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Linha de Pesquisa: Conteúdo e Processos Psicossociais do Comportamento Humano
SOCIAL CONNECTEDNESS, RELIGIOSITY, AND MORALITY: PRELIMINARY
STUDIES REGARDING THEIR RELATIONSHIPS
Autor: André Luiz Alves Rabelo
Orientador: Ronaldo Pilati
Introduction: Morality is a central aspect of humans and is the result of cultural and
biological evolutionary processes that favored individuals and groups capable of developing
and performing rule-based social interactions and cooperation (Haidt & Kesebir, 2010; Haidt,
2007). Morality is a broad term that encompasses the property of groups of creating,
developing, and maintaining social norms that prescribe desirable and undesirable cognitions,
emotions, and behaviors for group members. Another consequence of this evolutionary
history is a basic need to belong to others or need of social connectedness (Baumeister &
Leary, 1995; Baumeister, 2012; Fiske, 2010). This means that humans are quite willing to
create and keep meaningful and lasting relationships with at least a certain amount of people.
One source of social connectedness in different cultures is religion, as it involves both a
doctrine and a community with rituals and social relationships between its members.
Considering it, religion could be related to a higher sense of social connectedness, and there
is evidence that this is true (Ritter, Preston, & Hernandez, 2013). It has been shown that many
aspects of morality can be influenced by social connectedness, such as prosocial responses
(Condon, Desbordes, Miller, & Desteno, 2013; Leiberg, Klimecki, & Singer, 2011), implicit
intergroup bias (Kang, Gray, & Dovidio, 2013), and explicit intergroup bias (Hunsinger,
Livingston, & Isbell, 2014). A common way to operationalize the manipulation of social
connectedness in these studies was to use an ancient meditation technique called lovingkindness meditation (LKM), which since its origins aims to cultivate a higher sense of
connectedness and unconditional love to others. A question that remains unexplored
systematically is how social connectedness is related to other crucial moral aspects, such as
moral judgments and forgiveness toward past moral transgressors. Recent studies have
indicated that feeling socially connected might impact moral judgments in more complex
ways than previously thought (Kurzban, DeScioli, & Fein, 2012). For example, in one study,
feeling socially connected led participants to exhibit a more utilitarian moral judgment (Lucas
& Livingston, 2014). Goals: The aim of this thesis is to investigate the influence of social
connectedness on morality. This project is also part of a larger research investigating the
relationships between these variables and should be further explored in the doctorate course.
The present work is composed of two preliminary studies with the aim of exploring some of
the relationships between social connectedness and morality. In Study 1, the relationship
between morality, religiosity, and empathy was explored in a survey. In Study 2, the effect of
social connectedness on forgiveness was experimentally tested. Methods: In Study 1, 655
participants responded to measures of moral judgment, religiosity, and empathy. The
procedure was completely through the internet and participants were informed that they could
stop the procedure whenever they wanted. Correlation, t-test, and regression methods were
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used to investigate the relationships between these variables. Study 2 was a laboratory
experiment with 108 participants randomly assigned to one of two conditions (lovingkindness meditation (LKM) condition x control condition). The study had two steps. In the
initial online step, participants were invited via email to participate in a study about attention
that would involve two parts. First, participants would answer an online questionnaire and
then, in the final laboratory step, they would go to a laboratory room and be randomly
assigned to practice LKM or the imagery exercise (control condition). In the first step,
participants read and agreed with an informed consent statement. Participants were informed
that the research was anonymous, voluntary, and that they could stop their participation at
any time they wished. Then they provided their cellphone, which was used as a code for latter
database combination, their skin color, and gender and responded, in the following order, to
the IRI, agreeableness scale, forgiveness scale, social-demographic questionnaire and
DUREL. In the final laboratory step, participants were asked to sit in front of a computer in a
laboratory room and respond to the following instruments and materials: implicit measure of
social connectedness, explicit measure of social connectedness, mood, meditation practices
(or imagery exercise), mood, quality of meditation, forgiveness scale, implicit measure of
social connectedness, explicit measure of social connectedness. All the instruments and
materials were presented with the combination of EFS Survey and Inquisit softwares.
Repeated measures MANOVA, moderation, and mediation regression analysis were used to
test two hypotheses: participants in the LKM condition would exhibit a higher positive
change in their forgiveness compared to participants in the control condition (Hypothesis 1);
the effect of LKM on forgiveness will be mediated by individual differences in social
connectedness (Hypothesis 2). Results and implications: In Study 1, moral judgments
correlated significantly with religiosity, empathic concern, personal distress, and IRI. A
grouping variable was also created to code participants who reported any kind of religious
affiliation as ‘religious” (n = 150) and participants who reported being atheist or agnostic as
“non-religious” (n = 415). A t-test not assuming equal variances indicated that religious
participants exhibited harsher moral judgments (M = 76.93, SD = 16.26) compared to nonreligious participants (M = 65.80, SD = 17.73), t (285.54) = 7.01, p < .001, r = .27. A
sequential regression analysis with moral judgment as the criterion variable was performed
with empathic concern and personal distress inserted in the first step as predictors, as these
empathy dimensions were more strongly correlated with moral judgments. In the second step,
religiosity was inserted as a predictor. This analysis, showed that after controlling for the
variance shared between empathic concern, personal distress, and moral judgment, religiosity
was still a significant predictor of moral judgments. The negative coefficients indicate that
harsher moral judgments could be predicted by higher religiosity. In Study 2, participants in
the LKM condition showed a significant increase in their willingness to forgive a specific
transgressor compared to participants in the control condition, F(1,104) = 6.70, p = .011, ηp2
= .06. Participants from both conditions became slightly more positive toward unknown
people, as indicated by a decrease in the value of D, but no statistically significant difference
between groups was identified. A significant higher positive change in explicit social
connectedness was observed among participants in the LKM condition (F(1,104) = 9.42, p =
.003, ηp2 = .08) compared to participants in the control condition. Hypothesis 2, which
predicted that social connectedness would mediate the effect of LKM on forgiveness, was
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tested by means of the PROCESS tool for SPSS (Hayes, 2012). We performed the mediation
analyses considering only the explicit measure of social connectedness, as the previous
analysis indicated that the implicit measure was not influenced by the experimental condition.
To perform the following analyses, we subtracted all of the post-test measures from the pretest measures related to the repeated measures (i.e., forgiveness, explicit measure of social
connectedness, and positive and negative mood) and used this score as an index of change in
the measure after the experimental manipulation. No significant indirect effect of LKM on
forgiveness through the explicit measure of social connectedness was identified, b = -.044,
BCa CI [-.166, 0.045] representing a small effect, κ2 = .032, 95% BCa CI [0.001, 0.109].
Empathy, agreeableness, religiousness, temporal distance from the reported episode, type of
relationship with the problematic person, positive and negative mood, and meditation quality
were tested as moderators of the effect of LKM on forgiveness also by using the PROCESS
tool for SPSS. This tool allowed us to run a series of regressions evaluating the level to which
forgiveness would be predicted by the experimental condition, the moderation variable, and
their interaction. Results from the regressions indicated that none of the variables interacted
significantly with the experimental condition to predict forgiveness. The aim of the present
work was to produce initial evidence of the relationships between social connectedness,
religiosity, and morality. Our interest in morality was focused mainly on moral judgment and
forgiveness. Two studies were designed to investigate the relationship between religiosity and
moral judgment (Study 1) and the effect of social connectedness on forgiveness (Study 2).
The results from Study 1 showed that religiosity can predict patterns of moral judgment and
that, although a statistically significant difference in the severity of the moral judgments
could be observed between religious and non-religious participants; this difference was not of
a big magnitude, contrary to what could be expected from commonsense notions about
morality and religion. These results sum up to previous findings showing that commonsense
notions about morality and religion might be false (Saslow et al., 2013). Additionally, Study
2 indicated that even a brief experience of social connectedness can increase forgiveness and
that this effect do not interact with many variables that had been found in previous studies to
predict one's forgiveness. Both of these studies revealed initial evidence about social
connectedness, religiosity, and morality that will inform more conclusive studies in the
doctorate course. Results from Study 2 might have implication in psychotherapy, as it is the
first study to indicate that the social connectedness elicited by LKM can have temporarily
short-term effects on forgiveness toward past moral transgressors.
Palavras-chave: social connectedness, morality, religiosity, individual differences.
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Linha de Pesquisa: Avaliação e Instrumentação Psicológica
AVALIAÇÃO LONGITUDINAL DA EFICÁCIA ESCOLAR NO BRASIL
Autora: Camila Akemi Karino
Orientador: Jacob Arie Laros
Introdução: O maior desafio do sistema educacional de um país é conseguir prover uma
educação adequada e de qualidade para todos os estudantes. Considerando a magnitude do
Brasil, em conjunto com a sua diversidade e desigualdade, esse desafio se torna ainda mais
difícil de ser alcançado. Tendo como meta a promoção de uma educação de qualidade, vários
estudos internacionais foram iniciados na década de 60 a fim de avaliar se as escolas
contribuem significativamente na formação escolar dos estudantes. Em específico, buscavase identificar quais os fatores escolares que contribuem para um melhor desempenho
acadêmico. O estudo realizado por Coleman e cols. (1966) foi o pioneiro na área e apontou
que as escolas tem pouco impacto no desempenho de um aluno, quando controlado o
contexto socioeconômico e os antecedentes sociais. Eles apresentaram que cerca de 90% da
variação no desempenho acadêmico é explicado pelas condições socioeconômicas dos alunos
e as suas famílias e que diferenças entre as escolas representam uma interferência muito
pequena no desempenho acadêmico alcançado pelos estudantes. Esses resultados assustaram
toda a comunidade escolar, o que impulsionou uma série de outros estudos que buscou
compreender se as escolas realmente podem fazer a diferença. A história dos estudos sobre
eficácia escolar pode ser dividida em quatro etapas (Carvallo-Pontón, 2010): (1) estudos de
insumo-produto ou input-output – são os estudos mais antigos, em que se utilizavam técnicas
de regressão linear simples e muitas vezes havia alta colinearidade entre as variáveis; (2)
estudos de insumo-produto-processo – esses estudos buscaram dar uma resposta aos
resultados de Coleman e cols. (1966), o objetivo era estimar a magnitude dos efeitos
escolares, entendidos como a capacidade das escolas influenciarem o processo; (3) estudos
voltados para a melhora das escolas – em resposta aos achados sobre fatores associados,
surgem estudos de implementação de medidas para tornar as escolas eficazes; e (4) estudos
que introduzem a ideia de aspectos contextuais – a quarta fase é marcada pela tentativa de
entender melhor os fatores contextuais que interferem no desenvolvimento individual e
controlar esses fatores para que o efeito escola seja mais bem identificado, esses estudos são
marcados também pelo uso de técnicas de análise mais sofisticadas, como os modelos
hierárquicos. No Brasil, as discussões sobre eficácia escolar se iniciam a partir do
desenvolvimento das avaliações em larga escala na década de 90 e os primeiros estudos são
publicados no início dos anos 2000 (Soares, César & Mambrini, 2001; Jesus & Laros, 2004;
Andrade & Laros, 2007). Apesar de se verificar um avanço nos estudos sobre eficácia
escolar, os resultados dos estudos ainda são confusos e inconclusivos (Konstantopoulos,
2006), muitas vezes devido a dificuldades teóricas e metodológicas. Ainda no final do século
XX, os estudos sobre eficácia escolar são criticados por consistir em numerosos estudos
empíricos, carentes de uma teoria sólida que pudesse ser verificada (Van den Eeden, Hox &
Hauer, 1990). Em decorrência, iniciam-se estudos que buscam encontrar fundamentos

8

teóricos para subsidiar as análises. Uma meta-análise desenvolvida por Teodorovic (2009)
ressalta que entre milhares de estudos que têm sido conduzidos, três diferentes paradigmas
podem ser identificados: (1) os dos estudos de input-output; (2) os dos estudos de eficácia
escolar e (3) os dos estudos de eficácia instrucional. A fundamentação teórica dos estudos
input-output é de os inputs da escola (característica dos professores, infraestrutura e gastos
por aluno) são os determinantes para um bom desempenho. Já os estudos de eficácia escolar
concebem que o desempenho do aluno é determinado por fatores escolares e processuais, tais
como: a presença de um bom líder, foco nos objetivos a serem alcançados, altas expectativas,
cooperação e monitoramento constante. Por fim, os estudos de eficácia instrucional se
fundamentam nos comportamentos dos professores e nas práticas de ensino utilizadas em sala
de aula para explicar o alcance de um bom desempenho acadêmico. Um movimento mais
recente na área de eficácia escolar tem proposto um modelo teórico de funcionamento da
escola integrando esses três paradigmas (Scheerens, 1990; Creemers, 1994; Stringfield &
Slavin, 1992). Essa perspectiva integrada compreende que a eficácia escolar somente pode
ser analisada se considerado o contexto, os inputs, os processos escolares (fatores escolares e
instrucionais) e os outputs. Além da carência teórica, os resultados controversos encontrados
na literatura decorreram de dificuldades metodológicas que inflavam determinados resultados
e da dificuldade de se distinguir os componentes estáveis e instáveis, uma vez que a maior
parte dos estudos de eficácia escolar é transversal (Willms & Raudenbush, 1989). Os estudos
longitudinais permitem que o efeito escola estimado seja composto por um efeito médio
dentro de um determinado período, componente estável, e um efeito específico de cada
período de avaliação, componente instável. Objetivos: Nesse contexto, o objetivo desta
pesquisa é avaliar numa perspectiva longitudinal e integrada as características escolares que
impactam no desempenho dos estudantes. Ou seja, deseja-se identificar aquelas escolas que
se destacam por conseguir que seus alunos apresentem bom desempenho acadêmico e
determinar se a variação entre essas escolas e aquelas menos excepcionais pode ser explicada
por fatores contextuais, de input e processuais. Tem-se como objetivos específicos: (1)
construir um modelo integrado de avaliação da eficácia escolar; (2) identificar, a partir de
uma análise longitudinal, os fatores estáveis e instáveis que interferem no desempenho dos
estudantes; (3) estimar a eficácia das escolas sobre o desempenho acadêmico dos estudantes.
Método: A pesquisa será realizada com as bases de dados de Avaliação Nacional de
Rendimento Escolar (ANRESC) 2007, 2009, 2011 e 2013 e com as bases de dados do Censo
da Educação Básica de 2007 a 2013, disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais (INEP). A ANRESC é aplicada a todas as escolas públicas brasileiras
com mais de 20 estudantes matriculados na série avaliada. Especificamente será utilizada a
avaliação de desempenho de Matemática e Leitura dos estudantes do 9° ano do Ensino
Fundamental. As variáveis do modelo serão obtidas a partir do formulário do censo e dos
questionários contextuais aplicados a alunos, professores e diretores. Considerando que o
sistema educacional está estruturado em torno de escolas e alunos dentro de escolas, será
empregado método de modelagem linear hierárquica (Lee, 2008; Hox, 2010). No caso, será
utilizado um modelo longitudinal para estimar o efeito escola, para tanto, faz-se necessário o
uso de medidas repetidas da escola para que cada escola sirva como seu próprio controle,
conforme proposto por Willms & Raudenbush (1989). Primeiramente será realizada análise
de tratamento das bases de dados. Como são várias bases, elas precisarão ser consistidas e
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agregadas. Em seguida, será realizada análise fatorial para constituição dos fatores que
comporão o modelo explicativo. Neste caso, o uso de bases de dados secundárias inviabiliza
uma proposição prévia dos fatores que deveriam ser mensurados, sendo então uma das
limitações desse estudo. Por fim, passar-se-á para a análise do modelo explicativo integrado.
Resultados esperados e implicações: Espera-se que os resultados validem o modelo teórico
que tem sido proposto na literatura, o qual concebe que a eficácia escola é determinada pelo
controle das variáveis contextuais e pela análise dos inputs e dos processos escolares
(Scheerens, 2000). Além disso, ao se utilizar uma análise longitudinal, espera-se distinguir os
fatores estáveis e instáveis que interferem no desempenho dos estudantes. Dessa forma,
busca-se contribuir na constituição de um modelo teórico e metodológico sólido de avaliação
do efeito escola, colaborando, assim, para o avanço dos estudos nessa área. A premissa dos
estudos que avaliam o efeito escola é a de que as escolas podem melhorar as condições dos
estudantes e compensar por diferenças que resultam de seu contexto social (Carvallo-Pontón,
2010). Nos países em desenvolvimento, acreditar nessa premissa é ainda mais importante.
Com isso, num sentido mais amplo e social, espera-se, ao identificar fatores que podem fazer
a diferença, contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes que, por
ventura, melhorarão a qualidade da educação ofertada neste país.
Palavras-chave: efeito escola, avaliação educacional, fatores que afetam o desempenho
escolar, análise de dados longitudinais.
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Linha de Pesquisa: Conteúdo e Processos Psicossociais do Comportamento Humano
PERSUASÃO MORAL: USO DE ROTAS PERSUASIVAS NA MUDANÇA DE ATITUDE
MORAL
Autor: Daniel Barbieri Freitas
Orientador: Ronaldo Pilati
"Introdução: A persuasão tem sido objeto de pesquisa da psicologia social há décadas. Um
processo persuasivo pode ser entendido como um esforço que vise produzir mudança de
atitude em alguém. Dessa forma a persuasão tem sido utilizada nas interações sociais antes
mesmo do fenômeno ter sido descrito. Vários elementos do processo persuasivo já foram
discutidos e investigados nos mais variados contextos. Dentre os modelos que o descrevem, o
Elaboration Likelihood Model (ELM) desenvolvido por Petty e Cacioppo (1986), prevê que a
mudança de atitude se dá por meio de duas rotas, uma central e outra periférica. O que difere
a rota a ser utilizada é o grau de motivação que o sujeito alvo tem ao processar a mensagem
persuasiva, sendo assim, quanto mais motivado o sujeito estiver, mais controle o mesmo terá
sobre o processo. A produção científica da área tem apontado para diversas variáveis que têm
sido investigadas no modelo, como é o caso de características da fonte ou do objeto do
processo persuasivo. No entanto, abre-se uma lacuna que faz referência à natureza do objeto
da persuasão, como por exemplo, a tomada de decisão moral. A literatura apresenta
evidências de que processos que visem alterar ou influenciar atitudes podem diferir
processualmente caso o objeto relacione-se à moralidade. (Aramovich, Lytle & Skitka, 2011).
Neste caso, se o objeto do processo persuasivo entrar em conflito com elementos morais, de
que maneira isso poderá afetar a efetividade da mudança de atitude bem como qual seria a
rota persuasiva mais eficiente para a promoção de mudança atitudinal? Sabe-se que
argumentos fortes são os que exercem mais efeito em um julgamento moral (Paxton, Ungar
& Greene, 2011), no entanto, atribuir a mudança de atitude somente à força de um argumento
pode não ser uma explicação suficiente. No que se refere ao processo de tomada de decisão
moral, existem evidências de que o mesmo pode ser guiado por meio de dois princípios, são
esses o deontológico e o utilitarista (Conway & Gawronski, 2013). O princípio deontológico
assume que as decisões morais são guiadas pela natureza da ação, ou seja, a decisão é tomada
com base no que é entendido por certo e errado. Já o principio utilitarista assume que a
decisão moral é tomada com base nas consequências. Conway e Gawronski (2013)
apresentam evidencias de que um baixo nível de processamento cognitivo na tomada de
decisão reduz a probabilidade da ocorrência de uma decisão utilitarista. Sendo assim, parece
apropriado conceber que no caso da aplicação do ELM para a tomada de decisão moral, a
rota central exerce maior influência na adoção de um dos dois princípios morais na decisão
final. Deste modo busca-se relacionar os princípios da tomada de decisão moral com a rota
persuasiva adotada, assumindo que o uso de diferentes rotas persuasivas pode induzir uma
mudança no princípio moral adotado na tomada de decisão, podendo assim afetar as
consequências da referida decisão. Para tal deve-se destacar o papel de outras variáveis no
cruzamento do ELM com os princípios morais, como por exemplo, a necessidade por
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cognição (NFC) que pode ser definida como a afeição que uma pessoa tem por realizar
atividades complexas (Cacioppo & Petty, 1982). Assume-se que a NFC é uma variável que
exerce moderação uma vez que ela indica, por meio de uma medida disposicional, o grau de
processamento empregado pelo sujeito em uma determinada tarefa. Dessa maneira, é
importante que se leve em consideração essa variável. Objetivos: O objetivo do presente
trabalho é avaliar se o uso de diferentes rotas de persuasão (central ou periférica) pode
interferir no tipo de tomada de decisão moral (deontológica ou utilitarista), bem como avaliar
como quais seriam as consequências dessa diferença. Método: Para o cumprimento do
objetivo proposto já estão sendo executados dois estudos de viabilidade (Estudos 1 e 2). Um
terceiro estudo (Estudo 3) está sendo realizado no presente momento e prevê-se a necessidade
de execução de um quarto estudo (Estudo 4), ambos com a finalidade de testar as hipóteses
formuladas no projeto. Já os estudos de viabilidade têm por objetivo prover o presente
trabalho de uma operacionalização das rotas do ELM. Em todos os estudos foi e será utilizada
a escala de NFC citada anteriormente. Seguem as descrições detalhadas de cada estudo:
Estudo 1. O estudo foi conduzido com a participação de 60 estudantes universitários. Buscouse operacionalizar as rotas do ELM por meio do uso de textos com sentenças embaralhadas e
o objeto da persuasão foi à conservação ambiental. Foram elaborados textos argumentativos
que buscavam estabelecer o convencimento do sujeito para com a conservação do meio
ambiente. Na condição de rota periférica algumas palavras foram trocadas de ordem (e.g. “as
solo prejudicam a qualidade do queimadas”) e a atitude foi mensurada por escalas de
concordância. Com base no embaralhamento de algumas sentenças do texto pretendia-se
dificultar o processamento da mensagem, fazendo com que o participante tivesse menos
motivação para realizar essa tarefa (i.e. rota periférica). A maior contribuição deste estudo foi
prover o desenvolvimento de uma manipulação mais eficaz da rota periférica; Estudo 2. Este
estudo foi conduzido com 70 estudantes universitários e pretendia-se aperfeiçoar a
manipulação da rota periférica com o uso de sobrecarga cognitiva, bem como acrescentar a
variável moralidade com a modificação do objeto da persuasão (i.e. eutanásia). Novamente
foram elaborados textos argumentativos e foram utilizadas medidas semelhantes com as do
estudo anterior. Foi desenvolvida uma tarefa de sobrecarga cognitiva, na qual quando na
condição de rota periférica, o participante deveria decorar sequências de números e palavras
para uma posterior recordação ao final do procedimento. Neste estudo foi possível observar
pequenas diferenças em relação ao efeito das duas rotas do ELM; Estudo 3. Com base nas
contribuições dos estudos anteriores desenvolveu-se um terceiro estudo que está em execução
no presente momento. Pretende-se contar com a participação de 200 estudantes
universitários. Neste estudo à semelhança dos anteriores pretende-se verificar a diferença no
efeito das duas rotas do ELM na atitude frente ao objeto da persuasão moral (i.e. aborto). No
entanto, neste estudo implementou-se a variável moralidade não só no objeto como também
com base no julgamento do sujeito perante dilemas morais embasados nos dois tipos de
princípios morais (deontológico e utilitarista). Foram elaborados textos argumentativos e
utilizadas medidas semelhantes às do estudo anterior com alguns ajustes. A tarefa de
sobrecarga cognitiva foi modificada e substituída por uma tarefa auditiva onde o sujeito tem
de registrar em uma tabela, ao mesmo tempo em que preenche o instrumento, cada vez que
ouve um som em forma de “bip”; Estudo 4. Este estudo está em fase de desenvolvimento,
porém pretende-se utilizar uma amostra semelhante à do estudo anterior. O motivo para a
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execução deste estudo é tanto o aperfeiçoamento das medidas, bem como uma nova testagem
da manipulação do estudo 3. Espera-se comparar os efeitos a fim de ver se os mesmos são
equivalentes mesmo com a modificação do objeto moral da persuasão. Serão desenvolvidos
novos textos argumentativos referentes a outro objeto moral e também novos dilemas morais.
Nos estudos 3 e 4 pretende-se realizar análises inferências e descritivas que possibilitem
realizar o teste das hipóteses formuladas. De uma maneira mais específica serão realizadas
análises fatoriais confirmatórias e exploratórias a fim de se verificar as propriedades
psicométricas de todas as escalas utilizadas no projeto. Também serão realizadas ANOVAS’s
e MANOVA’s, pelas quais se pretende verificar se existirá diferença na mudança de atitude
de acordo com as variáveis manipuladas e outras análises para mensuração de efeitos de
moderação também poderão ser executadas. Resultados Esperados e Implicações: A
expectativa é a de encontrar diferenças significativas de acordo com a utilização de diferentes
rotas persuasivas. Mais precisamente se espera que argumentos que utilizem a rota periférica
aumentem a probabilidade de uma decisão deontológica, bem como a utilização de uma rota
central aumente a probabilidade de uma decisão utilitária. Inpendentemente do significado
dos dados encontrados se espera que o presente trabalho seja promotor de informações
valiosas para a área de estudo. Dada à especificidade do objetivo desse projeto se pretende
ampliar o escopo de informações a respeito tanto das pesquisas em persuasão como da área
mais específica relacionada à persuasão moral.
Referências
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Linha de Pesquisa: Aprendizagem, processos psicossociais e mudanças nas organizações
FORMAÇÃO DE AMIZADE NOS PRIMEIROS CONTATOS: UM ESTUDO COM
CRIANÇAS COM OBESIDADE, EM UM ACAMPAMENTO
Autor: Daniel Fernandes Barbosa
Orientadora: Elaine Rabelo Neiva
"Introdução: Apesar dos benefícios da amizade não se limitar aos ganhos sociais, o apoio
emocional, proporcionado pelos pares, reflete na redução de estresse do cotidiano (Rizzo &
Corsaro, 1995). Apenas a partir da década de 80 as relações de amizade começaram a ser
tema de investigação sistemática (Garcia, 2005). Esses estudos produziram uma literatura
específica, justificando os esforços para a construção de modelos teóricos para as relações de
amizade, como uma subárea de uma ciência dos relacionamentos (Hinde, 1997).
Especificamente, a amizade infantil é uma importante forma de socialização, ao proporcionar
uma relação entre pares, além das relações familiares, amplia as possibilidades de interação
social da criança. Outro fato que intensifica a importância da amizade nas relações é o
fenômeno da contemporaneidade, que tem exposto as crianças cada vez mais cedo e mais
intensamente ao contato social. A escolarização mais precoce, urbanização e redução familiar
são fatores que contribuem para a importância crescente das relações de amizade na vida da
criança (Garcia, 2005). Estudo sobre a amizade infantil tem revelado diferentes propriedades
dessa forma de relação social (Freeman e Kasari, 2002; Rubin, 1980; Erwin, 1993). Um dos
aspectos promissores de investigação são os preditores de amizades. Esses estudos procuram
identificar quais são os fatores, traço de personalidade (Tani, 2000; Ladd, 1999), de contexto
social (Dunn, Cutting, e Fisher, 2002) e ambiental (Ladd, Kochenderfer, e Coleman, 1996;
Weiserbs e Gottlieb, 2000) que podem influenciar na formação de laços de amizade. Uma das
abordagens possíveis para a análise desses preditores é a formação de redes de amizades
(Salisch e Seiffge-Krenke, 1996). Uma proposta para esses estudos é relacionar os preditores
da amizade com elementos da análise de redes sociais, uma vez que já há estudos que
investigam as redes de amizades infantis no ambiente escolar, mas também fora da escola
(Smith, 1995) ou em diferentes ambientes (Ray, Cohen e Secrist, 1995) frase estranha. O
estudo dessas redes pode se apropriar do método de análise de redes sociais, que a partir da
teoria dos grafos permite extrair indicadores tanto no nível da estrutura da rede quanto no
nível dos grupos contidos na rede e dos indivíduos que participam dessa rede (Burt, Kilduff e
Tasselli, 2013). Dessa forma, esse método permite compreender em nível macro e micro a
formação de amizade infantil, o que torna um método viável para investigar fatores de
predição de desses laços. Um exemplo dessa importância são as medidas de redes sociais
focadas nos atores que são fontes importantes do quanto os participantes da rede estão
integrados, sendo uma medida útil para investigar a formação de laços de cada indivíduo em
sua rede. Objetivo: Esse resumo tem como objetivo, apresentar uma proposta de pesquisa que
busca identificar fatores que influenciam a formação de laços afetivos (amizade) nos
primeiros contatos, em crianças com sobrepeso ou obesidade. Para atender o objetivo da
proposta de pesquisa será necessário: (1) avaliar as habilidades sociais das crianças; (1)
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controlar o grau de interação entre as crianças, (2) controlar o tipo de interação entre as
crianças; (3) mapear a formação da rede de amizades após um período de convivência; (4)
Relacionar as medidas de rede com as habilidades sociais das crianças; e (5) Relacionar o
grau de interação e o tipo de interação com as medidas de redes. Com base na literatura é
possível formular três hipóteses que podem ser investigadas, por meio desse projeto de
pesquisa: (H1) Habilidades sociais são correlacionadas positivamente com a formação de
novos laços (Del Prette e Del Prette, 2002; Tani, 2000; Ladd, 1999); (H2) O grau (tipo?) de
interação influencia positivamente a formação de laços afetivos (Ladd, Kochenderfer, e
Coleman, 1996; Weiserbs e Gottlieb, 2000); (H3) Interações em atividades coletivas
aumentam a probabilidade de formação de laços afetivos (Ladd, Kochenderfer, e Coleman,
1996; Weiserbs e Gottlieb, 2000). Método: Para esse estudo, participarão 30 crianças com
sobrepeso ou obesidade, com idade entre 09 e 10 anos, do sexo masculino, que não se
conhecem previamente. As crianças estarão participando de um acampamento voltado para a
reeducação alimentar e a prática de exercícios, por meio de uma abordagem multidisciplinar,
com os profissionais das áreas de educação física, nutrição, psicologia, pedagogia. As fontes
de recrutamento de participantes serão diversificadas (anúncio em rádio comunitária, escolas
públicas e privadas, redes sociais virtuais) para garantir ampliar as possibilidades das crianças
selecionadas não se conhecerem. Na fase de triagem os pais não serão informados sobre esse
critério de seleção. O critério de sobrepeso será avaliado por meio do percentual de gordura,
sendo realizado por um profissional de educação física. Crianças com problemas físicos que
impeçam de realizar as atividades do acampamento serão excluídas da amostra. Para avaliar
as habilidades sociais das crianças, será utilizado o inventário multimídia de habilidades
sociais para crianças (IMHSC-del-prette). Validado para crianças entre 07 e 12 anos (Del
Prette e Del Prette, 2002), possui 21 itens de interação social de crianças entre si e com
adultos, que possuem uma estrutura de 04 subescalas: (1) Empatia/Civilidade (Autovalores
[ɤ] = 3,047; Alfa de Cronbach [α] = 0,68) avalia habilidades de expressão de sentimentos
positivos de solidariedade e companheirismo; (2) Assertividade de Enfrentamento (ɤ =
1,602; α= 0,50) avalia habilidades de afirmação e defesa de direitos e de auto-estima; (3)
Autocontrole (ɤ = 1,303; α= 0,40) avalia habilidades que envolvem controle emocional
diante de frustração ou de reação negativa ou indesejável de colegas; e (4) Participação (ɤ =
1,259; α= 0,31) avalia habilidades de envolver-se e comprometer-se com o contexto social
mesmo quando as demandas do ambiente não lhes são especificamente dirigidas. Será
aplicada uma versão adaptada do questionário de Neiva e Pantoja (2008) para levantar as
características sobre a rede de amizade, formadas durante o acampamento. Na primeira
questão será solicitado que a criança indique quais foram os colegas de acampamento com
quem eles fizeram amizade, diferente da versão original não será estabelecido um numero
máximo de indicações. Na segunda questão será pedido que as crianças descrevam porque
elas acham que fizeram amizade com os colegas que ela indicou. Durante o acampamento
será utilizado um protocolo de observação, para coletar informações sobre os grupos
formados espontaneamente, durante as atividades do acampamento (integrantes e tempo de
interação), e situações de conflitos (Hage, Pereira, e Zorzi, 2012). Antes do acampamento
será aplicado o IMHSC-del-prette para evitar que os efeitos das intervenções no
acampamento possam influenciar nas respostas dos participantes. Durante 06 dias o
acampamento oferecerá atividades planejadas, incluindo brincadeiras ativas e educativas,
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palestras temáticas e discussões acerca de educação nutricional, importância da prática de
atividades físicas e gerenciamento do estresse. Essas atividades terão duas classificações: (1)
Atividades coletivas (AC), em que é necessária a cooperação entre as crianças para conclusão
das atividades; e (2) Atividades individuais (AI), em que as crianças não precisam de auxílio
dos seus pares para conclusão. A quantidade de atividades com essas duas classicações será
igual. Durante o acampamento, as crianças serão separadas em 06 grupos com 05 crianças, de
forma aleatória. Dessa forma, as crianças dentro dos grupos irão interagir em todos os
momentos durante o acampamento. A interação entre os grupos será controlada de acordo
com a atividade, alguns grupos só irão interagir com outro grupo em AC’s da mesma forma
ocorrerá com AI’s. Esse procedimento visa controlar o grau de interação e o tipo de interação
entre os grupos. Durante o acampamento 03 pesquisadores (alunos de graduação em
psicologia) estarão fazendo anotações com relação ao comportamento das crianças utilizando
o protocolo de observação. No 6º dia do acampamento será aplicado o instrumento de redes
sociais. Para extração dos dados das redes (Medidas estruturais e centradas nos atores), será
utilizado o programa Ucinet 6.0 e Netdraw 1.0 para montagem e representação gráfica das
redes. Devido à natureza das medidas de centralidade e a limitação do tamanho da amostra
serão utilizadas estatísticas não paramétricas (Field, 2011). Será realizada análise post hoc
para os efeitos encontrados com propósito de identificar a adequação da amostra (Faul,
Erdfelder, Lang, e Buchner, 2007). Entre as medidas centradas nos atores e os subescores da
IMHSC-del-prette será realizada correlação Spearman. Para verificar diferenças entre os tipo
de interação e o grau será o teste de Wilcoxon, serão considerados efeitos estatísticos
significativos, onde p<0,05. Resultados: É esperado que essa pesquisa contribua com uma
proposta de método de controle para estudar a formação de rede de amizade infantil. Que
seus resultados ampliem a compreensão sobre os fatores que mais contribuem para a
formação de amizade nos primeiros contatos na infância.
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Linha de Pesquisa: Aprendizagem, processos psicossociais e mudanças nas organizações
IDENTIDADE COMPARTILHADA OU ENGAJAMENTO NO TRABALHO: O QUE
MAIS CONTRIBUI PARA A EFETIVIDADE DE EQUIPES?
Autora: Daniela Pinheiro dos Reis
Orientadora: Katia Puente-Palacios
Introdução: Pesquisas no campo organizacional interessam-se, sobretudo, por fatores que
interferem no desempenho dos seus funcionários e das suas unidades de trabalho. O
engajamento no trabalho e a identidade social têm sido citados como fatores que influenciam
esse tipo de resultado (Ellemers, Sleebos, Stam & Gilder, 2013; Simpson, 2009). O
engajamento no trabalho refere-se a um estado cognitivo-afetivo persistente de realização no
trabalho (Schaufeli, Salanova, González-Romá & Bakker, 2002). Já a identidade social tratase da parte do autoconceito que surge a partir da consciência do indivíduo enquanto membro
do grupo, atrelado ao valor e à significância emocional vinculada a esse pertencimento
(Tajfel & Turner, 1979). Cada pessoa pode fazer parte de vários grupos e possuir, ao
contrário do engajamento no trabalho, múltiplas bases para formação da identidade. No
contexto organizacional, por exemplo, é possível visualizar inúmeros focos de identificação,
como a carreira, a organização e as equipes de trabalho. Entre eles, a identidade com equipes
de trabalho tem se mostrado como o foco de identificação com maior poder preditivo (Van
Dick, 2004; Millward & Haslam, 2013), razão pela qual optou-se por investigá-lo. Por ser
uma conexão pessoal entre o indivíduo e o grupo, a identidade social é considerada como um
conceito psicológico que se encontra no nível do indivíduo. Entretanto, é possível encontrar
elementos teóricos que permitem analisá-la como um constructo que pode pertencer ao nível
meso. Considerando a possibilidade de emersão de uma identidade compartilhada a partir da
contribuição individual dos membros do grupo, Postmes, Haslam e Swaab (2005) criaram o
modelo interativo de formação da identidade social, segundo o qual a identidade em
pequenos grupos pode ser construída a partir de uma categorização social preexistente ou a
partir de contribuições individuais dos seus membros. Nesse modelo, a formação da
identidade grupal obedeceria a um continnum que varia entre o processo indutivo e o
dedutivo. Na identidade formada puramente pelo processo dedutivo, parte-se de uma
categoria pré-existente, na qual indivíduos são agrupados por características que eles têm em
comum. Nesse processo, os membros do grupo reconhecem as similaridades que dão
significado ao grupo no contexto intergrupal e, quando aceitas, essas categorias são
internalizadas sob a forma de identidade social. Já no polo puramente indutivo, parte-se do
pressuposto de que os inputs fornecidos por cada membro do grupo são essenciais para a
definição da identidade social. A formação da identidade por essa via iniciaria quando as
pessoas, ao demonstrarem e discutirem pontos de vista individuais, desenvolvem um
consenso sobre um determinado assunto. A interação intragrupal e a influência dos mesmos
eventos favorecem à emersão de um atributo de nível superior, no caso, a identidade social
compartilhada, a partir de outro atributo de nível inferior, a identidade social (Klein &
Kozlowski, 2000). A partir dos modelos de composição sugeridos por Chan (1998), cujo

18

propósito é compreender como fenômenos coletivos podem surgir a partir da composição de
atributos observados em indivíduos, o presente estudo pretende aprofundar-se sobre o
conceito e mensuração da identidade social, adotando como pressuposto a possibilidade de
compartilhamento desse constructo, considerando-o, desse modo, como um estado emergente
(Marks, Manthieu & Zaccaro, 2001). Evidências empíricas suportam a relação entre
engajamento no trabalho e identidade compartilhada com resultados organizacionais.
Entretanto, não foi encontrado nenhum estudo que tivesse investigado conjuntamente o papel
desses constructos sobre a efetividade de equipes de trabalho. Objetivos: Diante do
referencial teórico apresentado, a presente pesquisa tem como objetivo verificar o impacto da
identidade social compartilhada e do engajamento no trabalho sobre a efetividade de equipes
de trabalho, tendo como hipótese central a ideia que a identidade social compartilhada tem
maior poder preditivo do que o engajamento no trabalho. Para tanto, será necessário
investigar se a identidade social com a equipe de trabalho pode alcançar um grau de
compartilhamento capaz de fundamentar sua teorização como um constructo ao nível das
equipes. Pretende-se também investigar as dimensões que compõem o constructo identidade
social com equipes de trabalho e o impacto de cada uma delas sobre a efetividade de equipes
de trabalho. Método: A partir dos objetivos ora expostos, o modelo preditivo apresenta como
variáveis preditoras a identidade social compartilhada e o engajamento no trabalho e como
variável critério a efetividade com equipes de trabalho, mensurada através da satisfação com
equipes de trabalho e desempenho. Tais variáveis serão medidas por meio de escalas e
indicadores de avaliação de desempenho institucional desenvolvidos pela própria
organização. Além deles, serão utilizadas medidas de interdependência de tarefas e de
resultados com o objetivos de verificar o quanto a amostra selecionada se alinha aos critérios
de equipe adotado pelo presente estudo. Entre os participantes da pesquisa estava prevista a
participação de cerca de 328 equipes de trabalho de uma organização pública federal, cuja
composição varia entre três a seis membros. Para contabilizar uma equipe de trabalho, foi
adotado o seguinte critério: o gestor imediatamente responsável por ela e pelo menos dois dos
seus membros. A coleta de dados foi conduzida por meio eletrônico, no qual o gestor deveria
responder a uma escala de percepção de desempenho desenvolvida por Palumbo (manuscrito
não publicado) e os membros da equipes deveriam responder às seguintes escalas: satisfação
com equipes de trabalho (Puente-Palacios & Borges- Andrade, 2005); identidade social com
equipes de trabalho, divididas nas dimensões cognitiva, avaliativa e afetiva (desenvolvida no
curso da presente pesquisa); engajamento no trabalho (Siqueira, Martins Orengo & Souza,
2014); interdependência de resultados (Puente-Palacios, 2002); e interdependência de tarefas
(Puente-Palacios, 2002). Para analisar os dados, pretende-se utilizar o índice ADMD,
ANOVA e regressão linear múltipla. O índice ADMD avalia a variância dentro do grupo,
indicando se existe acordo suficiente entre os membros da equipe relativamente às respostas,
ocorrendo assim a percepção compartilhada. Para que seja considerado o constructo da
equipe, além da homogeneidade intra-grupo, deve-se obter a heterogeneidade entre as
equipes, verificando-se a existência de variabilidade significativa entre elas. Esse dado é
obtido a partir de uma ANOVA, que busca verificar a variância de respostas entre as equipes.
Para testar a capacidade preditiva do modelo, será conduzida uma Regressão Linear Múltipla.
Resultados esperados: Com os resultados, espera-se contribuir para o aprofundamento do
conceito da identidade social, uma vez que eles poderão enriquecer as discussões acerca da
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conceituação e da mensuração da identidade social. Além disso, o estudo poderá contribuir
para a melhor compreensão das dimensões que compõem o constructo, de modo a não só
verificar a sua divisão em fatores como também da contribuição de cada uma das dimensões
para explicação de fenômenos nos quais a identidade com equipe de trabalho se relaciona. Ao
verificar o impacto do grau de compartilhamento da identidade social sobre a efetividade de
equipes, o presente estudo pretende também aumentar a contribuição da abordagem da
identidade social na explicação dos fenômenos organizacionais, sobretudo, da dinâmica
intragrupal. Um fator crítico do presente estudo relaciona-se a utilização de indicadores duros
de desempenho, tão rara em pesquisas no campo organizacional. Como se pode observar, o
modelo de pesquisa proposto pretende avançar nos estudos na área de identidade social e
efetividade de equipes de trabalho e, com isso, aumentar as possibilidades de diagnóstico e
intervenção em equipes de trabalho.
Palavras-chave: identidade social, identidade de equipes, efetividade de equipes.
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Linha de Pesquisa: Aprendizagem, processos psicossociais e mudanças nas organizações
COMPETÊNCIAS EMPREENDEDORAS HUMANAS: IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE
NO CONTEXTO DE EMPRESAS JUNIORES BRASILEIRAS
Autor: Elziane Bouzada Dias Campos
Orientador: Gardênia da Silva Abbad
Introdução: Existe grande interesse pelo empreendedorismo em países de todo o mundo
devido a sua relação ao desenvolvimento econômico e social (Caetano, Santos & Costa,
2012). Em 2012, no Brasil, a Taxa Total de Empreendedorismo (TTE) foi de 30,2%,
destacando-se da média mundial de 20,6%. Essa porcentagem classifica o país como o
décimo colocado entre os países pesquisados e significa que aproximadamente 36 milhões de
brasileiros entre 18 e 64 anos estão envolvidos em atividades empreendedoras de negócios
nascentes, novos ou estabelecidos (Xavier, Kelley, Kew, Herrington, & Vorderwülbecke,
2013). Dentre as definições de empreendedorismo mais aceitas por acadêmicos e
profissionais, há indicação de que o empreendedorismo engloba não só o processo de
descoberta e exploração de uma oportunidade de criar algo novo, como também o próprio
indivíduo que identifica e executa a implementação dessa oportunidade (Shane e
Venkataraman, 2000; Shane, 2012). Esse indivíduo empreendedor possui uma série de
características que diferenciam seu perfil e repertório de competências, como: busca de
oportunidades, inovação, criatividade, disposição para correr riscos, iniciativa, atitude
visionária, etc. (Souza, 2005). Um dos fatores mais citados como limitantes ao
desenvolvimento do empreendedorismo no país e que deve receber especial atenção é a
Educação Empreendedora. Especialistas argumentam ser necessário inserir o ensino do
empreendedorismo em todos os níveis, em especial, no superior, e afirmam que as
instituições de ensino superior oferecem formação inadequada sobre empreendedorismo,
priorizando a formação de profissionais para atuar nos setores público e privado, e
recomendam que seja realizado: investimento em projetos educacionais que privilegiem o
desenvolvimento de programas continuados de estímulo ao empreendedorismo; uma maior
aproximação entre instituições de ensino superior e empresas; e a valorização do
empreendedor como um promotor de inovação. A educação empreendedora torna-se,
portanto, essencial para que o empreendedorismo alcance seus resultados, e pode ser
concebida por meio do desenvolvimento continuado de competências relacionadas com a
prática empreendedora (Rodrigues, Raposo & Ferreira, 2010). As competências não são
apenas um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, mas também a mobilização
dessas capacidades representada no desempenho da pessoa, em termos de comportamentos
adotados e realizações decorrentes (Dutra, 2008). Assim, ser competente significa saber agir
responsavelmente e de maneira reconhecida como tal de modo que agregue valor social ao
indivíduo e valor econômico ao empreendimento (Fleury & Fleury, 2001). Nesse sentido, o
desafio das instituições de ensino superior (IESs) torna-se a oferta adequada de novas
abordagens curriculares que favoreçam a formação teórica em empreendedorismo e que
proporcionem um ambiente de experimentação para que o futuro empreendedor desenvolva
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suas competências, possibilitando aprender a ser empreendedor (Dolabela, 1999). Um espaço
para formação teórica e prática já consolidado no ensino superior que se propõe a
desenvolver competências empreendedoras e a atuar junto ao mercado e sociedade são as
Empresas Juniores (EJs). EJs são associações civis sem fins econômicos e apolíticas
constituídas exclusivamente pela união de alunos matriculados em cursos de graduação de
IESs que, de forma voluntária e independente, oferecem projetos e serviços na área de
atuação do(s) curso(s) ao(s) qual(is) a EJ for vinculada com a orientação e supervisão de
professores ou profissionais colaboradores (Brasil Júnior, 2008). As EJs almejam fomentar o
empreendedorismo entre seus associados por meio da vivência empresarial, da formação de
profissionais capacitados e comprometidos, e do desenvolvimento econômico do país e da
sociedade ao atender, preferencialmente, demandas de micro e pequenas empresas, pessoas
físicas, ou terceiro setor nacional (Brasil Júnior, 2008). As EJs possibilitam, portanto, o
intercâmbio entre mercado, sociedade em geral e IESs, servindo como laboratórios de
aprendizagem que permitem ao aluno gerir um negócio real e atuar como um profissional
consultor de sua área. Apesar do potencial formador das EJs e dentre seus objetivos estar o
fomento ao empreendedorismo, não se tem validadas quais são as competências
desenvolvidas nesse contexto, se essas competências coincidem com a literatura que descreve
as competências de um empreendedor e quais seriam as lacunas de aprendizagem e as
restrições contextuais que poderiam comprometer a viabilização das atividades e projetos das
EJs. Parte dessas limitações pode ser explicada pela falta de consenso sobre o significado dos
conceitos tanto de competências humanas no trabalho quanto de empreendedorismo como
fenômeno individual, sobre quais são seus elementos caracterizadores e sobre que tipo de
operacionalização conceitual pode servir para sanar as demandas de estudo das áreas. Outra
parte dessas limitações decorre da falta de estudos sistemáticos sobre competências
empreendedoras humanas, da especificação de quais seriam elas, da elaboração de medidas
que as identifique e da proposição de ações sistemáticas para seu treinamento,
desenvolvimento e educação. Em complemento a isso, destaca-se a falta de estudos
específicos para contextos de formação dessas competências no ensino superior, tais como
nas EJs brasileiras. Objetivo: Diante do exposto, é objetivo geral deste trabalho: Buscar
evidências de validade de um instrumento de Competências Empreendedoras Humanas
desenvolvidas nas EJs, identificando quais delas demandam maior necessidade de
desenvolvimento, e quais são os limitadores contextuais que podem comprometer a
viabilização das atividades e projetos das EJs brasileiras. Sendo assim, são objetivos
específicos dessa pesquisa: (a) Descrever as competências empreendedoras humanas
desenvolvidas no contexto de EJs brasileiras; (b) Buscar evidências de validade de uma
Escala para medir as competências empreendedoras humanas desenvolvidas no contexto das
EJs brasileiras; (c) Avaliar as Necessidades de Treinamento das competências
empreendedoras humanas desenvolvidas em EJs brasileiras; e (d) Descrever e Analisar
fatores contextuais que podem comprometer a viabilização das atividades e projetos das EJs
brasileiras. Método: Para alcançar o objetivo geral da pesquisa foi realizado: (1) análise
bibliográfica e documental no intuito de encontrar informações que possibilitaram a
compreensão do contexto da pesquisa e uma descrição inicial de competências dos
empresários juniores e de competências empreendedoras desenvolvidas no ensino superior;
(2) seis entrevistas coletivas com 35 empresários juniores da Universidade de Brasília (de
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distintos cursos de graduação e ocupantes de cargos e tempos de atuação variados) em que se
buscou identificar suas competências empreendedoras questionando sobre eventos críticos
vivenciados em sua atuação; (3) descrição das competências no formato de comportamentos
observáveis com definição de verbo de ação, objeto referente à ação, qualificador da ação e
condições na qual a ação ocorre; (4) análise de conteúdo com definição de categorias
temáticas de agrupamento das competências; (5) validação teórica de nove juízes (3 pósjuniores, 3 professores orientadores de empresários juniores e 3 empresários juniores
integrantes da Federação de Empresas Juniores do Distrito Federal) que avaliaram a
pertinência prática das competências descritas, a clareza da linguagem utilizada e da proposta
de categorização teórica para as competências; (6) elaboração de questionário utilizando as
43 competências descritas associadas a escalas de domínio e importância do tipo Likert de 11
pontos (variando de 0 a 10); e (7) aplicação do questionário em versão on-line em 500
empresários juniores de todo o país. As próximas etapas da pesquisa que convergem para o
alcance do objetivo geral são: (8) aplicação do questionário em versão on-line em amostra de
pós-juniores de todo o país, (9) análise dos dados, incluindo análises descritivas e inferenciais
(análises fatoriais) e o cálculo do índice de prioridade de treinamento. Especificamente para
descrever e analisar os fatores contextuais que podem comprometer a viabilização das
atividades e projetos de EJs brasileiras, foram realizadas (10) 21 entrevistas individuais
semiestruturadas com 5 professores orientadores de empresários juniores, 13 pós-juniores e 3
profissionais que trabalhavam diretamente com o fomento do movimento de EJs. Resultados
Esperados e Implicações: Espera-se encontrar evidências de validade para um instrumento
que avalie competências empreendedoras desenvolvidas no ensino superior, identificar as
maiores necessidades de desenvolvimento dessas competências e descrever seus principais
fatores contextuais limitadores. Esse trabalho trará avanços na compreensão do conceito de
competências empreendedoras humanas e dos impactos contextuais em sua expressão;
permitirá descrever uma metodologia para identificação de competências empreendedoras
desenvolvidas no ensino superior; e viabilizará um parâmetro para análise e avaliação dessas
competências de forma integrada com propostas curriculares que tenham por objetivo
promover educação empreendedora.
Palavras-chave: competências humanas, perfil empreendedor, competências empreendedoras
humanas, educação empreendedora, empresas juniores.
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Linha de Pesquisa: Conteúdo e Processos Psicossociais do Comportamento Humano
A HEDONOMIA DO ENDIVIDAMENTO: O EFEITO DO VALOR INFORMATIVO E
DA FORMA DE PAGAMENTO DOS PRODUTOS NO COMPORTAMENTO DE
CONSUMO
Autora: Érika Martins Silva Ramos
Orientador: Fabio Iglesias
Introdução: Estudos de economia comportamental apontam uma série de dados experimentais
nos quais os sujeitos humanos e animais não humanos tendem a apresentar escolhas por
reforços mais imediatos e atrasos nas punições (Kagel, Battalio, & Green, 1995; Hursh,1980).
No caso do comportamento do consumidor, o pagamento é visto como um estímulo aversivo
associado à compra e por isso os consumidores tendem a atrasá-lo, via parcelamento. Ainda
que a possibilidade de adiar o elemento aversivo da compra aumente o prazer de consumo no
curto prazo, o parcelamento pode levar a consequências que diminuem o grau de felicidade
dos consumidores, como a dificuldade em calcular gastos e a subestimação do valor total das
dívidas (Soman, 2001). A renda não é um bom preditor de felicidade, mas a relação entre
endividamento e infelicidade é muito forte (Dunn & Norton, 2013). Dew (2007) mostrou, por
exemplo, como casais com altos níveis de endividamento apresentam mais conflitos
matrimoniais. O behavioural perspective model (Foxall, 2001) é um modelo teórico com forte
inspiração na análise do comportamento e explica o comportamento do consumidor com base
em antecedentes e consequentes ambientais. Os eventos antecedentes são caracterizados
pelos elementos do cenário de consumo e pela história de aprendizagem do consumidor. Os
eventos consequentes podem ser caracterizados em quatro tipos: a) reforço utilitário, que é
associado ao reforço da utilidade e funcionalidade de um produto ou serviço,
independentemente da condição socioeconômica do consumidor; b) punição utilitária, que é
inevitável ao comportamento de consumo, uma vez que dinheiro ou bens são cedidos e há um
gasto de tempo; c) reforço informativo, associado ao status social do consumidor e que
envolve feedback social positivo sobre o produto ou serviço adquirido; e d) punição
informativa, que envolve feedback social negativo sobre o produto ou serviço adquirido
(Foxall, 2010). Uma das maiores contribuições do modelo é apontar para dois tipos de
valores associados ao consumo, o informativo e o utilitário. Os produtos de alto valor
informativo estão relacionados ao compartilhamento social de informações, marcas,
ideologias e estilos de vida. Esse aspecto social do produto também é consumido e desejado
pelos consumidores e está além dos aspectos utilitários, o que caracteriza o que se chama de
consumo conceitual (Ariely & Norton, 2009). Os autores ainda argumentam que seria através
do consumo conceitual que os consumidores teriam mais experiências de felicidade, sem
necessariamente consumir mais. Dunn, Gilbert e Wilson (2011) apontam oito princípios
norteadores para o consumo que maximizam a felicidade, como o consumo de experiências
ao invés de produtos, o uso do dinheiro para beneficiar outras pessoas e até mesmo o atraso
do consumo. Considerando, portanto, que o comportamento de consumo perpassa os aspectos
econômicos e o hedonômicos, o presente estudo levanta a seguinte pergunta de pesquisa: ao
buscar experiências de felicidade consumindo produtos de maior valor informativo os
consumidores ficam mais propensos a se endividar? As hipóteses centrais são que os
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consumidores têm maior intenção de compra (H1) e estão dispostos a pagar mais (H2) pelos
produtos de alto valor informativo com a forma de pagamento parcelado. Além disso, os
consumidores relatam a previsão de maior felicidade no consumo de produtos de alto valor
informativo, independentemente das condições de pagamento (H3). Objetivos: O objetivo do
estudo é testar o efeito do valor informativo e da forma de pagamento dos produtos sobre a
intenção de compra, a previsão de felicidade e o montante que o consumidor está disposto a
pagar pelo produto. Ainda, pretende-se identificar quais são as características da compra que
mais geram felicidade para o consumidor. Método: O estudo utiliza um método misto de
abordagem incorporada concomitante (Creswell, 2010). A pesquisa de método misto permite
que uma pergunta de pesquisa seja investigada por métodos diferentes que não tenham
sobreposições de fraquezas metodológicas, mas uma complementariedade de forças (Brewer
& Hunter, 1989). Na abordagem incorporada concomitante, há um estudo central que guia o
projeto, neste caso um survey online, e um segundo tipo de estudo, que dá suporte de caráter
mais qualitativo ao primeiro, um diário online. Enquanto o survey fornece dados atitudinais,
o diário fornece dados mais comportamentais de experiências cotidianas, com possibilidade
de análise de diversos contextos e com viés de retrospecção reduzido (Reis & Gosling, 2010).
O survey tem delineamento quase-experimental entre sujeitos do tipo 2 (alto e baixo valor
informativo das marcas dos produtos) x 2 (pagamento à vista ou parcelado). As variáveis
dependentes são a intenção de compra do produto, a previsão de felicidade pela compra e o
montante disposto a pagar. O diário terá a duração de 11 dias e cada participante responde a
uma página por dia. A primeira página do diário contém uma pergunta aberta na qual o
respondente relatará as características da compra que o deixou mais feliz até hoje. Nas outras
10 páginas, o respondente relatará duas compras que fez no dia, uma com forma de
pagamento à vista e a outra parcelada. Para cada compra, o respondente relatará para quem
foi a compra, quem pagou, se estava acompanhado, o preço do produto e caso tenha sido
parcelado, em quantas vezes. Para cada compra, responderá ainda a uma escala reduzida de
afetos positivos e negativos, baseada na Positive and Negative Affects Schedule. Os
participantes receberão via e-mail as instruções e o link de acesso para os instrumentos.
Resultados esperados e implicações: O principal resultado esperado para o survey online é
que os consumidores apresentem maior intenção de compra, de previsão de felicidade e
montante disposto a pagar para os produtos de alto valor informativo com forma de
pagamento parcelada. Mantendo o valor informativo constante, espera-se que os
consumidores estejam mais dispostos a pagar montantes maiores para os produtos com forma
de pagamento parcelado que à vista, consequente ao efeito de desconto temporal dado o
atraso do elemento aversivo (Kagel, Battalio, & Green, 1995). Para o diário online, espera-se
que os relatos das compras de maior felicidade apresentem características próximas aos
princípios de hedonomia relatados por Dunn, Gilbert, & Wilson (2011), como a percepção de
maior felicidade no consumo de experiências que de produtos ou o consumo acompanhado
por outra pessoa. Além disso, espera-se identificar a forma de pagamento preponderante
nesses relatos. O estudo pode ter implicações teóricas (relacionadas à fenômenos de
influência social, gerenciamento da impressão e tipo de valor), metodológicas (uso não-usual
de diários e de delineamento misto nos estudos sobre comportamento do consumidor) e
aplicadas (prevenção do endividamento, educação para o consumo e regulação financeira).
Palavras-chave: Hedonomia, endividamento, método misto, comportamento do consumidor.
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Linha de Pesquisa: Processos de Trabalho, Ergonomia da Atividade e Saúde
INFLUÊNCIA DO SENTIDO DO TRABALHO DE SERVIDORES FEDERAIS QUE
ESTUDAM PARA CONCURSO NA MOBILIZAÇÃO SUBJETIVA.
Autor: Felipe Burle dos Anjos
Orientadora: Ana Magnólia Bezerra Mendes
Introdução: O Estado, apoiado em princípios científicos e de justiça, elaborou um processo
seletivo particular para ocupar vagas de trabalho em instituições públicas conhecido como
concurso público. O crescente interesse por essas vagas é influenciado pela valorização do
servidor público na última década e pela precarização do trabalho na iniciativa privada. A
popularização desse interesse pela carreira pública influenciou a onda de cursinhos
preparatórios, qualificando candidatos para o processo seletivo e, de certa maneira,
antecipando um aspecto do trabalho posterior ao seu ingresso: o treinamento. O ponto de
chegada é a tese de que o sentido do trabalho, influenciado por meio da ferramenta de gestão
científica da administração conhecida como concurso público, compromete a mobilização
subjetiva do servidor público. O presente trabalho justifica-se por ser o serviço público um
dos grandes empregadores da região do Distrito Federal; no crescente interesse por empregos
admitidos via processo seletivo do concurso público, gerando um enorme impacto na vida
dos cidadãos (cursinhos preparatórios, poder aquisitivo, estabilidade de gastos, sonhos e
subjetividades); e no estudo deste fenômeno local de grande intensidade que vem se
fortalecendo socialmente e caracterizando a cultura da capital. Para abordar esse problema
será utilizado o referencial teórico e metodológico da psicodinâmica do trabalho. Para essa
abordagem o trabalhar é regido pelo processo de mobilização subjetiva, que envolve
mobilizar as emoções, os sentimentos e as pulsões no ato de trabalhar, além do
reconhecimento do sofrimento e das relações de confiança, solidariedade e cooperação
(Mendes & Duarte, 2013). Objetivos: este estudo de caso tem por objetivo geral analisar o
sentido do trabalho para servidores públicos federais que estudam para concurso e sua
influência na psicodinâmica do trabalho, particularmente na mobilização subjetiva. Mais
especificamente, descreve o sentido do trabalho para esses servidores públicos que estudam
para concurso; verifica a organização do trabalho e a discrepância entre o trabalho prescrito e
o real; identifica seus efeitos sobre o sofrimento e suas estratégias de mediação; e investiga as
dimensões da mobilização subjetiva: inteligência prática, espaço de discussão, cooperação e
reconhecimento. Método: utilizou-se a Clínica do Trabalho (Dejours, 1980/1992), cuja coleta
de dados se apoia na escuta clínica a partir da entrevista semi-estruturada. É composto por
três etapas: pré-pesquisa, pesquisa e validação (Dejours, 2004). Este foi considerada a melhor
alternativa para se abordar o presente objeto de pesquisa: a intersubjetividade. Deverão
participar da presente pesquisa 4 servidores públicos de um órgão do poder executivo.
Planejam-se quatro encontros semanais de uma hora de duração no local de trabalho (ou em
local próximo e conveniente) onde serão realizadas as entrevistas clínicas. Os dados serão
gravados e transcritos para posterior análise. A participação na pesquisa é voluntária e
sigilosa. Os dados serão analisados pela Análise Clínica do Trabalho, conforme Mendes e
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Araújo (2011). Resultados esperados e implicações: espera-se observar o comprometimento
da mobilização subjetiva em função do sentido do trabalho do concurseiro, uma vez que o
trabalhador está buscando outro local para trabalhar, geralmente baseado em melhores
salários ou benefícios, e mobiliza boa parte dos seus recursos físicos e psicológicos para
tanto. Os dados podem apontar para necessidade de mudanças na forma de se pensar os
processos seletivos e outras práticas de gestão de pessoas para manutenção dos talentos nas
organizações, já que se trata de um processo de enorme importância para o mundo
competitivo em que as empresas estão inseridas atualmente, tendo particularmente o trabalho
no serviço público uma importância para população que usufrui dele.
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Linha de Pesquisa: Conteúdo e Processos Psicossociais do Comportamento Humano
INFLUÊNCIA DAS CRENÇAS NO MUNDO JUSTO EXPLÍCITA\IMPLÍCITA NA
RESPONSABILIZAÇÃO DE VÍTIMAS DE DIFERENTES GRUPOS
Autor: João Gabriel Nunes Modesto
Orientador: Ronaldo Pilati
"Introdução: “O estupro foi culpa da mulher porque andava em local perigoso usando roupa
sexy”. Tentando combater esse e outros argumentos que culpabilizam uma vítima de estupro,
em Setembro de 2013 foi publicado um vídeo na Internet intitulado “It’s Your Fault”. O
vídeo permite um questionamento que não se aplica apenas à situação de estupro: por que
muitas vezes uma vítima inocente é responsabilizada pela sua condição? As Crenças no
Mundo Justo (CMJ) fornecem explicações para esse fenômeno. Uma longa tradição de
pesquisa em psicologia evidenciou que as pessoas não suportam viver em um mundo
governado por eventos aleatórios (Lerner & Simmons, 1966). A CMJ funciona, então, como
um mecanismo psicológico adaptativo (Lerner & Miller, 1978), que permite ao indivíduo
manter a sensação de controle, de invulnerabilidade pessoal e manutenção de confiança no
futuro (Furnham, 2003), ao assumir que existe uma ligação entre o que as pessoas fazem e os
resultados que obtém, aceitando assim que as pessoas têm o que merecem e merecem o que
têm (Lerner, 1980). Segundo a teoria, portanto, vítimas inocentes muitas vezes são
culpabilizadas como uma estratégia para a manutenção da CMJ. Esse processo, no entanto,
nem sempre é consciente, o que tem levado ao desenvolvimento e utilização de medidas
indiretas para mensurar a CMJ (Hafer, 2000). É preciso também ressaltar que não é qualquer
vítima que gera uma ameaça à CMJ. Usualmente as pessoas estão interessadas no que ocorre
em “seu próprio mundo”, de modo que o confronto com vítimas do próprio grupo é mais
ameaçador para a CMJ do que vítimas do exogrupo (Lerner & Miller, 1978). O confronto
com vítimas do exogrupo, sobretudo quando avaliados membros de grupos alvo de
preconceito e estereótipos, parece oferecer menos risco à manutenção da CMJ devido à
utilização de mecanismos justificadores (Jost & Banaji, 1994). Esse entendimento tem
contribuído para o desenvolvimento de estudos sobre a CMJ no contexto das relações
intergrupais (Correia et al., 2012). Objetivos: A presente pesquisa se insere nesse conjunto de
investigações e tem como objetivo principal investigar a influência da categoria social da
vítima na relação entre CMJ explícita\ implícita e a responsabilização de vítimas. Para
alcançar esse objetivo, foram propostos quatro estudos. Uma vez que as medidas indiretas
encontradas na literatura para a CMJ eram situacionais, e não disposicionais, os dois
primeiros estudos tiveram como objetivo desenvolver Testes de Associação Implícita (TAI)
(Greenwald, Mcghee, & Schwartz, 1998) para a CMJ, a fim de que pudéssemos mensurar a
CMJ implícita enquanto traço disposicional. Estudo 1 – Método: O Estudo 1 testou, com 119
participantes, uma versão preliminar do TAI-CMJ em comparação a uma medida explícita: a
Escala Global de Crenças no Mundo Justo (EGCMJ). O TAI foi desenvolvido tendo como
base os termos utilizados na Escala do Mundo Justo (EMJ) (Rubin & Peplau, 1975) e na
versão adaptada para o português (Gouveia, Pimentel, Coelho, Maynart, & Mendonça, 2010)
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da EGCMJ (Lipkus, 1991). Os participantes respondiam inicialmente ao TAI, depois à
EGCJM, e informavam dados sociodemográficos. Toda a pesquisa foi desenvolvida online e
a divulgação feita através de redes sociais e contatos via email. Resultados e implicações: o
exame da correlação entre as medidas explícita e implícita, a análise da consistência interna e
a comparação do tempo de latência na resposta a cada estímulo do TAI indicaram a
necessidade de ajustes na medida. Estudo 2: Considerando os achados e as limitações do
Estudo 1, o Estudo 2 buscou aprimorar a versão preliminar do TAI-CMJ. No Estudo 2, a
partir da versão preliminar, foram desenvolvidos dois TAI’s para a CMJ. A decisão pelo
desenvolvimento das duas medidas implícitas se deu pela indicação na literatura da
importância de considerar a distinção de duas grandes dimensões da CMJ: quando os
indivíduos avaliam a CMJ para si mesmo e para os outros (Lipkus et al 1996). O Estudo 2
teve como objetivo então apresentar evidências de validade das medidas implícitas
novamente tendo como referência a medida explícita, além de testar o poder preditivo das
medidas em um cenário de reação a uma vítima. Método: Testou-se com 139 participantes o
poder preditivo das medidas implícitas e explícita da CMJ em um cenário, adaptado de
Correia (2003), que apresentava uma vítima inocente contaminada pelo vírus HIV. O Estudo
2 foi desenvolvido e divulgado do mesmo modo que o Estudo 1. Quem optasse por participar
do Estudo 2, respondeu a um primeiro TAI, depois deveria responder à medida explícita, em
seguida responder ao segundo TAI e por fim avaliar o cenário e informar dados
sociodemográficos. A avaliação do cenário envolveu itens sobre a responsabilidade da
vítima. Resultados e implicações: o padrão de correlações entre as medidas e a análise de
consistência interna foi considerado satisfatório para as medidas implícitas, embora a medida
explícita tenha apresentado um melhor potencial explicativo. Os Estudos 1 e 2 apresentaram
evidências de validade de medidas indiretas de CMJ implícita enquanto traço disposicional,
nos possibilitando o instrumental necessário para desenvolver os estudos que permitam
alcançar o objetivo principal da dissertação. Estudo 3: teve como objetivo testar o papel
moderador da categoria social da vítima (endogrupo X exogrupo) na relação entre CMJ
explícita\ implícita e a responsabilização de vítimas. A hipótese é que, embora membros do
exogrupo sejam mais responsabilizados que membros do endogrupo, apenas quando
avaliados membros do endogrupo a CMJ exercerá influência na responsabilização da vítima,
já que apenas vítimas do endogrupo tendem a gerar uma ameaça à CMJ. Método: 102
participantes responderam a medidas explícita e implícita da CMJ, avaliaram a
responsabilidade de uma vítima (endogrupo X exogrupo) e informaram dados
sociodemográficos. O cenário apresentava uma vítima de bala perdida, que na condição de
endogrupo era apresentado como estudante universitário e na condição de exogrupo como
usuário de crack. A amostra foi composta exclusivamente por estudantes universitários que
foram convidados a participar do estudo em um campus de uma universidade. Toda a coleta
foi feita em laboratório em sessões com até quatro participantes. Nos dados
sociodemográficos havia um item de checagem de manipulação experimental, em que o
participante deveria informar se era usuário de drogas e qual substância utilizava, a fim de
garantir a composição do usuário de crack como exogrupo. Resultados e implicações: através
de regressões lineares, verificou-se que a categoria social da vítima modera a relação da CMJ
com a responsabilização da vítima. A CMJ explicou a responsabilização apenas de membros
do endogrupo, como hipotetizado. No entanto, o efeito foi restrito à dimensão explícita da
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CMJ. Estudo 4: Considerando os achados do Estudo 3, e o entendimento que em cenários
deliberativos medidas explícitas costumam ser melhores preditores que medidas implícitas
(Fleischhauer, Strobel, Enge, & Strobel, 2013), o Estudo 4 teve como objetivo testar o papel
moderador da categoria social da vítima na relação entre CMJ e responsabilização em
cenários distintos: baixa e alta sobrecarga cognitiva. Com a manipulação dessa variável,
pretendeu-se criar cenários menos deliberativos. O Estudo 4 tem, então, um desenho
experimental entre participantes: 2 (categoria social da vítima: endogrupo e exogrupo) X 2
(cenário: baixa sobrecarga e alta sobrecarga). Permanecem as hipóteses do Estudo 3: embora
membros do exogrupo sejam mais responsabilizados que membros do endogrupo, a CMJ irá
predizer a responsabilização apenas para os membros do endogrupo. Adicionalmente, supõese que na condição de alta sobrecarga irá prevalecer o efeito da dimensão implícita da CMJ
enquanto que na condição de baixa sobrecarga irá prevalecer o efeito da dimensão explícita
da CMJ. Método: a amostra foi composta por 115 estudantes universitários que responderam
a medidas explícita e implícita da CMJ, avaliaram a responsabilidade de uma vítima
(endogrupo X exogrupo) em uma situação de sobrecarga (baixa X alta) e informaram dados
sociodemográficos. O cenário relatava o caso de uma vítima de bala perdida. A manipulação
da categoria social foi feita do mesmo modo que no Estudo 3, assim como sua respectiva
checagem de manipulação. Para a manipulação de sobrecarga, o cenário foi apresentado em
11 vinhetas. Para o estabelecimento da sobrecarga, restringiu-se o tempo de leitura do
cenário. O participante, na condição de sobrecarga alta, dispunha de 7 segundos para ler cada
vinheta. Para a condição de baixa sobrecarga, o tempo de leitura era livre. Essa manipulação
foi baseada em estudos anteriores (Knippenberg, Dijksterhuis, & Vermeulen, 1999) e na
realização de pré-testes. Para a checagem da manipulação da sobrecarga, o participante
deveria responder a um item sobre a pressão do tempo ao ler a notícia (“Você se sentiu
pressionado pelo tempo ao ler a reportagem?”) que variava de 1 (discordo totalmente) a 10
(concordo totalmente). Resultados e implicações: Verificou-se que nas situações em que a
CMJ explícita e implícita explicaram a responsabilização, o efeito se restringiu à avaliação de
membros do endogrupo. Os achados destes estudos corroboram a hipótese que vítimas do
endogrupo são mais ameaçadoras para a CMJ dos indivíduos e reafirmam, portanto, a
importância de considerar a categoria social da vítima para um entendimento adequado da
Hipótese do Mundo Justo. Aponta-se, como possíveis desdobramentos destes resultados, a
necessidade de adaptar para o contexto brasileiro a medida explícita que avalia a dimensão
pessoal da CMJ. A ausência desta medida limitou as conclusões sobre a validade do TAI
(Estudos 1 e 2) para a dimensão pessoal. Com a adaptação desta medida, será possível
comparar o poder preditivo de medidas direta e indireta para a dimensão pessoal assim como
foi feito (nos Estudos 3 e 4) para a dimensão geral da CMJ. Adicionalmente, considerando
que as dimensões geral e pessoal da CMJ tendem a se relacionar com fenômenos distintos (ao
menos quando avaliadas através de medidas diretas) (Bègue & Bastounis, 2003), podemos
desenvolver novos estudos compondo índices para as dimensões geral e pessoal (incluindo
suas respectivas dimensões explícita e implícita) e comparar seu potencial explicativo para
diferentes variáveis. Essa investigação permitiria uma compreensão mais completa sobre o
potencial preditivo da CMJ pessoal e geral por considerar, em um mesmo índice, as
dimensões explícita e implícita.
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Linha de Pesquisa: Psicologia Ambiental
CONSCIÊNCIA OU CONTINGÊNCIA? ENFOQUES ATITUDINAL, SITUACIONAL E
EM GOALS NA ELABORAÇÃO DE MENSAGENS PERSUASIVAS PRÓ-AMBIENTAIS
Autora: Ligia Abreu Gomes Cruz
Orientador: Fabio Iglesias
Introdução: Com a emergência das preocupações com a conservação do meio ambiente os
indivíduos são frequentemente estimulados a optar por comportamentos mais sustentáveis.
Isso pode envolver a promoção da reciclagem, a escolha por meios de transporte menos
poluentes, a economia de água ou energia, entre tantos outros. Pessoas e organizações têm
elaborado suas próprias intervenções para encorajar o comportamento pró-ambiental, sendo
que a mais comum é o uso de mensagens persuasivas, via publicidade, campanhas e cartazes
(Cialdini, 2003). Entretanto, essas mensagens populares são frequentemente baseadas na
intuição, no senso comum ou em estratégias e resultados difundidos de estudos atitudinais na
área. Por isso muitas delas falam da necessidade de se ter “consciência ambiental” e do papel
que as pessoas devem ter na mudança da situação, incluindo imperativos e apelos sobre dever
(certo e errado), estratégias para sensibilização e acentuação do problema, dentre outros. O
apelo à “consciência” oferece grandes limitações observáveis na prática, sendo vago e pouco
operacionalizável, além de não poder ter seu efeito mensurado. Por outro lado, a reatância
psicológica frente a imperativos é um fenômeno amplamente conhecido, gerando reações
opostas às planejadas (Gifford, 2011). Além disso, a inconsistência entre atitude e a emissão
do comportamento é um problema clássico em psicologia e a relação entre atitude próambiental e comportamento correspondente não é direta e é sujeita a muitas influências
(Kollmuss & Agyeman, 2002; Steg & Vlek, 2009). A tradição da teoria da norma focada
(Cialdini, Reno & Kallgren, 1990; Cialdini, 2003; Goldstein, Cialdini & Griskevicius, 2008)
aponta para problemas em salientar normas descritivas (o que a maioria das pessoas faz),
quando estas contrariam as normas injuntivas (o que deve ser feito). Estudos em psicologia
social e ambiental envolvendo prompts - mensagens sinalizando o comportamento esperado
no local de sua emissão - têm guiado algumas iniciativas mais eficazes na elaboração de
mensagens pró-ambientais. Winter et al (1998) mostraram, por exemplo, que mensagens
prescritivas afirmativas têm melhor efeito do que as formuladas no negativo, enquanto
Schultz et al (2007) mostraram como garantir os efeitos construtivos e evitar os indesejáveis
no marketing de normas sociais injuntivas e descritivas. Essa abordagem, no entanto, ainda
carece de desenvolvimento e deve oferecer melhores soluções do que aqueles ingenuamente
baseadas em mudanças de consciência. Assim, propõe-se que a abordagem científica para
estudo e elaboração de mensagens pró-ambientais tenha como foco o conceito de
contingência, que ressalta a noção básica de que tais mensagens são antecedentes de um
comportamento, seguido por sua vez de consequentes específicos. Qual deve ser, portanto, o
alvo de manipulação da mensagem? Reconhecendo duas abordagens básicas – atitudinal e
situacional – para a escolha entre antecedentes, qual a diferença do efeito causado pelas duas?
Objetivos: O objetivo geral desta pesquisa é investigar abordagens na escolha de antecedentes
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para elaboração de mensagens persuasivas pró-ambientais, bem como a diferença no efeito de
abordagens distintas para o indivíduo. O Estudo 1 visa a desenvolver uma medida para
identificação do antecedente mais influente em uma situação de escolha por realizar um
comportamento pró-ambiental (p.ex., separar lixo reciclável). Assim, desenvolveu-se
inicialmente uma escala baseada na teoria dos goal-framings (Steg e Vlek, 2009). Com base
no Estudo 1, surgiu a necessidade de explorar as diferenças entre elaborar mensagens
persuasivas pró-ambientais por meio dos enfoques atitudinal, situacional e baseados em goals
(metas). O Estudo 2, de caráter teórico, tem como objetivo apresentar, contrastar e propor
uma relação conceitual entre as perspectivas atitudinais e situacionais de antecedentes do
comportamento pró-ambiental. O Estudo 3 tem como objetivo investigar o efeito de
mensagens atitudinais, situacionais e baseadas em goals, no comprometimento verbal das
pessoas com o comportamento pró-ambiental e na reação emocional à mensagem persuasiva.
Método: O Estudo 1 partiu do framework integrativo de antecedentes motivacionais do
comportamento pró-ambiental proposto por Steg e Vlek (2009). Os autores reúnem estes
antecedentes em três goal-frames (enquadramento dos processos cognitivos por metas):
hedonista, de ganho e normativo. A partir da literatura sobre esta perspectiva, sobre o
conceito de goal e sobre situações típicas envolvendo comportamento pró-ambiental, foram
elaborados 30 itens para uma escala de atribuição de intensidade de 0 (nada) a 10
(totalmente) do “quanto influencia em minha decisão, quando decido separar o lixo
reciclável”. Após validação semântica e por juízes, restaram 19 itens respondidos por 109
estudantes universitários de duas cidades brasileiras. No Estudo 2, de cunho teórico,
pretende-se apresentar a diversidade de antecedentes atitudinais mais comuns ao
comportamento pró-ambiental, integrando-os sob a estrutura da atitude ambiental proposta
por Milfont e Duckitt (2004). Os fatores situacionais no estudo do comportamento próambiental serão analisados por meio dos estudos com prompts e normas sociais, bem como
por meio da proposta dos nudges (Thaler & Sunstein, 2008). Finalmente, o conceito de goals
e a teoria goal-framing para comportamento pró-ambiental (Steg & Vlek, 2009 ) serão
apresentados como possível ligação conceitual entre as variáveis atitudinais e situacionais.
No Estudo 3 será realizado um survey com três cenários diferentes, em que são apresentadas
mensagens persuasivas pró-ambientais idênticas em formato, variando apenas o enfoque do
texto da mensagem: atitudinal, situacional e em goals, num delineamento entre-sujeitos. Após
visualizar a mensagem, um questionário servirá para a mensuração das variáveis
dependentes, incluindo a resposta emocional à mensagem e o comprometimento verbal com
comportamento pró-ambiental. A resposta emocional com relação à mensagem será medida
por itens adaptados do instrumento Feeling Toward Ads (Edell & Burke, 1987), que mede
afetos positivos e negativos com relação à um anúncio. O comprometimento verbal em emitir
comportamento pró-ambiental (p.ex..: “eu estaria disposto a usar a bicicleta”; “eu não entraria
para um grupo de ambientalistas”) será medido pela Ecology Scale (Maloney & Ward, 1973).
Resultados esperados e implicações: De maneira geral, espera-se contribuir teórica e
empiricamente para a literatura sobre elaboração de mensagens persuasivas pró-ambientais,
sugerindo e desenvolvendo um enfoque contingencial. O Estudo 1 já apontou para uma
organização empírica distinta da prevista pela teoria dos goal-frames, com relação ao
conjunto de antecedentes motivacionais do comportamento pró-ambiental. Análises fatoriais
revelaram a existência de dois fatores organizadores das variáveis que influenciam a escolha
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por separar lixo reciclável: elementos assituacionais, transcendentes e abstratos; elementos
adaptativos, imediatos e situacionais. Isso implica discutir a possibilidade da existência de
dois enfoques cognitivos quando ocorre uma escolha pró-ambiental. O Estudo 2 envolverá a
análise dessa realidade, sugerindo um papel para o conceito de goals entre as perspectivas
atitudinais e situacionais. Acredita-se que o conceito de goals pode aproximar abordagens
distintas e servir como foco em intervenções que pretendem ir além de apelos atitudinais ou
arranjos físicos no ambiente. Além disso, uma descrição teórica das abordagens atitudinais e
situacionais pode fornecer maior esclarecimento sobre os viéses em intervenções na área. A
partir do Estudo 3 espera-se encontrar diferenças na resposta afetiva e no efeito no
comprometimento verbal quando variados os tipos de enfoque nas mensagens. Estudos deste
tipo podem contribuir para compreender as consequências de diferentes mensagens para os
indivíduos. Acredita-se que trabalhar com contingências operacionalizáveis é uma forma de
superar o uso de apelos ineficientes, porém frequentes, das campanhas de “conscientização”.
Palavras-chave: Comportamento pró-ambiental, mensagens, antecedentes motivacionais,
antecedentes situacionais, goals.
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Linha de Pesquisa: Cultura, Organizações e Bem-Estar
O QUE É REALIZAÇÃO PROFISSIONAL E COMO ALCANÇÁ-LA: INTERFACES
COM MOTIVAÇÃO, CONCEITOS AUTO-REFERENTES E COMPROMETIMENTO
Autora: Ligia Carolina Oliveira Silva
Orientadora: Juliana Barreiros Porto
Introdução: O campo de estudos sobre carreira tem evidenciado que as pessoas têm se
tornado cada vez mais responsáveis pelo seu próprio sucesso profissional e construído suas
carreiras com base no que mais importa para elas. Esta ideia se alinha com os conceitos de
carreira sem fronteiras (Arthur & Rousseau, 1989) e carreira proteana (Hall, 2002), que
postulam que a carreira de um indivíduo não se limita mais a uma única organização e
representa a realização dos valores profissionais do indivíduo. O conceito de realização
profissional se insere neste contexto, sendo definido como a percepção de um indivíduo de
ter alcançado ou de estar no caminho para alcançar suas metas de carreira. A realização
profissional apresenta duas dimensões: o conteúdo e a avaliação de metas de carreira. Dentre
os aspectos que poderiam influenciar a realização profissional, destaca-se a motivação e os
mecanismos de alcance de metas. A orientação para alcance de metas representa um destes
mecanismos, sendo compreendida como o propósito do engajamento em tarefas, de forma
que o tipo específico de meta adotado por uma pessoa cria um mecanismo através do qual o
indivíduo interpreta e experimenta contextos de alcance de metas (Elliot, 2005). As
orientações para alcance de metas se dividem em a) maestria (orientação intrapessoal – foco
no desenvolvimento de competências, aprendizado e compreensão efetiva da tarefa); e b)
desempenho (orientação interpessoal – foco em ser melhor que os outros e receber
reconhecimento). Hipotetiza-se que a orientação de maestria teria um maior impacto na
realização profissional, devido à natureza intrapessoal da realização. Duas variáveis que
poderiam influenciar esta relação são o comprometimento com a carreira e com metas. O
primeiro é compreendido como o investimento de energia e persistência nas metas de carreira
(Goulet & Singh, 2002). Já o comprometimento com metas é basicamente a determinação de
uma pessoa para alcançar uma meta (Locke & Latham, 1990). Ainda no tocante a
mecanismos de motivação/alcance de metas, tem-se a teoria do fit regulatório (Cesario,
Higgins & Scholar, 2008), que postula que as estratégias que alguém usa para atingir uma
meta devem ser compatíveis com a sua orientação regulatória, que pode ser de promoção ou
prevenção. A teoria do fit regulatório se associaria com a realização professional pelos
seguintes motivos: quando uma pessoa experimenta o fit, ela (1) sente que está fazendo o que
é certo para alcançar uma meta; (2) aumenta seu engajamento na tarefa que levaria ao alcance
da meta. Sendo assim, hipotetiza-se que a presença do fit regulatório aumentaria o grau de
satisfação de uma pessoa com o quanto ela avançou em relação ao alcance de seus objetivos
de carreira, ou seja, melhoraria a avaliação do alcance de objetivos. Adicionalmente, dois
aspectos individuais poderiam influenciar esta avaliação do alcance de objetivos: autoeficácia e auto-estima. A primeira representa a crença de uma pessoa em sua capacidade de
ser bem-sucedida em situações específicas (Bandura, 1997), enquanto a segunda representa
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uma avaliação subjetiva que uma pessoa faz de si mesma como sendo intrinsecamente
positiva ou negativa em algum grau (Sedikides & Gregg, 2003). Objetivos: O objetivo deste
projeto de pesquisa é definir realização profissional e analisar como ela pode ser afetada por
mecanismos de motivação/alcance de metas, conceitos autorreferentes e comprometimento.
Três estudos são propostos para alcançar este objetivo. O primeiro visa definir o que é
realização profissional e encontrar evidências de validade para uma escala de realização
profissional; o segundo estudo será correlacional e analisará a relação entre a orientação de
maestria e o conteúdo da realização profissional, sendo esta relação mediada por
comprometimento com a carreira e com metas; o terceiro estudo será experimental e
verificará de que forma a presença ou ausência de fit regulatório influencia a avaliação da
realização profissional, sendo esta relação mediada por auto-eficácia e auto-estima. Método:
No estudo 1, os participantes foram compostos por 406 pessoas que estavam trabalhando no
momento, de ambos os sexos e diversos níveis de escolaridade e ocupações. O instrumento
utilizado foi a versão preliminar da Escala de Realização Profissional (Oliveira-Silva &
Porto, a.d.), que passou por análise semântica e de juízes. Após pesquisa de validação,
realizou-se a análise dos componentes principais e a análise fatorial, separadamente para as
duas partes da escala (conteúdo e avaliação de metas de carreira). Também foram realizadas
análises de correlação bivariada devido à necessidade de validação divergente da escala com
outros instrumentos (satisfação, florescimento e bem-estar no trabalho, sucesso na carreira e
desenvolvimento profissional). No estudo 2, participarão da pesquisa professores
universitários de uma mesma instituição. Eles responderão a Escalas de Realização
Profissional (parte de conteúdo de metas de carreira, com 22 itens, 4 fatores e índice de
confiabilidade entre .84 – escala de importância de metas – e .91 – escala de alcance de
metas) e de orientação para alcance de metas, conhecida como Framework of Achievement
Goals for a Work Domain (Baranik, Barron & Finney, 2007). Esta escala apresenta 18 itens,
quatro fatores (promoção/prevenção de maestria e de desempenho) e índices de
confiabilidade entre .69 e .82. Necessita de tradução e estudo de validação. Para cada
professor será pedido que indique um colega de trabalho para avaliar seu comprometimento
com metas e com a carreira. Estes serão medidos através da Escala de Comprometimento
com a Carreira de Magalhães (2013), com 12 itens e três fatores (identidade, planejamento e
resiliência) e da Reviewed HWK Goal Commitment Assessment (Klein, Wesson,
Hollenbeck, Wright & DeShon, 2001), com cinco itens (unidimensional) e consistência
interna de .74. A última necessita de tradução e estudo de validação. Para analisar os dados
será utilizada Modelagem por Equações Estruturais. No estudo 3, participarão da pesquisa
estudantes de graduação de cursos diversos, que serão aleatoriamente designados para uma
das quatro condições experimentais, sendo elas: 1) foco de prevenção e estratégia de
prevenção (fit); 2) foco de prevenção e estratégia de promoção (não-fit); 3) foco de promoção
e estratégia de promoção (fit); 4) foco de promoção e estratégia de prevenção (não-fit). Estas
condições são relativas à indução do fit regulatório, proposta por Cesario, Higgins and
Scholar (2008) e compreende aspirações e obrigações do indivíduo. A cada participante será
solicitado que liste 1 meta e até 8 estratégias para alcançar esta meta, de acordo com as
condições experimentais. Após a manipulação, participantes responderão as escalas de: Autoeficácia Geral Percebida (EAGP), de Sbicigo, Teixeira, Dias and Dell’Aglio (2012), com 10
itens (unidimensional) e confiabilidade de .85.; de Estado da Auto-estima (State Self-Esteem
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Scale – SSES), de Heatherton & Polivy (1991), com 7 itens e confiabilidade de .92.
(necessita de tradução e estudo de validação); de Realização Profissional – parte de avaliação
de metas de carreira, com 4 itens (unidimensional), confiabilidade de .78 e 49,5% de
variância explicada. Para analisar os dados, serão realizadas ANCOVAS e análises de
regressão múltipla. Resultados esperados e implicações: Com o presente projeto se espera
contribuir para preencher lacunas na área de orientação de carreira e alcance de metas. Além
disso, espera-se contribuir para uma melhor compreensão do que é realização profissional e
quais mecanismos internos influenciam os tipos de metas que as pessoas perseguem, assim
como a avaliação que fazem acerca do seu alcance de metas. Propõe-se percorrer um
caminho que vai desde a definição de realização profissional, passando pelo desenvolvimento
de uma medida e chegando aos possíveis antecedentes da realização. Uma vez que este
projeto de pesquisa envolve tarefas importantes na construção do conhecimento em
Psicologia, tais como proposição de um conceito, construção de um instrumento de medida,
análise de associação entre variáveis e realização de um experimento, espera-se assim atender
às expectativas para uma tese de doutorado e contribuir para o avanço da Psicologia
Organizacional e do Trabalho.
Palavras-chave: realização profissional, carreira, metas, fit regulatório, conceitos
autorreferentes
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Linha de Pesquisa: Aprendizagem, processos psicossociais e mudanças nas organizações
PRÁTICAS DE MUDANÇA ORGANIZACIONAL - IMPACTO NA PERCEPÇÃO E NA
ATITUDE FRENTE A MUDANÇA
Autora: Lilian Cristina Palhares Machado
Orientadora: Elaine Rabelo Neiva
Introdução: As organizações da atualidade estão inseridas em um cenário dinâmico e
competitivo, que as obriga a uma rápida adaptação para permanecerem ativas no mercado.
Independente do ramo de atuação, o grande desafio dessas empresas é encontrar meios para
manter seu capital estrutural atualizado e seu capital humano bem desenvolvido. Para Ranieri
(2011), as forças internas da organização, tais como mudanças nas equipes de trabalho,
aperfeiçoamento das políticas e procedimentos são tentativas para antecipar ou adaptar-se às
mudanças advindas das forças externas, como novas tecnologias, novos mercados e novas
legislações. As mudanças externas são precursoras das práticas de mudança organizacional.
Para Neiva & Paz (2012), mudança organizacional é “Qualquer alteração, planejada ou não,
em componentes que caracterizam a organização como um todo – finalidade básica, pessoas,
trabalho, estrutura formal, cultura, relação da organização com o ambiente –, decorrente de
fatores internos e/ou externos à organização, que traz alguma consequência, positiva ou
negativa, para os resultados organizacionais ou para sua sobrevivência”. A literatura
acadêmica (Ranieri, 2011)propõe um conjunto de práticas de gestão que descrevem as
intervenções que ocorrem nos processos de mudança organizacional. Neste trabalho serão
citadas cinco delas. A primeira é a identificação da necessidade ou a preparação para a
mudança, também denominada de diagnóstico e análise. Buchanan et al. (2005) afirmam que
o processo de identificação da necessidade de mudança, facilita o desenvolvimento de uma
nova visão organizacional. Para apresentar a liderança, como segunda prática, pode-se citar
Kotter (1996). Este autor afirma que as transformações começam bem se há um bom líder
que entenda a real necessidade de transformar, para que seus liderados também se
comprometam com a mudança. A comunicação é a terceira prática. Lewis et al. (2006)
argumentam que a facilidade de comunicação durante o processo de mudança, permite
entender o que, quando e por que a organização está mudando, o que facilita a aceitação e
adaptação das novas circunstâncias. As duas últimas práticas de mudança são compensação e
incentivos e o treinamento. Também é Kotter (1996) que afirma que a compensação pode ser
fator de influência na aceitação da mudança. Segundo ele, o sistema de compensação e
incentivos pode determinar o interesse das pessoas pela nova visão da empresa ou a
manifestação por seus próprios interesses. Quanto ao treinamento, Abbad, Pilati & Pantoja
(2003) afirmam que este é um importante e relevante tópico da Psicologia Aplicada que
contribui para saber lidar com as rápidas mudanças sociais, tecnológicas e econômicas que
são vividas pelos membros das organizações. Tendo as cinco práticas de mudança
estabelecidas, serão feitas as relações entre essas práticas, a percepção de mudança e a atitude
frente a mudança. Como mecanismo de avaliar os resultados alcançados pelos processos de
mudança, a percepção de mudança fornece informações sobre quais os conteúdos que foram
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alterados no ambiente organizacional. A percepção de mudança é avaliada a partir do tipo de
mudança notado pelos participantes. O modelo de Burke & Litwin (1992) retrata os
conteúdos presentes nos dois tipos básicos de mudança: mudanças transacionais (de menor
intensidade) e mudanças transformacionais (mudança que gera grandes alterações nos
componentes principais da organização). Neste modelo, a partir da identificação do conteúdo
de mudança organizacional as características do sistema organizacional são estabelecidas,
conforme apresenta Neiva & Paz (2007). As atitudes em relação à mudança refletem
respostas estáveis dos indivíduos frente aos processos de mudança, configurando avaliações
positivas ou negativas do objeto mudança nas organizações. Ranieri (2011) encontrou que as
práticas de gestão da mudança organizacional influenciam os resultados dos processos de
mudança percebidos pelos indivíduos. Assim, esse estudo procura relacionar as práticas de
gestão adotadas pelas organizações durante os processos de mudança, com as atitudes que os
indivíduos apresentam em relação a esse objeto e os resultados percebidos do processo de
mudanças. Neiva & Paz (2012) apresentam que as atitudes em relação à mudança
influenciam os resultados percebidos dos indivíduos com os processos de mudança.
Objetivos: Este trabalho tem como objetivos: verificar se as práticas de mudança
organizacional impactam na percepção de mudança; verificar se as práticas de mudança
organizacional impactam nas atitudes frente a mudança; verificar se as atitudes frente à
mudança organizacional influenciam os resultados percebidos com a mudança e testar a
relação de mediação entre as práticas de gestão da mudança, as atitudes frente às mudanças
organizacionais e os resultados percebidos com o processo de mudanças. As hipóteses que
serão testadas são H1: As práticas de mudança organizacional influenciam na percepção de
mudança; H2: A atitude frente a mudança influencia na percepção de mudança; e H3: As
práticas de mudança influenciam positivamente nas atitudes frente a mudança. H4: as atitudes
frente à mudança mediam a relação entre práticas de gestão da mudança e resultados
percebidos com os processos de mudança. Método: O público alvo será formado por pessoas
de diferentes organizações que já tenham passado por processos de mudança. A princípio,
não será trabalhada uma única empresa, uma vez que a amostra será aleatória por
acessibilidade. A pesquisa possui o caráter de recorte transversal, com amostra mínima
apontada pelo G-Power de 112 sujeitos, adicionados aos sujeitos necessários para identificar
os indícios de validade do instrumento de práticas de gestão da mudança para amostras
brasileiras. Os instrumentos de pesquisa serão aplicados de forma física e virtual, verificando
inclusive, se haverá diferença significativa entre os tipos de aplicação. Os instrumentos
utilizados para a presente pesquisa serão o Questionário de Avaliação das Práticas de Gestão
de Mudança Organizacional validado por Ranieri (2011) para avaliar as cinco práticas de
mudança organizacional (diagnóstico e alinhamento, liderança, comunicação, compensação e
incentivos e treinamento); a Escala de atitudes em relação a mudanças validada por Neiva,
Ros & Paz (2004) – avaliando ceticismo, temor e aceitação das mudanças organizacionais; e
a Escala de Percepção de Mudanças Organizacionais com indícios de validade apontados por
Domingos & Neiva (2013) e Picchi (2010), avaliando os resultados dos tipos de mudança
transacional (ou contínua) e transformacional (ou radical). Para análise dos dados será
utilizada a técnica de modelagem por equação estrutural (MME). Resultados esperados e
implicações: Este trabalho tem como interesse as áreas de estudo das práticas de mudança
organizacional e sua influência sobre a percepção de mudança e sobre a atitude em face a
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mudança. O empenho de realizar esta pesquisa se dá pela importância que seus resultados
oferecerão. Do ponto de vista científico, a possibilidade de aprofundar o conhecimento sobre
mudanças organizacionais permitirá dar o suporte para orientação e aplicação dos programas
de intervenção, além de contribuir para as formulações teóricas da área (Neiva & Paz, 2012).
Trata-se de um estudo que busca fomentar os conhecimentos sobre o processo de mudanças
na organização, delimitando conteúdos de intervenções. Uma vez que os contextos
econômico, social e tecnológico estão em constantes mudanças, estudos que realizem
avaliações da mudança organizacional são de grande relevância. Do ponto de vista prático, a
análise dos resultados apresentados por indivíduos de diferentes cenários organizacionais,
mercados e áreas de atuação, permitirá compreender os fatores que influenciam a percepção
de mudança e as atitudes frente à mudança, podendo auxiliar a gestão organizacional no
planejamento e na intervenção que visem as mudanças nas organizações. Espera-se ainda que
os resultados contribuam para construir planos de ação que tornem os processos de mudança
mais naturais e satisfatórios dentro das organizações, principalmente no modo que são
subsidiados pela utilização de práticas de mudança.
Referências
Abbad-OC, G., Pilati, R., & Pantonja, M. (2003). Avaliação de treinamento: análise da
literatura e agenda de pesquisa. Revista de Administração, São Paulo, v.38, p. 205-218.
Buchanan, D., Fitzgerald, L., Ketley, D., Gollop, R., Jones, J. L., Lamont, S. S., & et al.
(2005). No going back: a review of the literatura on sustaining organizational change.
International Journal of Management Reviews, v.7, 189-205.
Burke, W., & Litwin, G. (1992). A causal model of organizational performance and change.
Journal of Management, v. 18(1), pp. 523-545.
Domingos, S. G. (2009). Influência dos fatores de capacidade organizacional na percepção de
mudança. Dissertação (Mestrado), 112f. Universidade de Brasília.
Greenwood, R. E., & Hinnings, C. R. (1996). Understanding radical organizational change:
bringing together the old and the new institutionalism. Academy of Management Review, v.
21(4), pp. 1022-1054.
Kotter, J. (1995). Leading Change: Why Transformation Efforts Fail. Harvard Business
School Press, 59-67.
Lewis, L. K., Schmisseur, A. M., Stephens, K. K., & Weir, K. E. (2006). Advice on
communicating during organizational change: the content of popular press book. Journal
Business Communication, pp. 113-137.
Neiva, E. R. (2004). Percepção de mudança individual e organizacional: o papel das atitudes
e características organizacionais. Tese (Doutorado), 270f. Universidade de Brasília.
Neiva, E. R., & Paz, M. T. (2007). Percepção de mudança organizacional: um estudo em uma
organização pública brasileira. Revista de Administração Contemporânea, v.11(1), 31-52.

41

Neiva, E. R., Ros, M., & Paz, M. T. (2004). Validacion de una escala de actitudes ante el
cambio organizacional. Revista de Psicologia del Trabajo e das Organizaciones, v. 20(1), 930.
Picchi, T. C. (2010). Educação Corporativa: ajuste com sistemas de gestão de pessoas e
resultados de treinamento nos níveis individual e organizacional. Dissertação (Mestrado),
116f. Universidade de Brasília.
Ranieri, A. B. (2011). Change management practices: Impact on perceived change results.
Journal of Business Research, v.64, pp. 266-272.
Palavras-chave: práticas de mudança, percepção e atitude.

42

Linha de Pesquisa: Cultura, Organizações e Bem-Estar
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA HOMOSSEXUALIDADE NO AMBIENTE DE
TRABALHO: UM ESTUDO DA ZONA MUDA
Autora: Lislly Telles de Barros
Orientadora: Ana Lúcia Galinkin
Introdução: O objeto de estudo desta pesquisa são as representações sociais (explicitas e não
explicitas) acerca dos homossexuais no ambiente de trabalho. Para tanto, utilizar-se-á a
Teoria das Representações Sociais, seguindo a perspectiva estrutural proposta por Abric
(1976). A TRS é uma construção do senso comum, voltada para a produção de sentidos e,
também, a assimilação do conhecimento científico pelo pensamento social (Almeida & cols.,
2000). As representações sociais se referem a um conjunto de elementos – informações,
crenças e opiniões – sobre um determinado objeto. Seriam o produto e o processo de uma
atividade mental pela qual um indivíduo ou um grupo reconstitui o real com que se confronta
e lhe atribui uma significação específica (Abric,1998). Para Moscovici (2013) “o propósito de
toda representação é tornar algo não familiar, ou a própria não familiaridade, familiar”.
Mourão & Galinkin (2007) comentam que “na experiência cotidiana com um dado fenômeno
ou objeto significativo para os sujeitos, estes constroem representações sociais sobre o
fenômeno ou objeto”. As representações sociais possibilitam a compreensão e explicação da
realidade, orientam e justificam as ações do sujeito e grupos, conferindo-lhes legitimidade e
autoridade (Anchieta & Galinkin, 2005). Abric (1998) ressalta quatro funções das
representações: (a) função de saber, que permite que os atores sociais adquiram
conhecimento, assimilando-os e compreendendo os fenômenos em coerência com o
funcionamento cognitivo e os valores pessoais; (b) função identitária, que serve para manter
uma imagem positiva do grupo no qual está inserido; (c) função de orientação, guia para a
ação; (d) função justificadora, que permite ao indivíduo justificar sua tomada de posição e
comportamentos. Salienta que as representações sociais são determinadas, ao mesmo tempo,
pelo próprio sujeito (construção histórica), pelo sistema social e ideológico, no qual este se
encontra inserido, e pela natureza da relação que mantem com os sistemas (Abric, 2001).
Estes sistemas distribuem-se em central e periférico. O sistema central, ou núcleo central, tem
característica mais estável e rígida, sendo responsável pela organização de todo o sistema
representacional e por atribuir significado às representações. Está ligado aos valores e
normas, definindo os princípios fundamentais em torno dos quais se constituem as
representações. Por esse motivo, o conteúdo do núcleo é mais duradouro e evolui de forma
lenta e gradual. O sistema periférico tem características mais flexíveis, acessíveis, individuais
e móveis, relacionadas ao contexto imediato e contingente. A análise do sistema periférico é
importante no estudo dos processos de transformação das representações, visto se tratar de
um indicador de futuras alterações ou sinal de evolução, nas situações onde a transformação
de uma representação está em curso. Estudos demonstram que as representações constantes
do sistema periférico tem a função de proteger o conteúdo do núcleo e, para tanto,
influenciam sobremaneira o comportamento do indivíduo, bem como são influenciadas pelo
contexto social, sofrendo os efeitos da normatividade ou desejabilidade social. Sustenta-se
uma relação mútua entre a prática e a representação social; práticas dissonantes das
representações podem fomentar a criação de esquemas estranhos ou levar a modificação da
prática ou das representações do núcleo. Abric (2001) considera a existência de elementos no
núcleo que são ativados em determinados momentos ou situação e desativados em outros,
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definidos por “zonas mudas”. A zona muda constitui um espaço de representações
pertencentes e partilhadas em um determinado grupo, mas que não se revelam facilmente por
não serem condizentes com as normas sociais vigentes (Furtado, 2009). Os estereótipos
negativos e os preconceitos incluem-se nesta categoria de elementos contra normativos.
Segundo Menin (2006), para revelar o conteúdo da zona muda é preciso reduzir a pressão
normativa sobre o sujeito da pesquisa. Em certas situações os elementos da “zona muda” se
expressam, sendo a pesquisa um meio de investigar tais elementos. O estudo das
representações sociais e da “zona muda” permitirá identificar o conteúdo das representações
sociais sobre homossexuais no ambiente de trabalho, bem como conhecer sua estrutura e a
expressão de conteúdos contra normativos. A relevância desta pesquisa pode ser descrita com
base em três aspectos. Do ponto de vista social, acredita-se que o estudo apresenta uma
temática atual em face das transformações sociais e culturais que incidem no mundo do
trabalho e colocam novos problemas e desafios aos gestores. A análise das representações
sociais dos participantes e o estudo da “zona muda” possibilitarão conhecer melhor o
processo das representações sociais e suas prováveis transformações, assim como o “não
dito”, sobre o tema a ser investigado. Do ponto de vista institucional, espera-se que o estudo
contribua para a compreensão dos fenômenos e situações que descrevem atitudes de
preconceito e discriminação aos homossexuais, de modo a fornecer elementos para a
implantação de políticas voltadas para o fortalecimento de uma cultura de inclusão e apoio à
diversidade. Do ponto de vista científico, esta pesquisa sustenta-se pela possível contribuição
teórico-metodológica ao tema das diversidades sexuais e situações de preconceito e
discriminação dos homossexuais no trabalho, e o desenvolvimento dos estudos da “zona
muda” das representações sociais. Objetivo(s): o objetivo geral consiste em investigar o
conteúdo e a estrutura das representações sociais que se constituem sobre os homossexuais no
ambiente de trabalho, considerando os elementos explicitados e não explicitados (zona muda
ou mascarada) e a maneira como os homossexuais percebem sua inserção neste ambiente.
Objetivos específicos: a) identificar os elementos constituintes e estruturação das
representações sociais sobre homossexuais no ambiente de trabalho; b) verificar a existência
de uma “zona muda” das representações sociais; c) investigar a existência de preconceito e
discriminação dos homossexuais; d) como os homossexuais percebem os relacionamentos no
ambiente de trabalho; d) correlacionar as percepções dos homossexuais com as
representações sociais identificadas por outros funcionários. Sujeitos: participarão 100
sujeitos, homens e mulheres, de um órgão público no DF, e 8 sujeitos que se auto definem
como homossexuais. Método: trata-se de um estudo quali-quanti, fundamentado nos
pressupostos da Teoria das Representações Sociais, de Moscovici, e da Teoria do Núcleo
Central, de Abric, e Zona Muda de Guimelli. Divide-se em duas etapas: a) entrevistas
semiestruturadas, individuais, com oito homossexuais, identificados pela técnica de “bola de
neve”, para caracterização e entendimento da realidade vivenciada por estes no ambiente de
trabalho; b) aplicação do instrumento de evocação, baseado na técnica da associação livre,
apresentando como termo indutor “trabalhar com homossexuais é...”, com vistas à
identificação das representações sociais construídas na organização. Para apreciação das
entrevistas, utilizar-se-á a análise de conteúdo, categorial temática do tipo indutiva (sem
categorias definidas a priori), proposta por Bardin (1977). A análise das evocações será feita
pelo instrumento EVOC (Ensemble de Programmes Permettant l’Analyse dês Évocations),
que realiza um estudo das frequências e ordens das evocações, permitindo organizar e
reconhecer a estrutura das representações sociais, com seus possíveis elementos centrais e
periféricos. Por fim, serão considerados os perfis demográficos (idade, sexo, estado civil,
escolaridade) e profissiográficos (cargo, lotação, tempo de serviço público). Também será
solicitado o preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados
esperados e implicações: espera-se entender como ocorre o relacionamento entre
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homossexuais e heterossexuais no ambiente de trabalho, bem como identificar diferenças
entre as percepções dos indivíduos pesquisados, por meio do estudo das representações
sociais. Espera-se, ainda, identificar situações de preconceito e discriminação que possam
existir contra homossexuais. Implicações da pesquisa: a) teóricas: o cotejamento com a
literatura científica sobre representações sociais, em especial, a abordagem estrutural, de
Abric; acrescentar estudos que permitam melhor compreender a zona muda das
representações sociais; b) metodológicas: o uso de duas técnicas permitirá observar
correspondência entre os dados obtidos, partindo-se de diferentes pontos de vista. c)
aplicação: o estudo poderá resultar em uma avaliação que poderá fornecer subsídios à
formulação de políticas e programas de inclusão e apoio à diversidade nas organizações.
Palavras-chave: social connectedness, morality, religiosity, individual differences.
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Linha de Pesquisa: Avaliação e Instrumentação Psicológica
FATORES QUE INFLUENCIAM O DESEMPENHO ESCOLAR – UM ESTUDO
LONGITUDINAL
Autor: Luís Gustavo do Amaral Vinha
Orientador: Jacob Arie Laros
Introdução: A educação no Brasil tem evoluído consideravelmente nas últimas décadas. De
acordo com o 11º Relatório de Monitoramento Global de Educação para Todos (UNESCO,
2014) nos últimos anos pode-se observar aumento do acesso ao ensino fundamental, com
94,4% das crianças entre 7 e 14 anos na escola, redução das taxas de analfabetismo entre
jovens e adultos e avanço no acesso à educação secundária. Além disso, verifica-se também a
melhoria do ensino: através dos resultados do Programa Internacional de Avaliação de
Alunos (PISA) observa-se que o país apresenta entre 2003 e 2013 um dos maiores aumentos
da proficiência média dos alunos (OECD, 2013). Entretanto, inúmeros são os problemas
relacionados com a educação brasileira, apesar dos avanços. Quando comparado com outros
países, o Brasil apresenta desempenho inferior à maioria, entre os 65 países avaliados pelo
PISA, o país ocupa as posições 55, 58 e 59 em Leitura, Matemática e Ciências,
respectivamente (OECD, 2013). Além do desempenho médio inferior a maioria dos países
avaliados, temos no contexto nacional uma forte variação de desempenho de alunos entre as
regiões e entre as diferentes redes de ensino. Dessa forma, vencida algumas etapas
fundamentais como a universalização do acesso à rede de ensino, o foco principal da
discussão passa a ser a qualidade do ensino. Uma condição importante e necessária para
avaliação da qualidade do ensino, em termos nacionais ou mesmo regionais, é a
disponibilidade de dados empíricos. Nesse sentido observamos também nas últimas décadas
grandes avanços: o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira) vinculado ao Ministério da Educação e Cultura, realiza periodicamente diversas
avaliações educacionais. Observa-se, portanto, um grande esforço por parte do governo na
geração de dados na área da educação. Esses dados, entretanto, na sua forma bruta não
ajudam muito, eles precisam ser transformados em informações úteis para gestores, pais e
alunos e para a população em geral. Diversos estudos têm sido realizados utilizando os dados
do Inep e Pisa com o objetivo de identificar os fatores que influenciam o processo de
aprendizagem no Brasil. Pode-se destacar os trabalhos de Laros, Marciano & Andrade
(2012); Soares (2007); Soares (2005); Bonamino, Alves & Franco (2010). O presente estudo
tem como objetivo estender a discussão e o conhecimento acerca dos fatores que influenciam
o desempenho escolar utilizando os dados relacionados à realidade brasileira e utilizando
metodologias avançadas de análise. O modelo conceitual utilizado no estudo será o mesmo
proposto por Soares (2005), desenvolvido a partir de modelos propostos por Coleman e cols.
(1966), Scheerens e Bosker (1997), Bryk, Lee e Smith (1993) e Cohen, Raudenbush e Ball
(2002). Objetivos: O presente estudo tem como objetivo principal a identificação de fatores
que influenciam o desempenho escolar dos alunos da rede pública. Considerando que esse
desempenho é influenciado por diversos fatores, individuais e contextuais, o estudo visa
analisar o impacto dos diferentes fatores, nos diferentes níveis. Mais especificamente, em
consonância com os resultados observados na literatura da área, o estudo visa mensurar o
impacto de variáveis no nível dos alunos como gênero, nível socioeconômico, estrutura
familiar, incentivo dos pais, atitudes e motivação dos alunos em relação aos estudos; no nível
da escola: estrutura, práticas pedagógicas, clima escolar e características de diretores e
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professores; e também características socioeconômicas do entorno da escola. Para alcançar tal
objetivo será necessária a utilização de diferentes bases de dados, tanto de avaliações em
larga escala como dados relacionados com escolas e dados demográficos. Esses dados em
geral apresentam diversos problemas, como falta de consistência e a existência de muitos
valores ausentes. Portanto o objetivo secundário do estudo é contribuir para o avanço da
pesquisa na área de avaliação educacional com o desenvolvimento de procedimentos
adequados a dados dessa natureza, e a utilização de técnicas estatísticas avançadas. Método:
O estudo utilizará diferentes fontes de informação, tendo como principal uma base de dados
relativa a um estudo recente realizado pela secretaria de educação de um estado da região
Nordeste do Brasil. Trata-se de um estudo longitudinal em que alunos do ensino médio foram
em 4 anos consecutivos, entre 2009 e 2012. Esses alunos também responderam a um
questionário socioeconômico. Como fontes secundárias de informações serão utilizados os
dados relativos à Prova Brasil e Censo Escolar gerados e administrados pelo Inep, além de
dados do censo populacional do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A base
principal de dados contém informações de alunos de ensino médio daquele estado. O
desempenho escolar dos alunos foi avaliado por meio de provas de Matemática e de Língua
Portuguesa, com foco na resolução de problemas e em leitura, respectivamente. Além do
desempenho escolar foi aplicado um questionário contextual composto por 47 questões
relacionadas com o perfil do aluno, estrutura e bens presentes nas casas, escolaridade dos pais
ou responsáveis, hábitos de leitura e incentivo dos pais aos estudos, trajetória e práticas
escolares. Os seguintes procedimentos de análise serão utilizados: Análise exploratória de
dados para verificação da integridade das bases de dados e da qualidade das respostas;
Análise de valores ausentes (Hair, 2005), visando a avaliação do tipo de dados ausentes,
possíveis impactos nos resultados e procedimentos de imputação de dados; Análise Fatorial
(Laros, 2012; Tabachnick & Fidell, 2007) e Teoria da Resposta ao Item (De Ayala, 2009)
para análise das escalas presentes nos questionários e Modelos Hierárquicos de Regressão
(Hox, 2010) para análise do desempenho dos alunos considerando que a população em
questão apresenta uma estrutura hierárquica. No estudo será utilizado o modelo hierárquico
com três níveis: (1) o primeiro nível corresponde às observações longitudinais dos alunos, os
resultados das provas aplicadas aos alunos em anos consecutivos; (2) o segundo nível é
relativo aos alunos e (3) o terceiro nível está relacionado com as características das escolas e
região onde essa está localizada. Resultados esperados e implicações: O nível
socioeconômico e escolaridade dos pais são fatores que influenciam o desempenho escolar
dos alunos, essa influência é observada em diversos estudos nacionais e internacionais, e
ainda para diversos autores essas variáveis são usadas como variáveis de controle. No
presente estudo espera-se verificar os efeitos do nível socioeconômico e escolaridade dos
pais, entretanto espera-se também identificar outras variáveis importantes no processo de
aprendizagem e que possam trazer informação útil para gestores da área de educação. Por
exemplo, as práticas pedagógicas e estrutura da escola são fatores que influenciam o
desempenho estudantil e podem ser melhorados através de iniciativas governamentais e
através de esforços pontuais de grupos de profissionais. Como resultado espera-se que o
trabalho aponte os fatores influentes e que isso possa ser usado como base para propostas de
mudanças na rede de ensino. Além disso, o estudo tem também o objetivo de discutir
metodologias de análise de dados e o uso de técnicas estatísticas avançadas que comportem a
complexidade das informações. Portanto, como resultado o estudo contribuirá com a
utilização de técnicas e métodos que poderão ser utilizados por outros pesquisadores.
Palavras-chave: desempenho escolar, modelos hierárquicos de regressão, questionários
contextuais, análise de dados longitudinais, dados secundários.
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Linha de Pesquisa: Conteúdo e Processos Psicossociais do Comportamento Humano
ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DE JOGOS DIGITAIS NO COMPORTAMENTO
PROSOCIAL
Autor: Mauricio Miranda Sarmet
Orientador: Ronaldo Pilati
Introdução: O impacto de diferentes meios de comunicação e entretenimento no
comportamento humano tem sido objeto de estudo há décadas (Prot & Anderson, 2013),
principalmente para se investigar possíveis efeitos benéficos ou prejudiciais a seus
consumidores. Conteúdos violentos levam pessoas a se comportarem de forma mais
agressiva? As mídias podem ser responsabilizadas por padrões de comportamento que elas
difundem? Os jogos digitais também são alvo destes questionamentos, principalmente em
função da sua crescente inserção no cotidiano dos indivíduos em diversos perfis sociais
(Mäyrä, 2008; McGonigal, 2011). Neste sentido, um grande número de revisões sistemáticas
e meta-análises sobre o tema apresentam evidências consistentes o bastante para sustentar, na
opinião de seus autores, a existência de uma relação entre a exposição a jogos digitais e
determinados comportamentos agressivos e prosociais (Anderson & Bushman, 2001;
Anderson et al., 2010; Barlett, Anderson, & Swing, 2009; Fischer, Greitemeyer,
Kastenmüller, Vogrincic, & Sauer, 2011; Greitemeyer & Mügge, 2014). Apesar de existirem
críticas com relação a aspectos metodológicos e à relevância prática associada a estes estudos
(Elson & Ferguson, 2013; Ferguson & Dyck, 2012; Ferguson, 2007, 2009a, 2009b), alguns
autores sugerem que pesquisas futuras não deveriam se debruçar sobre a existência do
fenômeno, mas sim sobre elementos processuais associados a ele (Bushman & Huesmann,
2014). Dentro desta lógica, parece ser coerente analisar o modelo teórico utilizado nestes
estudos, buscando evidências que o sustentem, bem como lacunas que podem ser respondidas
com pesquisas futuras. O presente projeto investiga, a partir da literatura da área, a influência
de jogos digitais sobre o comportamento prosocial, entendido como um conjunto amplo de
comportamentos realizados por um indivíduo de forma a beneficiar terceiros (Mikulincer &
Shaver, 2010; Penner, Dovidio, Piliavin, & Schroeder, 2005), englobando fenômenos como
ajuda, altruísmo, solidariedade e voluntariado e que envolvem aspectos individuais,
interpessoais e grupais (Stürmer & Snyder, 2010). Com relação ao modelo explicativo da
influência de mídias, este projeto parte do General Learning Model (GLM, de Buckley &
Anderson, 2006), no qual características contextuais e individuais geram, a partir do contato
do indivíduo com o jogo, inputs para três rotas que definem seu estado interno: cognitiva,
afetiva e de alerta (arousal). O GLM busca explicar efeitos de curto-prazo, relacionados a
processos de priming, e de longo-prazo, resultando em um processo de aprendizagem. Os
autores do GLM defendem que a exposição sucessiva e contínua a jogos com determinadas
características podem facilitar a ocorrência de comportamentos congruentes, por meio da
ativação de estados afetivos, estruturas cognitivas e scripts comportamentais, em situações
externas ao jogo. Apesar das evidências positivas acerca da influência de jogos no
comportamento (bem como nas rotas cognitiva, afetiva e de arousal), considera-se importante
ressaltar alguns pontos ainda controversos sobre a eficiência do modelo em explicar o
fenômeno. O primeiro diz respeito aos jogos utilizados nas pesquisas da área. Em pesquisas
experimentais, a estratégia mais comum é utilizar jogos comerciais diferentes para cada
condição (por exemplo, usando um jogo violento, um prosocial e um neutro), o que não
garante controle experimental dos estímulos manipulados, o que pode gerar efeitos
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interferentes (McMahan, Ragan, Leal, Beaton, & Bowman, 2011). Poucos jogos foram
desenvolvidos para se garantir a manipulação somente do tipo de papel que o jogador
desempenha. O segundo ponto é a escassez de estudos que avaliem como elementos
cognitivos e afetivos mediam a relação entre o tipo de jogo e o comportamento prosocial.
Apesar de já existirem estudos sobre o papel mediador da cognição neste fenômeno
(Greitemeyer & Osswald, 2010) e de atitudes implícitas e comportamento agressivo
(Bluemke, Friedrich, & Zumbach, 2009; Uhlmann & Swanson, 2004), esta relação ainda
necessita ser investigada de forma mais aprofundada. Por fim, o terceiro aspecto diz respeito
à forma como o GLM descreve o processo de avaliação das informações recebidas. Após a
exposição ao estímulo, este processo ocorre de forma imediata (Barlett & Anderson, 2013) e,
a depender da quantidade de recursos cognitivos e de quão satisfatório for o resultado desta
avaliação, um processo de reavaliação (mais controlado) pode ser ativado (Anderson & Dill,
2000), resultando na escolha do comportamento a ser manifestado. Esta discussão, apesar de
ser ainda escassa na literatura sobre jogos digitais, mostra-se extremamente relevante para se
compreender tanto os resultados empíricos quanto a significância prática de tais achados.
Objetivos: O presente projeto tem como objetivo principal investigar o papel moderador dos
recursos cognitivos na relação entre o papel desempenhado no jogo e o comportamento
prosocial. Para isso, propõe-se os seguintes objetivos específicos: a) avaliar a influência dos
jogos no autoconceito prosocial implícito (Estudo 1); b) desenvolver um jogo digital que
permita a manipulação do tipo de jogo (prosocial, violento e neutro), mantendo-se outras
variáveis constantes (Estudo 2); c) investigar a influência do tipo de jogo na acessibilidade a
conteúdos prosociais e no comportamento de ajuda (Estudo 3); d) investigar o papel
moderador da carga cognitiva na relação entre o tipo de jogo e o comportamento de ajuda
(Estudo 3). Estudo 1 (executado) – Método: para se atingir o objetivo (b), realizou-se um
estudo experimental no qual 103 participantes foram aleatoriamente designados a uma das
condições: prosocial, violenta e neutra. Para as duas primeiras condições, utilizou-se o jogo
Tales of the Fat Princess, e para a condição neutra o jogo Bejewled. Foram coletadas medidas
implícitas (Teste de Associação Implícita, de Greenwald, Mcghee, & Schwartz, 1998) de
autoconceito prosocial antes e depois da fase de jogo. Além disso, foram coletados dados
demográficos e de hábitos de jogo, além de medidas explícitas de prosocialidade (Bateria de
Personalidade Prosocial, de Penner, Fritzsche, Craiger & Freifeld, 1995), a escala PANAS
(Galinha & Pais-Ribeiro, 2005) e a dimensão de agradabilidade do Big Five, adaptada por
Andrade (2008). Resultados: as análises de variância e covariância não apresentaram
resultados significativos para nenhuma das variáveis do estudo. No entanto, os resultados do
teste de autoconceito implícito apontaram tendências coerentes com o sugerido pela
literatura, nos quais indivíduos expostos ao jogo prosocial tendem a apresentar um
autoconceito mais prosocial. Além disso, possibilitaram o aprimoramento desta medida
implícita. Estudo 2 (em andamento) – Método: para este estudo, foi desenvolvido um jogo
digital no qual é possível manipular as seguintes variáveis: tipo de jogo (prosocial, violento e
neutro) e dificuldade (fácil, normal e difícil). O jogo conta com um sistema de balanceamento
dinâmico de dificuldade que, quando ativado, se adapta ao desempenho dos jogadores. Após
a concepção de sua primeira versão, o jogo foi objeto de um pré-teste, no qual 113 pessoas
foram distribuídas aleatoriamente em 3 condições, com base no tipo de jogo. Após 10
minutos de jogo, os participantes foram solicitados a avaliar o jogo em função de dimensões
como violência, prosocialidade, agradabilidade, dificuldade e diversão, por meio de uma
escala de 7 pontos. Além disso, foram coletados dados referentes a características
demográficas e hábitos de jogo. Resultados: As análises de variância realizadas permitiram
verificar que os participantes classificaram os jogos corretamente de acordo com o tipo prédeterminado, e que as avaliações das dimensões não associadas ao tipo de jogo não diferiram
entre condições, o que sugere que o jogo pode ser considerado uma ferramenta adequada para
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a manipulação do tipo de jogo. Alguns ajustes de jogabilidade, no entanto, são necessários.
Estudo 3 –Método: o objetivo deste estudo é avaliar a influência do tipo de jogo na
acessibilidade de conteúdos prosociais, e a relação deste com o comportamento de ajuda.
Para tanto, será manipulada a carga cognitiva, por meio da utilização de uma tarefa
concorrente de monitoramento auditivo (Wood & Cowan, 1995). Cento e setenta
participantes serão aleatoriamente designados para uma das condições de um delineamento 3
(Tipo de jogo: prosocial, violenta ou neutra) X 2(Carga cognitiva: alta, baixa). Será utilizado,
para manipulação da variável independente tipo de jogo, o jogo desenvolvido no Estudo 2.
Após 10 minutos de jogo, será aplicado um Teste de Decisão Lexical com pseudopalavras,
palavras neutras e prosociais como medida de acessibilidade cognitiva (Greitemeyer &
Osswald, 2011). Em seguida, o comportamento de ajuda será avaliado por meio do Zurich
Prosocial Game (Leiberg, Klimecki, & Singer, 2011) e, após isso, serão aplicadas a escala de
agradabilidade e a PANAS, bem como a Interpersonal Reactivity Scale adaptada para o
Brasil (Sampaio, Guimarães, Camino, Formiga, & Menezes, 2011). Resultados esperados e
implicações: do ponto de vista teórico, espera-se que este estudo possa apresentar evidências
sobre o papel da disponibilidade de recursos cognitivos como moderador da relação entre o
tipo de jogo e a cognição e o comportamento de ajuda. Além disso, espera-se contribuir para
a compreensão da influência de traços disposicionais, como empatia e agradabilidade, nesta
relação. Do ponto de vista metodológico, espera-se coletar evidências de adequação do jogo
desenvolvido enquanto ferramenta para a realização de delineamentos experimentais. Este
estudo pode, ainda, auxiliar a indústria no desenvolvimento de jogos que sejam mais
“benéficos” à sociedade. Além disso, poderá fornecer insumos que permitam o
desenvolvimento de jogos mais focados em objetivos específicos. A título de exemplo, há um
grande esforço de várias entidades em desenvolver jogos que possam ser utilizados para
outros fins que não o puro entretenimento, como jogos-treinamento e outros tipos de serious
games (Baldwin & Dandeneau, 2009; McGonigal, 2011).
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Linha de Pesquisa: Aprendizagem, processos psicossociais e mudanças nas organizações
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL: IMPACTO DA COMPATIBILIDADE
INDIVÍDUO-ORGANIZAÇÃO SOBRE RESULTADOS ORGANIZACIONAIS E O
EFEITO DO CLIMA ÉTICO
Autora: Patrícia Emanuele da Cruz Dias Ribeiro
Orientadora: Katia Elizabeth Puente-Palacios
Introdução: O trabalho realizado pelos seres humanos resulta naturalmente em impacto no
meio ambiente. No decorrer da história, esse impacto foi gradativamente aumentando e tendo
consequências negativas de grandes proporções para a sociedade em geral. A intensificação
do crescimento econômico mundial agravou os problemas ambientais, que, conforme Dias
(2011), até 1962 eram abordados muito superficialmente. O autor apresenta ainda uma
mudança nesse panorama a partir de 1968, com o surgimento de delineamentos mais
estratégicos para o enfrentamento dos problemas ambientais. No período compreendido entre
o final da década de 60 e meados da década de 90 as questões ambientais passaram a ser mais
discutidas entre as nações, e atualmente é pauta obrigatória na maior parte dos encontros
mundiais. Como avanço da conscientização ecológica, foram criadas normas governamentais
e órgão reguladores sobre atividades organizacionais. Isto, aliado à pressão da opinião
pública, passou a demandar mudanças em políticas e práticas organizacionais no sentido de
atender as preocupações ambientais. A atribuição de responsabilidade ambiental às empresas
faz parte das demandas éticas organizacionais, que pressupõem cuidados com o meio em que
se inserem. Este envolve tanto o ambiente natural quanto os atores deste cenário, sendo
inevitável a inter-relação entre componentes sociais e ambientais nessa questão. Nesse
sentido, a ética ora referida envolve a relação da empresa tanto com o meio ambiente natural,
quanto com os stakeholders – funcionários, fornecedores, clientes, sociedade, Estado, entre
outros direta ou indiretamente relacionados às atividades organizacionais. O cenário atual
requer que as organizações apresentem alguma iniciativa direcionada ao cuidado
socioambiental. Considerando o comportamento organizacional, essa ética seria refletida em
cuidados com o trabalhador bem como preocupação com o cliente. Objetivos(s): Com base
nas considerações apresentadas, o objetivo deste estudo é investigar se existe coerência entre
cuidado socioambiental e preocupação com resultados organizacionais, evidenciados a partir
de critérios como qualidade de vida dos trabalhadores e satisfação do cliente. Entretanto,
ainda é questionável se a relação entre preocupação ambiental e cuidados com os
trabalhadores e os clientes ocorre de maneira direta ou é alterada pelas políticas concretas de
gestão, uma vez que são as regras e normas internas que definem o que a organização
considera adequado e adota como prática. O efeito da ética organizacional neste estudo será
operacionalizado mediante a inserção da variável clima ético, em relação à qual espera-se o
desempenho do papel de moderadora da relação entre as variáveis anteriormente
apresentadas. A partir desse conjunto de considerações teóricas e análises das suas
derivações, os objetivos específicos deste estudo são: a) Mensurar o poder preditivo de RSA
em relação à QVO; b) Identificar a magnitude da relação entre RSA e satisfação do cliente
com os produtos/serviços ofertados pela organização; c) Verificar se clima ético exerce o
papel de variável moderadora entre RSA e QVO e entre RSA e satisfação. Subjacente a estes
objetivos está a compreensão de que existindo um interesse genuíno pelas questões
socioambientais haverá também uma melhor QVO na empresa, assim como maior satisfação
dos clientes. Da mesma forma, quanto maior for o clima ético na empresa, mais forte será a
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relação entre as políticas de RSA e os resultados organizacionais. Método: Para investigar os
objetivos mencionados, foram planejados dois estudos. Estudo 1: Visando desenvolver uma
medida para mensurar as práticas de RSA nas empresas, inicialmente buscou-se mapear e
identificar os significados associados à responsabilidade socioambiental. Para tanto, foram
entrevistados 7 responsáveis ambientais e sociais de organizações localizadas em Brasília. O
tempo no cargo oscilava entre 3 meses e 8 anos, sendo que a metade desses profissionais
desempenhava as atividades na área há mais de 3 anos. Utilizou-se um roteiro
semiestruturado com oito questões norteadoras sobre o tema. As entrevistas foram gravadas
e, após transcritas, analisadas com base nos princípios da análise de conteúdo (AC) indutiva,
buscando-se sentido com base na análise dos eixos temáticos do discurso. A análise de dados
evidenciou a existência de oito categorias centrais, sendo elas: responsabilidade ambiental,
responsabilidade social, política socioambiental, práticas socioambientais, estratégias de
gestão, certificação, comunicação interna e foco no cliente. Os resultados deste estudo
revelam que, desde a perspectiva dos participantes, os aspectos ambientais e sociais não se
dissociam, e tais achados permitiram a elaboração de uma medida de RSA nas organizações.
Foram criados 40 itens representando práticas de RSA que, após serem submetidos à
avaliação semântica por juízes, compuseram a medida com duas escalas: de frequência de tais
práticas na empresa em que o respondente trabalha; de importância que esse respondente
atribui à realização dessas práticas pelas organizações em geral, não apenas a dele. As escalas
de resposta, do tipo Likert de 5 pontos, variam de nunca (1) a sempre (5) na escala de
frequência, e de nada (1) a extremamente (5). A amostra final ficou composta por 299
participantes. Os itens foram submetidos à análise fatorial (AF), para identificação de
evidências de validade. Os resultados indicaram a permanência de 29 itens na escala,
divididos em 2 fatores. A escala de frequência apresentou 59% de variância explicada,
enquanto a de importância apresentou 64%. Além disso, foi calculada a compatibilidade entre
essas duas escalas (fit), que foi também submetida aos cálculos de validação, apresentando a
mesma configuração (29 itens, 2 fatores) e variância explicada de 62%. Calculou-se a
confiabilidade (Alpha de Cronbach) dos fatores das duas escalas e do fit, que apresentaram
alfas acima de 0,90. Tais achados indicaram evidências de validade da escala, possibilitando
o seu uso no estudo 2. Estudo 2: Visa a testagem do modelo preditivo antes mencionado e
será realizado com uma amostra composta de organizações nas quais diversos graus de
preocupação socioambiental possam ser identificados. A amostragem será de conveniência,
constituída por no mínimo 50 empresas, tendo em vista as estratégias analíticas que serão
adotadas neste estudo. O acesso a tais empresas será viabilizado por meio de incubadoras ou
institutos que possuam diversas organizações associadas e que possam viabilizar o contato
com elas para realização da pesquisa. Os trabalhadores responderão três escalas: a) Escala de
responsabilidade socioambiental - desenvolvida no primeiro estudo; b) Escala de qualidade
de vida organizacional (Ribeiro & Paz, 2011), do tipo Likert de 5 pontos (0=Discordo a
4=Concordo totalmente), 29 itens e 5 fatores (suporte ao trabalho, relacionamento
interpessoal, respeito, realização profissional e recompensas); e c) Escala de clima ético, do
tipo Likert de 6 pontos (1=completamente falso a 6=completamente verdadeiro), 19 itens e 3
fatores. Além disso, os clientes dessas empresas responderão uma escala de satisfação geral
com produtos e serviços oferecidos, medida que será desenvolvida especificamente para esta
finalidade. As estratégias analíticas a serem utilizadas neste estudo são as compatíveis com o
desenvolvimento de medidas, quais sejam, análise fatorial exploratória e confirmatória. Para
a testagem do modelo preditivo, regressão hierárquica com modelo de moderação. Resultados
esperados e implicações: Estima-se que esta pesquisa contribuirá substancialmente para um
melhor conhecimento sobre as práticas socioambientais adotadas pelas organizações e a
existência de congruência entre a ética da organização, refletida na forma como ela
administra a gestão da sua relação com o cenário em que está inserida e suas políticas
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internas de gestão organizacional. No âmbito metodológico, têm-se a elaboração de uma
medida de RSA nas organizações que poderá ser utilizada em pesquisas futuras além desta,
evidenciando possíveis contribuições práticas e aplicadas às organizações (públicas e
privadas) que tenham interesse em investigar os aspectos inerentes a este construto.
Referências:
Dias, R. (2011). Gestão ambiental: Responsabilidade social e sustentabilidade. São Paulo:
Atlas.
Ribeiro, P. E. C. D., & Paz, M. G. T. (2011). Qualidade de vida organizacional: Construção e
validação de um instrumento de medida. Sessão de pôsteres apresentada no I Congresso de
qualidade de vida no trabalho no serviço público brasileiro, Brasília.
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Linha de Pesquisa: Conteúdo e Processos Psicossociais do Comportamento Humano
O IMPACTO DOS VALORES E DA PERSONALIDADE NA FORMA COMO O
INDIVÍDUO PARTICIPA POLITICAMENTE: PROPOSIÇÃO DE UM MODELO.
Autor: Peter Ulrich Vieth Black
Orientador: Claudio Vaz Torres
Introdução: Sempre que uma eleição se aproxima vemos surgir na sociedade diferentes
comentários sobre o impacto das campanhas milionárias, a compra de votos e outras formas
de manipulação da população e do voto. Apesar de não se descartar o impacto do ambiente e
destas práticas nas atitudes e comportamentos políticos, cada vez mais estudos têm dedicado
atenção a fatores pessoais que podem também modelar estas atitudes e comportamentos e que
são fundamentais na construção de uma democracia efetiva. Quando se considera os diversos
tipos de comportamento político, incluindo o voto, nota-se que as pessoas se sentem mais
motivadas a participar quando se sentem informadas, interessadas e eficazes, quando elas se
sentem realmente preocupadas com os resultados dessa participação e quando sentem que
podem fazer uma diferença. Estas percepções dão origem aos estudos que têm como foco os
determinantes internos (nível individual) da participação política. Se destacam neste enfoque
estudos que investigaram fatores como o sentimento de eficácia (Pollock, 1983), as
predisposições políticas (Fournier e Reuchamps, 2008), o interesse político (Milner, 2008) e a
confiança nas instituições (Putnam, 2005), e suas influências sobre a participação política.
Também são muitos os estudos que relacionam estes fatores com personalidade e valores do
indivíduo (e.g. Mondak et al., 2010 e Caprara, 2006). Existindo, ainda, estudos que
relacionam valores e personalidade diretamente a comportamentos políticos (e.g. Schwartz et
al., 2010). Todos estes estudos conseguiram, em algum grau relacionar estas variáveis, mas
os resultados são sempre modestos ou contemplam apenas poucos aspectos ou fatores destas
variáveis. Acredita-se que esses resultados evidenciam a falta de um modelo que organize
estas relações. Para a proposição desse modelo, objetivo de minha tese, foram inicialmente
categorizadas estas diferentes variáveis em dois grupos mais amplos. O primeiro grupo é
composto pelas estruturas transituacionais e relativamente estáveis do indivíduo, os valores e
os fatores de personalidade. Estes constructos se mostram próximos, mas se diferem em
alguns aspectos, dentre eles um que é especialmente importante: Enquanto os valores se
relacionam diretamente ao conteúdo das metas do indivíduo, os fatores de personalidade se
relacionam a forma como o indivíduo busca alcançar estas metas. O segundo grupo é
composto por mecanismos avaliativos ou comparativos que são utilizados pelo indivíduo para
decidir como se posicionar no contexto político, sentimento de eficácia interna e externa,
predisposições políticas, interesse político e confiança nas instituições. Inicialmente acreditase que os valores e os fatores de personalidade podem formar e definir a utilização destes
mecanismos no contexto político. De forma mais específica, acredita-se que a inclinação para
determinado tipo motivacional ou a prevalência de algum fator de personalidade pode definir
como estes mecanismos serão formados ou determinar qual dos mecanismos o indivíduo
privilegiará. Objetivo: O objetivo do presente estudo é tentar contribuir para compreensão das
diferentes relações entre estas variáveis e para a organização destas relações em um modelo
que melhor compreenda o papel de cada uma na formação dos principais comportamentos
políticos propostos por Milbrath (1965). Assim, a primeira hipótese é que diferentes tipos
motivacionais indicarão a preferência por diferentes mecanismos avaliativos ou
comparativos. A segunda é que diferentes fatores de personalidade também indicarão a

57

preferência por diferentes mecanismos avaliativos ou comparativos. Acredita-se ainda que
estes mecanismos, avaliativos ou comparativos, se relacionam com a forma que o indivíduo
participa politicamente. Assim, a terceira hipótese é que existe relação entre os mecanismos
privilegiados pelo indivíduo e sua participação política. Método: Um dos comportamentos
políticos proposto por Milbrath (1965) é o voto, e no caso desta pesquisa será mensurado o
voto na eleição presidencial brasileira de 2014. Assim, pretende-se alcançar uma amostra que
seja representativa deste voto em cinco diferentes estados das cinco reigiões brasileiras.
Pretende-se entrevistar 385 indivíduos em cada um dos cinco estados. Ainda não foram
definidos os estados, mas a prioridade é realizar a coleta nos estados com maior colégio
eleitoral de cada região. Com isso ter-se-ia para a análise deste voto, nos estados, um
intervalo de confiança de 95% e uma margem de erro de 5%. O instrumento da pesquisa será
composto pelo questionário de Valores Humanos Básicos, (Schwartz, 2006) e pelo
questionário NEO-PI-R para mensuração dos fatores de personalidade, com 30 itens, 6 para
cada fator (Costa & McCrae, 1992). Serão ainda incluídos itens para a mensuração do
sentimento de eficácia interna e externa (Pollock, 1983), predisposições políticas (Fournier e
Reuchamps 2008), interesse político (Milner, 2008) e confiança nas instituições (Putnam,
2005), itens amplamente utilizados para a mensuração destas variáveis. Os itens de
participação política que serão utilizados são os propostos por Milbrath (1965), ser candidato
ou político eleito, ser membro ativo de um partido, contribuir com tempo a uma campanha,
participação em comícios, doação de recursos a algum partido, entrar em contato com um
político, usar materiais de campanha, tentar convencer alguém a votar de determinada forma,
participar de discussões políticas e votar. Além destes será incluso um item questionando a
intenção de voto na eleição de 2014. Quanto à análise dos dados, serão inicialmente
realizadas análises confirmatória das escalas. Em seguida será utilizada Regressão para
verificar a relação entre valores e personalidade, e cada um dos mecanismos. Para a análise
das relações dos mecanismos com cada comportamento político serão utilizadas regressões
logísticas. A regressão logística é a técnica estatística apropriada quando se tenta predizer
uma variável dependente categórica (comportamentos políticos) a partir de variáveis
independentes contínuas, discretas, dicotômicas ou uma junção de todas elas. Resultados
esperados e implicações: Espera-se que com essa pesquisa consiga-se avançar na
compreensão destes fatores intrapessoais que impactam no comportamento político bem
como se consiga organizar os diversos construtos associados ao tema em um modelo. Isso é
fundamental para a área pois a maior parte dos estudos focam apenas na relação entre duas
variáveis. Isso gera apenas um amontoado de afirmações sobre o que possui algum impacto
sobre o comportamento eleitoral. A proposta de um modelo permitiria integrar os diversos
achados e posiciona-los de forma a facilitar a compreensão de suas relações.
Palavras-chave: valores, personalidade, eficácia, confiança, interesse e comportamento
político.
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Linha de Pesquisa: Cultura, Organizações e Bem-Estar
ESTRESSE ORGANIZACIONAL E SUA RELAÇÃO COM JUSTIÇA E CIDADANIA
ORGANIZACIONAIS
Autora: Pricila de Sousa Santos
Orientadora: Maria das Graças Torres da Paz
Introdução: A literatura acerca do fenômeno estresse ocupacional, em sua grande maioria,
enfatiza ou se restringe a aspectos da tarefa/ocupação desempenhada pelo sujeito que são
percebidos enquanto estressores. Apesar dos diversos estressores em potencial catalogados na
literatura, investigações sobre o estresse ocupacional não costumam destinar atenção devida à
possível influência de características organizacionais na ocorrência deste fenômeno, sendo
que muitas das formulações teóricas sequer as referenciam. Frente a esta lacuna da literatura,
Santos e Paz (2012) propuseram investigar o estresse nessa perspectiva e definiram como
estresse organizacional o processo em que o indivíduo julga certas características da
organização a que está vinculado como ameaçadoras e sem controle diante da habilidade de
enfrentamento que ele apresenta num certo momento, ocasionando reações de mal estar de
diferentes tipos e intensidades. Tendo em vista que o estudo da influência das características
organizacionais sobre o estresse ainda não constitui uma área consolidada, Ferreira e Assmar
(2008) assinalam a necessidade de pesquisas que venham a clarificar as condições em que
estas características sejam capazes de produzir um ambiente de trabalho estressante. Desta
forma, aliando os efeitos negativos do estresse nas organizações à negligência da literatura
acerca de características organizacionais potencialmente estressoras, considera-se relevante e
oportuna a investigação de estressores dessa natureza. Diante da incipiência do tema em
questão, a investigação acerca da relação deste construto com outras variáveis torna-se
imprescindível para ampliação e aprofundamento de conhecimentos sobre o mesmo. Dentre
as variáveis investigadas no mundo das organizações, duas delas chamam especial atenção:
justiça organizacional e cidadania organizacional. Desde a década de 1980, quando a
literatura sobre percepções e reações dos trabalhadores frente à (in)justiça nas organizações
em que estão vinculados foi denominada Justiça Organizacional, esta variável vem se
configurando como um importante antecedente de afetos, atitudes e comportamentos no
mundo do trabalho. Justiça organizacional diz respeito a um construto multidimensional
abordado, na maioria dos estudos, em três facetas: justiça distributiva (referente à distribuição
de recursos e recompensas baseados em critérios de equidade, igualdade e necessidade, a
partir dos quais o trabalhador avalia as contrapartidas recebidas diante de seus esforços),
justiça de procedimentos (referente aos meios e/ou procedimentos norteadores das políticas
de distribuição de recursos e recompensas da organização) e justiça interacional (percepção
acerca da qualidade do tratamento interpessoal dos gestores referente à justiça da distribuição
e dos procedimentos). A importância de investigar a justiça organizacional reside no seu
poder preditivo sobre diversas variáveis de suma importância para o bom andamento das
organizações, dentre os quais comprometimento, desempenho e produtividade no trabalho,
rotatividade, absenteísmo e comportamentos de retaliação (Assmar, Ferreira & Souto, 2005).
As pesquisas acerca das relações entre percepção de justiça e estresse no ambiente de
trabalho ocorrem a partir da década de 1990, resultando numa produção científica nacional e
internacional relativamente restrita (Assmar & Ferreira, 2008), embora em processo de
expansão. Estudos como Graham (2009) e Canova e Porto (2010) sinalizam que o impacto da
justiça organizacional sobre o estresse merece ser mais explorado. A outra variável que pode
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estar relacionada ao estresse organizacional é cidadania organizacional. Os comportamentos
de cidadania nas organizações vêm sendo abordados desde a década de 1970, quando Katz e
Kahn (1978) pensaram o trabalhador como “cidadão organizacional”, tratando da relevância
de comportamentos inovadores e espontâneos para o desenvolvimento da organização. Desde
que o termo “cidadania organizacional” foi empregado na literatura por Bateman e Organ
(1983), várias definições foram propostas para abarcar este construto, como a definição
clássica proposta por Organ (1988), que o concebeu como comportamentos discricionários
que não são direta ou explicitamente reconhecidos pelo sistema de recompensa formal,
porém, no agregado, promovem o funcionamento eficaz da organização. Frente às discussões
acerca da definição do construto, constata-se uma controvérsia quanto à adoção do termo
cidadania acerca de sua adequação e pertinência para designar os comportamentos
supracitados. Porto e Tamayo (2003) pontuaram que o termo cidadania expressa, por um
lado, a submissão à autoridade e, por outro, o exercício do direito. Ainda tem-se que, no uso
comum, o termo cidadania denota o status de pertencer a algum lugar e isso envolve direitos
e deveres, implicando na existência de responsabilidades por parte dos cidadãos (Graham,
1991). Os comportamentos comumente descritos na literatura como cidadania organizacional
não fazem referência aos direitos e deveres dos trabalhadores, mas sim, aos comportamentos
que estes ofertam para a organização por “espontânea vontade” e, a priori, sem esperar nada
em troca. Siqueira (1995) defendeu que a expressão “Civismo nas Organizações” seria mais
adequada para designar tais comportamentos, rejeitando a concepção de cidadania
organizacional enquanto gestos altruísticos do trabalhador para com a organização. Esta
perspectiva de análise da cidadania organizacional a partir dos direitos e deveres do
trabalhador em sua relação com a organização exige maior aprofundamento, conforme
identificado na literatura sobre o tema, favorecendo uma revisão do conceito de cidadania
organizacional, outra proposta do presente estudo. Investigar a relação entre as variáveis
anteriormente descritas, estresse organizacional, justiça organizacional e cidadania
organizacional é o foco de pesquisa da tese, que tem seus objetivos apresentados a seguir.
Objetivos: O presente trabalho objetiva propor e explorar um modelo de antecedentes de
estresse organizacional considerando as variáveis justiça e cidadania organizacionais. São
objetivos secundários: desenvolver um conceito de cidadania organizacional referente aos
direitos e deveres existentes na relação entre trabalhadores e organizações que subsidiará a
construção e busca de evidências de validade de uma escala de cidadania organizacional;
identificar as percepções de cidadania organizacional nas organizações investigadas;
identificar as dimensões de justiça organizacional mais características das organizações onde
os trabalhadores mantêm seu vínculo empregatício; identificar os estressores organizacionais
mais característicos das organizações pesquisadas; e investigar o impacto das percepções de
justiça e de cidadania organizacional sobre o estresse organizacional. Método: A pesquisa
compreenderá a realização de dois estudos interdependentes. Para a validação do instrumento
de cidadania organizacional (estudo 1), o número de participantes somente poderá ser
estimado após a construção do mesmo, levando-se em consideração o número de 10 sujeitos
por item. Para o estudo 2, referente à investigação do modelo, estima-se a participação de
profissionais vinculados a instituições de iniciativa privada, de caráter público e economia
mista, tratando-se de uma amostra estratificada por área das organizações, com representação
de pelo menos 30% da população. Para a realização destes estudos, os dados serão coletados
por meio de três instrumentos: Escala de Estresse Organizacional (EEO), Escala de
Percepção de Justiça Organizacional (Epjo) e Escala de Cidadania Organizacional, a ser
desenvolvida neste trabalho. A Escala de Estresse Organizacional, de Santos e Paz (2012)
composta por 32 itens numa escala tipo likert de cinco pontos (0-não me afeta a 4-me afeta
completamente), além da alternativa “Não se aplica”, para quando a característica não é
identificada na organização. Os itens estão distribuídos em 4 fatores (decisões
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organizacionais, suporte, incentivo à competição e entraves ao crescimento profissional), com
índices de confiabilidade variando entre 0,73 e 0,94. A Escala de Percepção de Justiça
Organizacional (Epjo), validada por Mendonça, Pereira, Tamayo e Paz (2003) é composta
por 20 itens distribuídos em três fatores (justiça distributiva, processual e interacional) com
índices de confiabilidade variando entre 0,84 e 0,91 e numa escala tipo likert de cinco pontos
(1- discordo totalmente a 5- concordo totalmente). Somadas às escalas citadas, serão
investigadas características pessoais e profissionais dos trabalhadores, como sexo, idade e
tempo de serviço e área de lotação. Os instrumentos serão entregues pela pesquisadora a cada
participante, podendo ser aplicado em grupo ou individualmente no local de trabalho. Quanto
à análise de dados, no estudo 1, serão realizadas inicialmente análises exploratórias dos dados
e análise de componentes principais para verificar a dimensionalidade. Em seguida, será
empregada a análise fatorial, por meio da técnica dos eixos principais com rotação oblíqua,
valendo destacar que a carga fatorial mínima a ser aceita em cada item, para que o mesmo
represente o seu respectivo fator, é de 0,40. Por sua vez, o cálculo da precisão da escala será
realizado por meio dos coeficientes alfa de Cronbach. No estudo 2, de início, estatísticas
descritivas serão calculadas para a descrição da amostra. Para testar os modelos de
antecedentes do estresse organizacional (mediação e moderação), a literatura possibilita a
adoção da técnica estatística modelagem de equação estrutural, visando a analisar se e de que
modo as variáveis justiça e cidadania organizacionais explicam a variável-critério estresse
organizacional. Nesse tipo de análise serão considerados dois conjuntos de resultados: o
ajuste global dos modelos teóricos hipotetizados e a estimativa da magnitude do efeito dos
construtos sobre as variáveis mensuradas. Resultados esperados e implicações: Espera-se
com esta pesquisa, construir uma escala de cidadania organizacional com uma estrutura
pertinente, que atinja o objetivo de identificar percepções acerca do respeito aos direitos e
deveres existentes na relação entre empregado e organização. Ainda, espera-se formular um
modelo de antecedentes de estresse organizacional envolvendo as variáveis justiça e
cidadania organizacionais que apresente um bom ajuste. A realização deste trabalho deve
proporcionar uma ferramenta de diagnóstico organizacional de grande valia, podendo ser
utilizada tanto para fins de pesquisa quanto para o desenvolvimento de estratégias de
intervenção em ambientes organizacionais.
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Linha de Pesquisa: Conteúdo e Processos Psicossociais do Comportamento Humano
G6ENERO E VIOLÊNCIA: A VULNERABILIDADE DO MASCULINO
Autor: Rafael Alberto Moore
Orientadora: Angela Maria de Oliveira Almeida
Introdução: A tradição dos estudos feministas foca em suas investigações, a violência de
gênero e mostra que as mulheres são constante, e muitas vezes, fatalmente vitimadas por seus
parceiros amorosos, em relações de poder desiguais. Tais relações, sustentadas por papéis de
gênero tradicionais, legitimam o uso da violência pelos homens contra as mulheres
(Amâncio, 2003). No entanto, menor atenção é dedicada ao impacto dos papéis de gênero
tradicionais sobre a saúde dos homens. Alves e colaboradores (2012), em estudo sobre
homens vitimizados pela violência e apoiada em dados nacionais e internacionais de saúde
masculina, mostram que os homens possuem maior risco de morte que as mulheres,
principalmente em idades precoces e por causas violentas. Em 2004, os acidentes de
transporte e homicídio mataram três vezes mais homens que mulheres e os suicídios mataram
duas vezes mais homens. As autoras remarcam que apesar destes dados evidenciarem um
grave problema de saúde pública, apenas recentemente, com o surgimento de programas de
saúde masculina, começou-se romper com a visão que afasta o homem do lugar de cuidado.
Em estudo da mortalidade e morbidade masculina no Brasil, Souza (2005), a partir de dados
coletados em instituições nacionais, relata que entre 1991 a 2000 as mortes por causas
externas eram 82,2% entre homens, o que representava cinco vezes a taxa entre as mulheres.
Quando realizados cortes por idade, a situação masculina é mais alarmante: dos 15 aos 19
anos os homens morrem 6,3 vezes mais que mulheres; dos 20 aos 24 anos esta taxa se eleva a
10,1. Quando é realizado um recorte pela causa, os homens morrem 12 vezes mais por
homicídios. Apesar da gravidade da situação no Brasil e no mundo, poucos são os programas
nacionais de segurança ou de saúde pública voltados para os homens. A partir do enfoque
hegemônico da violência nas relações de gênero, que associa o homem ao papel de agressor,
àquele que pratica a violência, ela tende se tornar um atributo masculino, reservando à mulher
a posição de vítima, a despeito de as estatísticas mostrarem claramente a vulnerabilidade
masculina à violência (Alvim & Souza, 2005, Alves e col., 2012). Esta visão do homem
como praticante da violência é reforçada por atributos tradicionalmente a ele atribuídos,
como força e virilidade. Assumir a vulnerabilidade masculina é como se atribuir ao homem
uma característica feminina, a qual gera no homem tensão e ansiedade, por senti-la como uma
negação de sua identidade masculina. Se o machismo traz aos homens uma série de
vantagens, estas devem ser reavaliadas em relação aos prejuízos acarretados aos homens em
termos dos riscos para a saúde e longevidade (Alvim & Souza, 2005). A nefasta dicotomia
engendrada entre o ativo/passivo, forte/fraco, razão/sentimento, invulnerável/vulnerável tem
levado a incontáveis perdas humanas. Em 1961 Serge Moscovici lança um novo campo de
estudo na psicologia social ao eleger como objeto de estudo o conhecimento de senso
comum. Ele buscou entender os processos de transformação de uma teoria científica, em um
saber do senso comum, de domínio, explicitando a estreita relação entre o universo reificado
das ciências e o universo consensual da vida cotidiana prático (Almeida & Santos, 2011).
Para Moscovici (2012), as representações tornam algo estranho e longínquo (objetos de
representação) em algo familiar e próximo (representação do objeto). Tal processo ocorre por
meio da objetivação e ancoragem, que apoiadas nas informações que são disponibilizadas,
nas avaliações que fazemos e em nossas experiências, apropriam-se destes objetos e o
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instalam em nosso campo representacional, atribuindo-lhes forma e sentido. Objetivo:
Identificar nos discursos acadêmicos (universo reificado) e cotidianos (universo consensual)
os sistemas representacionais que constroem e sustentam o paradoxal binômio homemviolência. Objetivos específicos: a) Examinar nas produções científicas e nos discursos de
pesquisadores as concepções de gênero e violência e a presença (ou não) de significados que
associem a violência aos papéis tradicionais de homem e mulheres constituindo sistemas
representacionais. b) Explicitar os processos de construção destes discursos científicos,
identificando as ancoragens e objetivações destas representações e suas possíveis associações
aos tradicionais papéis masculino e feminino. c) Levantar as representações sociais de
homens, mulheres e violência entre pessoas comuns, de modo a identificar seus conteúdos e
processos de formação. Método: para atingir nossos objetivos, a pesquisa foi dividida em três
estudos. Os dois primeiros destinam-se ao exame do discurso científico sobre gênero e
violência. No primeiro, levantaremos a produção científica nacional sobre os objetos acima
delineados, usados como descritores, a partir de uma pesquisa online sobre a base de dados
Scielo Brasil, em língua portuguesa. Serão selecionados todos os artigos que contenham no
título, resumo ou palavras chave as palavras homem/masculinidade; mulher/feminismo;.
Artigos que não possuam resumo em português, não estejam acessíveis por meio da página
virtual, que os termos indutores se refiram unicamente à amostra utilizada no estudo, que a
palavra homem corresponda a ser humano, que a palavra homem e/ou mulher façam
referência a uma determinada pessoa ou personalidade serão desconsiderados. Os resumos
selecionados serão tabulados e avaliados por meio do Software ALCESTE, usando
especificamente os resultados da classificação hierárquica descendente e a análise de
correspondência. 2) O segundo estudo será realizado com pesquisadores, cujas publicações
nos últimos 10 anos versem sobre homem/masculinidade e/ou gênero e violência;
mulher/feminismo e/ou gênero e violência. Os participantes, todas mulheres, residentes em
Brasília, atuando em cursos de Pós-Graduação, nas áreas de antropologia, psicologia e/ou
sociologia, serão identificados inicialmente a partir de seus CV Lattes e em seguida pelos
critérios de conveniência (aceitação e proximidade). Serão realizadas em torno de oito
entrevistas presenciais (critério de saturação), usando um roteiro estruturado, de forma a
permitir um aprofundamento do tema investigado. Após transcrição integral das entrevistas,
elas serão analisadas também pelo ALCESTE. 3) O terceiro estudo visa levantar as RS de
gênero e violência junto a pessoas comuns, Será feito via Internet para alcançar maior
número de participantes, em diferentes localidades. Estes participantes serão solicitados a
participar da pesquisa por meio de mensagens de e-mail ou convite realizado em páginas de
relacionamento e fóruns de discussão. Será utilizado um questionário, usando perguntas de
evocação, com a apresentação de termos indutores (homem, mulher, violência).
Pesquisadores serão excluídos. Aos participantes será solicitado escrever entre quatro e seis
palavras ou expressões que lhes venham rapidamente à mente, coloca-las em ordem de
importância, selecionar dentre as cinco respostas aquela que considera mais importante e
justificar essa escolha. Será apresentado também um questionário para coletar os dados
sociodemográficos. O questionário será disponibilizado para resposta por um período de um
mês. Espera-se obter um número mínimo de 60 respondentes de cada sexo. Estes
questionários serão analisados por três softwares diferentes. As respostas aos termos
indutores serão analisados por meio do EVOC que realiza uma classificação por frequência e
ordem de importância e pelo SIMI, que efetua uma análise de similitude, informando as
relações entre as palavras que compõem uma nuvem de significados. As justificativas dadas à
palavra principal (indicada como a mais importante) serão analisadas por meio do Software
ALCESTE. Nos estudos desta pesquisa serão adotados os procedimentos éticos exigidos em
investigações nas ciências humanas e sociais. Resultados esperados e implicações: Espera-se
poder confirmar a hipótese da existência de um sistema de representação, que associe às
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concepções e representações de homem e mulher diferentes significados e modalidades de
violência: associação entre elementos simbólicos da mulher como vulnerável a violência e do
homem como praticante da violência, portanto, que indiquem negação da vitimização
masculina. Os resultados obtidos poderão contribuir com campanhas e definição de políticas
públicas contra a violência.
Palavras-chave: machismo, masculinidade, feminismo, violência, representações sociais
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Linha de Pesquisa: Aprendizagem, processos psicossociais e mudanças nas organizações
APRENDIZAGEM DE EQUIPES
Autora: Raquel Trinchão de Jesus Barouh Torres
Orientadora: Katia Puente-Palacios
Introdução: As equipes de trabalho são cada vez mais comuns nas organizações que decidem
dividir as demandas entre grupos ao invés de delegá-las a indivíduos atuando sozinhos. A
equipe constitui um tipo específico de grupo, reunindo características particulares que lhe
diferenciam de outras unidades de desempenho presentes nas organizações. Essas
características dizem respeito às relações sociais estabelecidas entre os membros e englobam
a convivência , o compartilhamento de objetivos e a interdependência de tarefas ou de
resultados. As relações estabelecidas nesse contexto favorecem o surgimento de processos do
grupo e não apenas de cada indivíduo (Puente-Palacios e González-Romá, 2013). Uma das
questões a ser explorada é como as equipes aprendem e podem, consequentemente,
apresentar melhores desempenhos enquanto coletividade. Muito se tem estudado sobre a
aprendizagem individual, mas é necessário investigar se este processo pode ser expandido
para o nível do grupo a ponto de dizer que a equipe aprende ou que há um conhecimento que
é coletivo e não dos seus membros isoladamente. Entender a aprendizagem como um
fenômeno coletivo significa afirmar que existe um processo de compartilhamento de atributos
que leva a mudanças no grupo (Abbad, Loiola, Zerbini e Borges-Andrade, 2013). Explicação
semelhante sobre o fenômeno da aprendizagem grupal é fornecida por McCarthy e Garavan
(2008) que sustentam suas argumentações na teoria da cognição social. Para esses autores, o
processo de aprendizagem no nível coletivo constitui a coleta, o armazenamento e a
recuperação de informações em um agrupamento social, a exemplo das equipes. Van den
Bossche, Gijselaers, Segers, Woltjer e Kirschner (2011) afirmam que a aprendizagem no
nível da equipe constitui o desenvolvimento de cognições compartilhadas que leva os
membros a partilharem um entendimento comum sobre o trabalho. Van den Bossche et al.
(2011) defendem que para que o processo de aprendizagem ocorra é necessário que os
membros da equipe se engajem em determinados comportamentos que incluem trocas de
informações e discussão dentro do grupo, permitindo a construção conjunta de significados e
promovendo o entendimento mútuo entre os membros. A este conjunto de ações, Van den
Bossche et al. (2011) nomeiam de comportamentos de aprendizagem de equipe. Ao defender
que as cognições compartilhadas são um indício de um aprendizado coletivo, é necessário
esclarecer que há uma variedade de conceitos embutidos nesse construto mais amplo.
Cannon-Bowers e Salas (2001) explicam que entre os conteúdos das cognições estudados
estão as crenças e que a similaridade de cognições é uma das formas de compartilhamento.
Desta forma, investigar o desenvolvimento de crenças similares no grupo pode ser um modo
de identificar a ocorrência de aprendizagem grupal. A compreensão do fenômeno de
aprendizagem coletiva também envolve discernir em que contexto a sua ocorrência é
favorecida e quais impactos ele pode produzir sobre o grupo. A esse respeito, Van den
Bossche, Gijselaers, Segers e Kirschner (2006) explicam que há um conjunto de fatores do
meio social que são necessários para que a equipe apresente os comportamentos de
aprendizagem e que o desenvolvimento de um aprendizado coletivo levará a uma maior
efetividade da referida unidade de desempenho. Deste modo, é necessário conhecer quais são
esses aspectos sociais que antecedem o processo de aprendizagem e quais são as
consequencias para as equipes que se engajam em uma construção colaborativa de um
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conhecimento compartilhado. A potência é uma das crenças do nível meso sobre o contexto
interpessoal, no qual a equipe está inserida, que podem influenciar o engajamento dos
membros em comportamentos de aprendizagem de equipe (Van den Bosscheet al., 2006).
Este atributo da equipe se refere à crença coletiva de que o grupo é capaz de realizar suas
tarefas de maneira bem sucedida (Borba, 2007). Presume-se que a crença no êxito do grupo
pode favorecer as trocas sociais e cognitivas entre os membros, permitindo a ocorrência de
comportamentos de aprendizagem de equipe. Uma das justificativas de se estudar o
fenômeno da aprendizagem no nível meso é que ele pode levar à efetividade da equipe (Van
den Bossche et al., 2011). A efetividade da equipe, por sua vez, é uma consequencia possível
do aprendizado construído coletivamente. Hackman (1987) propõe o uso de três critérios que
evidenciam a efetividade da equipe, sendo eles: os resultados de produtividade indicados por
heteroavaliação, a sobrevivência da equipe após a realização de uma tarefa e a satisfação das
necessidades dos membros do grupo. A satisfação, segundo Souza e Puente-Palacios (2011)
evidencia o quanto os indivíduos atingiram suas expectativas a partir da experiência do
trabalho coletivo e constitui um indicador legítimo da efetividade da equipe. Objetivos:
Tendo em vista as teorizações ora apresentadas, os objetivos da pesquisa a ser desenvolvida
podem ser descritos como: a) investigar a pertinência de tratar a aprendizagem como um
atributo das equipes ou atributo coletivo, b) identificar o poder preditivo de comportamentos
de aprendizagem de equipe sobre a similaridade de percepções que sobre eles é demonstrada
nas equipes. Quanto ao método a ser adotado para a verificação empírica das proposições ora
apresentadas, deve ser destacado que se entende a similaridade de percepções como um tipo
de compartilhamento de cognições e por isso, evidência da ocorrência de aprendizagem da
equipe. Deste modo, pretende-se examinar o papel preditivo dos comportamentos de
aprendizagem de equipe (Van den Bossche et al., 2011) sobre a similaridade de percepções
relativas aos comportamentos de aprendizagem de equipe, definida como variável critério do
estudo. Adicionalmente, busca-se investigar o papel preditivo da potência sobre o
engajamento nos comportamentos de aprendizagem de equipe. E por fim, se a similaridade de
percepções sobre os comportamentos de aprendizagem levam à efetividade da equipe, por
meio da satisfação dos seus membros. Diante disto, são sugeridas as seguintes hipóteses: H1:
A potência prediz os comportamentos de aprendizagem de equipe, de modo que quanto maior
a potência, mais a equipe se engaja nesses comportamentos H2: Quanto mais a equipe se
engaja em comportamentos de aprendizagem de equipe, mais similares serão as percepções
sobre comportamentos de aprendizagem de equipe. H3: Quanto maior a similaridade nas
percepções sobre comportamentos de aprendizagem, maior o nível de satisfação dos
membros com a equipe. Método: População O objeto de investigação deste projeto são
equipes presentes num contexto propício à aprendizagem coletiva, ainda que não estejam
inseridas no cenário organizacional. São consideradas equipes os agrupamentos de no
mínimo três pessoas, com a presença de objetivos compartilhados, de atividades
complementares e interdependência entre os membros. Amostra: Espera-se que cerca de 100
equipes participem desta pesquisa. Procedimentos de coleta: Será realizado survey a partir da
aplicação de questionários a membros de equipes em três momentos. Instrumentos: Serão
utilizadas três medidas sendo uma de Potência desenvolvida por Borba (2007), que conta com
25 itens organizados em dois fatores. Esta escala será aplicada no primeiro momento. O
primeiro fator é Desempenho Produtivo com 17 itens e alpha de Cronbach igual a 0,92. O
segundo é Relacionamento Social com 7 itens e alpha de Cronbach igual a 0,87. O segundo
instrumento é uma tradução da escala de comportamentos de aprendizagem de Van den
Bossche et al. (2011) que será no segundo momento. A escala possui nove itens traduzidos,
estrutura unifatorial alpha de Cronbach de 0,83 e cargas fatoriais variando de 0,40 a 0,72. A
última escala a ser aplicada é a de satisfação com a equipe de trabalho (Puente-Palacios e
Borges-Andrade, 2005), que é composta de cinco itens e alpha de Cronbach igual a 0,87.
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Análise de dados: Tendo em vista que os dados serão coletados nos níveis individuais, mas as
hipóteses buscam relacionar construtos do nível meso, em primeria instância serão realizados
testes estatísticos para avaliar a homogeneidade das respostas individuais obtidas nas medidas
no nível meso e posteriormente, agregar os escores individuais em cada escala para compor
um único escore por equipe. Além disso, será realizado o teste da Anova one way para
investigar a variabilidade das equipes, o que permitirá avaliar as diferenças de magnitude do
fenômeno (Puente-Palacios e Borba, 2009). Uma vez construídos escores por equipes, em
relação a todas as variáveis de interesse, serão realizados testes de adequação da amostra.
Como terceiro passo, e tendo superado satisfatoriamente os desafios das etapas anteriores,
será realizada uma investigação natureza correlacional por meio de regressão múltipla a fim
de testar as hipóteses do estudo. A similaridade de percepções será mensurada por meio dos
desvios-padrões na escala de comportamentos de aprendizagem, indicando que quanto menor
o desvio, mais similares são as percepções dos membros da equipe. Resultados esperados e
implicações: Espera-se com a pesquisa proposta, avançar na compreensão do processo de
aprendizagem e encontrar evidências de que o fenômeno pode ser aplicado às equipes e não
apenas ao indivíduo, conforme tradicionalmente é estudado. Entender como as equipes
aprendem e quais variáveis influenciam nesse processo pode colaborar com os estudos sobre
processos grupais e sobre o desempenho de equipes nas organizações. Deste modo, é
esperado identificar qual o papel da potência na manifestação de comportamentos de
aprendizagem e quais os efeitos da aprendizagem sobre a satisfação.
Palavras-chave: aprendizagem, equipes, efetividade, cognições compartilhadas, potência.
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Linha de Pesquisa: Avaliação e Instrumentação Psicológica
EVIDÊNCIAS DE VALIDADE E FIDEDIGNIDADE DO TESTE DE INTELIGÊNCIA
SON-R 6-40
Autora: Renata Manuelly Feitosa de Lima
Orientador: Jacob Arie Laros
Introdução: Nos últimos dez anos foi possível observar um crescimento no interesse do
construto de inteligência fluida. Esse interesse também pode ser notado na publicação de
instrumentos que avaliam inteligência. Assim, por exemplo, na publicação da última versão
do teste de Wechsler para crianças, o WISC-IV, o número de subtestes que buscam medir a
inteligência fluida foi aumentado. Os instrumentos que desde sua criação em 1943 pretendem
medir inteligência fluida são os testes não-verbais Snijders-Oomen, melhor conhecidos como
os testes SON. Os testes SON (Snijders-Oomen Não-verbal) devem seu nome à criadora do
primeiro teste, Doutora Nan Snijders-Oomen. Fazendo uso de tarefas novas e tarefas recém
desenvolvidas na época, a autora desenvolveu uma bateria de testes que incluiu diversas
tarefas não-verbais relacionadas à habilidade espacial e ao raciocínio abstrato e concreto. A
inteligência que o primeiro teste buscou medir foi operacionalizada em termos da capacidade
de aprendizagem.
O SON-R 6-40 é a última versão do teste não-verbal de inteligência Snijders-Oomen. No
nome da bateria SON-R 6-40, a sigla “R” indica que se trata de um teste revisado, enquanto
6-40 faz referência à faixa etária. O teste avalia um espectro das habilidades cognitivas sem
envolver o uso da linguagem verbal ou escrita (Tellegen & Laros, 2014). Isso o torna
excepcionalmente adequado para pessoas que têm problemas ou necessidades especiais na
linguagem, fala ou comunicação, por exemplo, pessoas com deficiências como surdez,
autismo e com transtornos de desenvolvimento social. Além disso, o teste é adequado para
imigrantes cuja primeira língua é diferente da falada no lugar de moradia. Vários aspectos
tornam o teste especialmente adequado para pessoas menos dotadas e para pessoas que são
difíceis de testar. Os materiais do SON-R 6-40 são atrativos, as tarefas são diversificadas e
diversos exemplos são fornecidos. Além disso, é oferecido feedback depois de cada item e as
regras para interromper o teste limitam a aplicação de itens que são difíceis demais para a
pessoa.
O SON-R 6-40 é focado na mensuração da “inteligência fluida” (Cattell, 1963). A
inteligência fluida pode ser definida como a capacidade para resolver problemas para os quais
a pessoa tem pouco conhecimento prévio (Laros, Valentini, Gomes & Andrade, 2014). Ela
está associada a elementos não-verbais, pouco dependentes de conhecimentos
antecipadamente adquiridos e da influência de aspectos culturais. As operações mentais que
as pessoas utilizam frente a uma tarefa relativamente nova e que não podem ser executadas
automaticamente representam a inteligência fluida (Schelini, 2006). Uma característica
interessante da Teoria Gf-Gc (Gf é o fator geral da inteligência fluida e Gc é o fator geral da
inteligência cristalizada), desenvolvida por Horn (1994) é que as habilidades da inteligência
fluida tendem a declinar com o avanço da idade, ao contrário da inteligência cristalizada que
tende a evoluir com o aumento da idade, provavelmente por estar relacionada às experiências
culturais (Carroll, 1993; Brody, 2000). McGrew e Flanagan (1998) elaboraram a teoria CHC
(Cattell-Horn-Carroll) sobre a inteligência que sintetizava os modelos de Cattell, Horn e
Carroll, enfatizando a presença de uma estrutura fatorial hierárquica de três níveis. O nível
mais alto da estrutura fatorial corresponde ao fator “g” de Spearman, indicando a existência
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de operações cognitivas comuns a todas as atividades mentais (Primi, 2002).
A pesquisa de normatização e validação da bateria SON-R 6-40 foi realizada
simultaneamente na Holanda e na Alemanha entre setembro e 2009 e março de 2011. As
normas do SON-R 6-40 foram baseadas nos dados dos dois países. A amostra total de
normatização consiste de 2.040 sujeitos: 1.020 da Holanda e 1.020 da Alemanha.
O SON-R 6-40 foi avaliado pela COTAN, Comissão Nacional de Avaliação de Testes dos
Países Baixos, responsável pela avaliação de testes psicológicos. Todos os aspectos do teste
(base teórica para a construção, elaboração do manual e dos materiais, normas, validade e
fidedignidade) receberam a avaliação mais favorável possível. Isto significa que na Holanda
o teste SON-R 6-40 é considerado um teste de grande credibilidade. Depois da avaliação
positiva da COTAN, o teste foi publicado em 2011 (Tellegen & Laros, 2011). A tradução do
manual em inglês foi publicada em 2014 (Tellegen & Laros, 2014).
O SON-R 6-40 consiste dos seguintes subtestes: Mosaicos (26 itens), Padrões (26 itens),
Analogias (36 itens) e Categorias (36 itens). Os primeiros dois subtestes são de habilidade
espacial e os dois últimos são testes de raciocínio. Várias pesquisas foram realizadas com o
subteste Categorias com o objetivo de deixar o subteste mais culturalmente adaptado (culture
fair). No Brasil, existem sete instrumentos não-verbais que avaliam inteligência, entretanto
nenhum desses testes contempla toda a faixa etária do SON-R 6-40. Objetivos: O objetivo
geral do presente estudo é investigar evidências de validade e fidedignidade do teste SON-R
6-40. Os objetivos específicos são: (1) verificar as características psicométricas dos itens dos
quatro subtestes; (2) verificar os índices de consistência interna dos escores dos subtestes e do
escore geral; (3) verificar evidências de validade de construto do instrumento, isto é, verificar
a estrutura fatorial do teste, e (4) verificar evidências de validade convergente do
instrumento. Método: No estudo para verificar as características psicométricas dos itens,
consistência interna dos escores e evidências de validade de construto do teste SON-R 6-40
será utilizado o banco de dados que está sendo construído para a pesquisa de normatização do
teste para o contexto brasileiro. Até o momento, participaram do estudo 706 indivíduos de
ambos os sexos (51,4% do sexo feminino), provenientes de quatro regiões brasileiras:
Nordeste (N=306), Centro-Oeste (N=102), Sudeste (N=246) e Sul (N=32). A idade média foi
15,9 anos (DP=8,3). A amostra está separada em três grupos: alunos do ensino fundamental
(N=463), alunos do ensino médio (N=68) e adultos (N=175) que podem ser subdivididos em
17 grupos de idade. Para seleção dos municípios de cada região, além do índice de
desenvolvimento humano (IDH), foram utilizados os seguintes critérios: (1) as cidades
selecionadas deveriam contemplar os maiores estados da região; (2) estados com maiores e
menores IDH do país deveriam ser contemplados na amostra. Para cada município onde
ocorre a coleta, trinta e quatro pessoas são avaliadas (17 homens e 17 mulheres). O
instrumento utilizado na pesquisa foi o teste SON-R 6-40. O teste foi aplicado
individualmente (12 aplicadores auxiliaram na coleta dos dados), com duração média de uma
hora, em escolas públicas ou particulares, durante o horário da aula, ou no local de trabalho
do indivíduo ou em outro local com horário previamente agendado. Foram entregues cartas
explicando o objetivo da pesquisa e Termos de Consentimento para serem assinados em caso
de concordância de participação. No caso das crianças e adolescentes, era solicitada a
assinatura dos pais ou responsáveis. Na segunda etapa da pesquisa, pretende-se aplicar um
teste que avalia inteligência e com parecer favorável do Conselho Federal de Psicologia, o
WISC-IV, juntamente com o SON-R 6-40 para obter evidências de validade convergente do
SON-R 6-40. Em relação à análise dos dados, no que se refere ao item, serão avaliados a
dificuldade e a capacidade de discriminação por meio da Teoria Clássica dos Testes (TCT).
Os itens também serão analisados por meio da Teoria de Resposta ao Item (TRI), utilizando,
para tanto, o BILOG-MG 3.0 (Zimowski, Muraki, Mislevy & Bock, 2003). A fidedignidade
dos escores dos quatro subtestes e da escala geral será estimada por meio do coeficiente
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Lambda 2 de Guttman, uma vez que este estima melhor a fidedignidade e é mais indicado
quando o número de itens é limitado (Sijtsma, 2012). Depois de estimar a fidedignidade, será
feita a verificação da estrutura fatorial do SON-R 6-40. A validade de construto será
verificada por meio de análise fatorial (PAF), viabilizada no Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS) 18.0. Além disso será utilizada a syntax Rawpar (O´Connor, 2000) e o
software NOHARM (Fraser & McDonald, 2003) para verificar a dimensionalidade do
instrumento. No estudo de validade convergente, serão efetuadas correlações bivariadas e
análise da dificuldade e discriminação dos itens por meio da TCT. Resultados esperados e
implicações: Em relação aos itens que compõem os subtestes do SON-R 6-40, espera-se que
o índice de dificuldade (ou proporção de acerto) apresente valores decrescentes, pois os itens
estão posicionados em ordem crescente de dificuldade. Em relação à capacidade de
discriminação do item, espera-se uma correlação item-total positiva, refletindo o fato de que
as respostas corretas ao item são mais frequentes nos examinandos com escores totais altos.
Em relação à fidedignidade, espera-se coeficientes maiores que 0,70. Para utilizar a TRI é
necessário verificar o pressuposto da unidimensionalidade do instrumento. Para tanto, esperase que o modelo unidimensional apresente índices de ajuste adequados: RMSEA < 0,06,
SRMR < 0,09 e TLI > 0.96 (Ayala, 2009). No que se refere à validade convergente, espera-se
que a correlação entre os escores totais dos dois testes seja por volta de r = 0,70. Espera-se
que haja uma correlação mais alta entre os subtestes do WISC-IV que avaliam inteligência
fluida e o SON-R 6-40 uma vez que estes medem o mesmo construto. Essa última expectativa
está de acordo com pesquisa realizada recentemente sobre a validade convergente do SON-R
6-40 e outras medidas de inteligência (Almeida, 2013; Laros, Almeida, Lima & Valentini,
submetido).
Palavras-chave: inteligência fluída, SON-R 6-40, teste não-verbal, evidências de validade.
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Linha de Pesquisa: Aprendizagem, processos psicossociais e mudanças nas organizações
O EFEITO MODERADOR DO TEMPO NO CONTEXTO DE MUDANÇA
ORGANIZACIONAL: ANÁLISE DE TRÊS MODELOS EXPLICATIVOS
Autora: Vanessa de Fátima Nery
Orientadora: Elaine Rabelo Neiva
Introdução: A frequência e a velocidade das mudanças nas organizações contemporâneas é
sem precedentes (Armenakis & Bedeian, 1999). Assim, ao invés de ser considerada
excepcional e episódica, a mudança deve ser compreendida como um aspecto inerente ao
cotidiano organizacional (Thomas, Sargent & Hardy, 2011). Inseridas em um ambiente
competitivo e mutante, as organizações são formadas por empregados, que, durante um
processo de mudança organizacional têm seus pensamentos, sentimentos e ações afetados
dentro e fora do ambiente de trabalho. Assim como afetam seus empregados, as organizações
também são afetadas pelos processos de mudança (Brief & Weiss, 2002). Quando um
processo de mudança organizacional não é bem gerenciado, os empregados podem vivenciar
de forma exarcebada os efeitos de alguns dos aspectos que compõem o contexto de mudança
(como por exemplo, planejamento, grau de risco, intensidade das mudanças), com efeitos
colaterais indesejados, o que pode contribuir para o insucesso da mudança. A literatura
aponta que as principais causas do fracasso estão relacionadas a aspectos humanos (Self,
Armenakis & Schraeder, 2007; Burke, 2011). Estudos também indicam que quando as
atitudes dos empregados frente às mudanças são positivas há maior possibilidade de ocorrer
comportamentos de apoio à mudança; por sua vez, quando as atitudes são negativas, haveria
mais resistência (Neiva & Paz, 2012; Neiva & Paz, 2007). Dada a criticidade do
envolvimento dos empregados para o sucesso das mudanças, há crescente interesse a respeito
dos fatores intervenientes nos comportamentos de apoio e resistência à mudança
organizacional (Neiva & Nery, 2012; Kim, Hornung & Rousseau, 2011). A influência das
atitudes frente às mudanças e da percepção de mudança organizacional têm sido objeto de
estudos nacionais (Domingos & Neiva, 2014; Neiva & Paz 2007; Neiva & Paz, 2012; Neiva
& Nery, 2012). Contudo, a literatura ressalta a necessidade de mais estudos que investiguem
os efeitos que as atitudes frente à mudança organizacional causam nos empregados (Choi,
2011). Embora a mudança organizacional seja um tema bastante investigado pelas ciências
sociais, muito pouco é sabido do ponto de vista científico. A área possui produção acadêmica
de alta qualidade até receituários prescritivos (Rousseau, 1997; Wood Jr., Curado, &
Campos, 1994; Armenakis & Bedeian, 1999) sendo abordada por diferentes metodologias
(Lima & Bressan, 2003) e os poucos estudos empíricos realizados ainda não formaram um
corpo teórico consistente (Souza, Vasconcelos & Borges-Andrade, 2009). Dentre os aspectos
de mudança mais negligenciados nacionalmente e internacionalmente estão o contexto de
mudança e o tempo, que são aspectos importantes para uma melhor compreensão do
fenômeno (Pettigrew, Woodman & Cameron, 2001). Por isso esse estudo busca preencher
essa lacuna, investigando o efeito moderador do tempo através do delineamento longitudinal
dos três estudos, e utilizando o contexto de mudança como variável explicativa. Como fatores
de contexto e de processo na mudança organizacional, alguns estudos identificam os
seguintes aspectos de mudança que são relevantes e afetam os indivíduos: a frequência, o
escopo, o planejamento da mudança e o grau de incerteza psicológica (Rafferty & Griffin,
2006). Uma revisão da literatura apontou que faz-se necessário a adoção de critérios mais
abrangentes para mensurar o sucesso das mudanças organizacionais, tais como indicadores

72

comportamentais e afetivos (Armenakis & Bedeian, 1999; Pettigrew, Woodman & Cameron,
2001). Sendo assim, este trabalho optou por utilizar dois indicadores perceptuais e um
objetivo para investigar o sucesso das mudanças organizacionais: bem-estar no trabalho,
respostas comportamentais à mudança e índice absenteísmo por doença. Nos estudos, esses
indicadores serão investigados em como variáveis critério de cada um dos modelos.
Woodman (1989) preescreve que a percepção de mudanças organizacionais mensura os
resultados percebidos com o processo de mudanças nos níveis individual e organizacional
(Neiva & Paz, 2012). Objetivos: O principal objetivo desta pesquisa é testar o efeito
moderador do tempo em três modelos explicativos de mudança organizacional. Para isso
foram realizados três estudos longitudinais, sendo que os dois primeiros utilizam apenas
dados perceptuais no nível de análise micro, e o terceiro utiliza dados perceptuais e objetivos
agregados no nível de grupo. O Estudo 1 consistirá na análise do papel mediador das atitudes
frente às mudanças organizacionais na relação entre contexto de mudança e os
comportamentos de apoio e resistência à mudança. No Estudo 2 será investigado o efeito
mediador da percepção de justiça na relação entre contexto de mudança e bem-estar no
trabalho. Esta investigação considera serem as percepções de justiça acerca dos
procedimentos organizacionais (Justiça Procedimental), das relações interpessoais entre
chefia e subordinado (Justiça Interacional) e da alocação dos recursos como variáveis de
grande poder heurístico para a compreensão das relações entre percepções de mudança e
bem-estar no trabalho. No Estudo 3 será investigada a predição do absenteísmo por doença
pelas variáveis contexto e percepção de mudança organizacional. Método: Os três estudos
foram realizados em uma organização pública presente em 11 estados. Foi feita uma
estratificação randômica dos sujeitos por localidade, e foram cadastrados em um software
online para realizar a coleta de dados estruturada através de escalas. Já foram realizadas duas
coletas de dados, em 2011 e 2012, e há previsão de mais uma coleta ainda em 2014. No
Estudo 1 foram aplicadas as escalas contexto de mudança (Neiva & Nery, 2012), e atitudes
frente às mudanças organizacionais (Neiva, Garcia & Paz, 2005) e o inventário de reações
comportamentais à mudança organizacional (comportamentos de apoio e de resistência a
mudanças) (Nery & Neiva, 2012). No Estudo 2, além da escala já mencionada de contexto,
foram aplicadas as escalas de percepção de justiça organizacional (Mendonça, Pereira,
Tamayo, & Paz, 2003) e bem-estar pessoal no trabalho (Paz, 2005). No estudo 3 além da
escala já mencionada de contexto, foi aplicada a escala de percepção de mudança
organizacional (Picchi, 2010). Os dados relacionados ao absenteísmo por doença de 2012
foram fornecidos em um banco de dados pela organização. A análise será realizada em quatro
partes distintas: (1) análises descritiva e exploratória dos dados; (2) verificação dos indícios
de validade das escalas; (3) análise do ajuste dos modelos em T1, T2 e possivelmente em T3;
e (4) análise do efeito moderador do tempo por meio de equações estruturais. Resultados
esperados e implicações: Espera-se que, os resultados do Estudo 1 corroborem o estudo
anterior que encontrou relação significante entre os fatores de contexto e atitudes frente à
mudança (Neiva, Goulart, Fussi & Nery, 2012). Além de identificar o ajuste do modelo de
mediação, corroborando Neiva e Nery (2012). Em relação ao Estudo 2, espera-se que o
modelo obtenha ajuste, e que a percepção de justiça dos empregados, aliada ao contexto de
mudança contribuam para uma maior percepção de bem-estar. Quanto aos resultados do
Estudo 3 espera-se identificar que o absenteísmo seja explicado pelo risco do contexto de
mudança e pelos resultados percebidos da mudança organizacional. Este trabalho possui
implicações teóricas associadas à literatura de mudança organizacional, implicações
metodológicas que envolvem a realização de estudos longitudinais e, em uma perspectiva
ainda mais aplicada, para a gestão das mudanças organizacionais, com o objetivo de
potencializar o sucesso das iniciativas.
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