminário de Avaliação de Teses e Dissertações
2/2015

Anais PG-PSTO

13

Referências:
Ayrosa, Eduardo. (2009). A falsa ilusão de ter: investigando os tipos de valores para o
consumidor de falsificação. (dissertação de mestrado, FGV). Disponível em
http://hdl.handle.net/10438/3728
Bardin L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70; 1977
Bauer, Martin W; Gaskell, G. (2011). Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. Um
manual prático (9 edição.). Rio de Janeiro: Vozes.
Baumeister, R. F., & Finkel, E. J. (2010). Advanced Social Psychology: the state of the science.
(E. J. Baumeister, R. F., & Finkel, Ed.) (1st ed., p. 813). New York: Oxford University Press.
Berry,C. (1994) The Idea of Luxury: A Conceptual and Historical Investigation, Cambridge:
Cambridge University Press
Bian, X.; Moutinho, L. (2009) The role of brand image, product involvement, and knowledge
in explaining consumer purchase behaviour of counterfeits: Direct and indirect effects.
European Journal of Marketing, Vol. 45
Brasil. Ministério da Justiça. (2006). Apreensões de produtos piratas bate recorde em 2006.
Brasília. Disponível em: http://bvc2.cgu.gov.br/handle/123456789/2683
Gorsuch, R. L. (1983). Factor analysis (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum
Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L. & Black, W. C. (2005). Análise multivariada de dados.
A. S. Sant´Anna & A. C. Neto (Trad.). Porto Alegre: Bookman
Kapferer, Jean- Noël. (2003) As Marcas capital da empresa: criar e desenvolver marcas
fortes. Porto Alegre, Bookman
Silvertein, Michael; Firske, Neil. (2005). Trading up: why consumers want new luxury goods –
and how companiel create them. London: Penguin Group
Strehlau, Suzane. Marketing do Luxo. (2008) São Paulo. Cengage Learning
Terres, M. S.; Cavedon, N. R.; Santos, C. P. (2010) O que reluz definitivamente não é ouro.
Estudos sobre o consumo de réplicas de marcas de luxo. Ciências sociais em perspectiva,
Vol. 9
Tom, Gail; Garibaldi, Barbara; Zeng, Yvette; Pilcher, Julie. (1998) Consumer Demand for
Counterfeit Goods. Psychology And Marketing, Vol.15
Twitchell, James. (2002). Living it up: our love affair with luxury. New York: Columbia
university press
Wiedmann, Klauus-peter; Hennings, Nadine; Siebels, Astrid. (2007) Measuring consumer´s
luxury value perception: a cross-cultural framework. Academy of marketing research,
Vol. 7.
Wilcox, Keith; Kim, Hyeong Min; Sen, Sankar. (2008) Why do consumers buy counterfeits
luxury brands. Journal of marketing research, Vol. XLV
Yoo, Boonghee; Lee, Seung-hee. (2009) Buy genuine fashion products of counterfeits?.
Advances in consumer research, Vol. 36
Zaichkowsky, J. . (1995). Defending you brand against imitation. Westport: Quorum.

Seminário de Avaliação de Teses e Dissertações
2/2015

Anais PG-PSTO

14

IMIGRANTES BRASILEIROS NO JAPÃO: UM ESTUDO SOBRE OS ANTECEDENTES DA
ADAPTAÇÃO PSICOLÓGICA E SOCIOCULTURAL

Jesselyn Tashima
(jesselyntashima@gmail.com)
- Doutorado 1/2014 Orientador: Cláudio Vaz Torres (claudio.v.torres@gmail.com )
Linha de pesquisa: Conteúdos e processos psicossociais do comportamento humano
Introdução: Os estudos sobre os encontros interculturais têm ganhado cada vez mais
destaque no cenário mundial em resposta ao acelerado processo de globalização que tem
provocado mudanças sociais, econômicas, políticas, tecnológicas e educacionais nas
sociedades (Trimble, 2002). O processo de mudanças culturais longas e contínuas
resultantes do encontro entre grupos ou indivíduos de culturas diferentes é a chamada
aculturação (Redfield, Linton, & Herskovits, 1936). Este aumento crescente dos processos
migratórios tem impulsionado pesquisadores a construir modelos de aculturação na
tentativa de compreender o sucesso ou fracasso destes imigrantes na nova cultura (Smith &
Khawaja, 2011). O modelo teórico de Arends-Tóth e Van de Vijver (2006) divide o processo
de aculturação em fatores antecedentes (condições de aculturação), estratégias de
aculturação e as consequências (resultados da aculturação). Dentre os antecedentes da
aculturação, destaca-se o papel do suporte social e percepção de distância social. Suporte
Social é uma das variáveis presentes em diversos estudos de aculturação e pode ser descrita
por Cohen e Wills (1985) como o provimento de recursos psicológicos e materiais que
servem como atenuadores do estresse, tanto por prevenir uma situação de se tornar um
estressor quanto por fornecer soluções para um problema, minimizando sua importância
percebida ou facilitando respostas comportamentais saudáveis. A distância cultural é a
diferença entre duas culturas e pode ser caracterizada de diversas maneiras levando-se em
conta fatores econômicos, como produto interno bruto até fatores psicológicos, como os
valores culturais. Igualmente importante é a percepção de distância cultural, ou seja, a
percepção subjetiva das diferenças culturais entre o país anfitrião e o país de origem
(Galchenko & Van de Vijver, 2007). Dentre as variáveis moderadoras e mediadoras do
processo de aculturação destaca-se o papel das estratégias de enfrentamento e das
estratégias de aculturação. Estratégias de enfrentamento ou coping são as mudanças
cognitivas e comportamentais desempenhadas pelos indivíduos com a finalidade de manejar
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demandas internas e externas específicas (Lazarus & Folkman, 1984). Já as estratégias de
aculturação também chamadas de atitudes ou estilos de aculturação referem-se à maneira
como os indivíduos se relacionam com a cultura anfitriã e com a cultura original (Berry,
1997). Estas estratégias dizem respeito à manutenção ou não de características importantes
e de identidade da cultura original e ao contato/participação ou não em atividades com a
cultura anfitriã. Por fim, os resultados da aculturação são a adaptação psicológica e
adaptação sociocultural. A primeira refere-se à experiência de conforto (Searle & Ward,
1990) bem-estar, saúde mental e satisfação com a vida na nova cultura (Celenk & Van de
Vijver, 2011). Já a adaptação sociocultural refere-se aos aspectos mais práticos e
comportamentais que possibilitam uma atuação mais efetiva do imigrante nas suas
interações do dia, ou seja, refere-se ao manejo das situações cotidianas no novo contexto
social (Berry,1997). Diante do exposto, faz-se necessário responder à pergunta: o nível de
adaptação de brasileiros imigrantes no Japão pode ser predito pela percepção deste grupo
quanto ao seu suporte social e distância cultural e esta predição se dará de forma direta ou
por influência de estratégias de enfrentamento e de aculturação? Objetivos: O objetivo geral
desta pesquisa é testar parte do modelo teórico desenvolvido por Arends-Tóth e Van de
Vivjer (2006) ao explorar o poder preditivo da percepção de suporte social e percepção de
distância social e o papel moderador ou mediador das estratégias de enfrentamento e
estratégias de aculturação nas variáveis critério adaptação psicológica e adaptação
sociocultural em uma amostra de brasileiros residentes no Japão. Como objetivos
específicos, esta pesquisa pretende:1) identificar as formas de adaptação dos brasileiros no
Japão, 2) desenvolver uma medida de adaptação psicológica e sociocultural, 3) analisar o
poder preditivo da percepção de suporte social e percepção de distância cultural nas
variáveis critério (adaptação psicológica e sociocultural), 4) examinar o papel mediador ou
moderador das estratégias de aculturação na relação entre as variáveis antecedentes
(percepção de suporte social e percepção de distância cultural) e as variáveis critério
(adaptação psicológica e adaptação sociocultural), 5) testar o papel mediador ou moderador
das estratégias de enfrentamento na relação entre as variáveis antecedentes (percepção de
suporte social e percepção de distância cultural) e as variáveis critério (adaptação
psicológica e adaptação sociocultural). A partir destes objetivos, sugere-se as seguintes
hipóteses de pesquisa: 1) Quanto maior a percepção de suporte social, maior será a
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adaptação psicológica e sociocultural, 2) Quanto maior a percepção de distância cultural,
menor será a adaptação psicológica e sociocultural, 3) Os participantes que endossarem
mais os estilos de aculturação do tipo integração também apresentarão maior adaptação
psicológica e sociocultural, 4) Os participantes que adotarem estratégias de enfrentamento
baseadas no engajamento apresentarão maior adaptação psicológica e sociocultural.
Método: Para o alcance dos objetivos específicos serão conduzidos dois estudos. O estudo 1
visa atingir os objetivos específicos 1 e 2. Participantes: A amostra será de conveniência e
composta por aproximadamente 20 imigrantes brasileiros residentes no Japão, 10
descendentes de japoneses e 10 não descendentes. Procedimentos: Os participantes serão
recrutados por meio eletrônico através de instituições de ensino, consulados, embaixadas,
empresas de turismo, escolas e por redes sociais. Para o desenvolvimento da medida de
adaptação psicológica e sociocultural será utilizado o modelo de construção de instrumentos
proposto por Pasquali (2010) que se baseia em três grandes eixos: procedimentos teóricos,
procedimentos empíricos e procedimentos analíticos. As entrevistas serão realizadas por
vídeo conferência e o critério de interrupção das entrevistas será o de saturação.
Instrumentos: para a entrevista será utilizado um roteiro semiestruturado e para as outras
etapas será utilizada a versão inicial e final do instrumento. O estudo 2 visa o cumprimento
dos objetivos 3, 4 e 5. Participantes: Neste estudo será adotada a recomendação de Hair e
cols. (2006) que sugerem 5 a 10 respondentes por parâmetro no modelo e no mínimo 200
respondentes. A amostra será de conveniência e será composta por imigrantes brasileiros,
com idade a partir de 18 anos. Procedimentos: Os participantes serão recrutados da mesma
maneira do estudo 1. Instrumentos: Para a avaliação da distância cultural, será utilizada a
escala Brief Perceived Cultural Distance (BPCDS, α=0,85) de Demes e Geeraert (2014), para
as estratégias de aculturação será utilizada a escala Brief Acculturation Scale - Home (BAOS Home, α= 0,78) de Demes e Geeraert (2014) e Brief Acculturation Scale- Host (BAOS - Host,
α= 0,72) de Demes e Geeraert (2014), a percepção de vitalidade étnica será avaliada pela
Perceived ethnic vitality (Ait Ouarasse & Van de Vijver, 2004, α= 0,91), o suporte social será
mensurado pela escala The Index of Sojourner Social Support (Ong & Ward, 2005, α= 0,94),
as estratégias de enfrentamento serão avaliadas pelo The Cross-Cultural Coping Scale (CCCS;
Kuo et al., 2006, α= 0,74–0,80) e a adaptação psicológica e a sociocultural serão avaliadas
pelo instrumento desenvolvido no estudo 1. Análise dos dados: Os dados sociodemográficos
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serão analisados por meio de estatísticas descritivas para caracterização da amostra. Para
análise do modelo teórico, sugere-se como possibilidade de análise estatística de adequação
geral do modelo a técnica de modelagem de equações estruturais. Para esta análise serão
utilizados os programas estatísticos AMOS, versão 20.0 e o SPSS 22. Resultados esperados e
implicações: Do ponto de vista teórico, pretende-se expandir as poucas evidências
existentes sobre a relação entre suporte social, percepção de distância social, estratégias de
enfrentamento, estratégias de aculturação e adaptação psicológica e cultural. Esta pesquisa
busca ainda investigar uma temática ainda pouco estudada no Brasil ou com populações de
brasileiros e ampliar a compreensão do fenômeno da imigração internacional ao explorar os
fatores que contribuem para uma adaptação bem sucedida. Em termos metodológicos,
verifica-se que não há registro de nenhum instrumento de adaptação intercultural
construído para o contexto dos brasileiros. Assim, a construção de um instrumento que
abranja as características da adaptação intercultural para brasileiros, como uma medida que
seja confiável e a testagem de um modelo teórico para esta população constitui uma
necessidade. Do ponto de vista prático, esta pesquisa busca contribuir como fonte de
informações importantes para construção de políticas públicas voltadas para a questão da
imigração. Da mesma forma, esta pesquisa busca incentivar e fornecer ferramentas para
atividades instrucionais ou de treinamento que tenham como foco os indivíduos em
processo de migração.
Palavras-chave: Aculturação, imigração, adaptação cultural
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PRECARIZAÇÃO, SOFRIMENTO E AS PSICOPATOLOGIAS NO TRABALHO

Ronaldo Gomes Souza
(ronaldopsicologo@hotmail.com)
- Doutorado 1/2014 Orientador(a): Ana Magnólia Mendes (anamag.mendes@gmail.com)
Linha de pesquisa: Processos de trabalho, ergonomia da atividade, saúde
Introdução: A organização político-econômica na contemporaneidade pautada na
flexibilização do capital (Alves, 2011; Aquino, 2008; Faria & Dalbello-Araujo, 2011;
Fernandes, 2011; Guizone & Mendes, 2014; Hirata, 2011; Jorge et al, 2007; Junqueira et al,
2010; Moraes, 2008; Pereira, Albuquerque, & Moraes, 2015; Saltini, Vidal & OliveiraSobrinho, 2014; Stenger et al, 2014; Takahashi, 2012; Teixeira, 2012) trouxe mudanças
significativas no mundo do trabalho e, consequentemente, na relação saúde/doença mental
dos trabalhadores. Nos últimos anos, há vários registros de estudos e pesquisas no Brasil,
em organizações públicas e privadas que sugerem o desenvolvimento das doenças psíquicas
devido a precarização do trabalho (Anchieta, 2011; Bouyer, 2010; Dejours, 1994, 2006; Facas
et al, 2013; Fernandes et al 2006; Ferreira, 2013; Franco, Druck & Seligmann-Silva, 2010; Gui,
2002; Lancman & Uchida, 2003; Lavnchicha, 2015; Lima, 2011; Lucca, 2010; Martins &
Robazzi, 2009, 2012; Merlo & Mendes, 2009; Peres & Lucca, 2005; Rossi, 2008). A partir da
década de 70, foi necessário desenvolver novas estratégias que acompanhassem a
complexidade das transformações e exigências políticas e sociais, principalmente para lidar
com a crise da pobreza e desemprego no mundo todo. Assim, surgiu uma proposta
neoliberal globalizante, que tornou o mundo dos negócios mais atrativo e competitivo,
aquecendo o mercado, quebrando barreiras e limitações, facilitando e incentivando o
desenvolvimento de novas tecnologias, produtos e serviços. Para tanto, era preciso
flexibilizar as relações e todo processo constituinte do trabalho, seja em organização pública
ou privada, em prol de conseguir e manter a rapidez e produtividade sem perder a qualidade
de tudo que foi construído (Druck, 2011; Jilou, 2013; Moreira, 2014). Porém, essa mesma
estratégia que melhora os resultados e reputação das organizações, não melhoram as
condições de trabalho e, logo, de acordo com a perspectiva da psicodinâmica do trabalho, as
organizações se tornaram fonte de sofrimento e inúmeras psicopatologias. Assim, à medida
que se instaura a flexibilização, instaura-se, também, a precarização no trabalho.
Precarização essa que é concebida como um fenômeno multifacetado no qual os
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trabalhadores têm seus direitos e devidos reconhecimentos negados, tornando a
organização em fonte de diferentes sofrimentos que se revelam por sintomas que os
trabalhadores, no intuito de se protegerem, desencadeiam estratégias defensivas individuais
e coletivas e, quando essas defesas falham e os trabalhadores não suportam os sofrimentos
causados no trabalho, eles adoecem (Franco, Druck & Seligmann-Silva, 2010; Guizone &
Mendes, 2014) Esse cenário é um campo fértil para a psicodinâmica do trabalho pois,
Dejours (1990, 1992, 1993, 1994, 2004a, 2004b, 2006, 2008), autor dessa perspectiva,
desenvolveu diversas pesquisas buscando a relação da organização do trabalho, as fontes de
sofrimento e as psicopatologias no ambiente de trabalho. Porém, o autor também enfatiza
uma dinâmica acerca das relações entre prazer, saúde e trabalho, para além de um
reducionismo médico-biológico e uma abordagem somente negativa do trabalho. Dejours
(1993, 2004a, 2004b, 2006, 2008) argumenta que a organização do trabalho é influenciada
pelo sistema político-econômico neoliberal, pautada na flexibilização/precarização do
trabalho. Questiona-se aqui se não é devido à precarização do trabalho que há o
desencadeamento dos sofrimentos no trabalho, cujos destinos são as psicopatologias,
quando os sistemas defensivos falham. Assim, na tentativa de estruturar e organizar as
dinâmicas das psicopatologias desenvolvidas no trabalho, após desenvolver, estudar e
analisar vários estudos e pesquisas em psicodinâmica do trabalho (Anchieta, 2011; Bouyer,
2010; Dejours, 1990, 1992, 1993, 1994, 2004a, 2004b, 2006, 2008; Facas et al, 2013;
Fernandes et al 2006; Ferreira, 2013; Gui, 2002; Lancman & Jardim, 2004; Lancman &
Uchida, 2003; Lavnchicha, 2015; Lima, 2011; Lima, 2005; Lucca, 2010; Martins & Robazzi,
2009, 2012; Medes, 2007, 2008, Mendes & Duarte, 2013; Mendes, Costa & Barros, 2003;
Merlo & Mendes, 2009; Peres & Lucca, 2005; Rossi, 2008) ao longo de mais de 20 anos,
Mendes (2014) sugere que o sujeito, para lidar com seu sofrimento no trabalho, desenvolve
eixos de sintomas, que acionam as defesas individuais e coletivas que, quando falham,
destinam-se em psicopatologias. Há dois eixos de sintomas do sofrimento: aceleração-fadiga
e onipotência-potência (Mendes, 2014). Dentro de cada eixo articulam-se estratégias
defensivas individuais e coletivas. No eixo aceleração-fadiga estão as estratégias defensivas
de hiperatividade, compensações, fuga e apatia que, quando falham, se transformam nas
patologias de sobrecarga e compulsões. No eixo onipotência-impotência, estão as
estratégias defensivas individuais e coletivas de banalização, virilidade, servidão voluntária,
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estratégia de convivência, distorções comunicacionais e cinismo que, quando falham,
desenvolvem psicopatologias cujos destinos são: normopatia-sociopatia, violência, assédio e
suicídio). Apesar da precarização estar presente nas publicações em psicodinâmica do
trabalho, não há registros que a mesma é a variável responsável pelo desencadeamento das
dinâmicas de psicopatologias no trabalho. Assim, tem-se como pergunta/problema: como se
caracteriza e que elementos estruturam as psicopatologias do trabalho em contexto de
precarização? Para responder a questão propõe-se a seguinte tese: a precarização do
trabalho produz dois eixos de sintomas do sofrimento: o de aceleração-fadiga e o de
onipotência-impotência que acessam defesas individuais e coletivas que, quando fracassam,
resultam em diferentes destinos psicopatológicos. Nesse contexto, o estudo tem um
propósito analítico e inclui categorias teóricas e empíricas que envolve uma articulação
entre diferentes variáveis e suas relações dinâmicas para explicar as psicopatologias do
trabalho. Assim, destaca-se as relações entre precarização do trabalho, os eixos do sintoma
e as defesas frente ao sofrimento e as psicopatologias do trabalho que eles mobilizam. Para
explicar tais relações, levanta-se 2 hipóteses: hipótese 1: a precarização do trabalho gera o
eixo de sintomas de aceleração-fadiga que acionam as estratégias defensivas de
hiperatividade, compensações, fuga e apatia que, quando falham, resultam em destinos
psicopatológicos de sobrecarga e compulsões. E, hipótese 2: a precarização do trabalho
gera o eixo de sintomas de onipotência-impotência que acionam as estratégias defensivas
de banalização, virilidade, servidão voluntária, estratégia de convivência, distorções
comunicacionais e cinismo que, quando falham, resultam em destinos psicopatológicos de
normopatia-sociopatia, violência, assédio e suicídio. O objetivo geral desse projeto é:
investigar a dinâmica das psicopatologias do trabalho em contexto de precarização,
considerando os sintomas e defesas mobilizados pela vivência de sofrimento. Os objetivos
específicos são: a) caracterizar a precarização no trabalho; b) analisar o sofrimento, os eixos
dos sintomas e as estratégias defensivas à eles articuladas em contexto de precarização; d)
descrever o processo e a estrutura das estratégias defesas individuais e coletivas frente aos
eixos dos sintomas; c) caracterizar e analisar a dinâmica das psicopatologias no trabalho.
Método: será utilizado pesquisa qualitativa, referenciada no método da psicodinâmica do
trabalho, tendo como instrumento a entrevista clínica individual. Participantes: serão
entrevistados em torno de 6 trabalhadores adoecidos, considerando que seu sofrimento no

Seminário de Avaliação de Teses e Dissertações
2/2015

Anais PG-PSTO

22

trabalho produziu eixos de sintomas e defesas, que fracassaram, resultando em
psicopatologias no trabalho. Desse modo, serão entrevistados trabalhadores em
adoecimento por sobrecarga e compulsões, que se articulam ao eixos dos sintomas da
aceleração-fadiga e trabalhadores adoecidos em função dos eixos da onipotênciaimpotência, que pode produzir normopatia-sociopatia, violência e assédio; totalizando em
torno de 30 sujeitos entrevistados. Procedimentos: os servidores que foram diagnosticados
com alguma psicopatologia preencherão uma ficha de identificação, embasada no PROART
(Facas, 2013), no qual se terá o controle da precarização e da variedade das defesas e
destinos das psicopatologias. Há um banco de dados arquivado pela junta médica dos
servidores do município de Goiânia com mais de 1200 sujeitos que pediram licença e/ou
foram afastados com o diagnóstico de alguma psicopatologia e voltaram ao ambiente de
trabalho, somente nesse ano (de 2015). O proponente desse projeto tem acesso a eles e já
há dezenas de voluntários interessados e dispostos a colaborar com o desenvolvimento
desse projeto. Em torno de 200 desses 1200 servidores preencherão a ficha para ser
selecionado em torno de 30 para as entrevistas. Estima-se que de setembro a fevereiro de
2016, haverá a coleta e análise dos dados. De março a setembro de 2016 será produzido e
analisado todos os dados e prescrições dessa tese de doutorado e, a partir de outubro de
2016, será possível a defesa da mesma. A análise dos dados será feita a partir da Análise
Clínica do Trabalho (Mendes & Araujo, 2012) conforme a etapa II que trata da Análise
Psicodinâmica do Trabalho. Esta etapa prevê a classificação das falas em três eixos:
organização do trabalho; mobilização subjetiva; e sofrimento, defesas e patologias. As
entrevistas serão gravadas e transcritas. Resultados esperados e implicações: avanços
teóricos na perspectiva da psicodinâmica do trabalho, permitindo articular as relações entre
sofrimento, sintoma, defesa e patologias; fomentar métodos de intervenção que criem
condições políticas e psicossociais para os trabalhadores refletirem e agirem em prol da
desprecarização e saúde mental no trabalho.
Palavras-chave: precarização, sofrimento, psicopatologias, trabalho
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VALORES HUMANOS, ATITUDE FRENTE À ARMA DE FOGO E MEDO DO CRIME
NO DISTRITO FEDERAL

Francisco Guilherme Lima Macedo
(guilhermelima03@gmail.com)
- Mestrado 1/2015 Orientador(a): Cláudio Vaz Torres (claudio.v.torres@gmail.com)
Linha de pesquisa: Cultura, organizações e bem-estar
Introdução: A violência na vida social, segundo Santos Júnior e Henrique (2005), não é um
fato que possa ser explicado e compreendido pela ação isolada dos indivíduos, seus
temperamentos ou irascibilidade, pois torna-se uma linguagem cujo uso é validado pela
sociedade. Quando esta se omite na adoção de normas e políticas sabidamente capazes de
oferecer alternativas de mediação para os conflitos que tensionam a vida cotidiana,
aprofundam-se as desigualdades e promovem injustiças visíveis. Há algumas décadas o
medo do crime vem recebendo alguma atenção por parte de pesquisadores,
particularmente os de origem anglo-saxã, especialmente nas ciências ligadas à sociologia,
direito e criminologia (e.g., Hale, 1996), graças à relevância dos temas ligados à segurança
pública e do investimento, cada vez maior, das políticas governamentais nesta seara.
Particularmente nos Estados Unidos e a partir da década de 1980, diversos estudos foram
realizados no afã de verificar a confiabilidade das diferentes medidas relacionadas ao medo
do crime (Warr & Stafford, 1983), buscando entender se tal construto interfere no cotidiano
de determinada população. No Brasil, por seu turno, pesquisas sobre medo do crime podem
ser ainda consideradas limitadas, tanto em quantidade como na análise dos aspectos que
envolvem esse fenômeno (Silva & Beato Filho, 2013). Tal limitação contrasta com a
realidade, particularmente quando são observados os dados integrantes de pesquisas atuais,
como o Mapa da Violência 2015: Mortes Matadas por Armas de Fogo (Waiselfisz, 2015) que
demonstra um aumento percentual no Distrito Federal (DF) de 14,3%, entre os anos de 2002
e 2012, nas taxas de óbito (por 100 mil habitantes) por arma de fogo na população total.
Entretanto, uma das primeiras preocupações que surge ao se abordar o medo do crime é
entender se este representa sentimentos e julgamentos emocionais, ou ainda aspectos
comportamentais relacionados ao crime (McCrea, Shyy, Western & Stimson, 2005). Mora
(2009) argumenta que, muito embora o medo do crime tenha sido tratado, de maneira
frequente, como resposta emocional ao crime, este tem sido mais pesquisado a partir de
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atitudes e crenças, pois tal medo baseia-se em atitudes face à preocupação com o crime, em
julgamentos subjetivos acerca de vitimização ou até raiva diante de eventos criminosos,
experimentados pelo sujeito ou pela coletividade a que este pertence. As atitudes têm sido
estudadas há muito tempo na psicologia social com uma quantidade grande de objetos
mensurados, tendo sua utilidade destacada para a predição de comportamentos
importantes na sociedade (Pimentel, Torres, & Günther, 2011). Rokeach (1981) define
atitude como organização de crenças, que pode ser considerada medianamente duradoura
ao longo do tempo, voltada a um determinado objeto ou situação que demande uma
resposta preferencial, sob algum aspecto, sendo que para entender este construto com
maior precisão, os valores humanos seriam peças importantes. Esses, por sua vez, são guias
na vida das pessoas ao selecionar ações, avaliar situações e pessoas, explicando-as
(Schwartz,1992). Este aumento de precisão é conferido exatamente pela relação próxima
entre atitudes e valores, visto que estes encontram-se interligados dentro do sistema
cognitivo do indivíduo (Rokeach, 1981). O valor, nas palavras deste autor, constitui-se em
"uma disposição de uma pessoa, exatamente como uma atitude, mas mais fundamental do
que uma atitude, frequentemente subjacente a ela" (Rokeach, 1981, p. 100). Ou seja, o
autor sugere que o valor é uma crença também duradoura, entretanto, com característica
mais central que a atitude, pois não está ligado a determinado objeto ou situação. Corrobora
com este entendimento o fato de do indivíduo poder apresentar ilimitado número de
atitudes, concernentes a diversificados objetos e situações, enquanto os indivíduos
apresentam um número determinado de valores – dezenove segundo a Teoria de Valores
Refinada de Schwartz (Torres, Schwartz & Nascimento, 2015). Reigh e Adcock (1976)
reforçam tal entendimento ao apontarem a existência de coerência intrapessoal entre
valores e atitudes, acrescentando ainda que as indicações originárias de valores podem ser
interessantes indicadoras de atitudes específicas. Adiciona-se a este cenário de valores
humanos e medo do crime uma variável pouco pesquisada, e que também se orienta a um
objeto que logo é imaginado ao se tratar de criminalidade: a atitude frente à arma de fogo.
Esta atitude específica pode ser determinante para predizer se um indivíduo vai portar
armas, bem como para entender a violência de forma geral (Nascimento & Adaid-Castro, no
prelo). Este panorama verifica-se bastante oportuno para o desenvolvimento da pesquisa, a
qual buscará responder às seguintes perguntas: Em que medida os valores humanos são
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capazes de predizer o medo do crime, influenciados pela atitude frente à arma de fogo, na
população do DF? Caso exista influência das atitudes frente à arma de fogo nas duas outras
variáveis, esta seria de mediação e/ou de moderação? Objetivos: Esta pesquisa tem por
objetivo geral definir em que medida os valores humanos são capazes de predizer o medo
do crime, influenciados pela atitude frente à arma de fogo na população do DF, e para isso
pretende-se, especificamente: i. mensurar os 19 valores humanos básicos, conforme
proposto por Torres, Schwartz e Nascimento (2015) em uma amostra da população do DF; ii.
medir o medo do crime, conforme proposto por Gorman-Smith, Tolan e Henry (2000), em
uma amostra da população do DF; iii. mensurar a atitude frente a arma de fogo consoante
escala validada por Nascimento e Adaid-Castro (no prelo) em uma amostra da população do
DF; e iv. comparar a relação entre valores humanos e medo do crime com a influência das
atitudes frente à arma de fogo. Método: A amostra desta pesquisa compreendem
habitantes de oito Regiões Administrativas do DF (RAs) – Ceilândia, Taguatinga, Brasília (Asa
Sul e Asa Norte), Gama, Santa Maria, Planaltina, Sobradinho e São Sebastião – com a
aplicação de questionários individuais, respeitando a orientação da literatura que demanda
a indicação clara da instituição e dos responsáveis pela pesquisa, disponibilizando-se
contatos em caso de dúvidas (Babbie, 1990). A quantidade de respondentes de cada RA
seguirá a proporção populacional obtida na Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios –
2013 (PDAD - 2013), realizada pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal
(Codeplan), esperando-se atingir uma quantidade superior a 2.000 respondentes nesta
pesquisa. O procedimento consiste em coletar, de maneira individual, questionários com
habitantes das citadas RAs, sem interferências por parte dos aplicadores, na tentativa de
evitar a incidência de viés nos dados obtidos. As escalas a serem aplicadas serão: i. o
Questionário de Valores Revisado (PVQ-R) de Torres, Schwartz e Nascimento (2015); ii. a
Escala do Medo do Crime obtida no compêndio de medidas relacionadas com
comportamentos e atitudes antissociais de Dahlberg, Toal, Swahn e Behrens (2005) e
desenvolvida por Gorman-Smith et al. (2000), a ser validada pelo pesquisador; e iii. a Escala
de Atitudes Frente à Arma de Fogo (EAFAF), traduzida e validada por Nascimento e AdaidCastro (no prelo). Na análise dos dados serão realizados o teste do modelo teórico por
intermédio de modelagem por equações estruturais, empregada para testar a validade de
modelos teóricos que definem relações (hipotéticas) entre variáveis (Marôco, 2010); a

Seminário de Avaliação de Teses e Dissertações
2/2015

Anais PG-PSTO

29

análise de mediação por reamostragem bootstrap, (Marôco, 2011) que permite explicar a
distribuição amostral de um certo parâmetro por reamostragem; e análise de mediação
estrutural conforme sugerem Baron e Kenny (1986). Resultados esperados e implicações: Os
resultados esperados nesta pesquisa se relacionam à verificação do nível do medo do crime
na amostra investigada, o que futuramente pode ser comparado, inclusive, aos índices
criminais utilizados pelos órgãos policiais para adoção de ações atinentes às políticas de
segurança pública, bem como às suas relações com as variáveis enfatizadas – valores
individuais e atitudes frente à arma de fogo – no intuito de revelar novos dados atinentes a
constructos que impactam a rotina dos integrantes da sociedade. Espera-se demonstrar que
o medo do crime é uma variável relevante no estudo dos fenômenos da violência e,
consequentemente, do controle destes, o que os torna objetos do interesse da psicologia
social, merecendo destaque futuro. Espera-se ainda que as implicações de tal pesquisa
reflitam na maneira de pensar o próprio conhecimento estabelecido na atualidade no
sentido de se utilizar, quase que exclusivamente, índices criminais para responder a algo tão
complexo quanto a violência, fazendo com que a academia, os governantes e os próprios
cidadãos consigam verificar outras facetas que interferem, direta ou indiretamente, com
maior ou menor força, nas ações criminosas que repercutem na aplicação das forças
públicas e nas ações individuais voltadas à manutenção da paz social.
Palavras-chave: medo do crime, valores individuais, atitude frente à arma de fogo.
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FATORES DE APRENDIZAGEM INFORMAL EM EXPATRIADOS BRASILEIROS E ALEMÃES

Hannah Deborah Haemer
(hannah.haemer@yahoo.de)
- Mestrado 1/2015 Orientador: Jairo Eduardo Borges-Andrade (jairo@unb.br)
Linha de pesquisa: Aprendizagem, processos psicossociais e mudanças nas organizações
Introdução: Há um crescimento contínuo da população de expatriados, comparado com os
anos anteriores, sendo a Alemanha e o Brasil umas das destinações mais frequentes,
segundo o Relatório de Tendências Globais de Relocação de 2012 (Brookfield, 2013). De
maneira geral, expatriados são definidos como gerentes que se deslocam da sede de uma
empresa para uma subsidiária em outro país por um período limitado de tempo, tipicamente
entre dois e cinco anos (Harzing, 2001). Além da tendência de crescimento desta população,
o relatório da Brookfield (2012) identifica o Brasil e a Alemanha entre os países nos quais
transferidos tem mais dificuldades em termos de mudanças culturais. Expatriados tem um
papel crucial como controladores, coordenadores e transferidores de conhecimento nas
subsidiarias de empresas multinacionais (Lee & Croker, 2006). Portanto se sugere que
indivíduos que são sujeitos a transferências sejam preparados para esta vivência de forma
que possam desempenhar esses papéis competentemente. Para isto, se supõe que seja
preciso um processo de aprendizagem que confere competências associadas a estas
funções. O foco da preparação pré-saída (pre-departure) tem duas facetas principais:
aprendizagem do idioma do país de destino e treinamento transcultural formalizado (KPMG,
2013). Organizações investem muito em treinamentos formais, para prevenir fracassos
custosos de expatriados por falta de preparação, conforme Noe, Clarke e Klein (2014)
apontam. Há pesquisa sobre a efetividade de tais treinamentos. No entanto, se sabe pouco
sobre a aprendizagem informal em expatriados e sobre se processos de aprendizagem são
culturalmente específicos (emic) ou culturalmente universais (etic) (Conlon, 2004). Esta
aprendizagem ocorre independentemente de uma iniciativa deliberada da organização e
sem uma estruturação prévia de condições de ensino-aprendizagem (Marsick, & Watkins,
1990). Mais especificamente, ela aparece como resultado de indivíduos que tentam atribuir
sentido de experiências que encontram durante o trabalho. Pesquisas demostram algumas
relações entre variáveis de aprendizagem informal e desenvolvimento de competências em
expatriados (Magnini, & Honeycutt, 2003; Lee & Croker, 2006; Palthe, 2004), corroborando
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com a estimativa de que aproximadamente 75 % da aprendizagem individual em
organizações seja informal (Noe, Clarke, & Klein, 2014; Bear et al. 2008). A adaptação
transcultural é um processo de aprendizagem no qual o indivíduo precisa alinhar valores,
normas e padrões provenientes da sua própria cultura e organização com a cultura e
organização do país hospedeiro, ainda revela Anderson (1994). Distinguem-se três formas de
adaptação: geral ou cultural, no trabalho e de interação (Black, Mendenhall, & Oddou,
1991). Supõe-se que o expatriado deve aprender comportamentos, decorrentes de
aprendizagem informal, para desempenhar de forma bem sucedida as funções a ele
atribuídas, orientando-se à cultura do pais de destino, à sociedade organizacional e à mão
de obra existente na empresa subsidiária. Toda aprendizagem consiste em dois tipos de
processos essenciais: um interacional externo entre o aprendiz e o entorno social, cultural e
material, e um psicológico interno de elaboração e aquisição em que novos impulsos estão
relacionados com os resultados de uma aprendizagem prévia, segundo o modelo de
aprendizagem no trabalho proposto por Illeris (2011). O autor sugere que aprendizagem se
caracteriza por três dimensões: conteúdo, incentivo, e social. A primeira dimensão
compreende conhecimentos, entendimentos, habilidades, aptidões, atitudes e o gosto. Na
dimensão de incentivo são incluídas emoções, sentimentos, motivação e vontade. Por
último, a dimensão social é composta por interação, comunicação e cooperação. Esse
modelo leva em conta o ambiente do local de trabalho, o qual inclui o entorno técnicoorganizacional, o entorno sociocultural e a interação entre o entorno como um todo e o
aprendiz. O entorno técnico-organizacional é composto por conteúdo do trabalho e divisão
de trabalho, oportunidades de autonomia e utilização da qualificação, possibilidades de
interação social e extensão em que o trabalho é tensão para os empregados. O entorno
sociocultural foca em grupos sociais e processos no local de trabalho, questões como
tradições, normas e valores. Por fim, a dimensão de interação entre o entorno e o aprendiz
inclui o contexto social e cultural do empregado ou trabalhador, a situação de vida atual
dele, perspectivas futuras, e especificamente o contexto familiar e escolar, e experiência de
trabalho. Objetivo: Este trabalho procura identificar facilitadores e barreiras no processo de
aprendizagem informal em expatriados alemães e brasileiros. Além disso, pretende-se
verificar tendências quanto à questão se processos de aprendizagem são etic ou emic.
Método: Para se alcançar o objetivo proposto, busca-se realizar um estudo exploratório em
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duas etapas, sendo a primeira de natureza qualitativa, seguida por uma etapa quantitativa.
Projeta-se contatar empresas multinacionais, a Câmara de Comercio Exterior AlemanhaBrasil em São Paulo, comunidades de profissionais (LinkedIn, XING, etc.) e comunidades de
brasileiros e alemães na Internet para recrutamento de participantes para fins da realização
do estudo. Na primeira etapa, pretende-se conduzir uma entrevista semiestruturada por
meio do programa Skype com seis expatriados brasileiros e seis expatriados alemães
durante a estadia dos mesmos no pais de destino. Nesta entrevista, serão identificados
facilitadores e barreiras no processo de aprendizagem. O corpo de texto será analisado por
meio de análise de núcleos de sentido, uma adaptação da análise de conteúdo de Bardin
feita por Mendes (2007). Uma vez realizada esta análise e identificados fatores, na segunda
etapa serão escolhidos e aplicados instrumentos para triangulação. Os dados obtidos serão
analisados por meio de análise fatorial e teste t de comparação entre grupos. Resultados
esperados e implicações: Este estudo pretende contribuir para a construção de um modelo
de aprendizagem informal no local de trabalho de expatriados durante a estadia dos
mesmos no país de destino. Identificando facilitadores e barreiras no processo de
aprendizagem, permitirá em estudos futuros relacionar os mesmos como resultados de
aprendizagem, estabelecendo modelos que incluirão os fatores identificados como
moderadores ou mediadores, assim como múltiplos níveis de análise no âmbito de
organizações. Além disso, o conhecimento de facilitadores e barreiras de aprendizagem
pode sugerir práticas organizacionais de forma que os primeiros sejam promovidos e os
segundos reduzidos. Sendo assim, preparação, treinamento o formal e acompanhamentos
formal e informal de expatriados no local de trabalho poderiam ser adaptados.
Palavras-chave: Palavras-chave: aprendizagem informal, expatriados, facilitadores, barreiras
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OS DELEGADOS FORAM ALOCADOS COM JUSTIÇA? UMA ABORDAGEM SOB O ENFOQUE
DA JUSTIÇA ORGANIZACIONAL.

Helder Arns Pedron
(helderpedron@gmail.com)
- Mestrado 1/2014 Orientador: Cláudio Vaz Torres (claudio.v.torres@gmail.com)
Linha de pesquisa: Cultura, organizações e bem-estar
Introdução: A denominação justiça organizacional foi cunhada em 1987, quando Jerald
Greenberg reuniu os estudos sobre percepção de justiça por parte dos funcionários dentro
das organizações (Assmar et al, 2005). O assunto justiça foi introduzido no campo da
psicologia por Homans (1961), o qual teceu as primeiras linhas sobre justiça distributiva,
fundada na proporcionalidade na distribuição dos recursos (com foco econômico: quanto
mais o sujeito investe mais lucro deve ter), e Adams (1963) desenvolveu a ideia por meio da
teoria da iniquidade (iniquidade pois é isso que as partes sentem), transpondo-a ao estudo
das organizações e reconhecendo as trocas sociais como objeto principal das relações
humanas. De acordo com a teoria, existe equidade quando uma pessoa percebe que a razão
entre as contribuições realizadas e os resultados colhidos é igual à razão dos demais sujeitos
na relação (Corradi & Alfinito, 2010). Na doutrina, os termos mais comuns para denominar o
que a pessoa entrega a uma relação é input e, o que recebe de volta é output ou outcome.
Adams (1963) aponta que quando há quebra da equidade instala-se uma situação de tensão
e necessidade de restauração. Com a finalidade de restaurar a equidade, o sujeito pode
reduzir ou aumentar sua contribuição, pode abandonar a relação, assim como pode
persuadir outros a modificarem seus investimentos (convencer um colega a trabalhar menos
ou a pedir transferência, por exemplo). Ele se utiliza do conceito de dissonância cognitiva de
Festinger (1957) para afirmar que ao sentir tensão o sujeito é levado a reduzi-la na mesma
intensidade do incômodo, podendo, inclusive, distorcer cognitivamente os valores de
investimentos e de resultados, como forma de compensação. A percepção de justiça recai
sobre a divisão de qualquer recurso, como salários, promoções, prêmios e punições, e no
caso do presente estudo o recurso investigado é a lotação funcional, isto é, a alocação dos
delegados da Polícia Civil do Distrito Federal dentre os centenas de postos existentes na
organização, o questionamento com base na equidade seria: se todos entregam a mesma
coisa para a relação (trabalho policial), por que alguns têm vantagem na divisão do recurso
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lotação? Atualmente, a justiça organizacional é compreendida como um construto formado
por diversas dimensões e o presente estudo adota a posição denominada tridimensional
(Sousa e Mendonça, 2009), formada por justiça distributiva (abordada acima), processual e
interacional. O aspecto processual foi introduzido por Rawls (1981) no campo da filosofia,
quando em 1971 escreveu a obra Uma Teoria da Justiça - e sua influência chegou à
psicologia por meio dos estudos de Thibaut e Walker (1975), os quais constataram que os
indivíduos enxergam de forma diferenciada o que é justo ou não na distribuição de recursos,
de acordo com o procedimento adotado para a decisão. A justiça interacional, de acordo
com Bies e Moag (1986), tem a ver com a qualidade do tratamento interpessoal entre patrão
e empregados, podendo ser fonte de sofrimento a um funcionário mesmo em contextos de
justiça distributiva e procedimental. Assmar et al (2005) explicam que a justiça interacional
tem a ver com os aspectos sociais envolvidos nas relações entre quem decide e as pessoas
afetadas pelas decisões - seria a forma com que os procedimentos de tomada de decisão são
implementados, colocados em prática. Os estudos sobre justiça organizacional demonstram
que a percepção de injustiça pode gerar diversos efeitos sobre pensamentos, sentimentos e
comportamento dos empregados, motivo pelo qual se torna fundamental para as
organizações. Como exemplos de reações por parte daqueles que estão em desvantagem
podemos citar: a demanda por aumento salarial; desapontamento; ressentimento; ameaça à
autoeficácia (convicção de que é capaz); rotatividade (turnover); absenteísmo (atrasos e
faltas); insatisfação; menores índices de cidadania organizacional (comportamentos
extracontratuais); pior desempenho; comportamentos antiprodutivos (procrastinar, sonegar
informações) ou de retaliação (roubos, destruição de equipamentos); agressão e violência
por parte dos colaboradores (Kanan & Zanelli, 2012; Assmar et al, 2005; Mendonça, 2003). O
presente estudo recai sobre os delegados da PCDF, organização que tem por atividade fim a
investigação criminal, mantendo uma vasta estrutura espalhada por todo o território do
Distrito Federal, contendo centenas de postos de trabalho, cada um com suas
particularidades, resultando em diferentes e consideráveis possibilidades para os delegados,
podendo, assim, serem mais ou menos atraentes para cada um (por razões de status,
qualidade de vida, preferências pessoais e crenças). A estrutura conta com dezenas de
delegacias que atendem o público diuturnamente, podendo o profissional trabalhar em
regime de plantão (vinte e quatro horas) ou expediente (de segunda a sexta, em horário
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comercial), tais delegacias podem estar situadas em regiões carentes (onde a população
demanda muito mais do que o trabalho policial), regiões administrativas desenvolvidas ou
na área central de Brasília. Há também delegacias especializadas (onde o delegado trabalha
com matérias específicas, como homicídios, drogas, pirataria, fraudes, apenas para citar
algumas), assim como departamentos que trabalham na atividade meio (departamento de
administração geral, academia de polícia, corregedoria, etc). Não há um sistema formal, com
estabelecimento de critérios, sobre a distribuição dos delegados nesses postos de trabalho.
Existe um discurso, dentre os servidores da carreira, de que apenas quem tem contato
político ou amizades consegue trabalhar no posto preferido. Também dizem que há uma
divisão desigual da força de trabalho, levando-se em conta a demanda apresentada, isto é,
locais onde haveria maior carga de trabalho contam com menos profissionais, agravando o
problema da lotação funcional. Para melhor compreender a questão, é pertinente também
uma análise sob o enfoque da teoria dos valores humanos de Schwartz (1992), considerando
que se consubstanciam, dentre outras definições, em critérios para avaliações de ações,
políticas, pessoas e eventos (Torres & Schwartz, 2015), podendo predizer comportamentos
como satisfação no trabalho, comprometimento organizacional, assim como manter
relações com variáveis de personalidade, como dominância social, autoritarismo, etc. Assim,
a pergunta que se faz é: como o sistema de alocação da força de trabalho na PCDF tem
influenciado a percepção de justiça organizacional dos delegados de polícia? Quais são os
valores humanos desses profissionais, como contribuem para a compreensão das
percepções de justiça? Objetivos: O presente estudo tem por objetivo geral avaliar a
percepção de justiça organizacional na distribuição da força de trabalho, isto é, alocação ou
lotação funcional, dos delegados de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) dentre
os centenas de postos existentes em sua estrutura. O assunto possui alta relevância para os
delegados, os quais possuem diversas motivações para trabalhar em um lugar ou outro. A
PCDF é composta por dezenas de locais de trabalho espalhadas por todo o território do
Distrito Federal, cada uma com suas particularidades e subdivisões, resultando em
diferentes e consideráveis possibilidades para os delegados, podendo, assim, serem mais ou
menos atraentes para cada um. Os objetivos específicos são investigar os valores humanos
dos profissionais e investigar como esses valores podem explicar as percepções de justiça.
Método: A pesquisa terá essencialmente um caráter quantitativo, com enfoque descritivo
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por meio de pesquisa de levantamento (survey), com aplicação censitária dos questionários
sobre os 350 delegados que atualmente compõem a carreira. O plano é realizar a aplicação
de forma presencial, por meio de formulário impresso, aproveitando-se de reuniões
técnicas, visitas a delegacias e cursos com presença de delegados. Também serão realizadas
entrevistas para fins de confirmação do discurso mencionado na introdução ou se há outros
critérios ou regras para a alocação da força de trabalho. O instrumento para investigar a
justiça organizacional será a EPJO (Escala de Percepção de Justiça Organizacional), validada
no Brasil por Mendonça et al. (2003), e o instrumento para investigar os valores humanos
dos delegados é o PVQ-R (Portrait Values Questionnaire - Refined). Ressalta-se que não é
objetivo do trabalho verificar a presença dos efeitos da percepção de justiça ou dos valores
humanos. Como plano de análise dos resultados, os dados dos questionários serão
examinados a partir de estatística descritiva e inferencial, incluindo o uso de comparações
de médias, correlações e associações. Resultados esperados e implicações: espera-se obter
informações a serem repassadas à PCDF, sobre os valores humanos dos delegados e sua
percepção sobre justiça na alocação da força de trabalho, fornecendo subsídios para possível
melhoramento do sistema de distribuição de lotações. Os resultados poderão ser úteis,
também, a outras organizações públicas do Distrito Federal, as quais tenham estrutura
semelhante à PCDF.
Palavras-chave: Palavras-chave: justiça organizacional, equidade, valores humanos,
delegado de polícia, lotação funcional.
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ABSENTEÍSMO E SEUS CUSTOS: HÁ AUSÊNCIA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO?

Isabela Medeiros Ramalho
(ysams03@yahoo.com.br)
- Mestrado 1/2015 Orientador(a): Mário César Ferreira (mcesar@unb.br)
Linha de pesquisa: Processos de trabalho, ergonomia da atividade, saúde
Introdução: A dissertação de conclusão de curso de mestrado abordará importante
problemática para as organizações e trabalhadores nos dias de hoje: absenteísmo. Conforme
percebido pelo indivíduo, o trabalho é a expressão da atividade humana (Guérin, Laville,
Daniellou, Duraffourg & Kerguelen, 2001). É uma importante ferramenta de construção de
identidade, onde as habilidades físicas, cognitivas e emocionais do indivíduo podem ser
expressas. Considerando a relevância do tema, pesquisas sobre trabalho, trabalhador e
organizações, são cada vez mais comuns. Entra-se no mundo organizacional e busca-se
compreender como o trabalho impacta no indivíduo e como reflete em sua vida profissional
e pessoal e, por fim, na sociedade como um todo. Dentre os comportamentos encontrados
nas organizações e que merecem atenção, cita-se o absenteísmo. Ele é a ausência ao
trabalho, podendo ser prevista, quando devidamente planejada, ou não prevista, quando
este afastamento ocorre de forma não programada, inesperadamente (Organização
Internacional do Trabalho, citado por Bernstorff, 2007). Pode ainda ser compreendido como
um comportamento de retirada, onde o trabalhador pode ter o objetivo de se afastar física
ou psicologicamente de seu estressor (Muchinsky, 1977). Essas ausências podem ser por
motivo de doença ou por motivo desconhecido e não autorizado pela chefia, variando
conforme o foco do estudo. Observando a periodicidade do problema, estudos sobre o tema
são necessários para que se compreenda as causas e consequências do absenteísmo para o
indivíduo, trabalho e organização. Assim, ao se identificar as causas e consequências do
absenteísmo, pode-se conhecer o custo humano do trabalho bem como o custo econômico
referentes aos impactos das ausências. Busca-se convencer a administração sobre a
importância do assunto, pois tão importante quanto o gerenciamento do próprio
absenteísmo é o interesse da organização no assunto (Treble & Barmby, 2011). O custo
humano do trabalho é expresso pelo que é dispendido pelos trabalhadores (individual e
coletivamente) nas esferas físicas, cognitivas e afetiva a fim de responderem às exigências
de tarefas (formais e/ou informais) em um contexto organizacional (Ferreira, 2011). Por
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outro lado, a visão econômica do custo gira em torno da ideia de que os recursos existentes
são limitados. Assim, todo o processo de gestão torna-se um processo de escolha, de
decisão, uma vez que ao se escolher por A, abre-se mão de B, ou seja, tem-se um resultado
em detrimento de outro (Iunes, 2002). Falar em custo econômico é pensar além do valor
financeiro, é refletir sobre os caminhos diversos que podem ser traçados e os respectivos
ganhos e perdas. Dessa forma, escolher no mundo de escassez significa abrir mão de alguma
coisa. Não se pode ter tudo e o valor do que se perdeu é conhecido como custo de
oportunidade. A economia busca, de fato, perceber o que está por trás dos processos
decisórios, quais as causas e consequências reais que perpassam os fluxos monetários,
quantificando assim os verdadeiros custos dos recursos de uma atividade (Samuelson &
Nordhaus, 1999). Na visão organizacional, o custo de oportunidade pode ser pensado de
diversas formas. No caso em questão, quando a instituição decide manter ou reforçar
políticas e ações que provocam mal-estar para os trabalhadores (decisão A), significa, na
visão econômica, que a instituição está deixando de incentivar outras opções mais benéficas
para os trabalhadores (decisão B). Essa escolha gera as mais diversas consequências, desde
perdas de resultado a vivencias de mal-estar pelos indivíduos. Dessa forma, é possível
identificar o custo de oportunidade para a organização ao se escolher A em detrimento de B.
Apontando-se à organização o custo humano do trabalho e o custo econômico da escolha
por ações que promovem o mal-estar dos trabalhadores, é possível despertar os
responsáveis em direção da importância do tema. Assim, será possível identificar a
importância do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT) para a redução do
absenteísmo e consequente diminuição do custo humano do trabalho e do custo
econômico. Para Ferreira e Torres (2015), a Qualidade de Vida no Trabalho, na visão do
trabalhador, se expressa por meio das representações globais e especificas construídas pelos
trabalhadores, de modo a indicar o predomínio de experiências de bem-estar no trabalho,
reconhecimento e desenvolvimento profissional. Na visão da instituição, se manifesta por
meio de normas, diretrizes e práticas organizacionais buscando a promoção do bem-estar
individual e coletivo, desenvolvimento pessoal e cidadania organizacional. Observa-se assim
que o bem-estar é um ponto de convergência das duas perspectivas e a vivencia duradoura
de situações de bem-estar no ambiente de trabalho indica qualidade de vida no trabalho.
Objetivos: identificar o custo humano no trabalho e o custo econômico provenientes do
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absenteísmo identificando a importância de um Programa de Qualidade de Vida no
Trabalho. A hipótese principal do trabalho é que a identificação do custo humano do
trabalho e do custo econômico provenientes do absenteísmo incentivará a implementação
Programa de Qualidade de Vida no Trabalho com o objetivo de redução desses custos. A
pergunta que se faz presente é: o custo humano do trabalho e o custo econômico
provenientes do absenteísmo poderão ser reduzidos por meio de um Programa de
Qualidade de Vida no Trabalho? Método: A pesquisa será realizada em uma instituição
pública federal com aproximadamente 10.000 (dez mil) trabalhadores. Para a realização do
levantamento dos dados do absenteísmo, estudo quantitativo, serão realizadas análises
documentais e de dados, mapeando-se as taxas de absenteísmo na instituição, as principais
áreas afetadas, os tipos de absenteísmo presente e o perfil dos trabalhadores ausentes. Em
posse dessas informações e em fase de análise qualitativa, será realizado o diagnóstico
micro ergonômico das áreas mais afetadas, ou seja, aquelas que apresentarem índices de
absenteísmo mais críticos. Esta escolha justifica-se uma vez que a ergonomia da atividade
aplicada a QVT permite o contato com os trabalhadores na situação real de trabalho,
obtendo-se, assim, um método para a análise do trabalho (Ferreira & Torres, 2015). Com
esse diagnóstico micro ergonômico busca-se identificar os impactos produzidos por
determinados fatores de trabalho e como os trabalhadores lidam com essas consequências
(Ferreira, 2011). Este diagnóstico pode ser realizado por meio de observações das situações
de trabalho e de grupos focais. Com base nessas informações, será possível desenvolver
modelo econômico dos custos referentes às causas e aos impactos das ausências. O custo
humano do trabalho e o custo econômico abrangerão a mensuração do valor financeiro das
perdas, bem como o seu valor mais subjetivo. Resultados esperados e implicações: Espera-se
que a dissertação traga importantes reflexões para a gestão de pessoas e produza impactos
nos processos de decisões administrativas quanto a promoção de qualidade de vida no
trabalho e consequente ambiente de trabalho saudável. Apresentando o custo humano do
trabalho e o custo econômico oriundos do absenteísmo, espera-se comprovar o quanto é
oneroso reforçar ações que tragam mal-estar para os trabalhadores, custos estes que
abordarão tanto aspectos financeiros quanto aspectos humanos. Espera-se ainda que estes
custos abordem também o impacto negativo para a sociedade uma vez que o estudo será
realizado em uma instituição pública federal, responsável por importante atuação
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constitucional. Trabalhadores ausentes podem ser indicador de adoecimento causado por
contexto organizacional desequilibrado. Assim, esse contexto insalubre será o responsável,
além do mal-estar percebido pelos trabalhadores, pela má qualidade do serviço público
prestado à sociedade devido à falta de trabalhadores motivados e com as devidas condições
de trabalho. Anseia-se por fim que, do ponto de vista acadêmico, se consolide a aplicação da
Ergonomia da Atividade para a promoção de Qualidade de Vida no Trabalho, uma vez que
com a análise micro-ergonômica será possível obter insumos para a identificação dos custos
humano no trabalho e econômico.
Palavras-chave: absenteísmo, qualidade de vida no trabalho, ergonomia, custo humano no
trabalho, custo econômico.
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SOBREQUALIFICAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO

João Moreira Gonçalves Neto
(november.echo@hotmail.com)
- Mestrado 1/2015 Orientador(a): Jairo Eduardo Borges-Andrade (jairo@unb.br)
Linha de pesquisa: Aprendizagem, processos psicossociais e mudanças nas organizações
Introdução: Para o preenchimento de uma vaga nas organizações privadas, durante o
processo de seleção, as qualificações dos candidatos são comparadas àquelas necessárias
para o exercício do cargo a ser preenchido, seguindo o modelo congruência pessoa-trabalho
(Kristof-Brown, Zimmerman & Johnson, 2005). Desse modo, os candidatos com nível de
qualificação abaixo do exigido são desclassificados do processo, pois se supõe que não
seriam capazes de desempenhar adequada e satisfatoriamente as atividades inerentes ao
cargo em questão. Por outro lado, candidatos com qualificação acima daquela necessária
para o cargo também são desclassificados (Fine & Nevo, 2011). Essa condição de ser mais
qualificado do que o necessário para um cargo é denominada sobrequalificação (Liu &
Wang, 2012). Ela pode ser avaliada objetivamente (comparando-se as qualificações do
candidato às prescritas para o cargo) ou subjetivamente (solicitando-se ao trabalhador que
avalie quão qualificado se considera para o cargo que ocupa). Assim, pode-se dizer que há
dois tipos de sobrequalificação: objetiva e percebida (ou subjetiva) (Khan & Morrow, 1991).
Os critérios mais aceitos na literatura para avaliação da sobrequalificação são: escolaridade,
habilidades e experiência profissional (Khan & Morrow, 1991; Maynard, Joseph & Maynard,
2006); oportunidades para uso de habilidades (Green & Zhu, 2010; Maciel & Camargo,
2013); e oportunidades de promoções (Johnson, Morrow & Johnson, 2002). A literatura
descreve a sobrequalificação como geradora de problemas para pessoas e organizações.
Dentre esses problemas, podem ser citados: baixos níveis de comprometimento
organizacional afetivo (Johnson et al., 2002; Maynard et al., 2006) e altos níveis de intenção
de saída da organização (Panaccio & Vandenberghe, 2011). Para evitar esses problemas, nas
organizações privadas, indivíduos objetivamente sobrequalificados são eliminados durante o
processo de recrutamento e seleção, como anteriormente descrito. Mas essa medida não
evita a sobrequalificação percebida, que só ocorre quando o trabalhador experimenta o
cargo por algum tempo, permitindo que, subjetivamente, compare sua qualificação às suas
atividades diárias. Assim, a evitação de candidatos objetivamente sobrequalificados, durante
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o processo de seleção, pode não ter efeito sobre as consequências negativas da
sobrequalificação percebida. Para existir tal efeito, seria necessário haver associação positiva
entre as sobrequalificações objetiva e percebida. Assim, a primeira questão deste estudo é:
há associação entre sobrequalificação objetiva e sobrequalificação percebida? Mas,
enquanto no setor privado há preocupação em evitar o ingresso de trabalhadores
objetivamente sobrequalificados, no setor público essa preocupação fica prejudicada. Neste
setor, o processo de recrutamento e seleção ocorre por meio de concurso público, sendo
selecionados os candidatos com melhor desempenho nas diversas etapas do concurso
(Santos, 2006). Ao contrário do que ocorre no setor privado, nas instituições públicas são
privilegiados os candidatos objetivamente sobrequalificados. Muito embora as organizações
públicas sejam diferentes das organizações privadas, a segunda questão proposta neste
estudo é: se a sobrequalificação (objetiva e percebida) tem efeitos negativos no setor
privado, não os teria também nas instituições públicas? Objetivos: O objetivo desta pesquisa
será verificar se as sobrequalificações objetiva e percebida se associarão a indicadores de
comportamento organizacional (comprometimentos organizacionais afetivo e calculativo e
intenção de saída) e entre si. Especificamente, serão testadas sete hipóteses. Conforme
observado em estudos no setor privado (Johnson et al., 2002; Maynard et al., 2006; Panaccio
& Vandenberghe, 2011), espera-se que (1) a sobrequalificação percebida se associe
negativamente ao comprometimento organizacional afetivo e (2) positivamente à intenção
de saída. Por outro lado, dado que o ingresso no serviço público é motivado pela
remuneração e estabilidade, e não pelo trabalho em si (Albrecht & Krawulski, 2011), isto é,
pela necessidade, espera-se que (3) a sobrequalificação percebida se associe positivamente
ao comprometimento organizacional calculativo. A literatura sugere que a percepção
humana depende de outros fatores, além da realidade objetiva, de modo que a percepção
nem sempre está de acordo com a realidade (Schiffman, 2005). Assim, espera-se que (4) a
sobrequalificação objetiva não se associe à sobrequalificação percebida e,
consequentemente, (5) não se associe ao comprometimento organizacional afetivo, (6) ao
comprometimento organizacional calculativo e (7) à intenção de saída. Método: Pretende-se
obter a participação voluntária de 200 servidores públicos, consistindo em amostra nãoprobabilística de conveniência. Eles serão recrutados na Escola Nacional de Administração
Pública, Escola de Governo do Distrito Federal e Escola de Governo do Estado do Pará,
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dentre os servidores que estiverem participando de cursos/treinamentos naquelas
instituições, no momento da coleta de dados. Para isso, será solicitada autorização daquelas
instituições para realização da coleta de dados em suas dependências. Os critérios de
inclusão serão: ter vínculo efetivo e ocupar cargo de nível médio ou superior. O critério de
exclusão será exercer função de gestão (direção, coordenação, chefia, etc.), pois ocupar
cargo de gestão pode oferecer oportunidade para uso de habilidades, o que descaracteriza a
condição de sobrequalificação. Os participantes responderão a um questionário
sóciodemográfico (QSD), por meio do qual serão obtidas informações quanto a: idade, sexo,
nível de escolaridade (médio, superior, especialização, mestrado ou doutorado), título do
cargo ocupado, nível do cargo ocupado (médio ou superior), tempo de serviço no cargo
atual, momento de ingresso/conclusão do ensino superior (antes ou após ingresso no
serviço público) e momento de ingresso/conclusão da maior titulação (antes ou após o
ingresso no serviço público). Para mensuração da sobrequalificação percebida serão
utilizadas as escalas de Johnson et al (2002) e de Maynard et al. (2006), em processo de
adaptação e validação em outro estudo (Gonçalves Neto, 2015). Para mensuração do
comprometimento organizacional serão utilizadas as Escala de Comprometimento
Organizacional Afetivo e Escala de Comprometimento Organizacional Calculativo (Bastos,
Siqueira, & Medeiros, 2008). Para mensuração da intenção de saída será utilizada a Escala de
Intenção de Rotatividade (Siqueira et al., 2014). Para avaliação da sobrequalificação objetiva
serão utilizados dados do QSD e da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) (disponível
no site: www.mtecbo.gov.br/). O primeiro critério para sobrequalificação será possuir nível
de escolaridade acima do exigido pelo cargo (comparando-se o nível de escolaridade do
participante ao de seu cargo). Uma vez que não é exigida experiência profissional em
concursos públicos, os cargos dos participantes serão comparados aos seus equivalentes na
CBO, a fim de estabelecer um tempo mínimo de experiência profissional a ser utilizado como
critério de sobrequalificação. Assim, serão considerados sobrequalificados aqueles que
possuírem tempo de serviço acima do mínimo exigido no setor privado. Disso resultarão três
grupos de sobrequalificação objetiva: (1) escolaridade e experiência profissional acima da
exigência do cargo; (2) escolaridade acima da exigida pelo cargo; e (3) experiência
profissional acima da exigida pelo cargo. Um quarto grupo, o de não-sobrequalificados, será
formado por participantes com escolaridade e experiência profissional correspondentes à
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exigência de seus cargos. Para testar as hipóteses propostas, os escores de sobrequalificação
percebida, comprometimento organizacional (afetivo e calculativo) e intenção de saída
serão comparados entre os quatro grupos formados (comparação entre médias). Também
para teste das hipóteses propostas, os escores de sobrequalificação percebida serão
comparados aos de comprometimento organizacional (afetivo e calculativo) e de intenção
de saída (testes de correlação). Resultados esperados e implicações: Se os dados oferecerem
suporte às hipóteses levantadas neste estudo, as principais implicações serão para a gestão
de pessoas, tanto no setor privado quanto no público. Para o setor privado, se não for
encontrada associação positiva entre sobrequalificação objetiva e sobrequalificação
percebida, será possível afirmar que rejeitar candidatos objetivamente sobrequalificados
não tem efeito sobre os problemas relacionados à sobrequalificação percebida. Além disso,
poderia ter efeitos negativos. Na competitiva economia global, as organizações não
adquirirão novas competências se a qualificação de seus trabalhadores for limitada às atuais
exigências de seus cargos, que mudam de acordo com as mudanças dos mercados. A não
associação entre sobrequalificação objetiva e sobrequalificação percebida também indica a
necessidade de estudos para investigar outros possíveis preditores desta. Para o setor
público, se os resultados oferecerem suporte às hipóteses propostas (sobrequalificação
percebida associada positivamente a comprometimento organizacional calculativo e
intenção de saída, e negativamente a comprometimento organizacional afetivo, não sendo
encontrada essa associação com sobrequalificação objetiva), poder-se-á atribuir os efeitos
negativos da sobrequalificação às características da instituição pública, e não ao maior nível
de escolaridade dos servidores públicos. Isso sugeriria que a solução para o baixo
comprometimento afetivo com a organização e a intenção de deixá-la não passaria por
admitir servidores menos qualificados, mas envolveria oferecer melhores condições de
trabalho e carreira aos servidores. Espera-se que os resultados deste estudo permitam
avaliar as implicações propostas.
Palavras-chave: sobrequalificação, comportamento organizacional, gestão pública, gestão
de pessoas.
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SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DE POLICIAIS LEGISLATIVOS –
SONHO OU REALIDADE?

Juliana Werneck de Souza
(julianawsouza@gmail.com)
- Mestrado 1/2015 Orientador(a): Mário César Ferreira (mcesar@unb.br)
Linha de pesquisa: Processos de trabalho, ergonomia da atividade, saúde
Introdução: O trabalho policial no Brasil se insere no contexto da segurança pública e tem a
finalidade de preservação da ordem pública, da integridade das pessoas e do patrimônio. No
âmbito do poder legislativo, as constituições federais brasileiras sempre previram a
existência de “polícias internas” reguladas por cada uma das câmaras. (Gonçalves, 2005) O
Departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados é o órgão de polícia que tem,
dentre outras atribuições, prover a segurança do Presidente da Casa em qualquer
localidade; realizar o policiamento das dependências, realizar procedimentos de revista,
busca e apreensão; investigação e formação de inquérito. Os policiais estão entre os
profissionais que mais sofrem de estresse, segundo Costa, Accioly Jr, Oliveira & Maia (2007),
pois estão constantemente expostos ao perigo e agressão, tendo que atuar em situações de
conflitos e tensão, sendo fortes candidatos à síndrome de burnout. Esses profissionais lidam
com riscos reais e imaginários inerentes à profissão capazes de gerar estresse e sofrimento
(Souza, Franco, Meireles, Ferreira, & Santos, 2007). Ainda que com exposição menor à
violência em relação aos policiais de outras corporações, os policiais legislativos vivenciam
situações de perigo e um dos principais fatores relacionados ao mal estar no trabalho são as
contradições entre o trabalho prescrito e o real. (Ramagem, 2013). Em estudos brasileiros,
algumas abordagens têm sido utilizadas para se analisar as relações trabalho – saúde qualidade de vida no trabalho (QVT). Entre elas, destacam-se a psicodinâmica do trabalho
(Dejours, 1992; Mendes e Araújo, 2012), a abordagem biopsicossocial e organizacional
BPSO-96 (Limongi-França, 2015), e a ergonomia da atividade aplicada à qualidade de vida no
trabalho – EA_QVT (Ferreira, 2012). A psicodinâmica do trabalho preocupa-se com as
análises sobre o trabalhar, com as estratégias defensivas individuais e coletivas para lidar
com as contradições entre o trabalho prescrito e real e os impactos do trabalho sobre a
subjetividade e a saúde mental dos sujeitos. O principal método, que alia a pesquisa e a
ação, é a clínica do trabalho, baseada na escuta psicanalítica de trabalhadores submetidos à
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mesma organização do trabalho (Dejours, 1992). Outras variações metodológicas foram
desenvolvidas por Mendes e Araújo (2012), que propuseram as clínicas da cooperação e da
patologia e a utilização nas pesquisas de entrevistas individuais ou coletivas e de inventários,
como o IRIS (Inventário de Riscos de Sofrimento Patogênico no Trabalho), que avalia três
fatores – utilidade, indignidade e reconhecimento. A abordagem biopsicossocial e
organizacional BPSO-96, proposta por Limongi-França propõe a gestão da qualidade de vida
no trabalho, aliando a visão de saúde física, psíquica e social com a finalidade de permitir
maior produtividade às organizações e maior satisfação dos funcionários. Posteriormente,
foi integrada ao modelo a perspectiva organizacional, que compreende a missão e valores da
organização, liderança, comunicação e produtividade saudável. (Limongi-França, 2015). A
qualidade de vida do trabalho, sob a perspectiva da ergonomia da atividade, pode ser
definida sob a ótica dos trabalhadores como representações do contexto organizacional e
das situações de trabalho, indicando o predomínio de vivências de bem-estar, de
reconhecimento institucional e coletivo, de possibilidade de crescimento profissional e de
respeito às características individuais. Sob a ótica da organização, como preceito de gestão
organizacional que se expressa por um conjunto de normas, diretrizes e práticas que visam à
promoção do bem-estar individual e coletivo, o desenvolvimento pessoal dos trabalhadores
e o exercício da cidadania organizacional. (Ferreira, 2012). Para a ergonomia da atividade, o
conceito de trabalho comporta duas dimensões. Do primeiro ponto, é uma atividade
humana que se manifesta por atributos ontológicos. Do segundo, é uma atividade humana
finalística para responder às exigências externas e às contradições entre o prescrito e o real
de um contexto de trabalho, por meio de estratégias de mediação individual e coletiva.
Segundo esses autores, o cenário onde se desenvolve a atividade é o “contexto de produção
de bens e serviços (CBPS)”, que compreende três dimensões: organização do trabalho
(constituída pelos elementos prescritos que expressam as concepções e práticas de gestão);
condições de trabalho (infraestrutura ambiental, material, administrativa e informacional e
práticas de remuneração e benefícios); e as relações sociais de trabalho, que incluem as
interações externas com clientes e cidadãos. Ferreira (2012) destaca que para realizar o
trabalho, existe um dispêndio físico, cognitivo e afetivo, que denomina “custo humano do
trabalho”. Para reduzir esse custo e vivenciar bem estar, os trabalhadores lançam mão de
estratégias de mediação, que quando mal-sucedidas, podem ser produtoras de mal-estar. A

Seminário de Avaliação de Teses e Dissertações
2/2015

Anais PG-PSTO

51

existência de liberdade de ação e autonomia (“margem de manobra”) para a execução
criativa do trabalho prescrito é essencial para a construção das estratégias de trabalho.
Neste trabalho, serão utilizadas como dimensões analíticas os construtos de bem-estar, mal
estar, qualidade de vida no trabalho, custos humanos do trabalho, estratégias de mediação,
conforme proposto por Ferreira (2012), para investigar as relações entre a atividade policial
e saúde e seu impacto sobre a percepção de qualidade de vida no trabalho e responder a
quatro perguntas: Quais são as principais morbidades que acometem os policiais
legislativos? Quais são as representações de mal estar, bem estar e de qualidade de vida no
trabalho policial? Quais são os fatores do contexto do trabalho policial associados a essas
vivências e representações? Quais as estratégias utilizadas pelos policiais para lidar com os
custos físicos, cognitivos e afetivos do trabalho? Objetivos: O estudo pretende avaliar
indicadores epidemiológicos de adoecimento na população de policiais legislativos da
Câmara dos Deputados; identificar as representações de bem estar e qualidade de vida no
trabalho e os fatores relacionados a representações ou vivências de mal estar no trabalho; e
por fim relacionar estratégias de mediação utilizadas pelos policiais legislativos e sua eficácia
para lidar com os custos físicos, cognitivos e psíquicos do trabalho. Método. A população
consistirá em cerca de 260 agentes de polícia legislativa. A coleta de dados será feita em
duas etapas. A primeira será um macrodiagnóstico e envolverá pesquisa documental para
caracterização das tarefas prescritas; levantamento epidemiológico dos dados de
afastamento por motivo de doença dos anos de 2012, 2013 e 2014 e dos resultados dos
exames periódicos de 2014 e aplicação censitária de Instrumento: Inventário de avaliação de
Qualidade de Vida no Trabalho – IA_QVT (Ferreira, 2012), via Internet. A segunda etapa será
orientada pelos resultados da primeira e consistirá em observações livres de três contextos
de trabalho; e três grupos focais com 8 a 12 participantes selecionados aleatoriamente,
respeitando a proporção das áreas de lotação e contextos de trabalho. O tratamento de
dados de saúde e morbidade será feito por estatísticas descritivas e inferenciais, análise
epidemiológica e construção de indicadores epidemiológicos; os dados quantitativos do
questionário por meio de estatísticas descritivas e inferenciais não paramétricas e
interpretação por cartografia psicométrica (Ferreira, 2012). Para os dados textuais, serão
usadas técnicas qualitativas de análise de dados, baseadas em análise de conteúdo (Bardin,
2011). Pode ser utilizado o software livre Iramuteq, que permite diferentes formas de
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análises estatísticas sobre textos e tabelas, incluindo estatísticas textuais clássicas, análises
de similitude, formação de nuvens de palavras. (Camargo e Justo, 2013). Resultados
esperados e implicações. Espera-se a elaboração de macro e microdiagnóstico das condições
de saúde e qualidade de vida no trabalho de policiais legislativos, sob a perspectiva
epidemiológica e da ergonomia da atividade, considerando as representações e vivências
dos trabalhadores sobre mal estar, bem estar e qualidade de vida no trabalho. Como
implicações teóricas, pretende-se contribuir para a compreensão epidemiológica do quadro
de saúde e adoecimento de policiais legislativos, relacionando-o às análises dos contextos e
condições de trabalho; entre as implicações metodológicas, espera-se contribuir para a
consolidação da tecnologia metodológica do IA_QVT para o diagnóstico de qualidade de vida
no contexto das organizações públicas e, finalmente, do ponto de vista prático, espera-se
contribuir para a formulação de um diagnóstico situacional das condições de saúde e
qualidade de vida no trabalho, a partir da análise da atividade e da perspectiva dos
trabalhadores, que possa subsidiar ações e programas e auxiliar nas políticas de gestão de
pessoas.
Palavras-chave: atividade policial, legislativo, saúde, qualidade de vida no trabalho,
ergonomia da atividade
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LEARNING AGILITY E COMPORTAMENTO DE APOIO À MUDANÇA

Kettyplyn Kamila Sanches Franco
(kettyplyn@yahoo.com.br)
- Mestrado 1/2015 Orientador(a): Elaine Rabelo Neiva (elaine_neiva@uol.com.br)
Linha de pesquisa: Aprendizagem, processos psicossociais e mudanças nas organizações
Introdução: A implementação da mudança exige o encorajamento dos indivíduos para
adotar novos comportamentos, permitindo assim, a realização das alterações pretendidas
pela organização. Neste sentido, o fenômeno está relacionado com a aprendizagem no
ambiente de trabalho porque, de acordo com Fiol e Lyles, (1985), as abordagens cognitivas e
comportamentais, de aprendizagem estão relacionadas às mudanças ocorridas no
comportamento (repertório de conhecimentos, habilidades e atitudes) dos indivíduos
devido às suas interações com outras pessoas e com o ambiente externo. À luz das
abordagens cognitivas, estas mudanças envolvem processos individuais de aquisição
(atenção, percepção e codificação), a manutenção ou a memorização, generalização e
transferência de aprendizagem (Fiol e Lyles, (1985). O conceito de Learning Agility pode ser
definido como a vontade e a capacidade de aprender com a experiência, e, posteriormente,
aplicar o que aprendeu com êxito em situações novas ou desconhecidas (Lombardo &
Eichingr, 2000). Já De Rue, Ashford and Myers (2012) apresentam o conceito divido em dois
planos. O primeiro plano, a velocidade de aprendizagem (isto é, a capacidade de
entendimento rápido), em segundo plano, a facilidade de circulação através das ideias (isto
é, mover-se entre várias ideias ou pontos de vista).Descrevem ainda, que o learning agility
promove a aprendizagem dentro e através das situações e, desse aprendizado, proporciona
mudança de desempenho ao longo do tempo. Neste contexto, o learning agility
desempenha um papel fundamental durante o processo de mudança contribuindo para a
melhoria dos resultados individuais e assim, proporcionando atingir os objetivos da
mudança, na medida em que podem influenciar os comportamentos de apoio ao processo
de mudança. Para efeito deste estudo, os comportamentos de apoio para as mudanças são
consideradas como a emissão de comportamentos capazes de promover modificações, e
que são desejados pelo processo de mudanças (Devos, BUELENS & Bouckencooghe, 2007;
Avey , Wernising & Luthans, 2008).Os comportamentos de apoio a mudança organizacional
são influenciados por vários aspectos. Compreender os fatores que motivam os indivíduos
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para apoiar a mudança organizacional, os benefícios esperados das mudanças e as razões
para a mudança são aspectos que podem afetar o comportamento de apoio à mudança
organizacional. Outro pressuposto importante é que indivíduos com altos níveis de learning
agility irão se envolver mais facilmente no processo de mudança devido a componentes
como a busca da informação, a capacidade de assumir riscos relacionados ao desempenho e
riscos interpessoais, colaborando, experimentando e refletindo (velocidade e flexibilidade).
O processo de mudança fornece um novo contexto para que as pessoas aprendam
rapidamente a partir da experiência. De acordo com Kim, Hornung & Rosseau (2011) os
comportamentos de apoio são definidos como ações executadas por funcionários envolvidos
no processo de mudança, ativamente participando, facilitando e contribuindo para a
mudança planejada. Portanto, este trabalho adota a perspectiva de enfatizar
comportamentos de oposição e participação ativa nas mudanças como uma maneira de
separar diferentes papéis no processo. Alguns estudos identificaram fatores que facilitam o
comportamento de apoio à mudança organizacional, como, por exemplo, a descentralização
organizacional que promove o aumento da participação dos trabalhadores durante a
execução dos processos de mudança (Zammuto & O 'Connor, 1992), a avaliação do
empregador sobre o programa e suas idéias sobre a utilidade da intervenção (Coyle-Shapiro,
1999). Os funcionários são mais propensos a apoiar os programas de mudanças
organizacionais quando há um sentimento de confiança e apego à organização, ou quando a
organização mostra preocupação com a qualidade de vida no trabalho (Cunningham, 2006),
como indivíduos se sentem apreciada e respeitada no processo de mudança. A presença de
um líder que transmite confiança é fundamental para facilitar a adesão dos funcionários
para o processo de mudança. Além disso, os funcionários devem desempenhar um papel
ativo durante o processo, entendendo por isso que está ocorrendo e seus potenciais
benefícios (Lima & Bressan, 2003). Benefícios esperados das mudanças e as razões para a
mudança são aspectos que podem afetar o comportamento de apoio à mudança
organizacional. Alterações na percepção dos benefícios e as razões para a mudança são
declarações de aprendizagem. Da mesma forma que os benefícios, as razões para a
mudança são avaliações cognitivas que podem variar de acordo com o desempenho do
gestor e da aprendizagem individual que ocorrem durante o processo de mudança. Além
disso, essas avaliações cognitivas afetam diretamente os comportamentos que os indivíduos

Seminário de Avaliação de Teses e Dissertações
2/2015

Anais PG-PSTO

56

vão manifestar (favorável ou desfavorável) às mudanças (Shapiro, 1991, Kim, Hornung &
Rosseau, 2011). Objetivos: Esta pesquisa tem como objetivo geral de identificar a influência
do learning agility nos comportamentos de apoio à mudança organizacional. Os objetivos
específicos são: 1) descrever as razões para mudar e os benefícios percebidos com a
mudança em uma organização privada; 2) descrever os comportamentos de apoio as
mudanças em uma organização privada; 3) descrever o learning agility em empregados e
gestores de uma organização; 4) estabelecer relações entre learning agility e
comportamentos de apoio às mudanças considerando as diferenças de percepção dos
benéficos e das razoes. A hipótese principal é que o learning agility, afeta as respostas
comportamentais dos indivíduos ao processo de mudança, afetando mais fortemente os
indivíduos que apresentam um maior nível de compreensão das mudanças e dos benefícios
a serem alcançados com elas. Método: Uma pesquisa longitudinal será realizada com os
empregados que trabalham em uma organização privada. Esta organização foi escolhida,
pois enfrenta várias mudanças, desde mudanças no contexto de mercado, como o
posicionamento frente a concorrência, alterações na política de remuneração e
produtividade e a troca de lideranças nos pontos de vendas, a fim de seguir um novo
posicionamento. O banco de dados conterá variáveis demográficas (sexo, escolaridade,
tempo na organização), e respostas a escalas validadas, tais como benefícios previstos
mudança, razões para mudar, learning agility e respostas comportamentais para a mudança
organizacional. Os questionários serão emparelhados em dois padrões: 1) temporal: seis
meses e um ano após o processo de mudança. 2) cargo: separação entre os questionários de
gestores e seus subordinados. Todos os questionários dos subordinados associados a um
gerente específico serão agregados no nível de grupo. Por fim,o estudo utilizará regressão
múltipla para testar um modelo para descrever as relações entre a variável dependente
(comportamento de apoio à mudança) e as variáveis independentes (benefícios da
mudança, razões para mudar e learning agility). Resultados esperados e implicações: Esperase testar um modelo multinível longitudinal dos efeitos das mudanças organizacionais com
dados objetivos e subjetivos, instrumentos validados e a possibilidade de desenvolver uma
proposta teórica para learning agility e mudança.
Palavras-chave: learning agility, mudança organizacional, benefícios e razões para a
mudança.
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MAS E AS PROTEÍNAS?! REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E DISCRIMINAÇÃO
DA MINORIA ATIVA VEGAN

Luiz Otávio Bastos Esteves
(luizobe@gmail.com)
- Mestrado 1/2015 Orientador(a): Ana Lúcia Galinkin (anagalinkin@gmail.com)
Linha de pesquisa: Conteúdos e processos psicossociais do comportamento humano
Introdução: Nos diversos níveis sociais em que nos inserimos, somos maioria em alguns
casos e minoria em outros, numérica ou ideologicamente. Em decorrência do conforto
psicológico do pertencimento a grupos (Forsyth & Burnette, 2010; Hornsey & Jetten, 2004),
estamos sujeitos a praticar discriminações. Quando alguém discorda de ideias defendidas
por uma maioria, ou apresenta características físicas ou comportamentais diferentes da
norma social estabelecida, esse indivíduo faz parte de uma minoria – socialmente
caracterizada pelos estigmas construídos pela maioria para diferenciá-lo (Goffman, 1988).
Ademais, se além de discordar, esse indivíduo participa ativamente de ações que visam
transformar o paradigma social vigente, trata-se de um membro de uma minoria ativa.
Numa perspectiva histórica, as diferenças pessoais podem servir o propósito de criar
diversidade populacional. Entretanto, alguns indivíduos acabam por militar a favor de suas
posições discordantes da maioria, gerando conflitos. É sabido que ideais de minorias,
quando bem embasados, instigam o backlash, uma reação de aversão intensa ao novo
(Rudman & Glick, 2001), como a História demonstra nos casos de grandes saltos da ciência,
ou mudanças significativas da estrutura social (abolição do regime escravocrata, sufrágio
feminino, fim do Apartheid, entre outros). Seja ou não esse pertencimento à minoria um ato
deliberado (em oposição ao pertencimento vinculativo, ou seja, de raça, etnia imigrante,
orientação sexual, ou gênero), o ativismo enfrenta barreiras impostas pela maioria vigente.
Porém, ao invés de ser uma forma de desconstrução social, a atuação das minorias ativas
tem papel central na manutenção da inclusão de todos os indivíduos componentes da
sociedade no corpo social. Serge Moscovici, em seu livro Social Influences and Social
Changes, estabeleceu as bases da teoria sobre ações minoritárias (Moscovici, 1976). Nesta
teoria, os sistemas sociais e o ambiente são dinâmicos – não preestabelecidos, nem
predeterminados – em relação ao indivíduo e ao grupo, conforme seria em uma perspectiva
funcionalista da sociedade. Se fosse o caso, a participação – do indivíduo ou do grupo – se
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restringiria ao desempenho de papeis sociais definidos pelo status e recursos dos quais o
indivíduo dispõe e que estão presentes nas interações sociais. Através dessas interações, “os
papéis sociais, status e recursos psicológicos são compreendidos em sua dinâmica própria”
(Del Prette, 2012). Assim, a adaptação do indivíduo ao ambiente e a adaptação do ambiente
ao indivíduo se complementam. O histórico dessa dinâmica gera as normas, ou seja, o
resultado das relações presentes e passadas entre indivíduos e grupos determina as regras
de conduta – e essa efemeridade da norma a faz passível de alterações. Essas alterações não
seriam acidentes, pelo contrário, seriam situações produzidas pelo próprio sistema social,
indicando transgressão e evitação ao controle. Portanto, a influência social não
necessariamente ocorre em função da manutenção do sistema, mas também para que
surjam melhores condições de vida e inserção de todos no corpo social a partir de alterações
na organização da sociedade. No presente trabalho, a minoria ativa investigada é o
movimento vegan. Muito além da adaptação dietética ao não consumo de carnes, o
veganismo é a modalidade de vegetarianismo estrito que se combina à abstenção do
consumo dos produtos oferecidos pelo mercado que pratica exploração animal. Ou seja, ao
mesmo tempo em que é um tipo de dieta, o veganismo é uma filosofia de vida, uma postura
ética e política e, por sua característica vinculativa ao abolicionismo animal, é um ato de
desobediência civil (Argolo, 2008). Ao se posicionar contra as investidas do mercado
capitalista, o movimento pelos direitos animais se afirma como minoria social ativa. Nem
todo defensor dos direitos animais é vegano, mas todo vegano é um defensor dos direitos
animais e é, portanto, ativista em algum grau. O Brasil, apesar de ser o maior produtor
agropecuário do mundo, possui 15,2 milhões de vegetarianos, representando cerca de 8%
de toda a população nacional (IBOPE - Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística,
2015). Trabalhos sobre discriminação de minorias não são uma novidade na academia
(Freshman, 1999; Oppenheimer, 2003; Simpson & Yinger, 1985), porém sua quase totalidade
é direcionada às minorias de pertencimento vinculativo. Ainda que a princípio o processo
discriminatório seja o mesmo – o tratamento diferenciado de indivíduos devido ao
pertencimento a um grupo em particular, geralmente motivado por preconceito
(Bodenhausen & Richeson, 2010) –, ainda pouco se sabe sobre as motivações e
consequências envolvidas no pertencimento deliberado a minorias sociais. Em especial,
muito pouco foi produzido sobre o veganismo como minoria social. A escolha da população
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vegana para este estudo se justifica por ser uma população que manifesta deliberadamente
comportamentos transgressores politicamente engajados, configurando uma exposição
voluntária à discriminação de minorias. Um estudo particular sobre o comportamento dessa
categoria de minoria e sobre a reação daqueles com os quais ela tem contato pode levantar
questões importantes para a compreensão da discriminação, assim como a dinâmica das
minorias ativas. No presente trabalho, a análise se dará a partir da perspectiva oferecida
pela teoria das representações sociais (Moscovici, 1961), a qual parte de uma perspectiva
que busca compreender o ser humano, considerando-o como sujeito construído a partir de
suas determinações evolutivas, históricas, culturais e sociais e que também é agente de sua
própria realidade social. As representações sociais são definidas como um saber acerca do
real que se estrutura na relação do sujeito com o objeto, mediada pelas interações com o
outro. Objetivos Gerais: O presente estudo pretende investigar as possíveis representações
sociais construídas pela população em geral acerca do veganismo, e como os veganos
representam a si mesmos. Como objetivos específicos, pretende-se verificar se as pessoas
não veganas construíram representações sociais acerca dos veganos e do veganismo e como
se caracterizam essas representações; como os ativistas veganos se autorrepresentam; quais
as estratégias utilizadas pelos veganos para justificar e difundir sua opção vegana; se os
veganos percebem alguma forma de comportamento discriminatório contra veganos, além
de verificar a forma como os ativistas da ideologia percebem e explicam a discriminação a
partir da perspectiva oferecida pela teoria das representações sociais. Método: Uma das
muitas formas de abordar as representações sociais é por meio de grupos focais.
Reconhecida como uma importante técnica de coleta de dados em pesquisas qualitativas, o
grupo focal se configura como um grupo de discussão informal e de tamanho reduzido, com
o propósito de obter informações de caráter qualitativo em profundidade. Por sua
característica fundamentalmente dialética, esta técnica intensifica o acesso às informações
sobre fenômenos-alvo pela possibilidade de dar origem a novas concepções, uma vez que
analisa uma ideia em profundidade – alcançada pelo trabalho em equipe por parte dos
participantes (Backes, Colomé, Erdmann, & Lunardi, 2011). A técnica é fundamentada no
pressuposto de que as pessoas tendem a formar opiniões e atitudes na interação com os
outros, sugerindo que os dados não possuem o viés de questionários ou entrevistas, onde o
participante é convocado a emitir opiniões sobre assuntos que talvez nunca tenha refletido
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anteriormente, além de atenuar os efeitos da desejabilidade social (Iervolino, 2001
conforme citado em Backes et al., 2011). Assim, os dados serão levantados com a utilização
de dois instrumentos: 1. Dois grupos focais com dez sujeitos de ambos os sexos cada um,
sendo um composto por pessoas que se autodefinem como veganas ativistas e outro que se
autodefinem como veganas não ativistas. Os resultados dos grupos focais serão analisados
com a utilização do software Iramuteq. Os grupos serão recrutados voluntariamente em
congressos de Direitos Animais e encontros da comunidade vegana do Distrito Federal; 2.
Questionários de evocação, que serão aplicado online em 100 sujeitos não veganos e 100
sujeitos veganos de ambos os sexos. As questões serão organizadas na forma de um
questionário de evocação de palavras, que será encerrado com questões dissertativas, onde
os participantes poderão explicar as evocações e os motivos que os levam a aceitar ou não a
escolha vegana, bem como a autorrepresentação dos veganos sobre sua própria ideologia.
As respostas serão analisadas com a utilização do sofware EVOC e as respostas dissertativas
com o software Iramuteq. Resultados esperados e implicações: Em tempos de ataques
verbais públicos, discursos de ódio e a crescente politização das minorias – cada vez mais
insurgentes contra as discriminações e opressões das quais são alvo – é importante que a
comunidade científica trabalhe no sentido de compreender como se estrutura o ativismo e
as reações daqueles que não toleram diferenças e discriminam os ativistas ou o estilo de
vida que praticam. Nesse sentido, investigar a presença de representações sociais e
comportamentos discriminatórios à escolha vegana, além de verificar a forma como os
ativistas veganos percebem e explicam a discriminação, pode servir o propósito de elucidar
os processos de marginalização de minorias. Além disso, discutir a teoria das minorias ativas
trará informações importantes para a sua discussão acadêmica, que ainda é muito pouco
expressiva.
Palavras-chave: vegan, minorias ativas, representações sociais, discriminação.
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GESTORES: HERÓIS, VILÕES OU VÍTIMAS? ESTUDO SOBRE QUALIDADE DE VIDA NO
TRABALHO E PRÁTICAS DE GESTÃO

Otávio Calegari Neto
(otavioeale@gmail.com)
- Mestrado 1/2015 Orientador(a): Mário César Ferreira (mcesar@unb.br)
Linha de pesquisa: Processos de trabalho, ergonomia da atividade, saúde
Introdução: Numa entrevista informal em janeiro de 2015, uma professora de escola pública
de Brasília, fez a seguinte afirmação: “Na escola ‘x’ em que trabalhei ano passado, tivemos
cinco professoras afastadas por adoecimento, coisas do tipo depressão, síndrome do pânico
e outros. Este ano eu ouvi de uma amiga que a escola ‘y’ tem um clima ótimo para
trabalhar.” Vale ressaltar o fato de que ambas as escolas são públicas, de ensino
fundamental 1 (de primeiro a quinto ano), não distam mais de dois quilômetros entre elas,
ambas possuem infraestrutura (salas, quadras, equipamentos, materiais de escritório)
equivalentes e contam com professores com salários e tempo de experiência similares.
Portanto, quais as variáveis que hipoteticamente poderiam ter alterado o resultado na
Qualidade de vida dos trabalhadores? O que teria gerado adoecimento numa escola e “clima
bom para trabalhar” na outra escola? De acordo com a entrevistada, o papel das gestoras e
as práticas de gestão de cada escola fez toda a diferença sobre o bem estar e sobre a
Qualidade de Vida no Trabalho das duas escolas. Desde a Revolução Industrial, o mundo do
trabalho tem se transformado profundamente, sendo este processo de mudanças
acentuado no século XX com a implantação de novos sistemas produtivos que surgiram
como resultado do advento da Administração Científica de Fredrick W. Taylor e pela obra de
Henry Ford. Este sistema Taylor-Fordista, no entanto, encontrou seu limite quando da crise
produtiva nos anos 1970 e 1980, que acarretou então, um aprimoramento conhecido como
Taylor-Toyotismo (Gonçalves 2009). Este novo movimento inaugura o momento na história
de aceleração ainda mais intensa nas relações sócio trabalhistas no mundo capitalista, este
novo contexto é conhecido como Reestruturação Produtiva (RP). Ao contrário do que se
possa imaginar, a RP não contradiz os valores do Taylor-Fordismo, na verdade acentua ainda
mais, apresentando como principais características: mudança no aparato jurídico das
relações de trabalho e produção; investimento massivo em tecnologia; e mudança na gestão
organizacional e do trabalho. (Ferreira, M.C. 2012). Estas circunstâncias elevam a relevância
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do tema Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), de acordo com Chan e Wyatt, (2007): “QVT
deve ser pesquisada porque impacta em todas as áreas das vidas das pessoas física,
emocional e espiritual.” E da mesma forma, saber como o Papel do Gestor (PG1) e as
Práticas de Gestão (PG2) de uma organização afeta e é afetada pela QVT de uma empresa é
de suma importância pois influência significativamente o clima organizacional e a
performance dos trabalhadores (Kara, 2013). Para melhor compreender o conceito de QVT
que se apresenta neste trabalho, há de se diferenciar entre QVT assistencialista que é o
modelo hegemônico e QVT com foco na promoção do bem-estar no trabalho. A QVT
hegemônica apresenta na maioria dos casos práticas assistencialistas, visa mais uma
aprovação político-social (politicamente correta). Nesta abordagem “O indivíduo é a
variável de ajuste” e o maior objetivo da QVT assistencialista é, na verdade, aumentar a
resistência física e mental do trabalhador, mais do que realmente abordar as causas de bem
estar e mal estar no trabalho. Neste sentido Antloga e Lima, (2007) afirmam: “Observa-se,
em práticas organizacionais, que o uso do termo QVT muitas vezes é resumido ao enfoque
assistencialista, isto é, não se investiga as causas dos problemas, apenas dando assistências,
tais como massagens e ginásticas laborais para os trabalhadores com dores nas articulações,
ou palestras sobre alcoolismo, fumo, adoecimento, não se considerando as necessidades
dos sujeitos. O Contexto de Produção de Bens e Serviços (CPBS), compreendido pelas
dimensões interdependentes, a saber, Condições de Trabalho, Organização do Trabalho e
Relações Sociais de Trabalho não é investigado nem compreendido, e na maioria dos casos a
atividade do trabalhador não é modificada” (Antloga & Lima, 2007; Ferreira, 2006a). Este
trabalho, portanto, se insere no modelo teórico metodológico da Ergonomia da Atividade
Aplicada à Qualidade de Vida no Trabalho (EAA_QVT), conforme Ferreira (2012). Tal
abordagem se estrutura com base na análise das seguintes variáveis: contexto de trabalho,
práticas de gestão no trabalho e sentimento de bem estar ou mal estar no trabalho. E
procura atuar de forma preventiva. A perspectiva é proporcionar subsídios para que se
possa desenvolver políticas e programas de QVT que de fato venham a prevenir as fontes de
mal estar. No que concerne às práticas de gestão, nossa investigação se apoiará em
fundamentos oriundos da administração de acordo com Angela Garay (Garay in Catani,
2011), que afirma “gestão é o processo ativo de determinação e orientação do caminho a
ser seguido por uma empresa para a realização de seus objetivos, compreendendo um
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conjunto de análises, decisões, comunicação, liderança, motivação, avaliação, controle,
entre outras atividades próprias da administração” (Ansoff, 1977). Fayol, em 1916, definiu
gestão como: planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos da empresa, visando a se
atingirem os objetivos desejados. Engloba as seguintes determinações: das estratégias, dos
objetivos e da filosofia da organização (gerenciamento do futuro); do desenho da estrutura,
da organização do trabalho e da natureza das relações hierárquicas (construção do
organismo material e social da empresa); do gerenciamento da influência e da motivação do
trabalho, da comunicação do objetivo comum (direção e coordenação dos atos e esforços);
e dos mecanismos de decisão e de controle, entre outros aspectos. Gestão nada mais é do
que condução racional das atividades de uma organização (Chiavenato, I. 1983). Em uma
análise social, Barros (2003, p. 69) define os modos de gestão como “as maneiras como se
produzem realidades e jeitos de se produzir os estados de coisas”. Um dos aspectos
relevantes de influência dos líderes é o nível de satisfação dos colaboradores com o bem
estar organizacional (Limonge-França, 2005). De acordo com Aguiar V.B. (2012), o gestor é o
profissional que faz a mediação entre a alta direção e a equipe operacional, sendo a
competência interpessoal a mais exigida em suas atividades. Pensando no gestor de nível
intermediário, no entanto, há ainda gestores de nível técnico e gestores da alta direção da
organização. São estes últimos que normalmente desenvolvem ou que podem alterar a
filosofia e a teoria de gestão da organização, são eles que pensam os modos de gerir, isto é o
trabalho prescrito dos demais gestores e deles próprios. O trabalho prescrito será impactado
em confronto com a realidade e deste embate surge o trabalho real do gestor, que aqui
neste trabalho chamamos de práticas de gestão que será desenvolvida de acordo com um
filtro do estilo de gestão desempenhado no papel dos gestores de nível médio e técnico.
Objetivos: Investigar como as Práticas de Gestão e o papel dos gestores influenciam os
índices de QVT numa instituição pública federal. Verificar a hipótese geral do tipo descritiva
(Amalberti, Montmollin, & Thereau, 1991) que orienta o projeto: a avaliação do contexto de
trabalho (ex. condições de trabalho) pelos servidores e sua relação com as percepções de
desgaste (ex. sentimento de mal estar) são moderadas pela percepção das práticas de
gestão (ex. participação nas decisões). Método: Enfoque - Ergonomia da Atividade Aplicada
a Qualidade de Vida no Trabalho (EAA_QVT), Campo de Pesquisa - Órgão público: CNPq,
Participantes - 700 trabalhadores, Instrumento - Inventário de Avaliação de Qualidade de

Seminário de Avaliação de Teses e Dissertações
2/2015

Anais PG-PSTO

67

Vida no Trabalho (IA-QVT). Composto por duas partes a primeira com perguntas fechadas,
sendo: 29 questões sobre o contexto de trabalho, 6 sobre as práticas de gestão do trabalho,
26 sobre como nos sentimos no trabalho”, 1 sobre intenção de sair do emprego e 1 sobre
afastamento médico nos últimos 6 meses. Tratamento dos dados - aplicativo SPSS. A
segunda parte com 4 questões abertas, possibilitando aprofundar variáveis da parte fechada
– aplicativo Iramuteq. Ainda para determinar os fatores referentes ao papel do gestor e das
práticas de gestão, serão realizados grupos focais com gestores de nível intermediário e com
gestores da alta direção. Visando identificar especificamente a QVT do ponto de vista destes
trabalhadores. Resultados esperados e implicações:: Caracterização dos fatores
(des)estruturantes de QVT, cotejamento com a literatura cientifica em QVT, aprimoramento
da abordagem teórico-metodológica Ergonomia da Atividade Aplicada à Qualidade de Vida
no Trabalho (EAA_QVT), Melhor entendimento da relação PG2 (Papel do Gestor e Práticas
de Gestão) x QVT. Identificação dos limites e pontos à aprimorar no método e verificação de
perspectivas de uso em novos contextos. Estudo resultará em um diagnóstico de QVT que
fornecerá subsídios para reformulação de política e programa de QVT. Ainda por se tratar de
uma segunda aplicação do IA-QVT neste órgão, esta nova aplicação lançará bases para uma
análise longitudinal no futuro. Palavras-chave: QVT, Papel do Gestor, Gestão, Estilo de
Liderança, Práticas de Gestão.
Palavras-chave: QVT, Gestão, Estilo de Liderança
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FORÇA MOTIVACIONAL DE TREINAMENTOS CORPORATIVOS

Rafaela Marcolino El Corab Moreira
(rafaela.mecm@gmail.com)
- Mestrado 1/2015 Orientador(a): Gardênia da Silva Abbad (gardenia.abbad@gmail.com)
Linha de pesquisa: Aprendizagem, processos psicossociais e mudanças nas organizações
Introdução: Treinamento é tido como um conceito que possui diversas definições que
guardam grande coerência entre si. Uma de suas definições, apresentada por BorgesAndrade (2002), ressalta o treinamento como uma ação organizacional, estruturada de
forma sistemática, que possibilita a aquisição de conhecimentos, habilidades e
desenvolvimento de atitudes cognitivas que podem deixar o indivíduo mais apto a se
desempenhar em funções organizacionais atuais ou futuras. A educação pode ser
considerada uma das formas mais amplas de aprendizagem e Nadler (1984) a define como a
aprendizagem para preparar o indivíduo para um trabalho diferente do que se faz, porém
que será feito em um futuro próximo. A educação corporativa envolve sistemas
instrucionais, tais como a análise de necessidades de treinamento e a avaliação do mesmo.
Essa última se faz importante neste trabalho, uma vez que estudos apontam motivação
como preditora dos resultados do treinamento (Abbad, Lacerda & Pilati, 2012) e que o valor
instrumental deste está positivamente relacionado ao impacto do treinamento no trabalho
(Lacerda, 2002 como citado em Abbad Lacerda & Pilati, 2012), além disso, a motivação é um
fator que predispõe e impulsiona as pessoas a fazerem algo. As características motivacionais
dos participantes de um treinamento podem ser divididas em três aspectos: motivação para
aprender, que pode ser definida como o direcionamento, o esforço, a intensidade e a
persistência dos participantes e atividades de ensino-aprendizagem antes, durante e após o
treinamento; motivação para transferir, que se refere à disposição do participante para usar,
no trabalho, o material visto no programa (Lacerda & Abbad, 2003); e valor instrumental,
que se refere às escolhas particulares do indivíduo e aos benefícios do programa de
treinamento para o treinando, relacionado a resultados futuros. Dessa forma, o valor
instrumental do treinamento é definido como a crença do indivíduo de que as novas
habilidades por ele adquiridas em um curso lhe serão úteis para atingir recompensas de
várias naturezas (instrumentalidade), bem como a importância ou o valor que esse indivíduo
atribui a cada uma das recompensas (valência) (Abbad & Lacerda, 2003). A teoria da
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expectância de Vroom (1964, como citado em Meneses & Cols, 2012) se baseia na ideia de
que o programa de TD&E tem um valor peculiar para cada pessoa, porque pode possibilitar
o alcance de resultados variados, como melhorar seu desempenho relacionado às tarefas do
cargo em que trabalha, elevar suas chances de ascensão na carreira, aumentar sua
empregabilidade ou melhorar o relacionamento com o chefe. Tendo com base a abordagem
ampliada dessa teoria motivacional, a força motivacional é tida como resultado da interação
entre três variáveis que influenciam o indivíduo a tomar decisões e fazer escolhas em função
das percepções que possui sobre a valência, a instrumentalidade e a expectância. Pilati
(2004) define esses três componentes como: (1) Valência – conjunto de preferências acerca
de possíveis resultados associados ao envolvimento com um treinamento, a valência estará
diretamente relacionada ao tipo de treinamento e também ao tipo de vínculo que o
indivíduo tem com seu trabalho, ou seja, é tida como o quanto uma pessoa deseja uma
consequência favorável; (2) Instrumentalidade – avaliação subjetiva que o indivíduo faz de
que o envolvimento com o treinamento o levará a atingir os resultados possivelmente
esperados, que foram identificados na valência, isto é, a estimativa de que aquele
desempenho será um meio adequado para chegar à recompensa ou consequências positivas
esperadas; e (3) Expectância – atribuição subjetiva de probabilidade de se alcançar os
resultados esperados (valência) por meio da participação no evento instrucional
(instrumentalidade), ou seja, estimativa pessoal da probabilidade de que um determinado
esforço resultará em um desempenho bem-sucedido. Borges e Alves-Filho (2001)
apresentam uma equação matemática para representar a força motivacional do indivíduo, a
qual se pode desprender que quanto maior o valor de pelo menos um dos três construtos,
maior será a força motivacional do para determinada tarefa. Por outro lado, caso qualquer
uma das variáveis tiver valor igual à zero, a força motivacional será nula. Dessa forma, notase que a força motivacional é resultante da interação dinâmica entre as variáveis de
valência, instrumentalidade e expectância. De acordo com revisões, nota-se que ainda há
poucos estudos no Brasil relacionados à motivação para transferir, e por mais que a
literatura tenha crescido seus resultados ainda não são conclusivos. Objetivos: Este estudo
tem como objetivo geral verificar a influência da força motivacional no treinamento; seus
objetivos específicos serão aperfeiçoar e validar o instrumento de medida de valores
instrumentais do treinamento de Pilati (2004), Lacerda e Abbad (2003) e Silva (2007)
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acrescentando itens de expectância, bem como buscar evidências de validade do
instrumento adaptado e comparar dois treinamentos corporativos (um de socialização e
outro de área meio) quanto à força motivacional desses cursos atribuída pelos
respondentes. A hipótese principal do trabalho é de que haja uma variação em um ou em
todos os construtos (valência, instrumentalidade e expectância) em função das
características dos treinamentos. Método: Para alcançar os objetivos, o estudo, com
delineamento misto sequencial, será realizado em uma instituição com educação
corporativa e dividido em duas etapas. A primeira etapa, qualitativa, é relativa à adaptação e
construção de novos itens para a escala de força motivacional a ser aplicada. Na parte de
adaptação, primeiramente serão analisados e comparados os itens de valência e
instrumentalidade existentes nos instrumentos de Lacerda e Abbad (2003), Pilati (2004) e
Silva (2007), posteriormente escolher os itens mais adequados e por fim a adaptação da
escala para o contexto. Paralelamente, será realizada a construção dos itens de expectância
em duas subetapas. Na primeira, serão realizadas análises teóricas sobre o tema de
expectância (definição e construto) e na segunda, realizar-se-á a construção de itens de
expectância. Para isso, será realizado um grupo focal com profissionais da área de
treinamento que já participaram de construção de instrumentos de autoeficácia, motivação
para aprender e motivação para transferência. Por fim, juntar-se-á as duas partes da
primeira etapa do estudo e se fará uma validação por juízes e uma análise semântica com
uma parte da amostra contendo alunos tanto do curso de socialização como do de área
meio. A pergunta base para expectância será: “O quanto acho que serei bem sucedido para,
fazendo o treinamento, atingir os objetivos que valorizo”. A segunda etapa, quantitativa se
refere à validação. Participarão treinandos de duas turmas de treinamentos de focos
diferentes, sem restrição de idade ou sexo. A escala de força motivacional adaptada será
aplicada via internet, online, e distribuída aleatoriamente entre os participantes dos cursos
de socialização e da área meio. Para buscar evidência de validade da escala adaptada, serão
realizadas análises dos componentes principais, análise semântica, análise fatorial de eixos
principais e por fim análise de consistência interna dos itens. Para cumprir o objetivo de
comparar as duas linhas de treinamento quanto à força motivacional atribuída pelos
respondentes quanto à ação realizada, pretende-se reunir cerca de 10 pessoas por itens
para a aplicação da escala no formato online. Os resultados serão colocados no software
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SPSS e realizadas análises descritivas (média, desvio padrão, moda, valor máximo e mínimo),
diferença de médias para analisar qual curso obteve maior força motivacional, média fatorial
e assim comparar os dois grupos de cursos. Resultados esperados e implicações: Espera-se
verificar se o instrumento adaptado será capaz de identificar variações da força motivacional
de acordo com o treinamento realizado. Dessa forma, uma das implicações práticas do
estudo ressalta que a organização poderá aumentar a força motivacional do treinamento de
acordo com a instrumentalidade e valência relatadas pelos treinandos. Além disso, ressaltase como implicação teórica a reestruturação do instrumento de força motivacional, que
poderá servir de auxílio em pesquisas futuras.
Palavras-chave: Força Motivacional de Treinamentos, Motivação para aprender, Educação
Corporativa
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AMBIVALÊNCIA EM ESTEREÓTIPOS DE SUBTIPOS FEMININOS: EVIDENCIAS DE VALIDADE
PARA TESTES BREVE DE ASSOCIAÇÃO IMPLÍCITA

Raissa Damasceno Cunha
(damasceno.rc@gmail.com)
- Mestrado 1/2015 Orientador(a): Ronaldo Pilati (rpilati@gmail.com)
Linha de pesquisa: Conteúdos e processos psicossociais do comportamento humano
Introdução: Dados do Global Gender Gap Report (Schwab et al., 2014) publicados pelo
World Economic Forum mostraram que nenhum país no mundo alcançou a plena igualdade
de gênero em qualquer âmbito socioeconômico. Essa inequidade, na perspectiva da
psicologia, é explicada em parte pela hipótese do papel social de gênero (Eagly, 1987) e
pelos processos de estereotipia e preconceito. O estereótipo é uma crença generalizada
sobre características de um grupo (Fiske, 1998) e seu conteúdo possui tanto expressões
controladas quanto expressões automáticas (White & Gardner, 2009). Preconceitos e
estereótipos de gênero são compreendidos pela cognição social como conceitos
automaticamente ativados de forma involuntária e fora da percepção consciente (Bargh,
1989), levando a respostas preconceituosas até mesmo de indivíduos que normalmente
controlam os seus preconceitos (Devine, 1989). Predomina nos estudos sobre estereótipos
de gênero a sumarização das crenças quanto às diferenças entre os sexos em duas
dimensões: agency e communion (Wood & Eagly, 2010). Essas duas dimensões, de acordo
com o modelo de conteúdo dos estereótipos (MCE) de Fiske, Cuddy, Glick e Xu (2002), são
descritas de forma funcional, ou seja, como resultado das percepções interpessoais e
intergrupais nas quais indivíduos fazem dois julgamentos: quais são as intenções positivas ou
negativas de terceiros; e qual a competência que eles têm para atingi-las. A dimensão de
communion, ou amabilidade na MCE, se refere à simpatia, sinceridade e boas intenções. Já a
dimensão de agency, ou competência na MCE, refere-se aos traços relacionados à
capacidade, assertividade e eficácia (Fiske, Cuddy, & Glick, 2007). Além disso, os vieses
favoráveis e desfavoráveis coexistem no conteúdo de estereótipos e são especialmente
difíceis de detectar porque geram atitudes mistas formadas pela combinação das duas
dimensões dos estereótipos (Fiske, 2012): amável e incompetente; amável e competente;
frio e incompetente; frio e competente. Duas dessas quatro combinações são classificadas
como ambivalentes porque apresentam avaliações positivas em uma dimensão e negativas
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na outra, sendo que a literatura de estereótipos de gênero aponta que a estrutura
ambivalente da expressão de estereótipos femininos se faz por meio do sexismo hostil (i.e.,
atitudes negativas com grupos de mulheres que apresentam baixa amabilidade e alta
competência) e do sexismo benevolente (i.e., atitudes positivas com grupos de mulheres
que apresentam baixa competência e alta amabilidade) (Glick & Fiske, 1999). As
categorizações sociais são estruturadas hierarquicamente em grupos subordinados que
fornecem informações mais detalhadas sobre grupos superordenados, permitindo uma
representação mais complexa das categorias sociais (Richards & Hewstone, 2001). Existem
grupos subordinados bem desenvolvidos que são inconsistentes entre si e em relação ao
grupo superordenado (e.g., os estereótipos da mulher profissional e da atleta) (Devine &
Baker, 1991). No caso da hipótese do papel social de gênero, tais inconsistências são
frequentes quando mulheres apresentam um perfil de carreira ao invés de exercer um papel
doméstico (Eagly, 1987), sendo que tais esquemas de gênero incluem tanto conteúdos que
são explícitos quanto implícitos (White & Gardner, 2009). Considerando que estereótipos
podem ser acessados usando medidas de associação automática (Rudman, Greenwald,
Mellott, & Schwartz, 1999) e que o conteúdo do estereótipo é diferencialmente associado
aos objetos de acordo a sua categoria social, dois Testes Breve de Associação Implícita (TBAI;
Sriram & Greenwald, 2009), um de associações de competência e outro de amabilidade,
podem ser criados para acessar tais associações. O TBAI é um teste de associação implícita
que indica a automaticidade de uma atitude ou crença acessada pela força de associação
entre dois blocos combinados. Em um bloco compatível, um par de conceitos é estabelecido
como uma categoria focal enquanto que outro par de conceitos é definido como não focal.
No outro bloco, o incompatível, dois conceitos contrastantes são apresentados e novos
pares de categorias focais e não focais. Quando o participante apresenta um desempenho
com mais acertos e menor tempo de latência no pareamento de dois conceitos, assume-se
que há uma associação forte entre estes (Sriram & Greenwald, 2009). O teste apresenta
estabilidade psicométrica nos quesitos de consistência interna, validade convergente e
sensibilidade para detectar diferenças entre grupos (Nosek, Bar-Anan, Sriram, Axt &
Greenwald, 2014). Objetivo: construir e apresentar evidências de validade de dois TBAIs
baseados nas dimensões de competência e amabilidade proposto pelo MCE. Método: Serão
criados dois TBAIs, um de amabilidade e outro de competência. A construção da medida
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demanda o uso de sinônimos e antônimos das duas dimensões constituindo duas unidades
semânticas únicas que possuem dois polos para a comparação de categorias sociais. Os
estímulos positivos do atributo competência são: competente; eficiente; eficaz; e
qualificada, e os estímulos negativos são: incompetente; ineficaz; incapaz; e ineficiente. Os
estímulos positivos do atributo amabilidade são: amigável; simpática; agradável; e honesta,
e os estímulos negativos são: hostil; desonesta; desagradável; e antipática. As categorias são
os subtipos femininos que possuem no conteúdo de seus estereótipos as dimensões de
competência e amabilidade. Foi realizado um estudo piloto no qual 50 participantes (29
mulheres, média de idade = 32,54 anos, DP = 14,04) completaram um questionário com uma
pergunta aberta sobre quais os subtipos de mulheres eles identificam socialmente. A
maioria dos participantes (68,28%) completou o questionário com pelo menos seis palavras.
De um total de 440 palavras foram usadas apenas 155, as quais designaram 26 subtipos e 18
profissões femininas. Essa variabilidade de subtipos e características femininas encontradas
na amostra corresponde em parte aos descritos em outros estudos (Eckes, 1994). Fiske et al.
(2002) incluíram housewives e career women em uma análise de clusters para testar a
hipótese do conteúdo misto do estereótipo, dado que tais subtipos são sistematicamente
identificados na literatura. Além disso, esses subtipos são ambivalentes. Portanto, decidiu-se
utilizar os subtipos “dona de casa” e “empresária” pela presença dessas categorias tanto no
estudo piloto quanto na literatura. Como o TBAI demanda uma variedade de estímulos das
categorias para serem emparelhados com os atributos, serão utilizadas imagens desenhadas
em preto e branco de mulheres trabalhando em casa versus trabalhando em uma empresa,
baseado em Rudman e Kilianski (2000). Cada TBAI é composto de dois blocos combinados,
cada um podendo ser descrito em duas categorias focais, por exemplo, um bloco com
competência e empresária e outro com incompetência e empresária. Uma categoria é foco
em duas tarefas combinadas (nesse caso, competência) e uma categoria é de contraste, que
permanece não-focal nas duas tarefas (nesse caso, incompetência). Participantes:
Considerando que para fazer o teste de validade convergente dos TBAIs será realizada uma
regressão múltipla e para analisar a validade do Inventário de sexismo ambivalente uma
análise fatorial, prevê-se uma amostra de 129 participantes, estimativa feita através do
software G*Power 3.1 (Faul, Erdfelder, Buchner & Lang, 2009) usando como parâmetros alfa
= 0,05, f ao quadrado = 0,15, poder = 0,95 e quatro preditores para regressão múltipla.
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Instrumentos e procedimentos: Antes de completar os TBAIs será solicitado aos
participantes que completem o Inventário de sexismo ambivalente (Glick & Fiske, 1999), que
será usado para fins de validade convergente. O inventário apresenta uma solução bi-fatorial
(fator benevolente e fator hostil) identificando e comparando atitudes sexistas no nível
individual de análise. As instruções para cada bloco de cada TBAI serão exibidas
separadamente e todo o estudo será administrado individualmente usando o software
Inquisit 4.0 (2014). O delineamento de pesquisa demanda que os participantes façam
inicialmente um bloco com 16 tentativas e outros quatro blocos de 20 tentativas cada. São
usadas quatro categorias e dentro de cada bloco cada item é ligado a uma entre duas
repostas. Os participantes devem se focar em apenas duas das quatro categorias, os itens
dessas duas categorias em foco devem eliciar uma resposta de pressionar determinada letra
no teclado do computador, enquanto que a presença das outras duas categorias não focais
devem eliciar uma resposta para pressionar outra tecla. Nos dois blocos, o atributo em foco
se mantem fixo, e os dois conceitos contrastantes se tornam foco em outros blocos. O
intervalo entre a resposta correta em um julgamento e a apresentação do próximo estímulo
será de 400 milissegundos. Erros de resposta serão sinalizados e desaparecerão após a
resposta correta for emitida. Ao concluírem a tarefa, os participantes receberão informações
gerais sobre a pesquisa. Resultados esperados e implicações: Inicialmente, espera-se que os
subtipos “dona de casa” e “empresária” eliciem, respectivamente, atitudes hostis e
benevolentes no Inventário de sexismo ambivalente. Além disso, espera-se que as análises
de regressão múltipla mostrem que os escores de sexismo hostil predizem os escores das
combinações fria/competente e que os escores de sexismo benevolente predizem os
escores das combinações amável/incompetente. Dessa forma, a maior contribuição
metodológica desse estudo é a construção de um instrumento para medir a automaticidade
de associações sexistas, contribuindo para a compreensão teórica da relação entre o
conteúdo do estereotipo e atitude implícitas. Por fim, sugere-se que estudos futuros devam
investigar as relações de causa e efeito entre conteúdo do estereotipo e atitude sexista,
além da aplicação desses conhecimentos para a criação de ações efetivas na diminuição de
diferenças de gênero.
Palavras-chave: Estereótipos mistos, sexismo, ambivalência, processos implícitos, Teste de
Associação Implícita
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COMPETÊNCIA OU SORTE? RELAÇÃO ENTRE LÓCUS DE CONTROLE, ESTRATÉGIAS PARA
TRANSFERIR E EFETIVIDADE DO TREINAMENTO

Simone Kelli Cassiano
(cassi1501@gmail.com)
- Mestrado 1/2015 Orientador(a): Jairo Eduardo Borges-Andrade (jairo@unb.br)
Linha de pesquisa: Aprendizagem, processos psicossociais e mudanças nas organizações
Introdução: Visando ao desenvolvimento de competências necessárias ao trabalho
produtivo, estilos específicos de aprendizagem que envolvem estratégias formais e informais
são incorporados ao trabalho. Atualmente, as atividades voltadas ao treinamento,
desenvolvimento e educação corporativa (TD&E) apresentam estreita relação com os
objetivos estratégicos da organização, constituindo uma importante estratégia (Abbad &
Borges-Andrade, 2014; Abbad & Pilati, 2006; Kraiger & Cavanagh, 2015; Mourão & Meneses,
2012). Na aviação, os treinamentos oferecidos aos profissionais são considerados uma
ferramenta estratégica intimamente relacionada à aquisição e manutenção de competências
e à garantia da segurança das operações. Em especial, o Crew Resource Management (CRM)
tem sido empregado nesse sentido preventivo, visando preencher lacunas de competências
observadas no desempenho de tripulações (Salas, Burke, Bowers, & Wilson, 2001; Salas,
Wilson, Burke, & Wightman, 2006). Os altos investimentos em ações de TD&E aumentaram
o interesse por avaliações de treinamento, de modo que seja possível verificar sua
efetividade com base nos objetivos propostos (Aguinis & Kraiger, 2009; Mourão & Meneses,
2012). Estudos realizados nessa área buscaram identificar fatores que ajudam a entender os
motivos pelos quais um treinamento afeta diferencialmente o desempenho dos profissionais
capacitados (Abbad, 1999; Meneses, 2002; Pilati, 2004). Pesquisas voltadas para a avaliação
de efetividade de CRM, contudo, ainda apresentam pouca robustez, gerando descrições
generalizadas e poucas evidências empíricas (Salas, Wilson, Burke, & Wightman, 2006).
Dentre os modelos de efetividade usados na avaliação de treinamentos, destacam-se os de
Hamblin e de Kirkpatrick, desenvolvidos na década de 1970 (Borges-Andrade, Abbad, &
Mourão, 2012). No Brasil, o Modelo de Avalição Integrada e Somativa – MAIS (BorgesAndrade, 1982; 2012) foi proposto como um subsídio para a avaliação dos sistemas
instrucionais a partir de diferentes fatores relacionados ao treinamento oferecido, ao
treinando e ao contexto de trabalho. É composto pelos seguintes componentes: insumos,
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procedimentos, processos, resultados e ambiente e sua utilização como organizador do
campo de conhecimento permite o desenvolvimento de modelos específicos que visam
testar empiricamente a relação entre um conjunto de variáveis, o que contribui para gerar
conhecimento no âmbito da intervenção profissional (Borges-Ferreira & Abbad, 2009;
Pantoja, Lima, & Borges-Andrade, 2001). Várias atividades e estratégias educacionais visam
facilitar o processo de aprendizagem em organizações, resultando em um conjunto de ações
de TD&E que impactam no desempenho humano (Vargas & Abbad, 2010), cuja variabilidade
depende de vários fatores pessoais, contextuais e relacionadas ao próprio treinamento
oferecido (Abbad, Pantoja, & Pilati, 2003; Taylor & O’Driscoll, 1998; Zerbini & Abbad, 2010).
Ao considerar tais questões, a presente pesquisa se propõe a investigar se há relação entre
características individuais (lócus de controle e estratégias para transferir), organizacionais
(suporte organizacional) e efetividade do treinamento. Lócus de controle se refere à
percepção das pessoas acerca do controle das ações nas quais se engajam (Dela Coleta,
1982). Trata-se de uma característica individual que, embora possa afetar os resultados do
treinamento, não tem sido muito explorada por pesquisadores (Meneses & Abbad, 2012).
Em aviação, o lócus de controle interno de pilotos tem sido associado a práticas inseguras de
voo (Hunter & Stweart, 2012; You, Ji, & Han, 2013). Embora não haja evidência de que seja
variável preditora de impacto do treinamento (Meneses, 2002), está relacionada a outras
variáveis, como a motivação para o treinamento (Aguinis & Kraiger, 2009). As estratégias
para transferir, por sua vez, são características individuais que se referem às estratégias
cognitivas, comportamentais e autorregulatórias empregadas pelos profissionais treinados
para aplicar o conteúdo aprendido no contexto de trabalho (Zerbini & Pilati, 2012) e
apresentam valor preditivo de efetividade do treinamento (Pilati, 2004; Pilati & BorgesAndrade, 2005; Zerbini & Pilati, 2012). Dentre as variáveis organizacionais, a percepção de
suporte organizacional tem sido reconhecida como uma variável preditora de efetividade de
treinamento, autoeficácia pré-treinamento, dentre outras (Abbad, Pantoja, & Pilati, 2003;
Aguinis & Kraiger, 2009; Pilati & Borges-Andrade, 2005; Salas & Cannon-Bowers, 2001).
Considera-se que as diversas variáveis envolvidas em um treinamento e representam um
desafio a explorar cada vez mais as possíveis relações entre tais variáveis, gerando
conhecimento e permitindo o feedback para aprimoramento futuro (Borges-Andrade,
Abbad, & Mourão, 2012; Mourão & Meneses, 2012). Ainda, a abrangência dos modelos de
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avaliação de efetividade permite a identificação dos diversos benefícios individuais,
organizacionais e para a sociedade que podem advir de um adequado programa de
treinamento (Aguinis & Kraiger, 2009). Objetivo: Investigar as relações entre lócus de
controle, as estratégias para transferir desenvolvidas pelos profissionais treinados e o
impacto do treinamento no trabalho. Para tanto, são definidos os seguintes objetivos
específicos: a) verificar se há relação entre lócus de controle e impacto do treinamento no
trabalho; b) verificar se há relação entre lócus de controle e estratégias para transferir; c)
verificar se há relação entre estratégias para transferir e impacto do treinamento; d)
verificar se estratégias para transferir são variáveis mediadoras da relação entre lócus de
controle e impacto do treinamento; e) verificar se suporte organizacional é variável
moderadora das relações entre lócus de controle, estratégias para transferir e impacto do
treinamento. Espera-se que lócus de controle não esteja diretamente relacionada ao
impacto do treinamento, porém apresente uma relação mediada pelo uso de estratégias
para transferir. Espera-se, ainda, que a percepção de suporte organizacional exerça um
papel moderador nas relações entre lócus de controle, estratégias para transferir e impacto
do treinamento. Método: A pesquisa será realizada em esquadrões da Força Aérea Brasileira
(FAB), com uma amostra de 300 participantes de treinamentos de CRM ofertados em suas
unidades aéreas. Ao início do treinamento, serão avaliados o lócus de controle (variável
antecedente) e a percepção de suporte organizacional (variável moderadora). Entre dois e
três meses após o término do treinamento, serão avaliadas as estratégias para transferir
utilizadas pelo treinando (variáveis mediadoras) e o impacto do treinamento no trabalho
(variável critério), a partir de auto e heteroavaliação. A primeira etapa de coleta de dados
ocorrerá de forma presencial. Para a avaliação do lócus de controle, será utilizada a escala
proposta por Meneses e Abbad (2012), composta por 12 itens, avaliados a partir de uma
escala tipo Likert de cinco pontos, na qual o valor 1 corresponde a “pouquíssimo” e o valor 5
corresponde a “muitíssimo”. Cada item é avaliado tridimensionalmente, de forma que, para
cada um, deve-se atribuir um valor da escala para o quanto a sorte, outros poderosos ou o
próprio indivíduo são responsáveis pela concretização da meta contida no item. A escala de
avaliação do suporte organizacional (Abbad, Pilati, & Borges-Andrade, 1999) é constituída
por 28 itens que devem ser avaliados por meio de uma escala tipo Likert de cinco pontos, na
qual o valor 1 corresponde a “discordo totalmente” e o valor 5, a “concordo totalmente”. A
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segunda etapa de coleta de dados ocorrerá de modo informatizado, por meio de um
questionário eletrônico contendo a escala de estratégias para transferir (Zerbini & Pilati;
2012) e a escala de impacto do treinamento no trabalho em amplitude (Abbad, Pilati,
Borges-Andrade, & Sallorenzo, 2012). A escala de estratégias para transferir apresenta 19
itens que visam avaliar a frequência com a qual as estratégias para aplicar no dia-a-dia os
conteúdos aprendidos em treinamento são utilizadas. A avaliação é realizada por uma escala
tipo Likert de sete pontos, na qual o valor 1 corresponde a “nunca” e o valor 7, a “sempre”.
Já a escala de impacto do treinamento no trabalho em amplitude para autoavaliação
apresenta 12 itens a serem avaliados por meio de uma escala tipo Likert de cinco pontos, na
qual o valor 1 corresponde a “discordo totalmente da afirmativa” e o valor 5, a “concordo
totalmente com a afirmativa”. As heteroavaliações serão disponibilizadas em um formulário
eletrônico diferenciado. Serão realizadas análises fatoriais para testagem das escalas e
regressões múltiplas para testagem dos modelos propostos. Resultados esperados e
implicações: Busca-se encontrar evidências de que tanto características individuais quanto o
suporte oferecido pelas organizações podem gerar variações no impacto de treinamento, ou
seja, na aplicação das competências desenvolvidas durante o treinamento no contexto de
trabalho. Esta pesquisa pretende contribuir para a construção de conhecimentos afetos à
segurança operacional na aviação, gerando evidências empíricas que auxiliem no
aprimoramento de treinamentos de CRM e que forneçam subsídios para uma atuação
preventiva frente às equipes profissionais que atuam nos esquadrões militares. Com o
emprego de instrumentos validados, espera-se gerar maior robustez à área, considerando o
predomínio de dados descritivos nas investigações existentes na área. Uma vez que os
efeitos do CRM para a segurança operacional são pouco percebidos quando se adota como
único critério a ocorrência de acidentes, a pesquisa se configura como uma possibilidade de
reflexão sobre o desenvolvimento de novos indicadores da segurança operacional, a partir
do desempenho demonstrado pelos profissionais treinados em suas situações cotidianas de
trabalho.
Palavras-chave: Palavras-chave: efetividade do treinamento, lócus de controle, estratégias
para transferir, suporte organizacional.
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EFETIVIDADE DE PROGRAMA DE QVT NO SETOR PÚBLICO: ANÁLISE LONGITUDINAL DA
PERCEPÇÃO DE SERVIDORES

Stela Maria Santos de Lemos
(stela.de.lemos@gmail.com)
- Mestrado 1/2015 Orientador(a): Mário César Ferreira (mcesar@unb.br)
Linha de pesquisa: Processos de trabalho, ergonomia da atividade, saúde
Introdução: A Ergonomia da Atividade deve contribuir para que a própria Qualidade de Vida
no Trabalho (QVT) se transforme em sinônimo de vivências de bem-estar no trabalho, de
reconhecimento institucional e coletivo, de perspectiva de crescimento profissional e
respeito às características individuais no âmbito das organizações. A variabilidade dos
contextos de produção de bens e serviços, principalmente as especificidades
organizacionais, é essencial para se compreender os fatores que influenciam, interferem
obstaculizam e/ou facilitam a conduta dos trabalhadores, fazendo com que as características
e as propriedades do objeto ditem e orientem a pertinência do método, bem como as
respectivas escolhas instrumentais (Ferreira, 2011; Pizo & Menegon, 2010; Daniellou, 2004).
Partindo de um pressuposto inferencial-dedutivo e com a finalidade de estudar a mediação
indivíduo-trabalho-ambiente (Ferreira, Almeida & Guimarães, 2013), as análises
ergonômicas realizadas sob a perspectiva da Ergonomia da Atividade Aplicada à Qualidade
de Vida no Trabalho (EAA_QVT) podem ser feitas em dois níveis: micro e macrodiagnóstico.
Neste primeiro nível de análise, costuma-se utilizar métodos tais como entrevistas,
observações livres e sistemáticas, mensuração físico-ambiental e mapas ou diagramas
corporais. No nível macro tem-se utilizado instrumentos predominantemente quantitativos,
tais como o Inventário de Trabalho e Riscos de Adoecimento - ITRA (Mendes & Ferreira,
2006) e o Inventário de Avaliação de Qualidade de Vida no Trabalho - IA_QVT (Ferreira,
2009). Diversos pesquisadores têm optado por utilizar o IA_QVT no intuito de investigar o
contexto de trabalho e as vivências de bem-estar e de mal-estar dos trabalhadores. Isso
porque, o instrumento possui quatro questões abertas – que interpelam o respondente
acerca sua opinião sobre QVT, Bem-Estar e Mal-Estar, além de proporcionar o relato de
comentários e sugestões –, o que possibilita aos pesquisadores dar “espaço de fala” aos
participantes para relatarem outros elementos, que podem não estar contidos nas 61
questões fechadas e que dizem respeito à realidade e à cultura da organização pesquisada.
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Isto é revelador do caráter quanti-quali do IA_QVT. Sabendo que existe uma diversidade de
fatores que influenciam a QVT (Kurogi, 2008; Cavassani, Cavassani & Biazin, 2006;
Vasconcelos, 2001), ela pode variar de instituição para instituição. Dessa forma, é possível
avaliar se ações idealizadas e implementadas, com base nos resultados do
macrodiagnóstico, estão fomentando ou não a QVT dos trabalhadores em uma organização
que possui ações prescritas de QVT em políticas e/ou programas. Apesar disso, embora o
IA_QVT tenha sido bastante utilizado e, por meio do seu diagnóstico, sistematicamente
sugerida a criação políticas e/ou programas de QVT, não foram encontrados estudos
avaliando as ações de QVT decorrentes do diagnóstico obtido pela aplicação desse
instrumento. Segundo diversos autores (e. g. Pizo & Menegon 2010; Sommer & Amick,
2003), o célebre psicólogo social Kurt Lewin argumentava que não deve haver pesquisa sem
avaliação, nem avaliação sem reestruturação. Ademais, também não foi encontrada na
literatura avaliações das ações efetivas de QVT, decorrentes do diagnóstico fornecido pelo
IA_QVT em uma mesma organização. Portanto, parece não haver dados científicos que
avaliem se a percepção de QVT na organização de fato mudou após a criação do Programa
de QVT (PQVT), bem como o modo pelo qual a cultura e o funcionamento da organização
podem ter influenciado na implementação ou não de tais ações. Ou seja, ainda não há
análises de como tais aspectos podem ter influenciado na efetividade do PQVT. Objetivos:
Considerando a escassez de estudos acerca da efetividade do PQVT, o objetivo deste
trabalho é avaliar longitudinalmente indicadores de QVT na organização após a primeira
aplicação do IA_QVT e construção do PQVT. Método: A organização escolhida para a
realização deste estudo está situada no serviço público federal brasileiro e realizou a
primeira aplicação do IA_QVT em março de 2011 e a segunda em outubro de 2013. Em
ambas as aplicações obteve-se índice de respondentes superior a 50% do número de
servidores efetivos, o que configura participação significativa dos trabalhadores concursados
nos dois macrodiagnósticos. Sabendo que o diagnóstico é etapa fundamental na construção
de bem-estar na organização, este se configura como importante indicador de QVT a ser
analisado (Ferreira, 2011). Para verificar se a QVT dos servidores do órgão mudou ou não, é
preciso: analisar o PQVT; verificar quais ações do PQVT foram implementadas; e comparar
os resultados quantitativos e qualitativos da primeira e da segunda aplicação do IA_QVT,
buscando evidências de influência das ações do PQVT na QVT dos servidores. Para analisar o
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PQVT e verificar quais de suas ações prescritas foram implementadas, será necessário
realizar análise documental e entrevistas semi-estruturadas com os gestores e técnicos da
seção responsável pelo macrodiagnótico na referida organização. Para avaliar os resultados
quanti-quali da primeira e da segunda aplicações do IA_QVT serão escolhidas técnicas e
testes estatísticos pertinentes. De acordo com Ferreira, Almeida e Guimarães (2013), existe
uma difícil relação entre determinados parâmetros fixados pela organização e as propostas
decorrentes de uma intervenção ergonômica, em busca de transformação do trabalho, pois,
muitas vezes, chega-se ao diagnóstico e não é possível avançar. Contudo, também será
necessário considerar que mudanças na QVT podem ter ocorrido em função de ações que
não foram planejadas e, em certa medida, que não foram prescritas. Resultados esperados e
implicações: O diagnóstico é etapa fundamental na construção do bem-estar na organização,
configurando-se como importante indicador de QVT (Ferreira, 2011). Tendo em vista este
aspecto, espera-se que a QVT na organização tenha mudado significativamente após a
criação do PQVT. Sabendo disso, é importante discutir e refletir sobre os resultados, pois a
cultura da organização e seu funcionamento podem ter influenciado na efetividade do
PQVT, e se as ações implementadas foram poucas e pouco eficazes. Se sim, isso pode ter
influenciado sobremaneira uma possível baixa diferença de percepção dos participantes.
Dessa forma, também é razoável questionar se o interstício de dois anos e meio entre as
aplicações é suficiente para que sejam realizados os macrodiagnósticos. Este estudo
também fornecerá pistas para consolidar a abordagem científica da EAA_QVT e o desenho
de futuras investigações acerca da efetividade do PQVT, principalmente quando decorrente
do diagnóstico fornecido pelo IA_QVT. A EAA_QVT possui caráter aplicado, o que preconiza
mudanças diretas na organização e nos sujeitos. Sendo assim, um estudo científico sobre a
(des)continuidade do PQVT gerará insumos para a organização detectar formas (in)eficazes
de gestão e poder continuar atuando na transformação do trabalho, visto que foi feito mais
de um macrodiagnóstico de QVT na mesma instituição.
Palavras-chave: Qualidade de Vida no Trabalho, Inventário de Avaliação de Qualidade de
Vida no Trabalho, avaliação longitudinal, servidores.
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VALORES HUMANOS COMO PREDITORES DO COMPORTAMENTO ECOLÓGICO

Thâmara Vilela
(thamara.vilela7@gmail.com)
- Mestrado 1/2015 Orientador(a): Cláudio Vaz Torres (claudio.v.torres@gmail.com)
Linha de pesquisa: Conteúdos e processos psicossociais do comportamento humano
Introdução: O ser humano é tido como o grande responsável pelo agravamento da situação
ambiental e alguns autores sugerem que a chave para a compreensão do problema está na
investigação do comportamento humano (Zelezny & Schultz, 2000; Oskamp, 2000). Apesar
do crescente interesse nas relações entre homem e meio ambiente, poucos estudos têm se
dedicado à investigação do complexo fenômeno comportamental associado ao meio
ambiente. As práticas ambientais são influenciadas pelas relações entre indivíduo e grupo,
onde a conservação de recursos pode ocorrer pela ameaça de indisponibilidade ou pelas
pressões do grupo, pelo suporte ou rejeição de um comportamento específico. Isso pode
ocorrer tanto para o lado positivo (conservação), quanto para o lado negativo (desperdício)
do consumo, já que as pessoas tendem a imitar o comportamento do outro (Saurí, 2013).
Outros autores abordam a necessidade de co-responsabilização entre os diferentes atores
sociais como academias, governos, sociedade civil, dentre outros, além de comparações
mais sistemáticas e confiáveis para a formulação de agendas públicas. Alguns estudos
revelaram disparidade em relação à ameaças e vulnerabilidade ao redor de condições
geográficas, econômicas e políticas. Sugeriram melhorias na capacidade de governança e
ações coletivas em diferentes níveis voltados a pesquisa, planejamento, orçamento e
implementação de medidas (Garrick & Hall, 2014). Um outro tipo de abordagem, mais
focado em aspectos da psicologia, foi realizado por Schultz & Zelezney (1999), que
mostraram evidências de valores humanos como preditores de atitudes ambientais. Seus
estudos encontraram o valor universalismo como forte preditor positivo e os valores poder e
tradição como preditores negativos da atitude ambiental. Além disso, que pessoas com
preocupações egoístas se engajam em comportamentos pró-ambientais quando existem
recompensas pessoais, como por exemplo, reciclar e ser remunerado pela ação. Por outro
lado, pessoas com preocupações sociais altruístas se engajam em comportamentos próambientais quando percebem que estão agindo em benefício de outros. As teorias
abordadas pelos autores advêm de diferentes abordagens como atitudes e comportamento
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prosocial como a teoria valor base para atitudes ambientais de Stern & Dietz, formulada em
1994, que se divide em três níveis de análise: 1) individual; 2) todas as pessoas; 3) todas as
coisas vivas. Há a teoria de Merhnat, que adota as perspectivas egocêntrica, antropocêntrica
e ecocêntrica. Também a teoria dos valores humanos, proposta por Rokeach em 1973,
arguindo que os “valores servem para guiar princípios de vida”; e complementada por
Schwartz em 1992 e 1994, construindo o que foi considerada como as dimensões de valores
universais culminando da teoria dos valores humanos com seus 10 tipos motivacionais. Em
relação à teoria de Schwartz, os estudos de Schultz & Zelezney (1999) mostraram uma
relação entre valores sociais altruístas com autotranscendência, revelando evidências
empíricas entre valores e atitudes ambientais. Além disso, na América Latina,
especificamente, foi ressaltada a ideia de que “seres humanos são parte da natureza”.
Considerando os valores humanos como construtos centrais para a predição de atitudes e
comportamentos, parte-se deste conceito teórico para a investigação de sua relação com o
comportamento ecológico. No campo da psicologia transcultural, diversos autores
consideram a teoria de valores humanos básicos de Schwartz um marco na ciência por ter
desenvolvido um conjunto de metas motivacionais capazes de predizer variáveis em grupos
culturais distintos. Já o comportamento ecológico, cujo conceito também é associado ao
termo pró-ambiental, não desfruta de consenso na literatura, constituindo-se em um campo
desafiador aos pesquisadores, dado a sua complexidade e multidimensionalidade
(Pato&Tamayo, 2006). O Relatório Global Risks 2015 da ONU aborda os 28 riscos que têm
potencial de causar impactos negativos em países inteiros, caso ocorram. Mostra que pela
primeira vez na história, os riscos econômicos não estão no topo dos riscos globais. Fica clara
a ideia de que ir além dos limites dos recursos naturais ou fazer o mau uso por meio de
padrões insustentáveis de crescimento pode enfraquecer o desenvolvimento, comprometer
a saúde dos ecossistemas e empobrecer comunidades vulneráveis. As mudanças são
necessárias e urgentes. A gestão e as decisões quanto ao meio ambiente são fatores chaves
frente aos desafios do desenvolvimento global, incluindo urbanização, desenvolvimento
industrial, erradicação da pobreza, segurança energética, segurança alimentar, além de
respostas à conservação dos ecossistemas ameaçados e aos padrões de consumo. A
investigação das relações entre comportamento humano e meio ambiente é uma tarefa
complexa e ao mesmo tempo necessária para apoiar decisões presentes e futuras rumo ao
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desenvolvimento sustentável, assegurando alguns direitos humanos básico e a sobrevivência
da própria humanidade. A importância de se realizar este tipo de pesquisa está na
possibilidade da comunidade acadêmica oferecer soluções mais efetivas para os problemas
da sociedade, na emergência atual em provocar mudanças de comportamento humano
voltada à regeneração do meio ambiente, na necessidade da construção de novos modelos
mentais e políticas públicas mais assertivas, além da inserção das dimensões social e
cultural, historicamente pouco consideradas no ciclo da sustentabilidade. Objetivos: a
pergunta de pesquisa é “Valores Humanos predizem Comportamento Ecológico?”. A
hipótese principal é que pessoas com valores ligados à autotranscendência são mais
propensas a adotar comportamentos ecológicos, em contraposição a pessoas com valores
ligados à autopromoção. Método: Prevê-se uma amostra composta por 300 respondentes,
idade mínima de 15 anos, brasileiros, moradores dos Estados do Maranhão e Distrito
Federal, selecionados aleatoriamente, interação tanto on-line quanto presencial. Para a
coleta de dados, serão aplicados a escala de valores humanos (Schwartz, 1992), um
questionário sociodemográfico e uma escala de comportamento ecológico a ser
desenvolvida pela pesquisadora, inspirada em modelos existentes na literatura, com
anterior análise de juízes e estudo piloto com 30 respondentes. Quanto aos procedimentos,
estudantes de graduação da área de psicologia poderão ser recrutados para aplicação dos
instrumentos, havendo orientação prévia e disponibilização de um caderno para anotações
relacionadas a possíveis limitações da pesquisa, relatadas por respondentes ou observadas
pelo próprio aplicador (diário de campo). A análise de dados será realizada por meio do
software estatístico SPSS. Resultados esperados e implicações: Espera-se que a pesquisa
atinja seu objetivo de verificar se valores humanos predizem comportamento ecológico e, a
partir dos resultados encontrados, apontar caminhos que contribuam para a solução de
problemas ambientais por meio de mudanças do comportamento humano. Isto deve
aumentar as chances de efetividade de políticas públicas, comunicação, ações desenvolvidas
por entidades (civis, privadas, acadêmicas, ONG’s, PPP’s, etc), desenvolvimento de
tecnologias sociais, além de abrir caminhos para novas pesquisas que atuem na interface
entre comportamento humano e meio ambiente.
Palavras-chave: valores humanos, comportamento ecológico, psicologia.
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ESCUTA CLINICA DO SOFRIMENTO NO TRABALHO: EFEITOS SOBRE AS ESTRATÉGIAS
DEFENSIVAS NO TRABALHO

Victoria Ayelén Gómez
(victoria.ayelen.gomez@gmail.com)
- Mestrado 1/2015 Orientador(a): Ana Magnólia Mendes (anamag.mendes@gmail.com)
Linha de pesquisa: Processos de trabalho, ergonomia da atividade, saúde
Introdução: O sofrimento e as defesas relacionados ao trabalho têm sido largamente
estudados pela psicodinâmica do trabalho, conforme aponta Dejours (2008, 2011a, 2011b);
Mendes, Vieira e Morrone (2009); Mendes (2007a, 2007b, 2008); Rocha, Mendes e Morrone
(2012); Santos Júnior, Mendes e Araújo (2009); Santos Júnior, Lima, Facas, Mendes (2012);
Dias, Facas, Morrone e Mendes (2012); Martins e Mendes (2012); Silva e Mendes (2012);
Nascimento, Duarte e Mendes (2012); Facas, Mendes e Machado (2012); Facas (2009); Alves
e Mendes (2012); Antloga, Mendes e Maia (2012); Antloga e Mendes (2009) Ferreira e
Mendes (2009) e Medeiros e Mendes (2013). Esses estudos tem se ocupado com as relações
entre a organização do trabalho e os processos de subjetivação implicados no processo de
adoecimento, particularmente com a dinâmica das patologias do trabalho originadas no uso
das estratégias defensivas; e tem como base metodológica a clínica do trabalho e da ação
preconizada por Dejours (1992). No Brasil esse método tem sofrido adaptações, assumindo
uma feição voltada para a prática da escuta clínica do sofrimento, além da pesquisa. Sem
romper com a teoria da psicodinâmica do trabalho, e ao mesmo tempo, aproximando-se da
psicanálise, a clínica psicodinâmica do trabalho proposta por Mendes e Araújo (2012)
promove o uso da psicodinâmica do trabalho a uma prática clínica, que envolve pesquisa e
intervenção. Essa prática implica o uso de dispositivos que qualificam a passagem da
pesquisa-clínica para a clínica-pesquisa. As autoras propõem como dispositivos dessa escuta:
a demanda, a elaboração-perlaboração, a construção de laços, a interpretação, a supervisão
e a formação do clinico. Ainda são recentes os estudos para demonstrar como esses
dispositivos impactam nas categorias teóricas propostas pela psicodinâmica do trabalho
como o prazer-sofrimento, defesas e mobilização subjetiva (Dejours, 2011b). Segundo
Galvão (2013), no Brasil, entre 2000-2013 foram publicados 59 estudos empíricos
relacionados a clinica do trabalho. Já com o método proposto por Mendes e Araújo (2012)
foram três estudos: clínica psicodinâmica do trabalho com pilotos de helicópteros
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(Medeiros, 2012) com o objetivo de conhecer a psicodinâmica dos trabalhadores; estudo
com catadores de materiais recicláveis com o objetivo de analisar os dispositivos da prática
clínica psicodinâmica da cooperação: análise da demanda, processos de elaboraçãoperlaboração, construção de laços, interpretação, formação do clínico e supervisão (Ghizoni,
2013); clinica psicodinâmica do trabalho com professores com o objetivo de comparar a
condução de duas praticas distintas de clínicas psicodinâmica do trabalho (Duarte, 2014).
Com base nas elaborações teóricas da psicodinâmica do trabalho, um dos caminhos para
suportar o sofrimento no trabalho é o uso das estratégias defensivas, dadas as
impossibilidades para a mobilização subjetiva operar, em função da precarização,
adversidades e constrangimentos impostos pelos modelos de gestão da organização do
trabalho. Sendo a clínica do trabalho um espaço em que o objeto de investigação é a relação
do trabalhador com a organização do trabalho, da qual se origina um sofrimento e como
consequência as defesas, esse estudo justifica-se. As estratégias defensivas são definidas
como os mecanismos pelos quais o trabalhador procura modificar, transformar ou minimizar
a percepção da realidade que o faz sofrer; regras de condutas que se diferenciam de acordo
as situações específicas de trabalho e se caracterizam pela sutileza, a engenhosidade, e a
diversidade (Mendes, 1995, 2007a). A principal função das estratégias de defesa é minimizar
a percepção do sofrimento e servir como barreiras de proteção. Isto posto, pergunta-se
como os dispositivos da escuta clínica do sofrimento influenciam o uso bem ou mal sucedido
das estratégias defensivas. Objetivos: Analisar os efeitos do uso dos dispositivos da escuta
clínica do sofrimento sobre as estratégias defensivas no trabalho. Os objetivos específicos
são: a- caracterizar a organização do trabalho, o sofrimento e as estratégias defensivas; bdescrever os dispositivos usados na escuta clínica do sofrimento; c- identificar as estratégias
defensivas utilizadas antes e depois de realizada a clínica psicodinâmica do trabalho.
Método: Os dados serão coletados no Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos da
Universidade de Brasília, que abriga o projeto Práticas em Clínica do Trabalho. O projeto é
voltado para o atendimento de trabalhadores em sofrimento no trabalho, relacionado a
alguma das seguintes situações: riscos de adoecimento ocupacional; situações de estresse
pós-traumático, assédio moral, tentativas de suicídio e acidente de trabalho; afastado
temporariamente do trabalho por doença ocupacional ou em processo de readaptação
laboral. Por tratar-se de um projeto que capta demandas de forma constante, a clínica
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psicodinâmica do trabalho será realizada com trabalhadores que se encontrem em uma
dessas situações. Serão realizadas 20 sessões coletivas com oito trabalhadores e participarão
duas pesquisadoras. Os procedimentos do método (Mendes & Araújo, 2012) incluem: 1Organização da Pesquisa: antes de iniciar as sessões será realizada a análise documental e
observações do trabalho a ser analisado. Nessa ocasião, será definido o uso dos
instrumentos: registros das sessões, diário de campo e memorial; e planejada as sessões de
supervisão; 2- Construção e análise da demanda: apresentar a proposta de trabalho ao
grupo, salientando o tema da pesquisa: estudo das relações entre a organização do trabalho
e o sofrimento psíquico; 3- Instituição de regras de conduta do coletivo de pesquisa e do
coletivo de clínicos: contratar com o grupo o caráter ético do trabalho. Devem ser mantido o
sigilo das exposições, o respeito a forma de expressão de cada participante, e a
impossibilidade de respostas urgentes; 4- Constituição do espaço da fala e da escuta: é
constituído por meio da observação clínica e a interpretação. O objetivo da interpretação é
traduzir o que parece invisível para os trabalhadores, o sofrimento ocultado pelo uso das
defesas; 5- Estruturação do memorial: construído com base na fala dos trabalhadores. Será
feito ao final de cada sessão e lido no encontro seguinte. Será confeccionado por eixos
temáticos (definidos da Análise Clínica do Trabalho-ACT), e as falas dos trabalhadores
estarão escritas para exemplificar as situações proferidas. O pesquisador também colocará a
sua interpretação do não dito; 6- Restituição e deliberação: a restituição será feita no início
de cada sessão. O tema da sessão anterior será retomado e o memorial lido e/ou discutido.
É um espaço para acrescentar, discordar e até sugerir ações para a resolução dos conflitos
expostos pelo grupo; 7- Diário de campo e registro dos dados: os dados serão registrados de
três maneiras: gravação quando aceito, ou registro das falas; memorial de cada sessão; e
diário de campo. Nesse diário serão registrados os resultados da observação clínica, eventos
não verbais e fatos ocorridos no coletivo de pesquisa, a relação entre os pesquisadores e
seus sentimentos em relação ao colega, a sessão e ao grupo de trabalhadores. Esse material
será tratado na supervisão; 8- Supervisão: o supervisor auxiliará na indicação do que
acontece no espaço da clínica ao evocar estados de coisas possíveis que não estão descritos
ou nomeados no trabalho. É na supervisão que questões políticas e éticas serão analisadas;
9- Apresentação dos relatos: no relatório final a história da clínica será apresentada com
base nos resultados da ACT. Deve ser fruto da discussão, validação e negociação com o
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coletivo de pesquisa e o coletivo de clínicos; 10- Avaliação: será realizada mediante
entrevistas coletivas com o coletivo de pesquisa seis meses após a intervenção finalizada.
Participam dessa avaliação o coletivo de clínicos que participaram da supervisão, após a das
entrevistas coletivas, bem como aqueles que formularam a demanda. Para organizar e
analisar o material coletado será utilizado a Análise Clínica do Trabalho- ACT (Mendes e
Araújo, 2012). Três etapas são propostas: 1- Análise dos dispositivos clínicos: análise da
demanda, os processos de elaboração-perlaboração, a construção de laços afetivos, a
interpretação e a formação clinica- dados originados do memorial e do diário de campo; 2Análise da psicodinâmica do trabalho: estruturação dos eixos de análise fomentados pelas
transcrições das sessões ou registro das falas- os eixos são: a- organização do trabalho
prescrito e o real do trabalho, b- mobilização subjetiva, c- sofrimento, defesas e patologias;
3- Análise da mobilização do coletivo de trabalho: momento de analisar as dimensões que
colaboraram ou não com a mobilização do coletivo. É preciso articular os dispositivos
utilizados na condução clinica com os resultados encontrados nos eixos da análise
psicodinâmica do trabalho. Nesta etapa se analisará e interpretarão os efeitos da prática
clínica sobre o coletivo de pesquisa, suas limitações e perspectivas. No caso desse estudo,
após a aplicação de todas estas etapas será possível identificar o uso das defesas antes e
depois da intervenção. Vale ressaltar, que a coleta dos dados será realizada no próximo
semestre e a avaliação seis meses após, sendo viável no tempo previsto. Resultados
esperados: fortalecer a construção do método como uma tecnologia para utilizar na
condução clínica de sujeitos adoecidos ou em risco de adoecimento por causa do trabalho;
avançar no estudo teórico das defesas ao mapear os tipos e como se comportam em
trabalhadores em situação de sofrimento e/ou adoecimento, tendo em vista a demanda do
serviço da clínica-escola; aplicar a pesquisa para a prevenção do adoecimento no trabalho e
de promoção de saúde ao demonstrar que a escuta clínica possibilita a construção de novos
recursos para mediar o sofrimento e criar estratégias defensivas mais saudáveis.
Palavras-chave: psicodinâmica do trabalho, clínica do trabalho, estratégias defensivas.
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