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Introdução. O envelhecimento populacional é um fenômeno natural, irreversível e global. No caso
do Brasil, a expectativa de vida ao nascer atualmente é de 75 anos e calcula-se que ela chegará a 80
anos em 2040 (IBGE, 2013). O progressivo aumento da esperança de vida impacta o mundo do
trabalho, fazendo com que as pessoas trabalhem por mais tempo, adiando a aposentadoria plena.
Estima-se que 57% da população brasileira economicamente ativa terá mais de 45 anos em 2040
(PwC/FGV, 2013). Esse cenário tem levado à elaboração de legislações e de políticas públicas que
assegurem um envelhecimento ativo e uma aposentadoria bem-sucedida no Brasil, como a Política
Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso, que indicam a implementação de Programas de Preparação
para Aposentadoria (PPA) pelas organizações (Camarano, Kanso, & Fernandes, 2013). Entretanto,
ainda são poucas as organizações brasileiras que adotam esta prática de gestão de pessoas (LeandroFrança, 2016). Desde a década de 1980, a aposentadoria é descrita como um processo psicológico
que se desenvolve ao longo do tempo e que depende de fatores individuais, familiares, do trabalho,
organizacionais e socioeconômicos (Wang & Shultz, 2010). Logo, ela não deve ser vista como um
evento único, mas como um processo que se dá desde o planejamento, passando pela intenção e
tomada de decisão, adaptação inicial e diferentes vivências ao longo da aposentadoria (Beehr &
Bowling, 2013). Ademais, como muitos aposentados optam por seguir trabalhando no mesmo
emprego ou em uma nova ocupação – condição denominada bridge employment – a complexidade
das intenções para a aposentadoria precisa ser considerada nas investigações (Wang & Shi, 2014).
Um estudo longitudinal demonstrou que a preparação para aposentadoria ao longo da carreira
prediz bem-estar durante essa fase da vida (Noone, Stephens, & Alpass, 2009) e, por isso,
estudiosos defendem que o planejamento para aposentadoria deve começar assim que possível
(França & Soares, 2009; Murta, Leandro-França, & Seidl, 2014; Wang & Shultz, 2010). A
autoeficácia para aposentadoria – definida como a percepção do indivíduo sobre sua capacidade
para desempenhar atividades diversas na aposentadoria – e o ageismo – atitudes negativas de
pessoas em relação a outras, em função da idade – em relação às pessoas mais velhas têm recebido
mais atenção na investigação científica sobre aposentadoria. A literatura internacional apresenta
diversas publicações sobre antecedentes e consequentes do planejamento (Adams & Rau, 2011;
Kosloski, Ekerdt, & DeViney, 2001; Lee & Law, 2004; Taylor & Shaffer, 2013) e das intenções
para aposentadoria (Topa & Alcover, 2015; Valero Ibáñez, Segura, & Topa Cantisano, 2015;
Zaniboni, Sarchielli, & Fraccaroli, 2010). Já na literatura nacional, foram encontrados estudos sobre
planejamento para aposentadoria teóricos (França & Soares, 2009; Zanelli, 2012), qualitativos
(França, Menezes & Siqueira, 2012) e descritivos que versam sobre programas de preparação para
aposentadoria (França et al., 2014; Murta et al., 2014). Porém, apesar do interesse crescente por
esses construtos, são escassas as pesquisas que testaram modelos teóricos sobre o tema no Brasil

2

Seminário de Avaliação de Teses e Dissertações PPG-PSTO - 2016
(exceto Menezes & França, 2012, Leandro-França, 2016). As teorias que embasam o presente
estudo são: a perspectiva do curso de vida (Wang, 2007), cognição social (Bandura, 1997), teoria do
comportamento planejado (Ajzen, 1991) e da identidade social (Tajfel & Turner, 1986). Objetivos.
As perguntas de pesquisa que norteiam este projeto são: trabalhadores brasileiros, com diferentes
vínculos empregatícios, estão se planejando para aposentadoria? Quais são as intenções de
trabalhadores brasileiros quando alcançarem os critérios para se aposentar: adiar a aposentadoria e
continuar trabalhando na mesma organização (late retirement), se aposentar, mas seguir trabalhando
na mesma organização, em outra organização ou por conta própria (bridge employment) ou parar de
trabalhar (full retirement)? Variáveis pessoais (sociodemográficas e autoeficácia), do trabalho e
organizacionais têm efeitos sobre o planejamento e a intenção para aposentadoria? O ageismo no
contexto organizacional tem efeitos sobre as relações entre essas variáveis? Assim, os objetivos
deste estudo são: (1) identificar, entre variáveis individuais, do trabalho e organizacionais,
preditores do planejamento e da intenção para aposentadoria; (2) analisar efeitos do ageismo nas
associações entre as variáveis do estudo; e (3) identificar relações entre planejamento e intenção
para aposentadoria. As variáveis antecedentes individuais previstas são: sexo, faixa etária,
escolaridade, tipo de contrato, tempo de trabalho e autoeficácia para a aposentadoria. As variáveis
antecedentes do trabalho e organizacionais são: Programa de Preparação para Aposentadoria,
flexibilidade de horário, reconhecimento no trabalho, envolvimento com o trabalho e
entrincheiramento na carreira. Ageismo no contexto organizacional representa a variável
moderadora e as duas variáveis critério são planejamento e intenção para aposentadoria. Do
conjunto de hipóteses formuladas para este estudo, destacam-se: H1. Sexo feminino, faixas etárias
mais altas, níveis elevados de escolaridade, mais tempo de trabalho, maiores níveis de autoeficácia
e participação em programas de preparação para aposentadoria se associam positivamente com
planejamento para aposentadoria; H2. Níveis altos de autoeficácia para aposentadoria se associam
positivamente com a intenção de aposentadoria plena; H3. Flexibilidade de horário e
reconhecimento no trabalho se associam negativamente com intenção de aposentadoria plena; H4.
Níveis elevados de envolvimento no trabalho e entrincheiramento na carreira se associam
negativamente com planejamento para a aposentadoria e com a intenção de aposentadoria plena;
H5. Altos níveis de ageismo poderão influenciar as relações entre as variáveis pesquisadas, mas a
revisão da literatura ainda não permite indicar em quais direções. Método. Trata-se de um estudo
transversal e inferencial. Os participantes serão trabalhadores brasileiros de qualquer idade,
vinculados a distintas organizações (públicas, privadas, mistas ou do terceiro setor). Cálculos serão
realizados para definir o tamanho mínimo da amostra, tendo em vista as variáveis e os objetivos do
estudo. Os instrumentos previstos para a mensuração das variáveis individuais são: questionário
sociodemográfico e profissional e a Escala de Autoeficácia para a Aposentadoria (Topa & Alcover,
2015) a ser validada para a cultura brasileira. Para mensurar os aspectos organizacionais e do
trabalho, serão aplicados escalas/itens sobre: Programa de Preparação para Aposentadoria (se a
organização oferece PPA, se o respondente já participou do Programa e, se caso a organização
oferecesse, ele participaria), mais uma pergunta aberta: “Na sua opinião, o que é um programa de
preparação para aposentadoria?”, visando identificar a percepção dos trabalhadores sobre essa
prática organizacional; flexibilidade de horário, por meio da aplicação da subescala de Menezes e
França (2012); reconhecimento no trabalho, com validação de subescala de Armstrong-Stassen
(2008); entrincheiramento na carreira, por meio da aplicação da escala brasileira de Magalhães
(2008); envolvimento com o trabalho, após validação da escala de Kanungo (1982, utilizada por
Topa & Alcover, 2015) e ageismo no contexto organizacional, mediante adoção da escala brasileira
de França et al. (2015). Para mensurar as variáveis critério serão utilizadas: a Escala de Processo de
Planejamento da Aposentadoria (EPPlA), validada no Brasil por Rafalski e de Andrade (2016) e os
itens adotados por Menezes e França (2012) para acessar as possíveis intenções para aposentadoria
entre os respondentes. Esta variável também será investigada por meio de duas perguntas abertas
sobre principais aspectos que facilitam e dificultam a intenção do participante quanto à
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aposentadoria. Os instrumentos selecionados apresentam boas propriedades psicométricas e
totalizam cerca de 100 itens. O procedimento de coleta de dados será online, ou seja, o questionário
será divulgado a trabalhadores de organizações em todo Brasil, via e-mail, sites e redes sociais. Os
dados quantitativos serão analisados mediante testes estatísticos descritivos e inferenciais. Análises
fatoriais exploratórias serão conduzidas para validação das escalas estrangeiras e regressões
hierárquicas para identificação de preditores. Análise de conteúdo também será utilizada para
avaliação dos dados qualitativos. Resultados esperados e implicações. Espera-se identificar como
trabalhadores brasileiros têm se planejado para a aposentadoria, quais as suas intenções para essa
fase e as variáveis que explicam melhor tais planos e intenções. Almeja-se ainda comparar dados de
grupos distintos, como: trabalhadores celetistas e estatutários, trabalhadores de organizações que
oferecem ou não oferecem PPA ou ainda trabalhadores no início, no meio ou no final da carreira. O
projeto contempla implicações teóricas já que articula variáveis que ainda não foram investigadas
de forma conjunta no contexto brasileiro, como autoeficácia para aposentadoria, reconhecimento e
entrincheiramento na carreira. Como implicação metodológica, o estudo propõe a testagem de um
modelo complexo. Com relação às implicações práticas, os resultados possibilitarão orientar os
trabalhadores a se planejarem para aposentadoria e também subsidiar as organizações sobre como
contribuir com esse planejamento. Aperfeiçoamentos em de políticas públicas sobre o tema no
Brasil também serão propostas.
Palavras-chave: planejamento para aposentadoria, intenção para aposentadoria, trabalhadores
brasileiros, preditores individuais e organizacionais.
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O fenômeno liderança tem sido estudado por mais de um século. Sociedades são organizadas em
grupos e grupos, por sua vez, frequentemente possuem pessoas que concentram autoridade, guiam e
tomam decisões na sua condução. Neste trabalho, a liderança será estudada com foco nas pessoas
que exercem formalmente esta função, ou seja, os gestores. Para Krasikova, Leen e LeBreton
(2013), a missão fundamental que líderes possuem é a de garantir que os melhores interesses das
organizações sejam alcançados. Sendo assim, liderança pode ser definida como o processo no qual
um líder exerce influência sobre outras pessoas para atingir objetivos (Rost, 1991). Essa influência
pode ser exercida de diferentes maneiras. Bass e Stedlmeier (1999) afirmam que o líder escolhe
entre o chapéu preto de vilão ou o chapéu branco de herói. Dessa forma, líderes podem apostar em
um exercício ético da liderança ou em um exercício abusivo. Liderança ética pode ser definida
como a “demonstração de conduta apropriada normativamente por meio de ações pessoais e
relacionamentos interpessoais, da promoção de tais condutas dos subordinados por meio da
comunicação, reforço e tomada de decisão recíprocos” (Brown, Treviño, & Harrison, 2005, p. 120).
Por sua vez, definimos liderança abusiva como o processo no qual um líder exerce influência por
meios abusivos sobre seus subordinados para atingir objetivos. Líderes abusivos extrapolam limites
profissionais para obter uma imagem de sucesso e efetividade, sem se importar com os meios
utilizados para atingir esses fins. As demandas gerenciais e a competitividade do mercado requerem
o atingimento de metas cada vez maiores. Considerando que líderes possuem os meios em suas
mãos, a liderança abusiva pode se tornar uma estratégia tentadora para obtenção mais acelerada de
resultados. Em um cenário oposto, a liderança ética forneceria meios sustentáveis não apenas para o
alcance de resultados, mas também para o bem-estar dos subordinados. A escolha do líder não
ocorre sem influência das regras do jogo colocadas pela organização. E essas regras podem
priorizar a ética e o bem-estar ou negligenciar os meios, priorizando os fins. Por mais que ambos os
exercícios de liderança tenham como fim atingir a missão institucional, os meios escolhidos para
atingimento deste objetivo impactam de maneira distinta os subordinados, tanto em termos de afeto
quanto de desempenho. Líderes estão entre os eventos endógenos do contexto de trabalho que
produzem humores e emoções (Brief & Weiss, 2002). A revisão sobre afetos no trabalho aponta que
apesar de alguns resultados interessantes sobre o impacto do líder no que os subordinados sentem
terem sido apresentados, ainda existem mais ideias do que dados relevantes que deem suporte a esse
entendimento. Por outro lado, o desempenho tem sido amplamente estudado e este conceito
“aplicado aos estudos organizacionais relaciona-se diretamente à produtividade individual e
organizacional, bem como à análise de processos comportamentais individuais e de seus impactos
gerados na organização” (Coelho Jr, 2009). Neste sentido, a liderança autêntica tem sido apontada
como impactando positivamente a percepção de desempenho por meio do empoderamento (Wong
& Laschinger, 2012), uma relação líder membro de qualidade alta também foi apontada em metaanálise como predizendo não apenas níveis mais elevados de desempenho como, também,
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comportamentos de cidadania organizacional (Ilies, Nahrgang, & Morgerson, 2007). Além disso,
foi apontado na literatura que variáveis da cultura impactam na liderança e na sua relação com
desempenho (Walumbwa, Lawler, & Avolio, 2007). Modelos atuais apontam que o desempenho no
trabalho pode ter flutuações a depender do dia. Considerando que o desempenho poder ser afetado
momentaneamente pelo contato com o líder, é importante explorar esta relação. Objetivo geral:
investigar a influência do contexto organizacional (cultura e clima) no exercício da liderança (ética
e abusiva) e o impacto deste exercício na efetividade e afetos dos subordinados. Dois estudos serão
realizados para atingir esse objetivo. O primeiro investigará o impacto da liderança no desempenho
dinâmico (Beal, Weiss, Barros & MacDermid, 2005) e nos afetos por meio de um estudo qualiquanti de diário. O segundo investigará o impacto do contexto organizacional na liderança e seu
efeito sobre o desempenho objetivo, o lucro de unidades, e também no absenteísmo e na cidadania
organizacional, medidas típica de desempenho organizacional (Coelho Jr., 2009).
Método: Estudo 1: Será realizado um estudo de amostra de experiência, conforme proposta de Ohly
et al. (2010). Neste delineamento, trabalhadores respondem a perguntas relacionadas ao evento
imediatamente após a ocorrência deste.
Participantes: 60 subordinados a líderes abusivos. Instrumentos: Afeto: Medida diária: uma frase
fornecida pelo respondente após o evento (quali). Os afetos serão categorizados tendo por base a
escala de afetos no trabalho (Ferreira, Silva, Fernandes, & Almeida, 2008), segundo o proposto por
Amabile, Schatzel, Moneta e Kramer (2004). Medida no dia seguinte: uma frase fornecida pelo
respondente após o evento (quali). Idem medida diária. Desempenho: Medida diária: nível geral de
desempenho será medido por três itens da escala de Roe, Zinovieva, Dienes, e Horn (2000). Esta
escala acessa quão bem uma pessoa desempenha suas tarefas no trabalho. Civismo Organizacional:
Medida diária: será medido por três itens da escala de Porto e Tamayo (2003). Liderança Abusiva:
Medida diária: uma frase fornecida pelo respondente após evento (quali). Eventos serão
categorizados tendo por base a escala de comportamento abusivo do líder (ver Amabile et al.,
2004). Início do estudo: Escala de comportamento abusivo do líder (ECAL) com cinco fatores:
Intimidação, Foco em resultados, Comunicação e Relação com a Equipe, Imagem e Interesses
Pessoais, e Controle e Consistência (Almeida & Porto, em desenvolvimento). Procedimento de
coleta: Primeiramente, responderão ao instrumento completo de líder abusivo para que seja
analisado se o líder apresenta ou não comportamentos abusivos. Após essa análise, será realizado
um treinamento para padronizar o fornecimento de dados (Bolger, Davis & Rafaeli, 2003). Os
dados serão coletados diariamente durante duas semanas úteis via celular (Song, Foo & Uy, 2008).
Participantes informarão, logo após a ocorrência de um evento de liderança abusiva, o acontecido
em uma frase, e o fator que categoriza o comportamento do líder (entre os cinco fatores da ECAL) e
o afeto, em seguida, também em uma frase. Ao final de cada dia de trabalho, será mensurado o
desempenho geral e o comportamento de cidadania organizacional. O afeto também será acessado
na manhã do dia seguinte. Análise de dados: Os dados serão analisados por meio de análise
multinível. Dados da pessoa serão de nível 2 e do dia, de nível 1. Estudo 2. Após mensurar o
impacto do comportamento do líder no desempenho e afetos do subordinado, o estudo 2 terá por
objetivo entender a relação de variáveis do contexto organizacional (clima e valores
organizacionais) na liderança situacional e a relação desta com produtividade e absenteísmo da
unidade. Participantes: 40 unidades de uma instituição bancária Instrumentos: Desempenho: serão
utilizados dados secundários relativos a lucratividade e a absenteísmo de unidades bancárias.
Liderança situacional abusiva: Escala situacional construída a partir de entrevistas com líderes e
subordinados divididas em cinco fatores: Intimidação, Foco em resultados, Comunicação e Relação
com a Equipe, Imagem e Interesses Pessoais, e Controle e Consistência. Os respondentes avaliam o
quanto a situação representa a unidade na qual trabalham. Clima Organizacional: Essa escala
multifatorial terá por objetivo acessar as políticas e práticas organizacionais percebidas por
subordinados (a ser desenvolvida). Valores Organizacionais: será utilizada a escala Valores
Organizacionais de Porto, Ferreira e Fonseca (2014). Procedimento de coleta: Análise de dados:
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Após aceite institucional, os empregados lotados na atividade fim da instituição bancária serão
contatados. Os instrumentos serão respondidos eletronicamente nos computadores pessoais dos
empregados. Análise: Após agregação dos dados no nível da equipe, os dados serão analisados com
equações estruturais. Para agregação, o primeiro requisito analisado será o de concordância
intragrupo. Esse requisito, similarmente ao proposto por González-Romá, Peiró e Tordera (2002),
será observado com base no cálculo de dois índices: (a) baseado na consistência, o cálculo do
coeficiente de correlação intraclasse, ICC (1), e (b) o cálculo dos desvios médios, ADMD, que tem
por base o consenso (proposto por Burke, Finkelstein, & Dusig; 1999). A variabilidade entre grupos
será investigada por meio de análise de variância (Anova one-way). Atendidos esses requisitos, os
dados serão agregados no nível da equipe, seguindo o modelo de composição do consenso direto
(Chan, 1998). Resultados esperados e implicações (teóricas, metodológicas e aplicadas). Os meios
adotados por líderes e apoiados por organizações para exercer influência nos subordinados e atender
a missão que estes possuem junto a instituição podem ter consequências severas para os
subordinados. Mensurar o impacto nas emoções e no desempenho pode auxiliar no entendimento de
que os meios são importantes, e que a ética deve se expandir para além de políticas e permear meios
de produção. Espera-se: (1) buscar evidências para o modelo de liderança abusiva proposto, (2)
ampliar o entendimento sobre variações ao longo do tempo nos afetos e desempenho de
subordinados a líderes abusivos, (3) utilizar múltiplos métodos para acessar o fenômeno, (4)
problematizar a relação de um contexto que permita a ocorrência da liderança abusiva e dos meios
utilizados para alcance de resultados, (5) analisar criticamente o efeito de comportamentos abusivos
por parte dos líderes.
Palavras-chave: liderança abusiva, liderança ética, efetividade
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15 de agosto, segunda-feira
Sessão 1 (D) - Apresentação 3:
Banca avaliadora: Roberto Cruz & Jairo Eduardo Borges-Andrade
DISPOSITIVOS DA ESCUTA CLÍNICA DO SOFRIMENTO E MOBILIZAÇÃO SUBJETIVA
DE PROFESSORES READAPTADOS
Nome da aluna: Graziele Alves Amaral
E-mail: graziamaral@yahoo.com.br
Nível: Doutorado, 2015.1
Orientadora: Ana Magnólia Mendes
Laboratório de Psicodinâmica e Clínica do Trabalho
Linha de Pesquisa: Processos de trabalho, ergonomia da atividade, saúde
Introdução: A presente pesquisa tem como objeto o estudo das relações entre a aplicação dos
dispositivos de escuta clínica do sofrimento e a mobilização subjetiva em grupo de professores
readaptados, utilizando para tal, o estado da arte em Psicodinâmica do Trabalho. Os estudos em
clínica do trabalho realizados desde a década de 1990 no Brasil tem abordado a mobilização
subjetiva ou a ressignificação do sofrimento com trabalhadores em situação de “normalidade” e não
em adoecimento e afastados do trabalho, como demonstra diversas pesquisas (Alves, 2014;
Carvalho e Moraes, 2015; Fleury, 2013; Gama et al., 2016; Ghizoni, 2013; Lima, 2011; Medeiros,
2012). Em um levantamento realizado por Duarte (2014), das 39 pesquisas encontradas que
realizaram estudo com o referencial teórico e metodológico da clínica do trabalho, apenas sete
foram com trabalhadores adoecidos. Ainda assim, não se referiam especificamente à vivência de
mobilização subjetiva. Portanto, há uma lacuna na literatura no sentido de utilização do método da
clínica do trabalho para analisar o processo de mobilização subjetiva em trabalhadores adoecidos,
como é o caso dos professores readaptados. Além disso, a proposta originária do método dejouriano
propõe a composição do coletivo de trabalhadores com sujeitos submetidos à mesma organização
trabalho, diferentemente desse estudo em que o coletivo caracteriza-se pelo adoecimento e não pela
organização do trabalho. Mesmo pertencentes à mesma categoria profissional, a organização do
trabalho das escolas tem especificidades próprias. Nessa direção, é original desse projeto incluir
novas formas de atender as demandas dos coletivos de trabalho diferentemente do que vem sendo
estudado na literatura da psicodinâmica do trabalho nacional e internacional. Para fins do projeto,
define-se mobilização subjetiva, de acordo com Dejours (2012) e Mendes & Duarte (2013), como
um processo intersubjetivo que se caracteriza pelo engajamento da subjetividade do trabalhador e
pelo espaço público de discussões sobre o trabalho, passando pela dinâmica contribuiçãoretribuição simbólica e pela cooperação. Por meio de uma operação simbólica que leva ao resgate
do sentido do trabalho, a mobilização subjetiva possibilita a transformação do sofrimento e, assim, a
vivência de prazer no trabalho. É o processo pelo qual o sujeito pode sentir, pensar, criar e inventar
no trabalho. É composta por quatro dimensões indissociáveis: inteligência prática, espaço público
de discussão, cooperação e reconhecimento. A readaptação profissional é um dispositivo do poder
público que se destina a servidores que adoeceram e cujo adoecimento levou a limitações laborais.
O processo de readaptação envolve o afastamento do trabalho e a reinserção laboral pela
readaptação, por meio do qual os trabalhadores são realocados em cargos com atribuições e
responsabilidades compatíveis com a limitação física ou psíquica que tenham sofrido, verificada em
inspeção médica. O dispositivo de escuta clínica do sofrimento é usado na clínica do trabalho. Ao
privilegiar a fala num espaço de escuta, coloca a palavra em ação e abre uma possibilidade de
repensar as dimensões visíveis e invisíveis da organização do trabalho e dos laços sociais
construídos na relação dos sujeitos com o real do trabalho. Nesse projeto os dispositivos serão

11

Seminário de Avaliação de Teses e Dissertações PPG-PSTO - 2016
definidos com base em Mendes (2014) que propõe a consolidação de eixos estruturantes da clínica
psicodinâmica do trabalho: os dispositivos para a escuta clínica (que abrangem a análise da
demanda, a transferência e a interpretação); a formação do clínico (que envolve a qualificação
teórica, a prática da escuta e o próprio processo de análise) e a supervisão clínica. Isto posto, partese da tese que a aplicação dos dispositivos da escuta clínica do sofrimento no trabalho pode
produzir efeitos nos modos de mobilização subjetiva em um grupo de professores readaptados de
diferentes organizações do trabalho. Busca-se investigar se tais efeitos seriam semelhantes ou
diferentes dos grupos não adoecidos e submetidos à mesma organização do trabalho, amplamente
estudados na literatura. Desse modo, nesse estudo, o conceito dejouriano de mobilização subjetiva
será problematizado e repensado a partir dos dados produzidos no coletivo de readaptados,
introduzindo novos referentes em relação à cooperação, espaço público de discussão e
reconhecimento. Assim sendo, delineia-se como pergunta de pesquisa a dinâmica e dimensões da
mobilização que são acessadas em trabalhadores adoecidos após aplicação dos dispositivos de
escuta clínica do sofrimento do trabalho. Como objetivo da pesquisa, pretende-se analisar a
mobilização subjetiva, nas dimensões da cooperação, espaço público de discussão e
reconhecimento, em professores readaptados a partir do uso dos dispositivos da escuta clínica do
sofrimento no trabalho. Os objetivos específicos são: caracterizar a organização do trabalho e a
vivência de sofrimento antes e depois do adoecimento; identificar o uso dos dispositivos da escuta
clínica do sofrimento na clínica desenvolvida; avaliar as dimensões da mobilização subjetiva antes e
depois da clínica do trabalho; identificar os dispositivos da escuta clínica que contribuem para a
mobilização subjetiva dos professores readaptados. Método: Trata-se de uma pesquisa clínica, em
que será utilizado o método da clínica do trabalho. A pesquisa seguirá a proposta de Mendes (2014)
e serão adotados os dispositivos clínicos desse modelo: análise da demanda, transferência e
interpretação. Os participantes dessa pesquisa serão professores readaptados da rede pública de
ensino do Distrito Federal, que serão convidados a participarem da clínica do trabalho por
intermédio do Sindicato dos Professores do Distrito Federal (SINPRO/DF). Sobre o número de
participantes, será adotada a proposição de Mendes (2014), que define uma média de 6 a 8 como
um número que possibilita a operacionalização desse método. Seguindo essas proposições, serão
realizadas de 10 a 15 sessões, conduzidas por dois clínicos-pesquisadores, com duração média de
uma hora e meia cada, nas dependências do SINPRO/DF. Também será constituído um coletivo de
pesquisadores, composto pelos dois clínicos pesquisadores, a supervisora e alunos que participam
do projeto “Práticas em Clínica do Trabalho no Caep/UnB” e do Laboratório de Psicodinâmica e
Clínica do Trabalho/UnB. É nesse espaço de coletivo de pesquisadores que ocorrerão as supervisões
clínicas semanais. Ao longo das sessões da clínica, serão utilizados três instrumentos: a gravação, o
memorial e o diário de campo. Ao final de cada sessão, será elaborado um memorial, organizado
por eixos temáticos e estruturado com base nas falas dos participantes. No início de cada sessão, o
tema da sessão anterior será retomado a partir da leitura/discussão do memorial. A primeira sessão
da clínica iniciará com a solicitação aos participantes para que descrevam, em detalhes, o seu
trabalho. As demais sessão serão iniciadas a partir do memorial. No diário de campo, os clínicos
registrarão os eventos verbais e fatos ocorridos no coletivo de pesquisa. Os dados compostos por
entrevistas transcritas, memoriais e diários de campo serão analisados seguindo a técnica Análise
Clínica do Trabalho (ACT), constituída por três etapas: Análise dos Dispositivos Clínicos (ADC),
Análise da Psicodinâmica do Trabalho (APDT) e Análise da Mobilização do Coletivo de Trabalho
(AMCT), segundo Mendes e Araújo (2012). Na primeira etapa (ADC), serão discutidos e analisados
os resultados referentes à: análise da demanda; elaboração e perlaboração; construção de laços
afetivos; interpretação; formação clínica. Na etapa II (APDT), os dados serão discutidos e
analisados com base em três eixos: I) organização do trabalho prescrito e o real do trabalho, II)
mobilização subjetiva, III) sofrimento, defesas e patologias. Na terceira etapa (AMCT), serão
analisadas as dimensões que colaboraram ou não para a mobilização do coletivo, relacionando os
dispositivos utilizados na condução da prática clínica com os resultados encontrados na APT.
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Resultados esperados e implicações: Espera-se, com esse estudo, fortalecer a construção do método
da clínica do trabalho com trabalhadores adoecidos através da utilização de novos dispositivos
clínicos. Além disso, pretende-se avançar na compreensão e construção do conceito de mobilização
subjetiva, principalmente em contextos de trabalhadores adoecidos não submetidos à mesma
organização do trabalho. Também podem ser previstos impactos sociais no sentido de contribuir
para a definição de políticas públicas para a melhoria das condições de saúde e de trabalho de
professores readaptados, subsidiando pautas de reivindicação da categoria.
Palavras-chave: mobilização subjetiva, readaptação profissional, clínica do trabalho, psicodinâmica
do trabalho.
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ALCOOLISMO E TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO BRASILEIRO: QUAL É O LUGAR
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E-mail: kelmasoares@unb.br
Nível: Doutorado 1º/2015
Orientador: Mário César Ferreira
Grupo de Estudos em Ergonomia Aplicada ao Setor Público (ErgoPublic)
Linha de pesquisa: Processos de trabalho, ergonomia da atividade, saúde
Introdução: O uso abusivo de substâncias psicoativas acompanha a história humana há milênios
(Wadley, 2016). É um dos maiores problemas de saúde pública do mundo e apresenta
consequências problemáticas em escala global. Estima-se, segundo a UNDCOC (2015), que 246
milhões de pessoas, um pouco mais do que 5% da população mundial com idade entre 15 e 64 anos,
tenha feito uso de drogas ilícitas em 2013. Nos Estados Unidos a estimativa é que exista 1,5 milhão
de usuários de cocaína. Somente o álcool é responsável por 5,9% das mortes no mundo, o que
correspondeu a mais de 3 milhões de mortes no ano de 2012 (WHO, 2014). Mas, ainda há
dificuldade em evidenciar os custos sociais indiretos quanto ao consumo de álcool, pois há pouca
robustez nos dados que indiquem, especificamente, os custos indiretos relacionados ao trabalho
(absenteísmo, acidentes de trabalho, perda de produtividade, erros, retrabalho e aposentadoria
precoce) (WHO, 2014). Após o levantamento inicial da literatura científica, a definição de
alcoolismo encontrada, que se alinha melhor com escopo deste projeto de tese, é aquela que o
conceitua como um problema primário de saúde, crônico e desenvolvido ou manifestado segundo a
influência de fatores genéticos, psicossociais e ambientais (OIT, 2008). Os critérios de diagnóstico
do alcoolismo (como doença propriamente) estão na Classificação Internacional de Doenças (CID)
e no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais de Saúde Mental (DSM).
Especificamente, quando relacionado ao trabalho, constata-se que o alcoolismo está associado com
até 40% dos acidentes de trabalho no mundo (OIT, 2008). A prevenção deste grave problema requer
investigar os fatores, especialmente os de natureza organizacional, que contribuem para o
alcoolismo. É conhecida a influência que o contexto organizacional pode ter sobre o adoecimento
mental (Franco, Duck, & Seligmann-Silva, 2010). Entende-se como dimensões estruturantes do
contexto organizacional as condições do trabalho, a organização do trabalho e as relações
socioprofissionais (Ferreira & Antloga, 2012; Ferreira & Mendes, 2003). Essa definição ajuda a
explicitar um pressuposto fundamental deste projeto: o adoecimento mental relacionado ao trabalho,
não é fruto apenas de fatores individuais daquele que adoeceu. O lugar e a importância do contexto
organizacional na etiologia do adoecimento assumem, portanto, uma centralidade nesse processo
saúde-doença. No capitalismo financeiro, o trabalhador que não se adequar à lógica produtiva
(Castel, 2008) será excluído do mercado de trabalho duplamente: seja por não conseguir manter-se
no posto de trabalho devido às mudanças no processo de produção (por exemplo, a extinção de
postos de trabalhos com a crescente automação desde os anos 1960), seja por vivenciar situação de
adoecimento mental que o impede de exercer as suas atividades laborativas. Neste cenário, um dos
desafios em Psicologia Organizacional e do Trabalho (POT), é destacar e explicar as influências das
dimensões organizacionais e do trabalho na ocorrência do alcoolismo (Lima & Leal, 2015;
Vaissman, 2004). Os estudos de revisão da literatura internacional, em jornais especializados e de
origem norte-americana, podem ser reunidos, conforme Leventhal, Weinman, Leventhal e Phillips
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(2008), em algumas categorizações. A primeira delas são os estudos biocomportamentais, os quais
relacionam o caminho percorrido pelo comportamento até atingir o adoecimento (Conrod &
Kyriaki, 2016). Outras abordagens tratam das intervenções comportamentais para controlar o
percurso comportamento-doença (Holtyn et al., 2016) e outra frente, em menor número, são os
estudos focados nas influências do meio social como forma de prevenir doenças mentais (Giordano,
Clarke & Furter, 2014). Observa-se que os principais eixos de discussão estão centrados no âmbito
do indivíduo e há pouco recorte de pesquisa focado no contexto organizacional. A variável de
ajuste, conforme assevera a Ergonomia (Wisner, 1987), continua sendo o trabalhador. No Brasil, o
tema deste projeto de tese, encontra, em contrapartida, amparo na legislação previdenciária baseada
no modelo biomédico de identificação dos riscos ocupacionais. A publicação do Ministério da
Saúde (2001) elenca, no conjunto dos transtornos mentais e comportamentais relacionados ao
trabalho, apenas o alcoolismo. O manual afirma que ações e programas de prevenção baseados
apenas no repasse de informações aos trabalhadores sobre a doença e que não atinjam a
modificação das relações de trabalho (horizontalidade nas ações, equipamentos e insumos
adequados de trabalho, entre outros) são inócuos. De um lado, estabelece-se o marco legal quanto a
esse tipo de adoecimento, por outro lado, observa-se um agravamento do problema. Os dados
quanto à concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença indicam que o trabalhador
brasileiro tem se tornado dependente de substâncias psicoativas e que esse número é crescente.
Somente no primeiro trimestre de 2014 (janeiro a março), constata-se 66.627 benefícios concedidos.
Desse total, o número de 15.026 das concessões se deve aos transtornos mentais e comportamentais
relacionados ao uso de substâncias psicoativas. Ao detalhar esse número de concessões, observa-se
que 52% ao uso concomitante de múltiplas substâncias, 30% ao uso de álcool, 16% quanto ao uso
de cocaína. Comparando-se os mesmos códigos CID, para o mesmo trimestre no ano de 2013,
identificou-se aumento de 21% no número de concessões desse benefício (INSS, 2014). Entretanto,
uma análise dos números de concessões de benefícios previdenciários de 2014, indica que o
alcoolismo não é reconhecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), facilmente, como
uma doença relacionada ao trabalho. Isso pode ser evidenciado por meio da comparação do número
total de benefícios do primeiro trimestre de 2014 que relacionam os benefícios previdenciários (sem
nexo causal com o trabalho) com os acidentários (com nexo causal com o trabalho). Para o primeiro
caso, houve a concessão de 3.278 benefícios. Para o segundo tipo concessão foi de 59 benefícios. A
disparidade nas concessões desses dois tipos de benefícios indica que, para o mais importante órgão
brasileiro de reconhecimento das doenças relacionadas ao trabalho, o alcoolismo é mais um
problema de natureza do indivíduo do que doença com algum nexo com o trabalho. A pouca
visibilidade de pesquisas sobre o assunto sob a ótica do contexto de trabalho, em especial, nas
organizações públicas, e a revisão inicial de literatura que indica pesquisas centradas na dimensão
individual (fatores genéticos, de personalidade e outros) e menos nos fatores organizacionais,
fornecem os fundamentos dos objetivos da pesquisa. Objetivo geral: investigar a relação entre
alcoolismo e trabalho no serviço público brasileiro. A pergunta de pesquisa é: quais são as
dimensões organizacionais e do trabalho que podem estar relacionadas ao uso abusivo de álcool em
uma instituição pública federal do localizada no Distrito Federal? Método: o delineamento desta
pesquisa é um estudo de caso (Yin, 2005) de natureza exploratória que investiga o objeto numa
perspectiva multimétodo (Günther, Elali & Pinheiro, 2008) e contempla duas etapas
interdependentes. A etapa 1 tem como objetivo específico: identificar os fatores do trabalho que
levaram trabalhadores a desenvolverem o alcoolismo. Serão entrevistados 25 trabalhadores
alcoolistas de distintas organizações que tiveram o alcoolismo reconhecido pelo INSS como doença
ocupacional. A localização desses trabalhadores se dará por meio da base de dados do órgão
previdenciário. Será utilizada a entrevista semi-estruturada (Bauer & Gaskell, 2014), pois ela
permite ao trabalhador verbalizar a sua trajetória laboral e o seu processo de adoecimento. A análise
destes dados será feita com o uso do software Iramuteq para a análise de conteúdo e nuvens de
palavras (Ratinaud, 2009) e, em um segundo momento, com base em Bardin (2009) para a
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elaboração de categorias explicativas. A etapa 2 terá como objetivos específicos: (a) caracterizar o
contexto organizacional do órgão público estudado; (b) caracterizar a natureza da atividade laboral
nessa organização; (c) mapear o perfil epidemiológico dos trabalhadores dessa organização; e (d)
identificar quais os fatores da dimensão da organização e da dimensão do trabalho estão
relacionados com o uso abusivo de álcool. Será realizada a análise documental para caracterização
institucional e da atividade laboral (objetivos a e b) e para traçar perfil do absenteísmo-doença
(objetivo c), conforme estratégias de coleta de dados constantes em Yin (2005). Será conduzido
estudo do tipo survey, com base na elaboração de escala, apoiando-se nos resultados obtidos na
etapa 1 (objetivo d). A perspectiva é construir uma escala com base nas recomendações
psicométricas, propostas por Pasquali (2005). Objetiva-se aplicar a escala para todos os
trabalhadores desse órgão e, com isso, identificar se existem (ou não) fatores organizacionais,
relacionados ao uso abusivo de álcool, comuns aos trabalhadores dessa organização. A análise de
dados será feita por meio da análise fatorial exploratória. Uma das implicações metodológicas do
estudo será a elaboração de escala que visa mensurar o papel dos fatores organizacionais quanto ao
uso abusivo de álcool por parte de trabalhadores de uma organização pública. As implicações
teóricas estão na tentativa de explicação da relação que se propõe a estudar, seja do ponto de vista
de trabalhadores já adoecidos, seja do ponto de vista dos fatores organizacionais. A contribuição
aplicada será a oferta de ferramentas explicativas e instrumentais às organizações públicas, com
vistas à identificação e intervenção nos fatores organizacionais relacionados ao uso abusivo de
álcool e, com isso, contribuir para uma proposta preventiva do alcoolismo nas organizações.
Palavras-chave: alcoolismo, trabalho, contexto organizacional, doença ocupacional, ergonomia da
atividade.
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Nível: Doutorado
Orientador: Ronaldo Pilati
Laboratório de Psicologia Social
Linha de Pesquisa: Conteúdos e Processos Psicossociais do Comportamento Humano
Introdução: Metas são geralmente descritas como representações de estados desejados que guiam
nossos esforços e direcionam nosso comportamento para a sua realização (Dijksterhuis & Aarts,
2010). A realização das metas muitas vezes se traduz em experiências gratificantes, de forma que os
indivíduos desenvolvem estratégias para manter os comportamentos que os levam ao alcance de tais
metas(Marien, Custers, Hassin, & Aarts, 2012). Para atingir metas, é necessário adotar e manter
estes comportamentos durante determinados períodos de tempo e, às vezes, se adaptando a
mudanças ambientais complexas, o que é possível por meio de uma série de alterações adaptativas
tanto no comportamento quanto na cognição. Tais estratégias e os comportamentos subsequentes
são geralmente descritos como habilidades de autorregulação (Luszczynska, Diehl, Gutiérrez-Doña,
Kuusinen, & Schwarzer, 2004).
Autorregulação refere-se aos esforços automáticos e controlados de um indivíduo a fim de alterar o
comportamento, cognição, respostas e impulsos no intuito de atingir um objetivo (Luszczynska et
al., 2004). Estudos sobre autorregulação têm contribuído ao longo dos anos para uma melhor
compreensão do comportamento social e o inerente processamento de informações, especialmente
nos últimos anos com os estudos sobre metas (Koole & Fockenberg, 2011; Shah & Kruglanski,
2003; Vancouver, Weinhardt, & Schmidt, 2010). Alguns aspectos da autorregulação são
importantes para compreender como um indivíduo é capaz de avançar para a realização do objetivo.
Por exemplo, a teoria do foco regulador postula duas orientações de autorregulação: prevenção
(quando o indivíduo dirige seu comportamento com foco nas necessidades de segurança e
prevenção de perda) e promoção (quando o foco é direcionado para necessidades de avanço e
ganhos de aproximação) (Cesario, Higgins, & Scholer, 2008).
Um trabalho propôs uma abordagem relativamente nova acerca da autorregulação (Fujita & Trope,
2014), em que a presença ou ausência de uma meta é um fator que determinaria o foco de atenção
específico, afetando processos de controle de comportamento, descritos pelos autores como
regulação estruturada e não estruturada. A regulação estruturada refere-se a presença de um objetivo
ou meta relevante para o sujeito, e então seu comportamento seria direcionado para o cumprimento
dessa meta, com os processos perceptivos se movendo em direção a características ambientais
relevantes para tal meta. Na regulação não estruturada, a ausência de uma meta clara deixaria o
indivíduo mais sensível à informação contextual saliente, e consequentemente, os processos
cognitivos seriam direcionados para a interpretação adaptativa e respostas ajustadas de acordo com
o ambiente. (Fujita & Trope, 2014).
O modelo proposto por Fujita e Trope (2014) contudo, não especifica que tipo de metas e em quais
contextos as relações e processos preconizados se veriam presentes. Tampouco faz referência a
possíveis variáveis mediadoras e moderadoras que possam afetar tais processos e relações. Assim,
o objetivo da tese é analisar se a presença ou ausência de metas tem algum efeito nos processos de
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autorregulação, desenvolvendo um modelo explicativo mais ajustado para, posteriormente, testar se
esse modelo é adequado para o contexto de desempenho esportivo. A tese está inicialmente
planejada em quatro estudos, sendo os três primeiros para elaboração do modelo explicativo e o
quarto estudo para verificação da validade do modelo no contexto esportivo.
O estudo 1 foi conduzido com o objetivo de testar o efeito da presença de metas em uma tarefa
simples. Nesse mesmo estudo, foi testada também uma primeira variável moderadora, apontada
pela literatura como tendo relação com alguns processos autorregulatórios, que é o
autocontrole(Devonport, Lane, & Fullerton, 2016; Reynolds & McCrea, 2016; vanDellen, Hoyle, &
Miller, 2012).
Baseado nos resultados apresentados a seguir, o estudo 2 será conduzido em 2016/2 com uma tarefa
mais adequada e com um foco na investigação das estratégias cognitivas nas condições com e sem
metas. A partir dos resultados obtidos no estudo 2, o estudo 3 (2017/1) vai investigar outras
variáveis moderadoras e mediadoras, além de testar as estratégias cognitivas para as condições
experimentais, no intuito de finalizar o ajuste do modelo. Finalmente, o estudo 4 (2017/2) prevê a
aplicação no contexto do desempenho esportivo do modelo desenvolvido ao longo dos estudos 1 a
3, verificando se ele ajuda a explicar a performance de atletas quando há presença de metas.
Objetivos: Avaliar se a presença ou ausência de metas claras tem efeito nos processos de
autorregulação, identificar quais são as variáveis moderadoras presentes no processo e analisar se
esse modelo é adequado para o contexto de desempenho esportivo.
Método: Para o primeiro experimento, 122 estudantes de graduação, sendo 65% do sexo feminino,
dentro de uma média de 27,23 anos (DP = 10,18) foram selecionados e divididos aleatoriamente em
grupos (Com Meta e Sem Meta). Os estudantes eram em sua maioria de Psicologia (46,7%) e cursos
de Administração (30,8%). Dois participantes foram excluídos devido ao abandono da tarefa. O
tamanho da amostra foi previamente calculado para α = 0,05, β = 0,2 e tamanho do efeito de 0,5
(Tabachnick & Fidell, 2012).
Todos os participantes foram convidados a responder a escala de autocontrole (Tangney,
Baumeister, & Boone, 2004), na sua versão em Português Brasileiro (Victorino e Franco, 2016),
termo de consentimento livre e esclarecido, além de um questionário sócio-demográfico. Para a
tarefa de desempenho, um aplicativo de quebra-cabeça chamado Jigsaw Puzzle, foi apresentado em
um iPad2.
Os participantes selecionados aleatoriamente para os dois grupos seguiram o mesmo procedimento
básico individualmente, que começou com a assinatura do termo de consentimento. Os participantes
foram convidados a ir para uma sala de aula em que o pesquisador já estava esperando, com um
iPad 2 com o quebra-cabeças já aberto e pronto para iniciar. Em seguida os participantes foram
convidados a resolver o quebra-cabeças. Para a condição Com Meta foi informado que o quebracabeças deveria ser finalizado em no máximo 5 minutos, enquanto no Sem Meta não havia essa
contingência.
Após terminar o quebra-cabeças, os participantes responderam a escala de autocontrole e o
questionário sócio-demográfico, com algumas perguntas de debriefing sobre suas estratégias para
resolver o quebra-cabeças. A seqüência entre a tarefa e a escala foi alternada para controlar os
efeitos de interferência. O questionário sócio-demográfico, além de questões básicas, também
perguntou sobre a experiência resolvendo puzzles anteriores e hábitos relacionados com a tarefa, o
que nos referimos como perguntas de esclarecimento.
Neste estudo, a variável dependente é o tempo de resolução do quebra-cabeças, medido
automaticamente pelo aplicativo. O autocontrole é uma variável antecessora, medida pelo escore na
escala (Victorino & Franco, 2016) e a variável moderadora é o grupo (Com e Sem Meta).
Resultados: A análise dos dados consistiu em examinar a presença ou ausência de metas como um
moderador da relação entre o autocontrole e o desempenho. Na análise de regressão , o termo de
interação entre o autocontrole e a presença/ausência de metas foi inserido, e ele explicou um
aumento significativo na variação do desempenho, ΔR2 = 0,44 , F ( 1 , 117 ) = 95,13 , p < 0,001 .
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Assim, a presença/ausência de metas atuou como um moderador significativo da relação entre o
autocontrole e o desempenho. Estes resultados foram corroborados com a análise dos resíduos, com
uma diminuição da soma dos quadrados dos resíduos do modelo sem o termo de interação. O
questionário sócio-demográfico, além de idade, sexo e outras informações básicas, também
investigou os hábitos anteriores sobre a resolução de quebra-cabeça. Apenas 17,5% da amostra
declarou para resolver quebra-cabeças regularmente.
Não houve diferença significativa em qualquer uma das perguntas de esclarecimento entre os
grupos experimentais, o que pode indicar que eles não têm informação processada de forma
diferente. Contudo, os efeitos encontrados foram pouco expressivos, com o autocontrole explicando
apenas 0,06% da variância total no grupo com metas e 0,02% da variância total no grupo sem meta.
Considerando-se as evidências de validade encontradas para a escala, a medida autocontrole em si
pode ter contribuído, já que a adaptação para o Português do Brasil levou a uma eliminação de nove
itens do total de trinta e seis da escala original (Victorino e Franco, 2016). Além disso, a tarefa pode
não ter sido uma boa medida de desempenho, já que alguns participantes relataram dificuldades no
uso do aplicativo. Além disso, o design experimental pode não ter deixado claro o processo de
estabelecimento de metas, reduzindo o engajamento e comprometimento dos participantes com a
tarefa.
Para o estudo 2, planeja-se a substituição da tarefa por outra mais adequada, além de mudanças no
design experimental que facilitem o engajamento na tarefa. Por fim, a variável foco regulatório será
investigada, já que evidências sugerem que promoção e prevenção estão relacionados ao
desempenho (Kurman, 2011; Vieira & Ayrosa, 2015).
Palavras-chave: autorregulação, autocontrole, metas.
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Introdução: O campo de atendimento ao adolescente em conflito com a lei no Brasil não é novo,
entretanto, a regulamentação das práticas socioeducativas no período pós Estatuto da Criança e do
Adolescente só ocorreu em 2012, com a lei SINASE. Apesar da previsão de avaliação de seus
programas e, especificamente, da determinação de suporte aos egressos, quase nada tem sido feito
nessa direção. Estima-se que em torno de 80% das unidades de atendimento não ofereça
acompanhamento ao egresso e a sua família, segundo dados do Conselho Nacional do Ministério
Público (Brasil, 2013). Com o desconhecimento da realidade dos egressos e das consequências dos
programas em suas vidas, o campo caminha, por assim dizer, às cegas. Segundo a ONU (2012), na
maioria dos países de baixo ou médio desenvolvimento econômico, os programas de reintegração
social são pouco compreendidos e geralmente subdesenvolvidos. Um dos problemas
frequentemente apontados para um estado geral de desconhecimento do fenômeno da reintegração
de infratores é o distanciamento entre as prática, as políticas e as pesquisas científicas (Farabee,
2005; Petersilha, 2003). O presente projeto propõe uma pesquisa que possa fornecer subsídios para
o avanço em relação a avaliação de programas de reintegração de jovens em conflito com a lei no
Brasil, a partir de evidência cientificamente balizadas do processo de reintegração e de desistência
do crime. Maruna, Immarigeon e Lebel (2008) argumentam que desistência do crime e reintegração
devem andar juntos: “ as políticas de justiça criminal que desejam ajudar na reintegração, reforma e
reabilitação de ex-infratores são melhor compreendidas quando situadas em um contexto mais
amplo de desistência do crime o dos fatores associados a esse processo” (p.9-10). A desistência do
crime, indicativa de uma auto-transformação, e a reabilitação, indicativa de uma mudança por
intervenção, são parte de um mesmo processo. Trata-se de um processo mais amplo de mudança,
que também envolve aspectos como ajuda informal, suporte social, controle social de amigos e
outros significativos. Assim, pesquisas quase experimentais que enfoquem apenas os programas
podem estar perdendo muito com relação ao que é realmente importante na desistência do crime. A
evolução das técnicas estatísticas e de avaliação de programas permitiram um acúmulo maior de
conhecimento nas duas últimas décadas sobre a eficácia da práticas e programas para a reintegração
de jovens infratores. Segundo Lipsey e Cullen (2007), a meta-análise de centenas de estudos sobre
avaliação de programas para jovens infratores têm revelado resultados consistentes. Resultados
apontam, por exemplo, para a menor eficácia de abordagem pautadas em sansões e supervisão,
quando comparadas as baseadas em tratamentos de reabilitação. Ainda, que o efeito varia conforme
a qualidade da implementação dos programas, a natureza da gravidade dos infratores e que
determinados tratamentos são mais eficazes que outros (Lipsey, 2009; Lipsey, Howell, Kelly,
Chapman & Carver 2010). Para Mackenzie (2006), o sucesso dos programas depende de uma
abordagem behaviorista e cognitiva intensiva, de amplo reforçamento positivo para o
comportamento pró-social, de um desenho multimodal intenso o suficiente para ser efetivo além de
um suporte amplo que encoraje e reforce a mudança no estilo de vida. No âmbito do tratamento de
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pessoas envolvidas em práticas criminais se destacam dois principais modelos. O modelo RNR
(Risk-Need-Responsivity) se baseia nos princípios da intervenção correcional efetiva, a saber:
identificar adequadamente os atributos e circunstância pessoais preditoras do comportamento
futuro, realizar a classificação efetiva das necessidades criminogênicas associadas a
comportamentos pro-criminais e realizar oferecer uma intervenção apropriada, que combine com as
habilidade e estilos do indivíduo (Andrews, Bonta & Wormith, 2011; Listwan, Cullen e Latessa,
2006). Intervenções fundamentadas nos princípios da RNR foram associadas a significativas
reduções na reincidência (Andrews & Bonta, 2010; Hanson, Bourgon, Helmus & Hodgson, 2009).
O modelo GLM (Good Lives Model), por sua vez, aparece inicialmente como um modelo mais
alinhado com a proposta dos Direitos Humanos e como uma crítica ao modelo RNR, por dar pouca
ênfase na agencia humana, a autodeterminação, aos fatores ecológicos contextuais e por ser um
modelo one size fits all, além de enfatizar as necessidades criminogênicas em detrimento das
necessidades básicas humanas relacionadas a autorealização (Ward & Stteward, 2003; Ward, Yates
& Willis, 2012; Polaschek, 2012). Nesse modelo, alcançar as necessidades primárias básicas deve
ser o primeiro objetivo da reabilitação e, na medida em que são atingidos, as necessidades
criminogênicas os seguiriam. Proposta de complementação entre os modelos já foi defendida
(Ward, Melzer & Yates, 2007). Achados de Huynh, Hall, Hurst e Bikos (2015) também apontam
para a efetividade de uma abordagem psicológica positiva para o tratamento de egressos no
processo de reinserção social. Apesar das pesquisas sobre a eficiência de programas para tratamento
de infratores serem majoritariamente pautadas nos dados sobre reincidência, ultimas pesquisas
sobre desistência do crime têm defendido que este é um processo muito mais complexo, dinâmico,
que ocorre ao longo do tempo e envolve diminuição na frequência e na gravidade dos crimes
(Maruna, Immarigeon & LeBel, 2008). A desistência é um processo que também envolve muitas
dores e sofrimento (Nugent & Schinkel, 2016), além de decisões revertidas, indecisões,
compromissos e lapsos. Assim, para estudar a desistência do crime, faz-se necessário entender e
trabalhar com a ambivalência (Burnett, 2008). Sampson e Laub (2003) buscaram identificar fontes
de desistência ao longo da trajetória de vida e desenvolveram uma teoria do envelhecimento do
crime ou teoria da trajetória de vida na desistência do crime, a partir do controle social informal.
Para os autores, os infratores desistem do crime quando estabelecem fortes conexões com outras
pessoas, por exemplo, por meio do casamento, do serviço militar e de um emprego estável. Sua
teoria foca nesses pontos de mudança “turning points” ao longo da trajetória do indivíduo, que
funcionam como pontos catalíticos e cumulativos, que sustentam uma mudança longo prazo
(Sampson & Laub, 2006). Segundo Savolainen (2009), a força dessas transições dependem da sua
capacidade de: 1) gerar capital social que promova conformidade; 2) redirecionar as atividades de
rotina distanciando de fatores situacionais que induzem o crime; 3) pessoas significativas que
manejem o envolvimento com comportamentos de alto-risco; 4) eliciar uma cognição que reforce a
identidade consistente com um estilo de vida não-criminal. Pesquisas em contextos diversos dão
suporte à teoria, onde a coabitação, o emprego e a paternidade estão associados a desistência do
crime, com efeitos cumulativos. (Bersani, Laub & Nieuwbeerta, 2009; Savolainen, 2009). A lição
das pesquisas em desistência do crime ensina que intervenções correcionais devem reconhecer esse
processo “natural” de reforma e desenhar intervenções que possam aumentar ou complementar esse
esforço (Maruna, Immarigeon & Lebel, 2008). Objetivos: Considerando o exposto e a necessidade
de se iniciar, no Brasil, o desenvolvimento de avaliação de programas balizados cientificamente no
âmbito da justiça criminal é que se propõe uma pesquisa cujo objetivo geral é avaliar programas
para a reintegração de jovens em conflito com a lei e analisar sua relação com os processos
envolvidos na desistência do crime. Especificamente, buscar-se-á: a) caracterizar os programas
brasileiros voltados para a reintegração social de jovens submetido a medida privativa de liberdade
quanto a estrutura dos seus serviços, a luz das principais diretrizes para programas correcionais
efetivos; b) Identificar fatores socioeconômicos e culturais associados a estrutura dos citados
programas; c) Analisar se existe uma associação entre a estrutura do programa e a qualidade da

24

Seminário de Avaliação de Teses e Dissertações PPG-PSTO - 2016
reintegração social no jovem, mensurada a partir aspectos objetivos como capacitação, engajamento
no mercado de trabalho, abuso de drogas e reincidência e aspectos subjetivos, como projeto de vida
e esperança no futuro; d) Analisar se aspectos como coabitação, trabalho e paternidade são
preditores da desistência do crime, mensurada a partir da diminuição da gravidade e frequência dos
crimes. Método: A pesquisa será composta de dois estudos interdependentes. No primeiro estudo,
será elaborado um protocolo para a avaliação da qualidade das instituições e dos serviços oferecidos
ao tratamento do adolescente sob medida restritiva de liberdade, a partir de diretrizes
complementares dos modelos RNR e GLM. Será escolhida uma amostra representativa do contexto
brasileiro, com a seleção de duas capitais por região, totalizando dez programas a serem analisados.
A caracterização será realizada a partir de dados de registros oficiais e de entrevistas com
funcionários diretamente envolvidos nos programas: gerente socioeducativo, educadores,
psicólogos, assistentes sociais e diretores ou vice. Serão utilizados questionários que deverão ser
aplicados via email, após a concordância do participante. Conterá perguntas variadas referentes as
práticas desenvolvidas, ao volume de serviços, sua abrangência e continuidade, a estrutura dos
estabelecimentos e dinâmica do sistema. Os dados serão triangulados e, ao final, espera-se obter um
mapeamento robusto da qualidade dos serviços oferecidos e parâmetro para comparação entre os
programas. No segundo estudo, serão selecionados três programas do Estudo 1, que representem
uma variação na estrutura relativa dos serviços oferecido em alta, média e baixa estrutura. Procederse-á com o desenho de avaliação dos programas conforme as diretrizes para a utilização de modelos
lógicos de Mclaughlin e Jordan (2010). Para tanto, será entrevistada uma amostra representativa de
jovens egressos dos respectivos programas. Serão selecionados pelo critério de tempo de liberação,
escolhidos de um universo dos jovens liberados da medida em um período entre seis meses e três
anos. Os participantes responderão a questionários que mensurem o nível de capacitação, inserção
no mercado de trabalho, tempo de manutenção de emprego\trabalho, nível de uso de drogas e
reincidência. Além de dados sobre situação civil, paternidade e dados sociodemográficos. Os dados
relativos à reintegração serão submetidos a análise de variância (ANOVA) para compreender os
efeitos da associação entre os três programas analisados. Também, intenta-se realizar análise de
regressão múltipla para identificar se a paternidade, situação civil e trabalho, individual ou
cumulativamente, são preditores da desistência do crime. Os participantes também responderão a
uma entrevista com roteiro semi-estruturado, cujos dados serão analisados por meio da técnica de
análise de conteúdo de Bardin (2011). Resultados Esperados: Espera-se que a pesquisa proposta
possa incentivar mais estudos sobre análise de programas no âmbito da justiça criminal Brasil.
Trata-se de um passo inicial, porém importante, tendo em vista a situação atual de desconhecimento
das consequências e alcances das práticas utilizadas. Os resultados podem auxiliar diretamente os
executores e gestores dos programas, apontando direções mais seguras de mudança e
cientificamente balizadas. Com essa pesquisa, a partir de uma abordagem integrada, se busca
fornecer dados importantes sobre a relação entre programas de reintegração e o fenômeno da
desistência do crime, sendo esta uma relação pouco conhecida, cujo tema é subdesenvolvido na
literatura.
Palavras-chave: adolescente em conflito com a lei, reintegração social, desistência do crime,
avaliação de programas.
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Introdução: A corrupção, que pode ser definida como mau uso do poder para ganhos ilícitos
(Andersson & Heywood, 2009), é um problema global, tendo sua ocorrência identificada em
diversos países, em diferentes épocas (Tanzi, 1998). No caso específico do Brasil, discutir
corrupção tem se tornado, cada vez mais, algo da rotina dos brasileiros, sendo usual a presença do
tema em noticiários ou em conversas cotidianas. O interesse e preocupação do brasileiro não são
sem razão. Estima-se, por exemplo, que a corrupção onere os cofres públicos brasileiros em 70
bilhões de reais por ano. Apesar da importância de compreender as causas da corrupção,
consequências e possibilidades de intervenção, apenas a partir da década de 1990 o tema passa a
receber maior atenção de pesquisadores (Azfar, Lee, & Swamy, 2001; Mauro, 1995; Tanzi, 1998),
sobretudo em investigações em um nível de análise macro. Apesar deste gradual interesse,
verificou-se que de 42 estudos utilizados para compor uma meta-análise sobre antecedentes e
efeitos da corrupção, 26 não apresentaram nenhum modelo teórico que os embasassem (Judge,
McNatt, & Xu, 2011). Um dos modelos teóricos utilizados, que representou exceção no
levantamento de Judge et al. (2011), foi a Abordagem de Escolha Institucional (AEI) (Collier,
2002). A AEI é uma proposta interdisciplinar para a compreensão da corrupção. Parte-se do
pressuposto que a corrupção pode ser explicada ao avaliar uma tomada de decisão individual e
deliberada sobre expectativas de custos e benefícios da ação (mundo interno) circunscrita por
diferentes fatores políticos, econômicos e culturais (mundo externo) (Collier, 2002). Apesar da AEI
permitir avanços ao propor uma perspectiva interdisciplinar, a abordagem é passível de críticas. No
“mundo interno”, o autor apresenta um modelo de tomada de decisão baseado em modelos
utilitaristas, usuais na economia. Uma série de estudos sobre o processo de tomada de decisões em
finanças (Kahneman & Tversky, 1979), bem como investigações sobre desonestidade (Mazar &
Ariely, 2006), indicam que esse entendimento é restritivo, já que existem vieses que interferem no
processo de tomada de decisão que vão além de uma escolha deliberada entre expectativas de custos
e benefícios. Outro elemento que pode ser criticado é a dicotomia “interno” e “externo” como fonte
de explicação do comportamento. Há uma tradição de literatura em psicologia que busca
compreender o comportamento a partir de diferentes níveis de análise (Doise, 1980, 2002),
considerando fatores biológicos, culturais e inter-relacionais, superando uma dicotomia indivíduo e
sociedade. Ademais, a proposta restritiva “mundo interno” e “mundo externo” desconsidera, por
exemplo, a influência dos grupos e equipes no comportamento, algo que tem sido sistematicamente
estudado no âmbito da psicologia social. Diante disso, o presente projeto de tese busca ampliar o
escopo de investigação sobre antecedentes da corrupção, tendo como objetivo geral: avaliar
processos intradividuais e grupais que contribuam para a explicação da corrupção. Para alcançar
esse objetivo geral, serão desenvolvidos 5 estudos. Os Estudos 1 e 2 se situam no nível micro,
focados, sobretudo, no impacto exercido pelas crenças no mundo justo (CMJ) para a compreensão
da corrupção, a partir de um processamento controlado da informação. O estudo 3 também investiga
processos individuais, tendo, no entanto, uma ênfase em processos automáticos da decisão corrupta,
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baseando-se na Teoria dos Prospectos (Kahneman & Tversky, 1979). Os Estudos 4 e 5 se situam em
uma dimensão grupal, tendo como objetivo principal investigar o impacto exercido pela
identificação com o próprio grupo na corrupção. Estudo 1: Para investigação da influência da CMJ
na corrupção, é necessário dispor de instrumentos adaptados ao contexto brasileiro. Diante disso, o
objetivo do primeiro estudo foi adaptar e apresentar evidências de validade para o português da
Escala Pessoal de Crenças no Mundo Justo (Dalbert, 1999). Método: A medida adaptada foi
submetida a um procedimento de tradução e retrotradução, e posteriormente a uma validação
convergente, sendo comparada com os mesmos construtos (CMJ global, autoestima, bem-estar,
religiosidade) testados no desenvolvimento da medida original. Foram 146 participantes recrutados
em uma universidade pública, em sua maioria mulheres (69%) (Idade: M=27,79, DP=13,67). O
tamanho da amostra cumpre o critério de Pasquali (1999) de ao menos 10 participantes por item do
instrumento. Resultados: Assim como no estudo original, foi encontrada uma solução unifatorial e
consistência interna satisfatória (α = 0,83). Adicionalmente, como esperado, foram encontrados
relacionamentos positivos da medida com todos os construtos testados, conforme hipotetizado.
Estudo 2: Após dispor de evidências da Escala Pessoal de CMJ, foi conduzida uma replicação do
estudo 1 de Bai et al. (2014). O estudo dos autores, até onde encontramos na literatura, é pioneiro
em apresentar evidências do impacto da CMJ na percepção de corrupção. De acordo com os
autores, maiores índices de CMJ se relacionam a menores índices de percepção de corrupção. Essa
relação é mediada pela percepção de punição. A hipótese se fundamenta no entendimento que
situações de injustiça ameaçam a manutenção da CMJ. Para evitar uma dissonância cognitiva, é
mais "fácil" para o indivíduo avaliar que não está ocorrendo a corrupção do que mudar a crença de
que o mundo é justo. O efeito de mediação ocorre porque quanto maior a CMJ, maior a percepção
que uma pessoa que comete crimes será punida, uma vez que a CMJ se fundamente na crença que
“as pessoas têm o que merecem e merecem o que têm” (Lerner, 1980). O efeito hipotetizado seria
restrito à dimensão global da CMJ, já que esta envolve uma avaliação geral da justiça no mundo,
enquanto a dimensão pessoal se refere a uma avaliação da justiça para si mesmo (Dalbert, 2009).
Método: Participaram 220 pessoas, sendo a maioria do sexo feminino (67,3%), (Idade: M = 22,59;
DP = 6,29). Os participantes, seguindo o estudo original, responderam às medidas de CMJ global
(Gouveia, Pimentel, Coelho, Maynart, & Mendonça, 2010), CMJ pessoal (adaptada no Estudo 1) e a
cada cenário, adaptado do estudo original, com as medidas de percepção de corrupção e percepção
de punição. Resultados: Sobre a CMJ global, não foi encontrado um efeito direto na percepção de
corrupção, β = - 0,12, t (217) = - 1,79, p = 0,074. No entanto, verificou-se um efeito positivo da
CMJ global na punição, β = 0,29, t (217) = 4,48, p < 0,001, bem como um efeito negativo da
punição na percepção de corrupção, β = - 0,40, t (218) = - 6,41, p < 0,001. A partir do Teste de
Sobel, a hipótese de mediação foi corroborada, ζ = 2,22, p = 0,013, indicando que a CMJ global
influencia a percepção de punição, e esta, por sua vez, influencia a percepção de corrupção. Assim
como hipotetizado, o efeito de mediação foi restrito à CMJ global. Estudo 3: Os Estudos 1, 2 e 3, do
presente projeto de tese, investigaram o nível de análise micro a partir da avaliação de processos
cognitivos controlados. No entanto, há uma tradição de pesquisa em psicologia social que
demonstra que possuímos uma racionalidade limitada, e que, além dos processos cognitivos mais
controlados e deliberados, existem também processos automáticos e menos racionais (Gawronski &
Payne, 2011). Diante disso, o Estudo 3 tem como objetivo investigar processos automáticos de uma
decisão corrupta. Para alcançar esse objetivo, nos baseamos na Teoria dos Prospectos (Kahneman &
Tversky, 1979), que presume que a tomada de decisão em finanças depende do ponto de referência
analisado. A valorização dos ganhos financeiros contribui para que o indivíduo se torne mais
conservador em sua tomada de decisão no âmbito das finanças. No entanto, quando a situação
financeira é apresentada de modo a valorizar possíveis perdas, as pessoas tendem a se arriscar mais.
Formulamos como hipótese que na medida em que a corrupção é um comportamento de risco no
âmbito financeiro (Søreide, 2009), podemos assumir que, de acordo com a Teoria dos Prospectos,
os participantes optam mais por uma decisão corrupta em situações de perdas financeiras quando
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comparados a uma situação de ganhos financeiros. Método: participaram do estudo 163 estudantes
universitários da área de finanças (administração e ciências contábeis), sendo a maioria do sexo
feminino (54,6%) (idade: M = 21,98; DP = 5,70). Os participantes foram alocados a uma condição
experimental (ganhoXperda) e avaliaram se agiriam de maneira honesta ou corrupta em 6 situações
que oscilavam em termos de riscos\benefícios da situação. Resultados: verificou-se, como
hipotetizado, uma associação entre o ponto de referência usado (perda X ganho) e uma maior
inclinação à corrupção , na medida em que houve maior interesse pela corrupção nas situações de
perdas financeiras se comparada às situações de ganhos financeiros. A associação foi significativa
nas situações em que a corrupção apresentava garantias de benefícios: situação 1 [χ2 (1) = 5,19, p =
0,023], situação 4 [χ2 (1) = 4,81, p = 0,036] e situação 6 [χ2 (1) = 5,85, p = 0,023]. Baseado no
risco relativo, houve até 3,23 chances a mais de agir de maneira corrupta em situações de perda se
comparado a situações de ganho. Estudo 4: O Estudo 4 inicia as investigações do presente projeto
de tese no nível de análise do grupo. Assim como para análise do nível micro, para uma adequada
avaliação desta dimensão, será necessário adaptar e apresentar evidências de validade de um
instrumento para o português. O objetivo do Estudo 4 será adaptar e apresentar evidências de
validade da escala de identificação com o endogrupo (Leach et al., 2008). Método: O instrumento
será submetido a um processo de tradução e retrotradução e a uma validação convergente com a
medida de autoestima coletiva (Souza & Ferreira, 2004). Assim como no estudo original, a medida
será aplicada a membros de diferentes grupos. O número de participantes respeitará o critério de ao
menos 10 participantes por item da escala (Pasquali, 1999). Estudo 5: Após adaptação da medida no
Estudo 4, será realizada uma articulação entre os níveis de análise intraindivudal e grupal no Estudo
5. O objetivo do Estudo 5 é testar a influência da percepção de punição na corrupção, tendo a
identificação com o próprio grupo como um moderador da relação. Formulamos como hipótese que
a punição irá se relacionar negativamente com a corrupção, tendo efeito reduzido quanto maior for a
identificação com o endogrupo. Método: os cenários utilizados nos estudos anteriores serão
adaptados do Estudo 2 para que a decisão pela corrupção beneficie o endogrupo do indivíduo. Será
então avaliado o grau de percepção punição e a identificação com o grupo apresentado no cenário.
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Introdução: No âmbito laboral, o estresse configura-se como um fenômeno alarmante (Lipp, 2001).
Ele tem chamado atenção dos pesquisadores devido à alta incidência. O International Stress
Management Association verificou que 70% dos trabalhadores no Brasil sofre de estresse laboral
(Tamayo, 2012). Além da alta incidência, o estresse tem-se destacado pelas consequências danosas
no empregado e na organização, como: aumento de distúrbios psicológicos e de sintomas físicos
(distúrbios gástricos e cardiovasculares), aumento da rotatividade e degradação da produtividade
(International Labour Organization, 2016); além do aumento de visitas ao ambulatório médico e da
farmacodependência (Camargo, 2010). Assim, o estresse ocupacional apresenta-se como fenômeno
tanto de incidência alta quanto de implicações graves. Esse fenômeno usualmente é definido como
“um processo em que o indivíduo percebe demandas do trabalho como estressores, as quais, ao
exceder sua habilidade de enfrentamento, desencadeiam reações negativas no trabalhador”
(Tamayo, 2012, p. 43). É importante que sejam feitas duas ressalvas sobre essa definição. A
primeira é a constatação de que as pesquisas sobre estresse ocupacional focam no seu aspecto
prejudicial. O estresse ocupacional, no entanto, é um fenômeno que se divide em duas dimensões:
eustresse e distresse (Selye, 1974 citado por Szabo, Tache & Somogy, 2012). O eustresse
caracteriza-se por estímulos percebidos como gerenciáveis pelo indivíduo, como alta carga de
trabalho e altos níveis de responsabilidade. Se bem conduzidos, esses estímulos contribuirão para o
crescimento pessoal do indivíduo. O distresse, por sua vez, caracteriza-se como estímulos
percebidos como demandas que vão além do controle do indivíduo, como burocracia e ambiguidade
de papéis. Esses estímulos são percebidos como não gerenciáveis, prejudicando a oportunidade de
crescimento pessoal (Wallace et al., 2009). A segunda ressalva é que essa definição permite
concluir que o indivíduo deve aprender um conjunto de mecanismos reagentes ao estresse
ocupacional para que esse seja amortecido. Corroborando com essa premissa, as pesquisas têm
avaliado e analisado o estresse no nível individual, enfatizando as experiências e as estratégias de
enfrentamento individuais e argumentando que o indivíduo é o único responsável pelo seu manejo
no trabalho. Embora estudos no nível individual contribuam para o desenvolvimento do
entendimento de um fenômeno tão complexo, mostra-se muito simplistas por desconsiderar
aspectos do contexto grupal no qual o indivíduo está imerso (Bliese & Jex, 2002). Essa
desconsideração é bastante grave. Afinal, o estresse ocupacional (da percepção à reação) é direta e
indiretamente afetado pelo contexto grupal (Van Yperen & Snijders 2000). Além disso, tanto a
fonte do estresse ocupacional pode estar na coletividade como também o mecanismo de
enfrentamento pode ser coletivo, não individual (Peiró, 2001). Assim, o estresse ocupacional deve
ser analisado distinguindo os níveis nos quais ele pode se manifestar dentro de uma organização:
individual, grupal ou organizacional. É importante ressaltar que um fenômeno em níveis diferentes
não significa que sejam análogos entre si (Klein & Kozlowski, 2000). Assim, estresse ocupacional
no nível individual é originado na cognição (percepção) do indivíduo. Esse fenômeno é amplificado
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por meio da interação, manifestando-se em um fenômeno de nível mais elevado (grupal ou
organizacional), caracterizando-se como um fenômeno distinto do de origem (Bliese & Jex, 2002).
Assim, algumas pesquisas no âmbito internacional têm sido desenvolvidas considerando o
alinhamento teórico e metodológico desses diferentes níveis (Peiró & Gonzalez, 2003; Ellis, 2006;
Van Yperen & Snijders, 2000; Wallace et al, 2009). No âmbito nacional, todavia, não se verifica a
mesma tendência. Considerando o arcabouço teórico discutido, esta pesquisa pretende analisar o
estresse ocupacional como um fenômeno no nível das equipes considerando-o como um construto
bidimensional (eustresse e distresse). Além disso, este estudo também pretende verificar a relação
do estresse ocupacional com outras variáveis, todas no nível das equipes e no âmbito laboral. As
pesquisas apontam para o fato de que o estresse impacta no desempenho. (Ellis, 2006; Wallace et
al., 2009). No nível das equipes, satisfação pode ser definida como a atitude compartilhada do
grupo em relação à sua tarefa e ao ambiente de trabalho (Mason & Griffin, 2005) o impacto do
estresse grupal na satisfação grupal já foi apontado em pesquisa (Jex & Bliese, 1999) corroborando
com as pesquisas desenvolvidas no nível individual (Martinez & Paraguay, 2003). Neste sentido,
defende-se o estresse como um fenômeno bidimensional no qual o eustresse impactará
positivamente e o distresse negativamente tanto no desempenho quanto na satisfação. Além desses
construtos, é importante considerar a percepção das equipes em relação aos contextos sociais, pois
esses tendem a impactar nos processos do estresse (Peiró, 2001). Assim, o estudo pretende avaliar a
percepção da equipe em relação ao suporte organizacional. Esse fenômeno pode ser definido como:
“a percepção do trabalhador sobre a qualidade do tratamento que recebe da organização em
retribuição ao esforço que despende no trabalho” (Abbad, Pilati & Borges-Andrade, 1999, p. 31).
Essa percepção de valorização e de apoio confere apoio social e emocional, resultando no
amortecimento do impacto negativo e na intensificação do impacto positivo do estresse no
desempenho e na satisfação. A partir dessas ponderações, o estudo proposto estabeleceu objetivos
gerais e específicos. Objetivo geral: encontrar evidências do estresse ocupacional como um
fenômeno no nível das equipes e bidimensional (eustresse e distresse). Objetivos específicos:
analisar a relação do eustresse e do distresse com desempenho grupal e com satisfação grupal, bem
como analisar a influência da percepção da equipe sobre suporte ocupacional nessa relação.
Método: A amostra consiste em servidores policiais federais do Brasil. Essa amostra é adequada
para os fins desse estudo, pois é estruturada em equipes e apresentam dados negativos relacionados
ao trabalho (Duarte & Facas, 2013). Medidas Estresse ocupacional: a escala utilizada necessitará
abarcar itens que direcionem as respostas dos participantes para o nível das equipes. Isso significa
que os itens devem arguir sobre a equipe, e não sobre o indivíduo. Essa mudança de referente,
seguindo o modelo de consenso de mudança de referente proposto por Chan (1998), permite ao
pesquisador analisar um referente distinto do derivado de nível mais baixo (no caso, individual). Na
prática, a adaptação consistirá na mudança, por exemplo, do item: “a pressão que eu experimento”
para: “a pressão que nossa equipe experimenta”. A escala a ser submetida à mudança de referente
será a de Cavanaugh et al. (2000). Essa escala consiste em 11 itens (6 sobre eustresse e 5 sobre
distresse) respondidos em escala Likert (eustresse, α: 0,93; distresse, α:0,73). Além da mudança de
referente, essa escala necessitará ser traduzida para o português e, posteriormente, passar por
validação semântica. Desempenho das equipes: utilizar-se-á a escala desenvolvida por PuentePalacios, Martins e Palumbo (no prelo). Essa escala mostra-se adequada para os fins desta pesquisa,
pois possui evidências de validade satisfatórias (α = 0,93). Satisfação: A escala de satisfação com a
equipe de trabalho (Puente-Palacios & Borges-Andrade, 2005) é composta por 5 itens, agrupados
em um único fator (α: 0,87). O instrumento é respondido por meio de uma escala Likert. Suporte
organizacional: será avaliado por meio da escala de percepção do suporte organizacional
desenvolvido por Abbad, Pilati e Borges-Andrade (1999). Essa escala, assim como a de estresse,
necessitará passar pelo processo de mudança de referente. A escala consiste em 50 itens divididos
em 4 subescalas com altos índices de confiabilidade (α entre 0,80 e 0,91). Análise: Para a
comprovação de que as informações fornecidas pelos membros das equipes refletem um atributo
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grupal, são necessárias tanto a existência de similaridade na resposta entre indivíduos de um mesmo
grupo quanto a variância das médias entre as equipes da organização. Para comprovar a
similaridade dentro das equipes e a diferença entre elas, utilizar-se-á, respectivamente, o Admd e a
ANOVA one way (Puente-Palacios & Borba, 2009). Posteriormente, proceder-se-á com a análise
das relações propostas no nível meso. Assim, primeiramente analisar-se-á o impacto do estresse
ocupacional no desempenho e na satisfação. Posteriormente, acrescentar-se-á a variável suporte
organizacional a fim de verificar a moderação dessa variável, tais relações serão analisadas por
meio da análise de regressão hierárquica. Resultados esperados: Com o presente estudo, é esperado
que os resultados comprovem que o estresse organizacional ocorre no nível das equipes. Visto que
as organizações, cada vez mais, têm as equipes como arranjo de trabalho, a presente pesquisa
configura-se como uma importante contribuição teórica e empírica para o campo da psicologia
organizacional. Espera-se, também, constatar que o suporte organizacional se comporte como
variável moderada da relação entre estresse ocupacional tanto com desempenho quanto com
satisfação. Assim, a presente pesquisa pretende fomentar o conhecimento sobre estresse
ocupacional.
Palavras-chave: estresse, desempenho, satisfação, suporte, equipes.
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Introdução: A aviação civil foi um dos setores que mais cresceu no Brasil na última década. Em
2014, o Brasil alcançou o número recorde de 117 milhões de passageiros, mais do que duplicando,
nos últimos dez anos, a demanda doméstica do transporte aéreo (ANAC, 2014). Por um lado, esse
cenário evidencia o papel funcional e estratégico do setor para a sociedade brasileira e o
desenvolvimento da economia. Por outro, desenha um novo contexto de trabalho aos pilotos que
operam no segmento da aviação regular, posta a intensificação do trabalho dessa categoria
profissional por meio de ritmos mais acelerados e jornadas prolongadas de trabalho. A aviação
também passa por processos contínuos de inovação tecnológica. Atualmente, as aeronaves
utilizadas no transporte aéreo comercial são extremamente automatizadas. Elas reduzem o custo
físico do trabalho do piloto em voo, todavia aumentam as exigências cognitivas, sobretudo nas fases
de pouso e decolagem. Isso implica ao piloto a experiência de diferentes níveis de custo humano do
trabalho, que variam da extrema passividade (voo em fase de cruzeiro) a picos de alta solicitação
cognitiva (pousos e decolagens). Em um contexto de trabalho no qual o piloto se sinta cansado, por
exemplo, tal condição pode favorecer desvios de atenção e concentração, influenciando o processo
cognitivo de diagnóstico das exigências presentes nas situações de trabalho e a sua tomada de
decisão, potencializando a ocorrência de um acidente aeronáutico. É, portanto, razoável inferir que
o trabalhador, neste caso o piloto, não sai “ileso” desse cenário laboral, que combina tecnologia a
ritmos intensos e longas jornadas de trabalho. Tal inferência é corroborada por resultados de
pesquisas recentes (Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil [ABRAPAC], 2014;
Sindicato Nacional dos Aeronautas [SNA], 2015) que apontam, entre outros fatores, a existência de
elementos estressores e fontes de cansaço no trabalho dos pilotos, diretamente associados à(s): a)
organização de trabalho; b) condições físicas para descanso; c) baixo apoio social entre pares de
trabalho; d) prejuízos na vida social decorrentes dos longos períodos fora de casa; e e) prejuízos
sobre a saúde, como doenças musculoesqueléticas, distúrbios do sono e alimentação ruim. São
fatores com potencial para repercussão de danos ao próprio piloto (condições de saúde física e
mental) e, consequentemente, à eficiência e eficácia do serviço aéreo prestado, e à manutenção da
segurança de voo de tripulações e clientes, colocando em questão o bem-estar de todos os
integrantes desse sistema sociotécnico implicado. A literatura em segurança de voo comumente
explora os efeitos do erro humano na causa dos acidentes aeronáuticos (Arendt & Adamski, 2011).
No entanto, ao traçar a rota causal desses erros, em geral constata-se sua origem na dimensão da
tarefa (trabalho prescrito) e do ambiente (condições de trabalho), e/ou na dimensão organizacional e
de sistema (processos organizacionais, organização do trabalho e decisões gerenciais) (Reason,
1997; Goeters, 2004; Dekker, 2006). Isso mostra a importância da compreensão das relações entre
indivíduo e ambiente, mediada pelo trabalho, e o caráter imperativo que a investigação dessas
dimensões assume para a prevenção de acidentes aeronáuticos. A análise dessas dimensões é
sugerida no modelo Acidente Organizacional, proposto por Reason (1997), como base teórica ao
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desenvolvimento de processos preditivos e proativos de identificação de perigos e gerenciamento
dos riscos, tal como as empresas aéreas no Brasil preveem, no âmbito do seu planejamento
estratégico, com a implantação do Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional (SGSO)
(ANAC, 2016). O autor não preconiza, entretanto, um método específico para análise de tais
dimensões. Não se encontrou na revisão de literatura (ICAO, 1994; Dekker, 2004; Rasmussen,
1999; Hollnagel, 2004) outras alternativas de método. Neste sentido, a perspectiva teóricometodológica da Ergonomia da Atividade Aplicada à Qualidade de Vida no Trabalho (EAA_QVT),
proposta por Ferreira (2012), mostrou afinidade com o objeto de estudo, à medida que as dimensões
propostas por Reason (1997) incluem-se entre os fatores que Ferreira (2012) cita como
estruturadores da qualidade de vida no trabalho (QVT), a saber: condições de trabalho e suporte
organizacional, organização do trabalho, relações socioprofissionais de trabalho, reconhecimento e
crescimento profissional, e elo entre trabalho e vida social. Para esse autor, conhecer esses fatores
por meio do diagnóstico das representações que os trabalhadores expressam em relação ao seu
contexto organizacional, em termos de experiências de bem-estar e mal-estar no trabalho, é uma
premissa para a transformação da realidade laboral. O diagnóstico fundamenta-se na aplicação de
instrumento com delineamento metodológico do tipo multimétodo, de natureza quanti-qualitativa, o
que o torna diferenciado em relação a outros instrumentos diagnósticos com fins semelhantes,
predominantemente quantitativos, como o Inventário de Trabalho e Riscos de Adoecimento – ITRA
(Mendes & Ferreira, 2006) ou os instrumentos de avaliação de gestão e de satisfação propostos na
Abordagem Biopsicossocial e Organizacional (BPSO-96) (Limonge-França, 2015). Nesse sentido, o
modelo do Acidente Organizacional e a EAA_QVT tornam-se perspectivas analíticas
complementares, posto que o diagnóstico construído pela EAA_QVT é capaz de fundamentar
empiricamente a análise das dimensões do referido modelo, e contribuir cientificamente para o
gerenciamento dos riscos na aviação ao nível da organização, da tarefa, do trabalhador e do
ambiente. Nesse ponto, uma intervenção no âmbito da QVT dos pilotos tem o potencial para
fomentar a segurança de voo, atendendo também às expectativas de bem-estar dos pilotos e de sua
tripulação, dos clientes/usuários do serviço aéreo e dos objetivos organizacionais das empresas
aéreas. A pertinência e relevância desta investigação se apoiam também no fato de que pesquisas
brasileiras que analisam a QVT dos pilotos e os impactos que o contexto de trabalho dos mesmos
produz sobre ela são absolutamente incipientes, assim como estudos que vinculem a QVT dos
pilotos a um método de gerenciamento dos riscos na aviação e de promoção da segurança de voo,
tendo sido encontrado apenas a dissertação de Athayde (2011). Na literatura internacional, não
foram encontradas referências. A ABRAPAC (2014) enfatiza em sua pesquisa a necessidade de
novos estudos técnico-científicos que contribuam para a segurança de voo, valorização e bem-estar
da categoria aeronáutica, assim como o SNA (2015) reconhece a carência de estudos que enfoquem
a qualidade de vida no trabalho dos aeronautas brasileiros e incentiva, como um dos objetivos do
seu mapeamento, a realização de outras pesquisas sobre essa população com o intuito de
compreender a dinâmica e o comportamento do aeronauta brasileiro. Objetivo: Investigar a relação
entre contexto de trabalho dos pilotos da aviação regular no Brasil e a qualidade de vida no trabalho
percebida entre os mesmos. Os objetivos específicos são: a) caracterizar o contexto de trabalho do
piloto da aviação regular brasileira; b) identificar o que os pilotos acreditam ser uma qualidade de
vida no trabalho ideal para o exercício de sua atividade; c) identificar as fontes de mal-estar no
trabalho do piloto; d) identificar as fontes de bem-estar no trabalho do piloto; e) apresentar a
avaliação em qualidade de vida no trabalho como uma ferramenta de fomento à segurança de voo.
Método: O delineamento da pesquisa é do tipo estudo de caso, de natureza exploratória e descritiva.
A amostra, a ser definida, será composta por pilotos da aviação regular brasileira, pertencentes à
categoria de pilotos de linha aérea, que operam para o setor de transporte comercial de passageiros.
Para o acesso aos participantes da pesquisa, será buscada uma parceria de trabalho com a
ABRAPAC, com o SNA e com a Associação Brasileira de Psicologia da Aviação (ABRAPAV). Os
pilotos possuem uma organização de trabalho dinâmica, a qual não prevê facilmente uma rotina de
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encontros presenciais para pesquisa. Neste sentido, para a coleta de dados, serão utilizados os
instrumentos: a) análise documental; b) aplicação da versão digital via Internet do Inventário de
Avaliação de Qualidade de Vida no Trabalho (IA_QVT) (Ferreira, 2009); c) observações livres e
sistemáticas de situações de trabalho; e d) entrevistas semiestruturadas (ou grupo focal) com
dirigentes e gestores. Trata-se de uma investigação multimétodo de natureza quanti-quali. Os dados
serão tratados com o uso dos aplicativos SPSS (estatística descritiva e inferencial) e Iramuteq
(Ratinaud, 2009; Camargo & Justo, 2013) para a análise das questões abertas. Resultados esperados
e implicações: Este estudo pretende contribuir com o aporte de uma abordagem teóricametodológica inovadora para a literatura em segurança de voo, como alternativa à análise das
dimensões do trabalho encontradas na gênese do erro humano nos acidentes aeronáuticos. Dada a
natureza da pesquisa, não há intenção de encontrar resultados que possam ser generalizados, mas
fornecer resultados de um caso que possam subsidiar novas agendas de pesquisas com outros
delineamentos. Posto que o papel central da ciência é contribuir para melhoria da humanidade, do
ponto de vista aplicado, a expectativa é que esta pesquisa forneça subsídios para as empresas aéreas,
associações e sindicatos de pilotos com um diagnóstico científico de QVT, capaz de ajudá-los nas
ações e projetos organizacionais para manutenção da segurança de voo e da qualidade dos serviços
prestados aos clientes/usuários do transporte aéreo, por meio da promoção do bem-estar no trabalho
dos pilotos.
Palavras-chave: Qualidade de Vida no Trabalho, Inventário de Avaliação de Qualidade de Vida no
Trabalho, segurança de voo, pilotos.
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15 de agosto, segunda-feira
Sessão 3 (M) - Apresentação 3:
Banca avaliadora: Roberto Cruz & Emílio Peres Facas
A RACIONALIDADE TÉCNICA E A DESPOLITIZAÇÃO NO TRABALHO
Nome do (a) aluno (a): Giuliane da Silva Pimentel
E-mail: giulianeep@gmail.com
Nível: Mestrado
Orientadora: Ana Magnólia Bezerra Mendes
Laboratório de Psicodinâmica e Clínica do Trabalho
Linha de Pesquisa: Processos de Trabalho, Ergonomia da Atividade, Saúde.

Introdução: O projeto tem como objeto a relação entre racionalidade técnica, enquanto uma
exigência que a organização faz aos trabalhadores por meio do prescrito do trabalho, com a possível
despolitização dos mesmos. Por despolitização entende-mos aqui uma das consequências da
ausência de espaços de discussão e deliberação no contexto do trabalho. Nesses espaços de fala, o
trabalhador poderia propor soluções para problemas relacionados a execução de tarefas a partir de
sua inteligência prática, em detrimento das decisões baseadas em saber técnico--administrativos
impostos a ele pela organização. A racionalidade técnica é compreendida como o imperativo
presente no trabalho prescrito que indica que a atividade laboral deve se restringir “a tarefas
técnicas resolúveis administrativamente” (Lubenow, 2012), de modo que aspectos da inteligência
prática do trabalhador ficam de fora dos contextos de tomada de decisão organizacional. A
consequência dessa exclusão dos aspectos da inteligência prática do trabalhador, como aponta a
teoria, é a despolitização dos mesmo, visto que, ainda como sugere Lubenow, quando a
administrabilidade se torna a base legitimadora do sistema de produção, as questões de inteligência
práticas relacionadas ao trabalho, bem como o tratamento dos problemas políticos no seio das
organizações são reduzidos a uma solução baseada na racionalidade técnica. E na medida em que as
tarefas assentadas na inteligência prática são substituídas por tarefas técnicas, perde--se a referência
ao contexto organizacional politizado. O trabalho especializado assentado na racionalidade técnica
não oferece muitos espaços ao trabalhador para que ele faça uso de sua inteligência prática. Isso se
dá porque esse tipo de atividade laboral está assentada na racionalidade técnica e existe, segundo
Lukács (2012), como produto e condição do sistema produtivo contemporâneo. Essa especialização
surgiu apenas no curso do desenvolvimento desse sistema e se tornou uma categoria social que
influencia decisivamente o modo de ação do trabalhador, bem como suas relações de trabalho.
Segundo o autor, o caminho do desenvolvimento do processo de trabalho passou pelo artesanato,
pela cooperação, pela manufatura, até chegar à indústria mecânica e à empresa administrada
burocraticamente. E nesse percurso, notamos que há uma racionalidade técnica continuamente
crescente, que elimina cada vez mais as propriedades qualitativas, humanas e individuais do
trabalhador. Como consequência desse desenvolvimento, o processo de trabalho é fragmentado em
operações parciais racionais, e a relação do trabalhador com seu trabalho acabado é interrompida,
sendo reduzida a uma função que se repete mecânica ou burocraticamente. Lukács afirma ainda
que, com esse mecanização racional e burocrática interferem no psiquismo do trabalhador, na
medida em que ele tem suas qualidades psicológicas separadas e objetivadas, com a finalidade de
serem integradas em sistemas de trabalho racional e burocraticamente administrado. Esse tipo de
trabalho pode impedir que o trabalhador faça uso de sua inteligência prática para a realização de
suas tarefas. Dejours (2012) define inteligência prática enquanto inteligência inventiva que se
desdobra em inteligência austuciosa. É essa inteligência prática que media o salto do trabalho
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prescrito para o real do trabalho. Entretanto, assim como no geral se desconhece a discrepância
entre o trabalho prescrito e o real do trabalho, pouco se conhece também que a mobilização da
inteligência inventiva é condição de possibilidade para a execução do trabalho. Esse
desconhecimento se dá porque no geral o trabalho é pensado no seu nível prescrito e não no nível
do real. De acordo com Alves (2014), a inteligência inventiva age pela astúcia e preocupa--se,
sobretudo, com a eficácia e age com liberdade para a execução de tarefas. Contudo, no ambiente de
trabalho, a depender da rigidez da organização de trabalho, o trabalhador normalmente não pode
investir no uso da inteligência prática, bem como pode ser impossibilitado de admitir e compartilhar
sua experiência prática com os colegas, já que pode ser considerado como um sabotador
indisciplinado ou como alguém que não é capaz de cumprir regras. Assim sendo, a inteligência
prática é um tipo de saber--fazer que permanece à sombra, discreto, na medida em que são práticas
fora da norma, dos procedimentos e, por isso, podem ser vistas como por transgressões capazes de
motivar punições ao trabalhador. Depois (2012) aponta que uma característica importante da
inteligência prática é o fato dela permitir a inventividade, o improviso e a busca de soluções
criativas, possibilitando assim que o trabalhador lide com situações novas de tomadas de decisão. O
autor diz ainda que o impedimento de seu exercício é uma das causas mais recorrentes do mais
recorrentes do sofrimento no trabalho. Objetivos: Pretendemos descobrir se há relação entre uma
característica da organização (a racionalidade técnica, exigida pelo trabalho prescrito) com um fator
de risco de adoecimento do trabalhador (a despolitização, ocasionada pela ausência de espaços
públicos de discussão). Parte-se da hipótese que a racionalidade técnica está relacionada à
despolitização do trabalhador. Método: A coleta de dados será realizada com trabalhadores que
ocupam diferentes cargos de uma organização a ser escolhida de acordo com os objetivos da
pesquisa. A amostra será selecionada seguindo o critério de conveniência. A coleta de dados se
dividirá em duas etapas. A primeira etapa será realizada por meio de um roteiro de entrevista
semiestruturada e um gravador.Para segunda etapa, será aplicado oProtocolo de Avaliação dos
Riscos Psicossociais no Trabalho (PROART), que “que abarca a investigação de quatro dimensões
que envolvem a relação trabalhador--organização do trabalho, a saber: organização prescrita do
trabalho; estilos de gestão; sofrimento patogênico; e danos psicossociais”, (Facas, 2013). Para a
análise dos dados obtidos por meio da entrevista, será realizada uma análise de núcleo de sentido
com base na Análise da Psicodinâmica do Trabalho (APDT), que é segunda etapa da Análise
Clínica do Trabalho (ACT). A APDT apresenta os seguintes eixos de análises por meio dos quais
podemos categorizar as falas dos entrevistados: (1) organização do trabalho prescrito e o real do
trabalho; (2) mobilização subjetiva; e (3) sofrimento, defesas e patologias. (Mendes & Araújo,
2012). Para a análise dos dados obtidos pelo questionário, os dados coletados deverão ser
submetidos a diferentes análises estatísticas, tais como a análise fatorial, as análises descritivas de
média, desvio-padrão e frequência, bem como análises de variância a um fator (Oneway A nova) e
regressão stepwise, tal como consta no manual de aplicação do instrumento (Facas, 2013).
Resultados esperados e implicações: Espera-se que a pesquisa confirme a hipótese de que é possível
relacionar a racionalidade técnica, exigida pela organização do trabalho, com a despolitização do
trabalhador. A partir dessa confirmação, poder-se-á então ser capaz pensar a possibilidades de
soluções para o problema da despolitização do trabalhador, não só no nível organizacional, a partir
da proposição de medidas que possibilitem a criação de espaços públicos de fala onde seja possível
que o trabalhador faça o uso de sua inteligência pratica, como também no âmbito clínico, pensando
modos de intervenções da clínica do trabalho que sejam capazes de auxiliar o trabalhador em seu
processo de repolitização, contribuindo assim para a diminuição de seu risco de adoecimento.
Palavras-chave: racionalidade técnica, despolitização, trabalho.
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16 de agosto, terça-feira
Sessão 4 (D) - Apresentação 1:
Banca avaliadora: Rafael Moura C. Pecly Wolter & Cristiane Faiad
VALIDAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DO TESTE DE INTELIGÊNCIA SON-R 6-40 NO BRASIL
Nome da aluna: Renata Manuelly Feitosa de Lima
E-mail: renatamanuelly@gmail.com
Nível: Doutorado
Orientador: Jacob Arie Laros
Laboratório: Métodos e Técnicas em Avaliação - META
Linha de Pesquisa: Avaliação e Instrumentação Psicológica
Introdução: O teste de inteligência de aplicação individual é um instrumento básico em diferentes
áreas da psicologia, por exemplo, clínica, organizacional e educacional, sendo que a utilização deste
instrumento está atrelada ao objetivo da avaliação psicológica (Hogan, 2006). Uma das principais
vantagens da utilização do teste de aplicação individual é a oportunidade de observação, isto é, a
possibilidade que o examinador tem de observar o comportamento e as estratégias que o indivíduo
adota ao responder as tarefas apresentadas, aumentando a chance de realizar um diagnóstico preciso
das habilidades cognitivas do indivíduo (Hogan, 2006). De acordo com o Sistema de Avaliação de
Testes Psicológicos (Satepsi), há 36 testes de inteligência no Brasil, porém a maioria dos
instrumentos psicológicos utilizados na avaliação das habilidades cognitivas possui características
em sua padronização que limitam a avaliação de determinados grupos clínicos, como no caso de
pessoas com transtornos do espectro do autismo (Antonio, Mecca & Macedo, 2012). Além disso, os
testes tradicionais de inteligência geralmente fazem apelo para habilidades específicas de
linguagem, o que pode resultar em uma subestimação do escore final das pessoas com problemas na
linguagem oral ou escrita ou com problemas na comunicação (Karino, Laros & Jesus, 2011).
Ademais, estudos apontam que indivíduos com transtornos no desenvolvimento tendem a apresentar
maiores escores em testes não-verbais (Duarte, Covre, Braga & Macedo, 2011; Flanagan, Alfonso,
Mascolo & Sotelo-Dynega, 2012). Dessa forma, reconhecendo que os testes não-verbais
possibilitam a avaliação das habilidades cognitivas a partir de instruções e respostas sem a
utilização da fala e que há carência de testes não verbal de inteligência no contexto brasileiro, o
objetivo deste projeto de doutorado é obter evidências da validade do teste SON-R 6-40 e
estabelecer normas para o teste no Brasil. O SON-R 6-40 (Tellegen & Laros, 2014) é um teste nãoverbal para pessoas entre 6 e 40 anos de idade. O público alvo do SON-R 2½-7 [a], publicado no
Brasil em 2015 (Laros, Tellegen, Jesus & Karino, 2015) são crianças entre 2;6 e 7;11 anos. Os
testes SON devem seu nome à criadora do primeiro teste, Dra. Nan Snijders-Oomen. Com o passar
dos anos, os testes SON sofreram várias revisões e as últimas versões do teste são o SON-R 2½-7 é
o SON-R 6-40. Os testes SON avaliam raciocínio abstrato, raciocínio concreto, habilidade espacial
e percepção visual sem envolver o uso da linguagem verbal ou escrita. No que se refere ao construto
avaliado pelos testes SON, a inteligência é objeto estudado a partir de diferentes perspectivas
teóricas: a teoria do desenvolvimento, a psicologia cognitiva, a abordagem psicométrica e a
neurociência cognitiva (Nascimento & Rueda, 2014). Dentro da abordagem psicométrica, a teoria
que vem sendo comumente empregada para explicar a composição da inteligência é a Teoria CHC
(Cattell – Horn – Carroll). A Teoria CHC é um modelo fatorial, organizado em três estratos ou
níveis onde estão distribuídos os fatores do funcionamento cognitivo (Schneider & McGrew, 2012).
O estrato III é composto por uma dimensão geral, chamado de fator g, que é comum a todas as
habilidades e capacidades propostas no modelo. O estrato II é formado por 16 dimensões:
inteligência fluida, inteligência cristalizada, conhecimento quantitativo, leitura-escrita, memória de
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curto prazo, processamento visual, processamento auditivo, armazenamento e recuperação
associativa de longo prazo, rapidez de processamento cognitivo, velocidade de decisão/reação,
conhecimento geral/domínio específico, velocidade psicomotora, habilidade psicomotora,
habilidade olfativa, habilidade tátil e habilidade cinestésica (Schneider & McGrew, 2012). Por
último, o primeiro estrato é composto por cerca de oitenta habilidades específicas (Schneider &
McGrew, 2012). O teste SON-R 6-40 está focado na mensuração da inteligência fluida. Essa
dimensão inclui as habilidades de raciocínio e a capacidade para resolução de problemas novos,
para os quais a pessoa tem pouco conhecimento prévio (Schneider & McGrew, 2012). Assim, os
estímulos propostos nos subtestes do teste SON-R 6-40 incluem atividades que exigem a
capacidade de perceber relações entre padrões, reprodução de padrões, compreender implicações e
tirar conclusões das relações identificadas. Embora no modelo CHC a inteligência fluida (Gf) esteja
situada em um nível hierárquico mais específico que o fator geral, ela é, dentre os fatores amplos, a
que mais se associa à concepção do fator g (Schneider & McGrew, 2012). Assim, a inteligência
fluida é a habilidade mais importante na previsão da capacidade geral de adaptação às situações
novas, pouco estruturadas e que requerem autonomia intelectual. A principal razão que impulsionou
o desenvolvimento de estudos do SON-R 6-40 no Brasil é a escassez de testes não-verbais de
inteligência para esta faixa etária no Brasil. Dos 13 testes não verbais de inteligência com parecer
favorável no Satepsi, não há teste normatizado para toda a faixa etária contemplada pelo SON-R 640 e apenas um teste é composto por diferentes atividades, isto é, uma bateria, porém é destinado
para crianças entre 2½ e 7 anos de idade - SON-R 2½-7. A pesquisa visa contribuir com o campo de
avaliação das habilidades cognitivas de crianças e adultos e amenizar a lacuna existente nessa área
no Brasil. Além disto, as normas para o teste serão desenvolvidas com base em uma amostra
proveniente de todas as regiões brasileiras e representantes dos diferentes extratos socioeconômicos
do país, uma vez que os testes disponibilizados até o momento no Brasil foram construídos e
validados com populações específicas de determinadas regiões e áreas metropolitanas e não com
representantes das cinco regiões brasileiras. Objetivos: estabelecer normas brasileiras do teste nãoverbal de inteligência SON-R 6-40 para pessoas na faixa etária entre 6 e 40 anos; determinar a
estrutura fatorial do SON-R 6-40 no contexto brasileiro; obter evidências de fidedignidade dos
subtestes e dos escores fatoriais do teste SON-R 6-40 no Brasil; reunir evidências de validade do
SON-R 6-40 no contexto brasileiro. Método: A amostra brasileira para a normatização do SON-R
6-40 está projetada para ter 1.360 pessoas divididas em 17 grupos de idade de 80 pessoas com
percentuais iguais de homens e mulheres. A amostra total de 1.360 pessoas foi dividida em 40
elementos de 34 pessoas. Cada elemento consiste de 17 homens e 17 mulheres de todas as idades
contempladas. A premissa por trás desse conceito de elemento é de testar pelo menos um elemento
inteiro nos municípios onde o teste será aplicado para evitar que uma grande quantidade de pessoas
da mesma idade ou do mesmo gênero seja testada no mesmo município, o que certamente podia
comprometer a representatividade e a generalizabilidade dos resultados. Para a seleção dos
municípios em cada região, além do IDH do município, foram utilizados os seguintes critérios: (a)
dentro de cada região deveria haver sempre capital e interior; (b) as cidades selecionadas deveriam
contemplar os maiores estados da região; (c) estados com maiores e menores IDH do país deveriam
ser contemplados na amostra; (d) disponibilidade de aplicadores no município ou próximo a ele e
(e) a facilidade de acesso. Em relação aos instrumentos, na pesquisa nacional de normatização será
utilizado o teste não verbal de inteligência SON-R 6-40 e um questionário socioeconômico. O teste
é composto por quatro subtestes que são administrados nesta ordem: Analogias (36 itens), Mosaicos
(26 itens), Categorias (36 itens) e Padrões (26 itens). O teste contém um procedimento adaptativo,
diminuindo o número de itens administrado e o tempo de aplicação do teste. A aplicação é realizada
individualmente, com tempo médio de aplicação de aproximadamente 50 minutos. As instruções
podem ser dadas tanto de maneira verbal quanto não-verbal, dependendo das possibilidades de
comunicação do indivíduo. Os dados serão analisados por meio de procedimentos estatísticos
paramétricos de modelagem e análise de itens. Uma vez coletados todos os dados, a validade de
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construto do teste será verificada por meio da Análise Fatorial dos Eixos Principais (PAF) e Análise
Fatorial Confirmatória (CFA). Os itens serão analisados por meio da Teoria de Resposta ao Item
(TRI) e Teoria Clássica dos Testes (TCT). A fidedignidade será estimada para cada subteste, grupo
de idade e para os escores totais. Será calculado também o erro padrão de mensuração (epm) uma
vez que o epm dá informação adicional acerca da consistência interna dos escores observados. Para
estabelecer as normas para o SON-R 6-40, será utilizado o modelo de normatização contínua
desenvolvido para os testes SON (Tellegen & Laros, 2014). No modelo de normatização contínua
as normas não são calculadas por grupo de idade, mas os dados de todas as idades são utilizados
simultaneamente para obter uma estimativa dos escores normatizados em função da idade. Além da
pesquisa de normatização, outros estudos estão sendo desenvolvidos para buscar reunir evidências
de validade do teste: estudo teste-reteste, adequação do teste na avaliação de crianças e adolescentes
com TEA e crianças surdas. Resultados esperados e implicações: Este estudo visa fornecer mais
uma contribuição para o avanço da compreensão da inteligência, em especial no desenvolvimento
de testes que buscam mensurar a inteligência fluida. Ademais, a aferição da inteligência geralmente
é realizada com o objetivo de avaliação diagnóstica e os seus resultados podem ter consequências
importantes tanto para a vida escolar como para a criação de programas especiais de educação e
tratamento das desordens. Assim, disponibilizar um instrumento com normas nacionais para a
avaliação de crianças e adultos é de fundamental importância para a área de avaliação psicológica e
neuropsicológica no Brasil.
Palavras-chave: teste de inteligência, validação, normatização, SON-R 6-40
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Laboratório de Psicologia Social
Linha de Pesquisa: Conteúdos e Processos Psicossociais do Comportamento Humano
Introdução: O cotidiano humano é um ambiente social complexo, repleto de julgamentos e decisões
que devem ser feitos em pouco tempo e com informações escassas. Portanto, uma pergunta
relevante para o estudo do comportamento social é como indivíduos avaliam, julgam e tomam
decisões sobre seu comportamento. Os processos envolvidos na tomada de decisão social tem sido
estudados desde os primórdios da psicologia social e apontam para a quantidade de influências
conflitantes no comportamento de um indivíduo. Por exemplo, o que leva um aluno universitário a
colaborar com seus colegas durante um trabalho em grupo quando pode conseguir uma boa nota
com pouco esforço? Em alguns casos, a sanção social que pode receber de seus pares é suficiente
para motivar a colaboração. Outras pessoas são motivadas pela ameaça ao seu auto-conceito, pois
não querem se perceber como preguiçosos ou aproveitadores. Porém, frequentemente uma pessoa
ajudará seus colegas mesmo quando não houver risco de punição aparente (Cialdini & Goldstein,
2004). É comum a humanos decidirem gastar muitos esforços ajudando outros sem pensar antes
sobre isso (Batson & Van Lange, 2003) e evidências indicam que humanos tem uma tendência
automática a ajudar e cooperar uns com os outros (Penner, Dovidio, Piliavin, & Schroeder, 2005).
Este trabalho busca analisar e decompor os fatores que levam a tomada de decisão pró-social em
situações de dilema social. Dilemas sociais podem ser formalmente definidos como situações em
que há um conflito entre o interesse próprio de curto prazo e o interesse coletivo a longo prazo (Van
Lange, Joireman, Parks, & Van Dijk, 2013). Nestas situações, agir em interesse próprio é mais
vantajoso ou menos arriscado para os envolvidos. Porém, o maior valor agregado está em todos
agirem de acordo com o interesse coletivo. Frente a um dilema social o comportamento de uma
pessoa pode ser guiado por julgamentos que não são puramente automáticos ou controlados, mas
uma combinação de ambos. Várias teorias das ciências cognitivas se baseiam na ideia de que
pessoas pensam de duas formas distintas: uma é rápida e automática e a outra é lenta e consciente
(Evans & Stanovich, 2013). Em geral, os chamados modelos de processamento dual dividem estas
duas formas de processamento cognitivo em dois conjuntos de sistemas, normalmente chamados de
processos do Tipo 1 e do Tipo 2 (Fiske & Taylor, 2013). Processos do Tipo 1 funcionam de forma
rápida e automática, com pouco ou nenhum esforço por parte do indivíduo. Eles têm uma origem
mais antiga na história evolutiva da espécie e estão associados a tarefas como reconhecimento de
padrões, a eliciação de emoções e de outros processos automáticos (Evans & Frankish, 2009). Por
outro lado, processos do Tipo 2 são lentos e controlados, exigindo mais esforço cognitivo do
indivíduo, além de serem considerados mais recentes na evolução humana. Uma limitação da
maioria dos modelos de processamento dual é a observação empírica da distinção conceitual entre
processos Tipo 1 e Tipo 2. Usando a lógica de modelos de processamento dual como pressuposto é
cabível o questionamento: o quanto um comportamento pró-social é eliciado por uma decisão
automática ou por uma decisão deliberada? Um procedimento que foi desenvolvido para diferenciar
os usos intencionais e automáticos da memória é o process dissociation (Jacoby, 1991; Yonelinas &
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Jacoby, 2012). A ideia central do process dissociation (PD) envolve desenvolver experimentos que
incluam condições congruentes e condições incongruentes para comparar as contribuições de dois
processos distintos. Na condição congruente ambos processos subjacentes levam o sujeito à mesma
resposta. Na condição incongruente, os dois processos se opõem, de forma a levarem a respostas
distintas. Ao comparar as respostas quando os processos convergem e quando divergem, a
influência relativa de cada processo pode ser quantificada algebricamente. Uma vantagem no uso do
process dissociation é o fato de que ele não parte do pressuposto de que processos são inteiramente
automáticos ou inteiramente controlados (Payne & Cameron, 2014). Ao invés disto, ele parte do
pressuposto de que todo comportamento pode ter sido eliciado por processos Tipo 1 e Tipo 2. Este
procedimento foi usado para demonstrar que processamento baseado em regras e processamento
intuitivo são processos cognitivos independentes que podem ser influenciados separadamente por
manipulações experimentais (Ferreira, Garcia-Marques, Sherman, & Sherman, 2006). O PD
também tem se mostrado útil para distinguir os processos cognitivos subjacentes usados em outras
decisões, como, se um julgamento moral foi guiado por uma inclinação deontológica ou utilitária
(Conway & Gawronski, 2013), se uma resposta está sendo guiada por uma associação implícita
(Meissner & Rothermund, 2013), e na identificação de respostas inibitórias de preconceito implícito
(Stewart, von Hippel, & Radvansky, 2009). É factível, portanto, propor o uso do PD em conjunto
com métodos da teoria dos jogos, para determinar o quanto comportamentos prosociais do
participante são guiados por processos automáticos ou controlados.
Objetivos: O presente projeto de pesquisa tem como objetivo geral medir a associação do uso de
processamento tipo 1 e tipo 2 em comportamentos prosociais, por meio do process dissociation
procedure. O primeiro Estudo terá o objetivo de adaptar o uso do modelo de PD em cenários
hipotéticos de ajuda.
Método: Para atingir os objetivos propostos, pretende-se realizar um conjunto de experimentos de
laboratório com uso de jogos que simulem dilemas sociais, para simular situações onde pode
ocorrer cooperação. No Primeiro estudo será realizado um experimento com cenários com
delineamento misto 2 x 2. As variáveis independentes serão sobrecarga cognitiva (tarefa que exige
alto esforço cognitivo x tarefa que exige baixo esforço cognitivo) e cenários de ajuda (cenários
incongruentes x cenários congruentes). A tarefa de sobrecarga cognitiva se refere a um tipo de
procedimento experimental que permite afetar o uso de processos automáticos ou controlados. Em
uma situação de alto esforço cognitivo, com sua atenção dividida, o participante tenderá a emitir
respostas mais automáticas devido à falta de recursos cognitivos. Os cenários de ajuda descreverão
uma situação hipotética e perguntarão ao participante se ele ajudaria ou não na situação descrita.
Serão desenvolvidos dois pares de cenários de ajuda, sendo que cada par será diferente apenas na
dimensão manipulada (congruente x incongruente). Em um cenário do tipo congruente, tanto um
processo automático quanto um processo controlado levam uma pessoa a emitir uma resposta de
ajuda. Por outro lado, em um cenário do tipo incongruente, um processo automático levaria a pessoa
a ajudar enquanto um processo controlado levaria a pessoa a se recusar a ajudar. Como variável
dependente o participante deverá indicar em cada cenário se ajudaria ou não. Além disso, serão
medidas algumas possíveis covariantes, como necessidade por cognição (Cacioppo, Petty, & Kao,
1984) e personalidade pró-social. O procedimento da tarefa de sobrecarga cognitiva consistirá em
memorizar uma sequência de números durante a execução da tarefa de leitura e resposta dos
cenários de ajuda. O tamanho da sequência de números será manipulada para aumentar ou diminuir
o esforço cognitivo, de acordo com o estabelecido empíricamente na literatura da área (Schmeichel
& Hofmann, 2012). Em seguida, serão expostos a cada um dos cenários de ajuda, marcando as
respostas para cada cenário. Ao final de tudo, responderão às medidas covariantes e a perguntas
sobre características sócio-demográficas. O tamanho da amostra será calculado com base em
critérios de tamanho de efeito e poder estatístico.
Resultados esperados e implicações: Como implicação teórica, espera-se expandir a compreensão
de processos automáticos e deliberados e sua relação com comportamentos de ajuda e cooperação,
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dentro do modelo de processamento dual. Como implicação metodológica, espera-se desenvolver
uma série de métodos que combinem teoria dos jogos com o procedimento de process dissociation
para uso em pesquisa sobre comportamento pró-social. Como implicação aplicada, abre-se a
possibilidade de melhor compreensão de situações de dilemas sociais reais, como conflitos
ambientais, negociação, e resolução de conflitos internacionais.
Palavras-chave: comportamento pró-social; process dissociation; dilemas sociais.
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Introdução: A crescente preocupação com a promoção do desenvolvimento sustentável faz parte do
cotidiano das pessoas nas últimas décadas. Diante disso, a psicologia procurou oferecer
conhecimentos e soluções para o aspecto comportamental deste fenômeno. O estudo do
desenvolvimento sustentável no âmbito das organizações, por exemplo, tem resultado em uma
aproximação entre a psicologia ambiental e organizacional, interface na qual se insere o presente
projeto. O desenvolvimento sustentável é um conceito cunhado pelo World Commission on
Environment and Development (WCED), composto por três dimensões: econômica, social e
ambiental. Pesquisadores, no entanto, têm variado na ênfase dada a cada uma das três dimensões
(McIntosh & Russel, 2011). Com relação à dimensão ambiental da sustentabilidade, tem-se notado
um crescimento da literatura B&E (Bussiness and the Environment) e de estudos para tornar o
comportamento organizacional mais “verde” (greening organizational behavior). Nestas pesquisas,
variações do chamado comportamento pró-ambiental são estudados quanto aos seus determinantes,
de nível macro e micro (Andersson, Jackson & Russel, 2013). Apesar das diferentes definições
desse tipo de comportamento, existe uma tendência a defender que devem ser estudados os
comportamentos que as pessoas adotam com um objetivo específico de causar um impacto benéfico
para ao meio ambiente (Steg, van den Berg & De Groot, 2012). O aspecto benéfico desse
comportamento depende da demanda de cada contexto, com base em seu behavior setting: contexto
no qual ocorrem padrões estáveis de comportamentos, por meio de uma interrelação
comportamento-ambiente físico (Barker, 1968; Wicker, 2002). Uma organização, por exemplo,
possui vários behavior settings (e.g.: o banheiro público, um departamento específico). Esses
contextos passam a cumprir um papel na sustentabilidade ambiental da organização no momento
em que incluem comportamentos pró-ambientais em seu padrão de comportamentos. É neste
cenário que se insere o conjunto de estudos descritos a seguir, que tem como objetivo geral
relacionar conhecimentos da psicologia ambiental e organizacional, para investigar as intervenções
em contexto corporativo que visam provocar comportamentos pró-ambientais. Um modelo geral é
proposto, no qual intervenções para a promoção desse comportamento são influenciadas pelas
características da cultura organizacional, pela confiabilidade percebida em uma organização e pela
coerência entre mensagens persuasivas e valores organizacionais. Estudo 1. Objetivos: Determinar
quais intervenções para promover o comportamento pró-ambiental, dentre as pesquisadas de forma
experimental em Psicologia Ambiental, apresentam maior tamanho de efeito médio no ambiente das
organizações. Além disso, pretende-se explorar o efeito de variáveis de contexto, no tamanho de
efeito médio de cada tipo de intervenção. Método: Será realizada uma meta-análise com
experimentos contendo intervenções para a promoção de comportamentos pró-ambientais, que
tenham ocorrido em ambiente organizacional (e.g.: escolas, empresas, shoppings). Esses
experimentos serão coletados nas revistas científicas internacionais de Psicologia Ambiental e
Organizacional, publicadas a partir do ano de 2000. As revistas serão escolhidas por pertencerem ao
primeiro quartil nos indicadores Impact Factor e Source Normalized Impact per Paper, bem como
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por sua citação em duas associações de destaque para a Psicologia Ambiental – Environmental
Design Research Association e International Association for People-Environment Studies - e duas
associações igualmente importantes em Psicologia Organizacional – Society for Industrial and
Organizational Psychology e European Association of Work and Organizational Psychology. Em
um primeiro crivo de inclusão/exclusão, serão buscadas nas revistas palavras-chave
tradicionalmente presentes em estudos sobre o comportamento organizacional (e.g.: climate, green,
proenvironmental behavior, sustainability). As revistas que apresentarem no mínimo três artigos no
período investigado passarão para o segundo crivo, no qual cada volume das revistas será revisado
via título, resumo e método no documento completo, para a escolha dos artigos que irão compor a
amostra. As informações dos artigos selecionados serão categorizadas com base no sistema para
análise sistemática PICOTS (Participants, Interventions, Comparisons, Outcomes, Timming and
Setting). Este banco de dados será submetido à meta-análise, por meio da ferramenta
Compreheensive Meta-Analysis. Resultados esperados e implicações: Acredita-se que algumas
modalidades de intervenção apresentarão maior tamanho de efeito em seus resultados, do que
outras, no ambiente organizacional. Variáveis como o tipo de negócio da organização, o tipo de
comportamento-alvo, dentre outras, possivelmente se apresentarão como moderadoras do efeito na
relação tipo de intervenção – comportamento pró-ambiental. Os resultados, em conjunto, oferecerão
uma caracterização das intervenções na área, o que possibilita uma escolha informada quando
organizações optarem por implementar práticas para a promoção de comportamentos próambientais. Além disso, pretende-se utilizar as informações derivadas deste estudo para
fundamentar o desenho do Estudo 3. Estudo 2. Objetivos: O objetivo deste estudo é desenvolver
uma medida de Cultura para a Sustentabilidade Ambiental para a realidade brasileira, fundamentada
na proposta de Russel e McIntosh (2011) de uma tipologia de níveis de Cultura para a
Sustentabilidade, a partir de uma revisão da literatura internacional em B&E. Método: Serão
abordados dois níveis de cultura na medida em questão: práticas organizacionais e valores. Os itens
para uma escala de práticas serão desenvolvidos a partir de definições constitutivas e operacionais
da teoria de Russel e McIntosh (2011) e de revisão de literatura. Para a escala de valores
organizacionais, será utilizada a escala proposta por Porto, Ferreira e Fonseca (2014) fundamentada
na teoria de Schwartz (1992, 2012). A escala final será aplicada a uma amostra de funcionários de
diversas organizações brasileiras, na forma impressa e pela internet, por meio do procedimento bola
de neve e pela aplicação em organizações específicas (para garantir variabilidade nos escores em
Cultura para a Sustentabilidade, com base na reputação das organizações com relação ao tema). Os
dados coletados serão submetidos a Análises Fatoriais Exploratórias e Confirmatórias. Resultados
esperados e implicações: Espera-se que a medida apresente indícios favoráveis de validade para a
realidade brasileira. Esta escala pode ser utilizada pelas organizações para diagnóstico,
planejamento e acompanhamento, na adequação aos padrões de sustentabilidade visados na
atualidade. Além disso, a medida será utilizada no Estudo 3. Estudo 3. Objetivo: Testar um modelo
explicativo do efeito de uma intervenção sobre o comportamento pró-ambiental requisitado por um
behavior setting de uma organização (e.g.: economia de papel, economia de luz) e sobre o
comportamento pró-ambiental geral de um indivíduo. Pretende-se verificar o efeito de intervenções
tradicionais na psicologia ambiental quando aplicadas em organizações e verificar como este efeito
pode ser moderado pelo contexto da organização, especificamente o grau de Cultura para a
Sustentabilidade da organização e pela Confiabilidade que a mesma oferece aos funcionários. Além
disso, pretende-se checar o efeito da congruência entre o caráter persuasivo da mensagem utilizada
na intervenção e os valores organizacionais, sobre os comportamentos pró-ambientais em questão.
Método: O desenho quase-experimental será realizado em unidades com behavior setting similares,
em diferentes organizações ou em diferentes unidades de uma organização (e.g.: secretarias de
universidades, garagens de uma empresa de transporte). Uma amostra da população que trabalha
neste ambiente responderá à escala de Cultura para a Sustentabilidade (Estudo 2) e a uma escala de
Confiabilidade (Trustworthiness), adaptada da tradução da escala de Mayer e Davis (1999). As
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organizações ou unidades de uma organização serão escolhidas pelas hipóteses de resultados que
garantam a variabilidade nessas variáveis (i.e.: níveis baixos e altos de Cultura para a
Sustentabilidade e Confiabilidade). Nessas organizações, uma intervenção (a ser desenhada com
base no Estudo 1) será realizada para o aumento da frequência do comportamento que compõe o
behavior setting. Pretende-se combinar o tipo de intervenção (e.g.: cartaz, mudança no ambiente)
com uma mensagem persuasiva baseada em crenças antropo e ecocêntricas (Campos & Pol, 2010),
para análise da congruência com os valores organizacionais mensurados. A frequência do
comportamento relacionado ao contexto será registrada antes e depois da intervenção, de
preferência pelo método de observação. Caso métodos não-obstrusivos não possam ser aplicados,
pretende-se utilizar uma medida de auto-relato com controle para a desejabilidade social,
combinada com medidas de heteropercepção. A frequência do comportamento pró-ambiental geral
do indivíduo será igualmente verificada pré e pós-intervenção, por meio da Escala de
Comportamento Ecológico (Pato, 2004), desenvolvida no Brasil. Os resultados serão submetidos a
análises da variância (ANOVAs e ANCOVAs). Resultados esperados e implicações: Após a
verificação do efeito da intervenção, espera-se observar: a) níveis diferentes de eficácia em
detrimento do tipo de Cultura para a Sustentabilidade e da Confiabilidade apresentados pelas
organizações; b) níveis diferentes de eficácia pela congruência entre o caráter da mensagem
persuasiva e dos valores organizacionais. Este resultado poderá demonstrar a influência de variáveis
de contexto, definidas pela psicologia organizacional, na díade já tradicionalmente estudada pela
psicologia ambiental: intervenção – comportamento pró-ambiental, auxiliando no delineamento de
intervenções mais efetivas para este ambiente.
Palavras-chave: Comportamento pró-ambiental, Cultura para a Sustentabilidade, Confiabilidade,
Valores organizacionais, intervenções.
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16 de agosto, terça-feira
Sessão 5 (M) - Apresentação 1:
Banca avaliadora: Fabiana Queiroga & Juliana Barreiros Porto
IMPACTO DE TREINAMENTO, SUPORTE À TRANSFERÊNCIA E ESTRATÉGIAS DE
APRENDIZAGEM NO TRABALHO
Nome da aluna: Márcia Apoliano Mesquita Arruda
E-mail: marciamesq@gmail.com
Nível: Mestrado
Orientador: Jairo Eduardo Borges-Andrade
Linha de Pesquisa: Aprendizagem, processos psicossociais e mudanças nas organizações
Introdução: Ações de treinamento, desenvolvimento e educação (TD&E) são ferramentas
estratégicas para a melhoria do desempenho individual e, consequentemente, organizacional.
Grandes investimentos têm sido realizados pelas organizações visando ampliar a oferta de soluções
formais de aprendizagem e verificar sua efetividade. A avaliação dos efeitos de TD&E no
desempenho das pessoas e nos resultados organizacionais é fundamental para justificar os
investimentos feitos e políticas praticadas. No entanto, m uitos desses investimentos são
desperdiçados, seja porque diagnóstico de necessidades apresentou problemas, porque os eventos
foram desenhados e executados de maneira inapropriada (Abbad, Correa & Meneses, 2010), ou
mesmo porque os egressos não receberam o apoio necessário para aplicar, no trabalho, o que
aprenderam. A eficácia dos programas de TD&E depende em grande parte das características dos
participantes e do contexto em que se insere. Portanto, o sistema de TD&E não pode ser otimizado
sem considerar ambos os fatores (Tannenbaum, 1993). Inspirados nessa premissa, investigações são
realizadas para compreender as relações entre aspectos desses fatores.
Ações de TD&E são controladas pelas organizações, inseridas no sistema dessas e compostas de
partes coordenadas, com o objetivo de promover a melhoria do desempenho, capacitar para o uso de
novas tecnologias e preparar para novas funções (Pilati, 2006). Pemmconhecimentos, habilidades e
atitudes (), que pode ser seguida de retenção e transferênciaEstae Esse processo psicológico de
aquisição, retenção e transferência, ou aprendizagem, ocorre no nível do indivíduo. Resulta em
mudança duradoura no comportamento e acontece em função da interação do indivíduo com outras
pessoas e o ambiente (Abbad, Loiola, Zerbini & Borges-Andrade, 2013).
A avaliação de eventos de TD&E refere-se à coleta de informações com vistas a subsidiar a tomada
de decisão no que diz respeito à seleção, adoção e modificação de aspectos dos eventos ou, ainda,
sinalizar a sua descontinuação. De acordo com os modelos de avaliação mais reconhecidos na
literatura (Hamblin, 1978 e Kirkpatrick, 1976), a efetividade desses eventos pode ser medida nos
níveis de satisfação, aprendizagem, comportamento no cargo e resultados. Para avaliar os efeitos de
TD&E no nível de comportamento no cargo, a avaliação de impacto tem sido amplamente utilizada.
Ela objetiva verificar o bom emprego, no trabalho, de CHAs adquiridos e pode ser realizada em
amplitude, quando afere aspectos relacionados ao posterior desempenho global do egresso, ou em
profundidade, quando mede aspectos específicos relacionados aos objetivos instrucionais daqueles
eventos (Zerbini et. al., 2012). Estes têm sido menos investigados que aqueles. Características da
clientela dizem respeito aos atributos particulares dos participantes de eventos de TD&E e
permitem predizer quais indivíduos irão se beneficiar de determinados eventos (Salas, Tannenbaum,
Kraiger & Smith-Jentsch, 2012). Exemplos dessas características podem ser variáveis
demográficas, experiência prévia, auto-eficácia, motivação para transferir e estratégias de
aprendizagem.
Estratégias de aprendizagem no trabalho (EATs) podem ser entendidas como a maneira como as
pessoas aprendem, isto é, as práticas adotadas para adquirir CHAs em contextos de trabalho
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(Pantoja & Neiva, 2010). Dizem respeito às capacidades aprendidas pelo indivíduo, ao longo do
tempo, de autorregular seu processo de aprendizagem no trabalho (Abbad & Borges-Andrade,
2004). A frequência com que EATs são utilizadas está associada ao desenvolvimento de
competências e à melhoria do desempenho, sendo importante mais estudos sobre o tema, explicam
Brandão e Borges-Andrade (2011). Estes autores descrevem cinco EATs, agrupadas em duas
grandes categorias: cognitivas (repetição mental e reflexão) e comportamentais (procura de ajuda
interpessoal e em material escrito e aplicação prática).
Se, por um lado, conhecer as características da clientela pode contribuir para explicar o impacto de
TD&E, garantir o suporte à transferência no contexto de trabalho é crucial para que esse impacto se
concretize. Suporte à transferência refere-se ao apoio percebido pelo egresso para aplicar, no
trabalho, os CHAs adquiridos nos eventos instrucionais, segundo Abbad et. al (2012). Essa
percepção tem sido medida por meio de uma escala com dois fatores: suporte psicossocial e
material. Essa medida é boa preditora daquele impacto (Abbad & Borges-Andrade, 2004). Essa
predição, no entanto, pode ser influenciada pela interferência de outras variáveis. Essa influência,
também conhecida como efeito moderador, se refere à condição em que uma variável, qualitativa ou
quantitativa, afeta a direção e/ou a força da relação entre duas outras (Baron & Kenny, 1986, citado
por Vieira, 2008).
Objetivo(s): O presente estudo se propõe a 1) analisar a relação entre EATs cognitivas e
comportamentais e impacto de TD&E, medido em amplitude e profundidade, e 2) verificar o efeito
moderador dessas estratégias na relação entre percepção de suporte psicossocial e material à
transferência e o mencionado impacto. Método: investigacontecerá em que gestoressupondo que ela
rádeorganizacionaisde 60 horas-aula, . O curso f, e tem objetivos instrucionais formulados
Comporão o estudo os participantes que iniciarem o mencionado curso entre setembro de 2016 e
setembro de 2017. Os candidatos ao curso são gestores de unidades (diretores de secretaria) ou
substitutos da função. A cada edição do curso são ofertadas 30 vagas. No segundo semestre de 2016
há previsão de realização de cinco turmas e em 2017 planeja-se oferta semelhante. Portanto, a
amostra poderá ser composta por 300 participantes. Os instrumentos da pesquisa são quatro. O
primeiro, de Brandão e Borges-Andrade (2011), é o de EATs (cinco fatores), com 28 afirmativas
que descrevem práticas utilizadas para aprender informalmente no ambiente de trabalho, a serem
avaliadas, pelos respondentes, com uma escala onde 1 significa “nunca faço” e 10, “sempre faço”.
Haverá também espaço destinado à coleta de dados pessoais como gênero, idade, tempo de serviço
no Tribunal, escolaridade e email para contato visando coleta adicional posterior de dados.
O segundo instrumento consistirá na escala unifatorial de Impacto em Amplitude de Abbad (1999,
citada por Abbad, Pilati, Borges-Andrade, & Sallorenzo, 2012), com 12 questões a serem
respondidas por uma escala ancorada de concordância de cinco pontos. As questões exploram as
mudanças ocorridas no desempenho em função do curso feito, relativas a erros cometidos, rapidez
de desempenho, sugestão de mudanças nas rotinas, entre outros. Um questionário de Impacto em
Profundidade será desenvolvido, cujos itens serão elaborados com base nos objetivos formulados no
plano instrucional e a partir da realização de um grupo focal com participantes das turmas piloto do
curso. O questionário será submetido à avaliação semântica e de juízes. É o único que não tem
estudos anteriores que demonstrem evidências de validade.
O quarto instrumento refere-se à Escala de Suporte à Transferência do Treinamento, de Abbad
(1999, citada por Abbad et. al, 2012). Inclui 22 afirmativas, dispostas nos dois fatores já citados,
que cobrem aspectos situacionais de apoio para transferir e relativos a consequências associadas ao
uso do aprendido no trabalho. Essas afirmativas são associadas a uma escala de 5 pontos ancorada
em frequência de ocorrência.
Serão necessárias a prévia autorização da chefia da unidade responsável pelas atividades de TD&E
no órgão e anuência dos participantes. A medida de EATs, juntamente com as questões pessoais já
mencionadas, será aplicada presencialmente no primeiro dia de aula, antes do início do treinamento.
Previamente serão apresentados os objetivos da pesquisa, garantida confidencialidade e explicado
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que os dados serão analisados somente de forma agregada. Os questionários serão entregues em
papel e, após o preenchimento, serão depositados em urnas pelos próprios respondentes.
A coleta de dados de impacto do curso, em amplitude e profundidade, e de percepção de suporte à
transferência se dará por meio de formulário eletrônico, cujo link será enviado por email
previamente fornecido pelos participantes. Será realizada 90 dias após a conclusão do último
módulo do curso. Análises inferenciais serão realizadas, visando verificar as relações propostas nos
dois objetivos, depois de realizada verificação da qualidade dos dados. A natureza dessas análises
dependerá dessa qualidade e da quantidade de questionários válidos obtidos nas duas coletas de
dados.
Resultados esperados e implicações: Como resultado da pesquisa espera-se contribuir com o estudo
da relação entre características individuais e resultados de TD&E. Um outro resultado será o
possível desenvolvimento de uma escala de impacto em profundidade para o curso de Gestão
Cartorária. Considerando o efetivo de 120 mil servidores do Judiciário Federal no Brasil e os
aspectos comuns dos serviços por ele prestados, essa escala poderá ser útil para avaliação de outros
cursos com características semelhantes.
Palavras-chave: TD&E, impacto, estratégias de aprendizagem no trabalho, judiciário, gestão
cartorária.
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APRENDIZAGEM E TRANSFERÊNCIA DE TREINAMENTO EM ORGANIZAÇÕES DO
TERCEIRO SETOR
Nome da aluna: Aline de Sousa Nascimento
E-mail: alinedsnn@gmail.com
Nível: Mestrado
Orientador: Gardênia da Silva Abbad
Laboratórios de Avaliação de Sistemas Instrucionais
Linha de Pesquisa: Aprendizagem, processos psicossociais e mudança nas organizações.
Introdução: As organizações do terceiro setor, de acordo com dados da Organização das
Cooperativas Brasileiras, não tiveram um crescimento muito significativo nos últimos 15 anos e
nesse período muitos desafios tem sido enfrentados para sua entrada e consolidação no mercado de
trabalho, desafios que vão desde a constituição à gestão do empreendimento. Apesar desse cenário,
as cooperativas de crédito tiveram uma representatividade exponencial no mercado financeiro e as
ações de treinamento e desenvolvimento organizacional tem tido um papel fundamental nesse
crescimento segundo dados do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) , o que
culminou em 2015 na criação da primeira Universidade Corporativa do Sicoob. O objetivo da
Universidade Corporativa, segundo dados do Portal do Cooperativismo Financeiro, é promover a
profissionalização da gestão e a adoção das melhores práticas de governança corporativa, bem como
estruturar e oferecer ações educacionais que permitam a aquisição do conhecimento para diferentes
perfis de profissionais alinhados às competências do Sicoob, contribuindo para o aumento da
excelência operacional, a qualificação do atendimento aos cooperados e a expansão dos negócios.
Vários estudos comprovam que milhares de organizações no mundo inteiro, investem muitos
recursos em ações de treinamento e desenvolvimento a fim de obter resultados organizacionais. No
entanto, para Abbad e Borges Andrade (2014) as ações de treinamento e desenvolvimento
organizacional são consideradas efetivas, quanto o indivíduo adquire conhecimentos, habilidades e
atitudes (CHA’s) e expressa sob forma de competências no ambiente de trabalho, através da
transferência de novos CHA`s. A aprendizagem, de acordo com Abbad e Borges-Andrade (2004), é
um processo psicológico de mudança que ocorre exclusivamente no nível do indivíduo e que não é
resultado direto da passagem do tempo, da maturação ou de outros fenômenos associados à idade ou
a fases da vida. Refere-se a mudanças duradouras no comportamento de indivíduos em função de
suas interações com outras pessoas e o ambiente externo. No ambiente organizacional, a
aprendizagem se dá de maneira informal/espontânea ou formal. A aprendizagem informal, segundo
Abbad e Borges-Andrade (2014), ocorre em ambiente natural, independentemente de iniciativa da
organização, sem uma estruturação prévia de condições de ensino-aprendizagem. A aprendizagem
formal ocorre através de situações planejadas e estruturadas para essa finalidade, ou seja, a
aquisição é promovida por iniciativa da organização de trabalho, que intencionalmente estrutura um
contexto para que seus membros aprendam. O foco desse trabalho, será na aprendizagem formal
que geralmente está associada às ações de Treinamento, Desenvolvimento e Educação (TD&E). No
entanto, para que essas ações sejam efetivas, é necessário observar também as condições internas e
externas necessárias para que ocorra a aprendizagem. Pois, a aprendizagem nos contextos de
organização e trabalho envolve, além de aquisição e retenção, generalização e transferência.
Segundo Abbad e Borges-Andrade (2014), as condições internas envolvem características
individuais que facilitam a aquisição e a transferência, tais como: repertório de entrada,
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características sócio demográficas, psicossociais, motivacionais e cognitivo comportamental.
Quanto as condições externas que influenciam a aquisição e transferência ao desempenho eficaz, de
acordo com Abbad e Borges-Andrade (2014) estão os modos de entrega da instrução, qualidade das
mídias e recursos de ensino, adequação das estratégias instrucionais, sequencia de apresentação de
conteúdos e procedimentos de feedback aos aprendizes. É importante ressaltar que para as ações de
TD&E gerarem valor em termos de mudança organizacional, é fundamental que elas estejam
alinhadas ao planejamento estratégico da organização. Pois, para se obter tais resultados é
necessário que haja aquisição, retenção, generalização e transferência de CHA’s no ambiente de
trabalho. De acordo com Abbad, Loiola, Zerbini e Borges-Andrade (2013) aquisição é o processo
básico de apreensão de CHA`s; retenção está associada à quantidade de tempo em que os CHA`s
adquiridos por um indivíduo, são retidos na memória; generalização consiste no grau em que os
CHA`s são utilizados em contextos de avaliação de sua aquisição, sob condições equivalentes, mas
não idênticas, àquelas em que foram adquiridos; e transferência de aprendizagem refere-se ao grau
de utilização de novos CHA’s em contextos de trabalho, sob condições distintas daquelas em que
foram adquiridos, podendo ser lateral ou vertical. A transferência de treinamento pode ser avaliada
em termos de profundidade e amplitude. De acordo com Pilati e Abbad (2005) impacto do
treinamento em profundidade é definido como os efeitos diretos e específicos de uma ação de
TD&E, extraídos diretamente dos seus objetivos, sobre o comportamento subsequente do indivíduo
em seu cargo dentro da organização; e impacto do treinamento em amplitude é definido como a
influência indireta exercida por essa ação sobre o desempenho global, atitudes e motivação. Nesse
contexto, o objetivo desse trabalho é avaliar como se dá o processo de aprendizagem e transferência
de treinamento em termos de mudança organizacional em uma cooperativa de crédito do Distrito
Federal, a fim de garantir sua consolidação e sustentabilidade no mercado financeiro. Esse estudo se
justifica em função dos poucos estudos sobre transferência de treinamento e impacto em
profundidade na área de TD&E, bem como, pouco estudos relacionados à empreendimentos do
terceiro setor. Método: De acordo Relatório de Gestão de 2015, o Sicoob conta atualmente com 13
cooperativas singulares filiadas localizadas no Distrito Federal. O estudo será realizado com uma
das cooperativas singulares, cujos dirigentes tenham formação mínima de ensino médio e estejam
tendo ações de TD&E. Instrumentos: Para realização do estudo será necessário fazer análise
documental, questionário semiestruturado, roteiros de entrevista e grupos focais, construção de um
marco lógico, adaptação de uma escala das características individuais que afetam a aprendizagem
no trabalho, adaptação de escala para o diagnóstico de suporte à aprendizagem e à transferência, e
construção das escalas de transferência de treinamento e impacto em profundidade. Procedimentos:
O primeiro momento da pesquisa consiste em explorar o campo de estudo, conhecer os sujeitos do
estudo, fazer levantamento das ações de TD&E, selecionar as ações de TD&E que serão avaliadas e
definir o empreendimentos ou os sujeitos que participarão do estudo. Todas as etapas serão
avaliadas: a ação instrucional, os sujeitos da aprendizagem, as condições necessárias para que a
aprendizagem e a transferência de aprendizagem ocorra, bem como o impacto do treinamento no
trabalho. O marco lógico, segundo Mourão e Menezes (2012), é uma ferramenta que contribui para
avaliação das ações de TD&E, para sua elaboração deverão ser indicados os aspectos de
desempenho organizacional que se pretende afetar. Em seguida, esses aspectos, que constituem a
finalidade de um programa de treinamento, são decompostos em objetivos menos abrangentes, para
esses objetivos serão indicados os mecanismos que favorecerão sua efetiva consecução e por fim, é
indicado sob que forma esses mecanismos devem ser delineados. Para adaptação das escalas de
características individuais que afetam a aprendizagem no trabalho e de diagnóstico de suporte à
aprendizagem e à transferência será necessário um revisão de literatura das escalas já produzidas
para seleção e adaptação da escala que melhor se adapte a realidade de uma organização do terceiro
setor. Por fim, para identificar como se dá o processo de aprendizagem e transferência de
treinamento, será utilizado o processo de construção de escalas de transferência de treinamento e
impacto em profundidade proposto por Zerbini, Junior, Abbad, Mourão, Alvim e Loiola (2012). O
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primeiro passo será selecionar os programas de treinamento que serão avaliados; em seguida
levantar os objetivos instrucionais do curso a ser avaliado; transformar objetivos instrucionais em
objetivos de desempenho; construir a escala com os objetivos de desempenho e proceder a
validação semântica da mesma; submeter a escala a uma avaliação por juízes; definir os
procedimentos de coleta de dados; implementar a coleta; checar a fatorabilidade da escala e realiza
a análise fatorial da mesma; e elaborar o relatório com a descrição dos resultados e recomendações
de ação a partir dos mesmos. Análise de dados: A analise dos dados será qualitativa, de cunho
descritivo exploratório. As ações de TD&E selecionadas para o estudo, deverão ter todo seu
material didático analisado através da ferramenta de avaliação proposta, para isso será necessário
fazer análise documental e para conhecimento das estratégias e condições necessárias para
aprendizagem será necessário uma análise qualitativa dos dados, que será feita através de uma
análise de conteúdo das entrevistas e grupos focais realizados. O marco lógico, após sua aplicação,
será analisado de forma a identificar a pertinência e a viabilidade da avaliação em termos de
mudança organizacional. Segundo Mourão e Menezes (2012) a avaliabilidade de um projeto ou
programa seria uma medida do grau em que o desenho de um projeto foi definido (eventos,
produtos, indicadores) de tal forma que sua avaliação posterior fosse possível bem como o uso dos
resultados dessa avaliação. Quanto à análise das escalas de características individuais que afetam a
aprendizagem no trabalho e de diagnóstico de suporte à aprendizagem e à transferência a análise
dos dados irá depender das estratégias utilizadas para coleta de dados. Por fim, para análise de
transferência de treinamento e impacto em profundidade, de acordo com Zerbini, Junior, Abbad,
Mourão, Alvim e Loiola (2012) deverá ser realizado análise descritivas e de cunho exploratório de
alguns pressupostos, tais como: normalidade, multicolinearidade, singularidade e linearidade, os
quais são requeridos pela análise fatorial. Em seguida, será feito análise dos componentes principais
para estimar o número de fatores e fatorabilidade da matriz de correlações e análises fatoriais
exploratórias, a fim de definir a estrutura fatorial do instrumento. Resultados: Esse estudo pretende
alcançar os seguintes resultados: identificar como os indivíduos que atuam no terceiro setor
aprender e quais as estratégias de aprendizagem; construir um modelo lógico; validar uma escala de
transferência de treinamento e impacto do treinamento em profundidade. Dessa forma, espera-se
que essa pesquisa traga contribuições relevantes para as organizações do terceiro setor de forma que
as organizações consigam estruturar suas ações de TD&E e avaliar o processo de aprendizagem e
transferência de treinamento a fim de obter melhores resultados organizacionais.
Palavras-chaves: Aprendizagem; transferência de aprendizagem, cooperativa, terceiro setor.
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PREDITORES DA APRENDIZAGEM DE EQUIPES: PAPEL DO LÍDER E DO GRUPO
Nome da aluna: Ivana Campos Dessen
E-mail: nanadessen@gmail.com
Nível: Mestrado, 2016
Orientadora: Katia Puente-Palacios
Grupo de pesquisa: Desempenho de Equipes (DEQUI)
Linha de pesquisa: Aprendizagem, processos psicossociais e mudanças nas organizações
Introdução: A aprendizagem constitui tema que cobra cada vez mais importância no âmbito
organizacional, tendo em vista as consequências que dela derivam. É entendida como fenômeno
controlado pelo aprendiz, influenciado socialmente e reconhecido como um processo natural do
local de trabalho, não sendo apenas resultante de ações formais de treinamento e desenvolvimento
(Noe, Clarke, & Klein, 2014). As trocas sociais que ocorrem no ambiente de trabalho, estruturado
fortemente em torno de equipes de trabalho, favorecem o surgimento de um fenômeno coletivo
conhecido como aprendizagem de equipes. Neste trabalho as equipes são descritas como conjunto
de três ou mais pessoas que possuem um objetivo comum, tarefas interdependentes, mantém trocas
sociais intensas, além de compartilharem informações e responsabilidades (Puente-Palacios &
Borba, 2009). A aprendizagem de equipes, por sua vez, não se restringe à simples soma da
aprendizagem individual dos seus membros. Envolve o compartilhamento de conhecimento, o
arquivamento desse conhecimento na memória do grupo e a recuperação desse conhecimento para
posterior uso, de sorte a propiciar mudanças no repertorio coletivo de potenciais comportamentos
(Wilson, Goodman, & Cronin, 2007). Van den Bossche, Gijselaers, Segers e Kirschner (2011)
propõem um modelo teórico em que o ambiente no qual a equipe está inserida pode estimular
comportamentos colaborativos de aprendizagem, entendidos como padrões de interação que levam
à concordância e ao entendimento mútuo, favorecendo, consequentemente, a aprendizagem da
equipe (van den Bossche et al., 2011). Uma das indagações recorrente nesse campo é relativa aos
atributos contextuais ou da equipe que favorecem o surgimento de tais comportamentos. Com
relação aos aspectos contextuais, este estudo foca no papel da liderança da equipe, e, em relação à
equipe, o foco recai na potência. Quanto ao papel da liderança, esta é definida como a influência
que um indivíduo exerce sobre o outro, promovendo o compartilhamento de ideias e direcionando o
comportamento do outro, a partir das interações sociais (Malvezzi, 2015). Entre os diferentes estilos
de liderança possíveis (Malvezzi, 2015; Avolio, Walumbwa, & Weber, 2009), este estudo enfatiza
as lideranças transformacional e transacional. Na primeira, o líder instiga seus liderados a níveis
mais altos de motivação e desempenho, indo além das expectativas (Avolio et al., 2009). Ele
promove inspiração e a preocupação do liderado para o bem-estar dos outros. Já a liderança
transacional baseia-se nas relações de troca entre líder e liderados, auxiliando-os a atingir seus
próprios interesses (Bass, 1999). Pesquisas empíricas demonstram que a liderança é capaz de
influenciar a aprendizagem dos indivíduos e eliciar diversos processos grupais (Edmondson, Dilon,
& Rollof, 2006; Priesemuth, Schminke, Ambrose, & Folger, 2014). Ademais, pesquisas prévias
indicam que a liderança transformacional e a transacional possuem diferentes valores preditivos em
variáveis relacionadas ao comportamento humano no trabalho (Bass, Avolio, Jung, & Berson, 2003;
Dias & Borges, 2015; Rodrigues & Ferreira, 2015). É relevante, portanto, compreender o papel
desses estilos no surgimento de ambientes colaborativos. A potência, por sua vez, refere-se à crença
compartilhada pela equipe de que ela é capaz de atingir as metas de trabalho que lhe são atribuídas
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(Puente-Palacios, Silva, & Borba, 2015). Van den Bossche et al. (2011) defendem, em seu modelo
teórico, que a potência do grupo está positivamente relacionada a comportamentos de
aprendizagem, por essa razão, a potência, assim como os estilos de liderança serão investigados
como preditores dos comportamentos de aprendizagem. Paralelamente, além de investigar esses
antecedentes, indaga-se quanto aos consequentes. Desse modo o projeto de pesquisa proposto
objetiva identificar o impacto na coesão e no desempenho da equipe, ambos indicadores da
efetividade do trabalho de equipes. Coesão é a intensidade dos vínculos estabelecidos entre os
membros da equipe, relaciona-se à atratividade que os membros sentem pelo grupo e ao
comprometimento da equipe com as metas (Forsyth & Burnette, 2010). Já o desempenho é a
performance do grupo, ou seja, os resultados encontrados pelas ações, tarefas e comportamentos
compartilhados pelos membros da equipe (Puente-Palacios, Martins, & Palumbo, no prelo). Tendo
em vista a necessidade de melhor compreender a aprendizagem de equipes, os seguintes objetivos
foram traçados. Objetivos: Verificar o papel preditivo de atributos do ambiente e do grupo sobre os
comportamentos de aprendizagem, bem como seus consequentes. Para tanto, foram desenvolvidas
as seguintes hipóteses: (H1a) a liderança está positivamente relacionada aos comportamentos
colaborativos de aprendizagem; (H1b) a liderança transacional e a liderança transformacional
possuem diferentes valores preditivos nos comportamentos colaborativos de aprendizagem; (H2) a
potência prediz comportamentos colaborativos de aprendizagem; (H3a) a liderança está
positivamente relacionada à potência; (H3b) a liderança transacional e a liderança transformacional
possuem diferentes valores preditivos sobre a potência; (H4a) comportamentos colaborativos de
aprendizagem terão efeitos positivos na coesão grupal; (H4b) comportamentos colaborativos de
aprendizagem terão efeito positivo no desempenho do grupo. Método: A pesquisa será realizada em
duas organizações públicas localizadas no Distrito Federal, totalizando cerca de 120 equipes de
trabalho, com no mínimo 3 integrantes cada. Além de informações demográficas e funcionais, os
participantes responderão aos seguintes instrumentos: (a) Escala de Atitudes frente a Estilos de
Liderança (Fonseca, 2013), que possui um total de 32 itens organizados em dois fatores: liderança
transformacional (24 itens, alpha = 0,91) e liderança transacional (8 itens, alpha = 0,74). A escala de
resposta é tipo Likert de 7 pontos. (b) Escala de Potência em Equipes de Trabalho (Puente-Palacios
et al., 2015), com 24 itens e estrutura bifatorial: desempenho produtivo (17 itens, alpha = 0,95) e
relacionamento social (7 itens, alpha = 0,96). (c) Escala de Comportamentos de Aprendizagem de
Equipes (Barouh & Puente-Palacios, 2015), medida unifatorial que condensa 9 itens e alpha = 0,86.
(d) Escala de desempenho da equipe (Puente-Palacios et al., no prelo), medida unifatorial com 9
itens e alpha = 0,93. (e) Escala de coesão de equipes no trabalho (Da Mata, 2016), medida
unifatorial que condensa 3 itens e possui alpha = 0,80. Exceto a medida de liderança, todas são
respondidas em escala tipo Likert de 5 pontos. As informações sobre liderança e comportamentos
de aprendizagem serão respondidas tanto pelo líder quanto pelos membros da equipe, a fim de
mitigar os efeitos do viés da fonte comum. Ademais, os integrantes das equipes fornecerão
informações sobre a potência e a coesão, enquanto os líderes irão avaliar o desempenho. Cumpre
ressaltar que os indivíduos que ocupam cargo de gestão serão considerados os líderes das equipes
estudadas, tendo em vista terem como atribuição formal coordenar e integrar a equipe para o
alcance de metas. A coleta dos dados ocorrerá em dois momentos. No primeiro momento, coletarse-ão dados demográficos e funcionais, bem como informações acerca das variáveis antecedentes
(liderança e potência) e da variável mediadora (comportamentos colaborativos de aprendizagem)
desse projeto de pesquisa. No segundo momento, aproximadamente 40 dias após a primeira coleta,
serão coletadas informações sobre as variáveis consequentes (desempenho e coesão) do estudo. A
partir dos dados coletados, será realizada análise fatorial confirmatória dos instrumentos utilizados,
objetivando compreender como as escalas se comportaram com os participantes desta pesquisa.
Posteriormente, serão realizados os testes estatísticos pertinentes para verificar a homogeneidade
das respostas intragrupo (ADMd) e a variância das respostas entre as equipes participantes (ICC,
Anova one way). Esses procedimentos são relevantes para evidenciar a construção social da
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liderança e a adequação de analisar as demais variáveis estudadas como construtos do nível meso
(Puente-Palacios & Borba, 2009). Posteriormente, análises descritivas, como média e desvio
padrão, e as análises de correlação e de regressão serão realizadas. Resultados esperados e
implicações: Com os resultados encontrados, espera-se contribuir para a construção de ambientes
colaborativos, para a compreensão da aprendizagem como um fenômeno socialmente construído e
para incentivar pesquisas sobre a temática. Ademais, espera-se identificar o papel da liderança e da
equipe nesse processo, bem como possíveis impactos da aprendizagem em variáveis de resultados
das equipes pesquisadas.
Palavras-chave: aprendizagem de equipes, liderança transformacional e transacional, potência,
desempenho de equipes, coesão.
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MEDO DO CRIME: MEDINDO O IMPACTO DO DESIGN DE AMBIENTES
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Laboratório: LapSocial
Linha de Pesquisa: Psicologia Ambiental
a) Introdução: Ocorrências criminais determinam boa parte das decisões tomadas pelas pessoas em
seu quotidiano urbano, em esferas que envolvem moradia, trabalho, lazer, relações interpessoais e
índices de qualidade de vida. No entanto, o medo do crime se apresenta mais difundido do que o
crime propriamente dito. Isso faz com que o tema venha servindo de insumo para a formulação de
políticas públicas de segurança em diversos países e confere à psicologia social e à psicologia
ambiental um papel estratégico (Brunton-Smith & Sturgis, 2011; Cozens, 2005; Gray, Jackson, &
Farrall, 2011; Hale, 1996; Teske & Hazlett,1988). Se de um lado o medo pode estar relacionado a
um traço duradouro da personalidade do indivíduo, como uma característica mais disposicional, de
outro parece ser mais uma reação a situações de estresse, portanto de natureza mais situacional
(Gabriel & Greve, 2003). Medir o medo do crime em suas diferentes facetas é fundamental para se
desenvolver aplicações da psicologia para a segurança pública.
Inicialmente desenvolvida por Jeffery (1971), a abordagem conhecida como prevenção criminal
pelo design do ambiente (crime prevention through environmental design - CPTED) indica que
alguns elementos do próprio ambiente funcionam como estratégias de prevenção, como a vigilância
natural e a territorialidade (Cozens & Love, 2015). Os ambientes apresentam vigilância natural
quando, por suas características e dinâmica de uso, permitem que as pessoas possam ver o seu
entorno e também ser vistas. Ambientes com baixa vigilância natural são, portanto, mais
susceptíveis à ação de criminosos (Fisher & Nasar, 1992). Por sua vez, a territorialidade (ou reforço
territorial) está relacionada à apropriação do espaço pelas pessoas que dele fazem uso legítimo.
Ambientes em que há baixa territorialidade são caracterizados por residentes e usuários que
acreditam não possuir a responsabilidade por mantê-los e vigiá-los. Como consequência, as
incivilidades sociais e físicas na área aumentam, levando à percepção de insegurança e de falta de
lei, bem como a uma maior incidência de crimes (Pitner & Brown, 2012; Wilson & Kelling, 2015).
Apesar da existência de muitos trabalhos que investigam as relações entre medo do crime e
características físicas do ambiente, a maior parte emprega medidas globais para avaliação do medo
disposicional do crime em face de determinados aspectos do ambiente. Verifica-se na literatura uma
grande lacuna de pesquisas que adotem medidas para avaliar o medo situacional do crime,
sobretudo no contexto brasileiro. De fato, pequenas diferenças nessas características podem ser
centrais e podem gerar reações consideravelmente distintas, desde níveis de análise mais macro
(p.ex., país, região, cultura, estilo arquitetônico) até mais específicas (p.ex., bairro, rua, edifício,
calçada).
b) Objetivo(s) (e hipóteses específicas, se aplicáveis).
Esta pesquisa tem por objetivo geral a mensuração do medo do crime em face da configuração de
espaços públicos. Em sede de objetivos específicos, têm-se: 1) propor uma escala multi-itens que
apresente evidências de validade e fidedignidade para medir o medo do crime, mormente
considerando seu aspecto situacional; 2) empregar fotografias como estímulo para a mensuração do
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medo do crime, como alternativa metodológica na área para identificar variáveis relevantes; e 3)
medir o medo do crime em uma amostra da população do Distrito Federal;
c) Método (previsão de participantes, instrumentos, procedimentos de coleta e plano de análise dos
dados).
Participantes
Propõem-se o emprego de duas amostras de frequentadores de parques públicos. A primeira pode
ser composta de usuários do Parque da Cidade em Brasília, abordados em diferentes áreas. A
segunda amostra pode ser obtida a partir da aplicação da escala em outros parques públicos do DF,
como o Taguaparque, o Parque Olhos D’água e o Parque de Águas Claras. Não foram estimadas
características sócio-demográficas específicas para os participantes, dado o perfil heterogêneo de
frequentadores.
Instrumentos
Escala de Medida do Medo do Crime: Facetas e itens A mensuração do medo do crime é acima de
tudo a mensuração de uma atitude. Assim, da mesma forma como a medida da atitude é
tradicionalmente tratada (Fabrigar & Wegener, 2010), o medo do crime pode ter caráter trifacetado,
a saber: cognitivo, afetivo/emocional e comportamental (Gabriel & Greve, 2003; Gray, Jackson, &
Farrall, 2011). À luz da literatura, de maneira geral, os itens devem apresentar as seguintes
características: a) citar o crime de forma específica e precisa (p.ex., roubo) (Gabriel & Greve, 2003;
Hale, 1996); b) estar associado a uma emoção negativa, com vistas a salientar seu aspecto
disfuncional em contraposição ao aspecto funcional (medo instrumental, necessário para a própria
segurança da pessoa); c) perguntar com que frequência a pessoa tem tal sentimento; e d) indicar
com exatidão o local que está sendo avaliado (Jackson & Kuha, 2014).
São exemplos de itens encontrados na literatura a partir do conjunto formado por faceta-itemorigem: a) Cognitiva - “Qual a real possibilidade de alguém agredi-lo fisicamente no lugar retratado
na foto A (B, C ou D)?” (Gabriel & Greve, 2003); b) Emocional/Afetiva - “O quanto você se
preocupa em se tornar vítima de roubo no local retratado na foto A (B, C ou D)?” (Brunton‐Smith
& Sturgis, 2011); e c) Comportamental - “Você evitaria frequentar o local retratado na foto A (B, C
ou D) estando sozinho (a)?” (Gabriel & Greve, 2003).
Territorialidade e vigilância natural em fotografias
Para a avaliação da territorialidade, as fotos devem incluir características como cercas, portões,
jardinagem, presença de ornamentos, senso de propriedade, barreiras físicas (p.ex., cercas),
barreiras simbólicas (p.ex., jardim), manutenção/cuidado, propósito claro e definido e uso legítimo
(p.ex.; balanços de parques infantis não são lugares para adultos), entre outros (MacDonald &
Gifford, 1989; Newman, 1972; Taylor, Gottfredson, & Brower,1984). Para a caracterização da
vigilância natural, as fotos devem retratar presença, condição e intensidade de elementos como
fluxo de pessoas, obstáculos capazes de encobrir a visão de (e para) outras pessoas,
arbustos/becos/pontos cegos que possam ser usados como esconderijo para potenciais agressores,
pontos passíveis de serem observados a partir de terraços e prédios, entre outros (Cozens, Saville &
Hillier, 2005; Fisher & Nasar, 1992; Gibson & Johnson, 2016).
Procedimentos
A avaliação teórico-semântica foi realizada por uma dezena de alunos. Onze itens iniciais foram
construídos/adaptados. Chegou-se a uma escala de 10 (dez) itens que buscou refletir os atributos do
constructo “medo do crime”. Foi definida uma escala de 11 (onze) categorias de concordância (0 =
discordo totalmente; e 10 = concordo totalmente). São exemplos de itens de acordo com suas
respectivas facetas: a) cognitiva: “Provavelmente eu seria vítima de roubo neste lugar.”; b)
afetiva/emocional: “Eu teria medo de sofrer alguma agressão física neste lugar.”; e c)
comportamental: “Eu evitaria frequentar este lugar estando acompanhado (a).” Deve-se repetir os
procedimentos realizados com os juízes-alunos, agora com juízes-especialistas.
Quanto às fotografias, elegeu-se como local o Parque da Cidade de Brasília, para identificar locais
que reflitam positiva e negativamente tanto a territorialidade quanto o princípio da vigilância
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natural. Elas serão organizadas de quatro em quatro, com cada conjunto trazendo o seguinte
esquema: + vigilância; - vigilância; + territorialidade; - territorialidade. Cada uma das fotografias
será julgada em escala tipo diferencial semântico de sete pontos (em escala de -3 a +3) tendo o
mesmo princípio da CPTED em ambos os polos. Em seguida, serão reagrupadas dentro de suas
dimensões e setores. Por fim, serão mantidos apenas os dois grupos que apresentarem escores que
mais corroborem a dicotomia intra-princípios da CPTED.
Análise de dados
O banco de dados será analisado por meio de análise estatística inferencial uni e multivariada. Para
buscar evidências de validade de construto da escala serão utilizadas principalmente análises
fatoriais. ANOVAs serão utilizadas para as comparações de grupos (ou suas alternativas nãoparamétricas, se necessário), assim como testes de associação e de regressão para testar modelos
preditivos.
d) Resultados esperados e implicações (teóricas, metodológicas e aplicadas)
Do ponto de vista teórico, a pesquisa pode testar construtos que ainda aparecem de forma difusa e
carecem de adequado delineamento (Gibson & Johnson, 2016). A pesquisa pode contribuir para a
transculturalidade do tema, o que guarda implicações relevantes para o desenvolvimento teórico de
áreas afins à psicologia, como a sociologia urbana.
Metodologicamente, também se procura preencher a lacuna de bons instrumentos para se medir o
medo do crime em relação às características de determinados ambientes físicos. Para tanto, busca-se
um instrumento de fácil e rápida aplicação, combinando elementos de autorrelato com avaliação de
fotografias, que é uma prática ainda pouco frequente em psicologia social.
Espera-se que os escores a serem obtidos com a aplicação da escala avaliem o grau de medo do
crime que pode ser atribuído às características de determinados espaços físicos. Assim, poderão
subsidiar políticas públicas, seja por parte de órgãos gestores de locais como praças e parques
públicos, seja por meio de ações da própria polícia preventiva. Finalmente, a confirmação do
impacto do design dos ambientes no medo do crime pode justificar a capacitação de policiais no
sentido de que venham a empregar esses conhecimentos em suas mais diversas atuações junto à
comunidade. A gama dessas ações é bastante extensa e envolve, por exemplo: aconselhamento de
comerciantes; atuação junto a conselhos de segurança; uso das estratégias da CPTED em ações de
policiamento orientado à resolução de problemas e emprego da CPTED em intervenções de polícia
comunitária.
e) Palavras-chave (três a cinco, separadas por vírgulas). Medo do Crime; CPTED, Espaços
defensáveis, Prevenção criminal.
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Laboratório de Pesquisa em Avaliação e Medidas
Linha de Pesquisa: Avaliação e instrumentação psicológica
Introdução: A avaliação psicológica por meio de testes tem se mostrado confiável no contexto de
seleção de agentes públicos. Conforme Thadeu, Ferreira e Faiad (2012), há uma tendência de
trabalhos utilizarem conceitos de validade preditiva para garantir a adequação desta prática. A
avaliação psicológica por meio de testes em concursos públicos é especialmente importante devido
a pelo menos duas características da seleção para cargos públicos: a atratividade de um cargo
público e a modalidade de ingresso fortemente regulada pelos poderes legislativo e judiciário. A
atratividade é responsável pela inscrição e aprovação na prova de conhecimentos de candidatos que
escolhem participar da seleção por outro motivo que não a natureza das funções a serem
desempenhadas. Estes candidatos podem não ter o perfil necessário para executá-las (Thadeu et al.,
2012). A regulação pelo legislativo e o judiciário fazem com que a avaliação psicológica esteja
comprometida com critérios de isonomia e objetividade, que só podem ser garantidos pelo uso de
testes psicológicos (Silva, 2016). No contexto da segurança pública, a avaliação psicológica ocorre
com ênfase na personalidade e na inteligência. No entanto, no Brasil, os testes de inteligência que
podem ser aplicados são escassos, uma situação que se agrava quando consideramos que a
reaplicação de um teste pode treinar o candidato e comprometer a validade dos escores dos
instrumentos (Faiad et al., 2016). Este treinamento pode ocorrer de duas formas, com um candidato
que passa pela avaliação psicológica de concursos públicos por ter sido aprovado na prova de
conhecimentos diversas vezes, ou numa prática antiética em que profissionais com acesso aos testes
psicológicos são contratados para fornecer um treinamento especializado. Neste trabalho, o foco é a
avaliação psicológica da inteligência. O estudo da inteligência pode ser traçado às origens da
psicometria, quando realizado por autores como Galton e Cattell (Kaplan e Sacuzzo, 2011). O
objeto de estudo da psicometria, inicialmente, eram as aptidões humanas: dadas as medições mais
objetivas, possíveis na psicofísica, e a classificação de testes de raciocínios, que se prestavam à
simples correção de certo ou errado, ou seja, não havia características psicológicas que mais se
adequavam ao pensamento qualitativo (Pasquali, 2012). Os primeiros testes psicológicos tiveram
como objetivo a medição da inteligência por dois motivos: nos EUA, os testes Army Alpha e Army
Beta foram propostos para aumentar a eficiência na classificação de recrutas no campo militar
(Pasquali, 2012). Na França, entre outros motivos, os testes psicológicos de Binet-Simon serviam
para o estudo daqueles que tinham problemas de aprendizagem já que, por lei, deveriam ser
colocados em programas de educação especial (Nicolas, Andrieu, Croizet, Sanitioso & Burman,
2013). Com o desenvolvimento da técnica de análise fatorial, os objetos de estudo da psicometria
puderam ser analisados com base nas comunalidades dos atributos que compunham os construtos.
Spearman, pioneiro na análise (Lovie & Lovie, 1996, p. 81), propôs uma teoria de inteligência que
refletia esta nova maneira de pensar os construtos psicológicos. Segundo ele, a inteligência poderia
ser expressa por um fator g, que representa toda a capacidade de pensamento do sujeito, desde a
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identificação até a solução de um problema (Almeida, Guisande, Primi & Ferreira, 2008; Spearman,
1904). Spearman também propôs a existência de fatores s, que estariam situados em um nível mais
específico de análise e estariam relacionados à aprendizagem, que por sua vez seria possível a partir
do fator g. No decorrer dos anos, é possível identificar uma evolução relativamente linear nas
teorias fatoriais de inteligência, tendo o conhecimento acumulado contribuído para a construção de
teorias cada vez mais abrangentes, sem desrespeitar o princípio da parcimônia. A teoria CattellHorn-Caroll (CHC) é a mais recente destas formas de entendimento fatorial da inteligência, tendo
resultado da integração da teoria de três estratos de Carroll com a teoria Gf-Gc estendida. A teoria
Gf-Gc estendida, proposta por Horn (1965), propõe uma nova divisão do fator g que fosse mais
abrangente. A teoria de três estratos de Carroll foi responsável por conciliar importantes
contribuições de outros autores. Ao mesmo tempo admite o fator g, uma quantidade parcimoniosa
de fatores intermediários, e a separação de habilidades específicas que não são, a rigor, redutíveis
aos fatores intermediários. O resultado desta integração, o modelo CHC, hoje em sua segunda
revisão (denominada v2.1), possui 16 fatores no segundo estrato, chamados habilidades amplas, e
seus autores estão em constante avaliação da possibilidade de inclusão de novos fatores (Schneider
& McGrew, 2012). McGrew (2007), na primeira revisão, recomenda que resistamos à tentação de
cristalizar as categorias da CHC, e, de fato, já avaliava a adição de quatro outras habilidades às 10
da época. Objetivo: Considerando a necessidade de adequação das medidas de inteligência ao
modelo psicométrico de inteligência mais atual, o presente estudo tem como objetivo construir uma
bateria de raciocínios no contexto da avaliação psicológica para segurança pública com base no
modelo teórico CHC. Método: O trabalho será dividido em dois estudos: (a) construção da bateria e
(b) aplicação e análise dos resultados para evidências de validade da bateria. De um banco de
descrições de tarefas possíveis provenientes de testes já existentes foram escolhidas cinco tarefas a
comporem a bateria, conforme adequação ao modelo previsto na teoria CHC, considerando como
critério último a capacidade destas tarefas de avaliação do fator g. Estas tarefas medem cinco
diferentes habilidades específicas do modelo CHC: memória visual (MV) e visualização (VZ),
situadas na habilidade ampla de raciocínio visual (Gv); velocidade perceptiva (P), situada em
velocidade de processamento (Gs); indução (I), situada em raciocínio fluido (Gf) e; raciocínio
cristalizado (Gc). As tarefas de múltipla escolha serão constituídas de 35 itens de diversos níveis de
dificuldade. A primeira tarefa, memória visual, consistirá de uma série de formas a serem
memorizadas na primeira página do teste, durante um tempo a ser estipulado. Após a memorização,
os sujeitos deverão marcar, de uma série de formas, apenas aquelas que estavam presentes na
primeira página. A pontuação será dada pela quantidade de acertos menos a quantidade de erros. A
segunda tarefa, visualização, envolverá rotação de cubos. Os cubos serão rotacionados diversas
vezes, a depender da velocidade dos itens, sem indicação explícita do movimento que tenha sido
feito. Identificando a lógica de rotação, os sujeitos deverão escolher, de um número de opções, o
cubo que representar a organização final desejada. A pontuação será dada em termos de acertos. Na
terceira tarefa, de velocidade perceptiva, os sujeitos terão um tempo limitado para marcarem
quantos símbolos idênticos a um estímulo pré-definidos conseguirem. A folha de respostas conterá
uma série de distratores, cuja marcação será considerada como erro. A pontuação será dada pela
quantidade de acertos menos a quantidade de erros. Na quarta tarefa, de indução, serão mostradas
aos sujeitos imagens que serão transformadas. O trabalho dos sujeitos será identificar o tipo de
transformação realizada, e indicar, dentre as respostas possíveis, a que corresponde à figura em sua
transformação final. Na quinta tarefa, de raciocínio cristalizado, serão traçadas relações entre
palavras, devendo o sujeito identificar esta relação e aplicá-la, para escolher uma resposta dentre
cinco opções. A pontuação será dada pela quantidade de acertos. A construção das tarefas será
realizada por meio de programas de edição gráfica (Corel Draw, Corel Corporation; Adobe
Illustrator, Adobe Systems) e diagramação (Adobe InDesign, Adobe Systems). Para evidências de
validade de conteúdo, as tarefas construídas serão avaliadas por um grupo de juízes a serem
escolhidos por sua familiaridade com a avaliação de inteligência. Para definição da estrutura fatorial
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da bateria, a bateria será aplicada numa amostra de 500 agentes de segurança pública, de idade
variável e escolaridade predominante entre ensino médio e ensino superior. A aplicação será
realizada em grupo, juntamente com a aplicação da Bateria de Provas de Raciocínio (BPR-5), por
psicólogos e alunos de psicologia, que receberão treinamento prévio. Os resultados da aplicação
serão avaliados por meio de análise fatorial exploratória, conforme teoria clássica dos testes, e por
meio da teoria de resposta ao item, conforme a psicometria moderna. Para validade convergente,
serão comparados os escores dos participantes no BPR-5 com os da bateria construída. Além disso,
serão realizadas análises confirmatórias para situar os testes correspondentes em seus fatores,
previstos no modelo CHC. Por fim, a fim de garantir validade de critério, os escores da bateria serão
analisados tendo em vista avaliações de desempenho promovidas pela instituição de origem dos
profissionais. Resultados esperados e implicações: Espera-se a construção de uma bateria de
múltiplas habilidades que esteja alinhada com a teoria CHC, mostrando-se, ainda, como o primeiro
grupo de testes construído no Brasil em atendimento a esse modelo teórico. Este alinhamento deve
ser demonstrado por meio da análise fatorial. Uma solução fatorial unidimensional para cada uma
das tarefas deve ser aceita com boa adequação do modelo. As tarefas que avaliarem raciocínios
similares devem se agrupar sob os fatores correspondentes na análise confirmatória com bons
índices de adequação do modelo. Com relação à validade de critério, espera-se que haja correlação
positiva entre os escores dos participantes e seu desempenho. A construção desta bateria deve ser
uma grande contribuição para a avaliação psicológica no Brasil, uma vez que a teoria CHC tem sido
usada como parâmetro mundial.
Palavras-chave: inteligência, teoria CHC, construção de instrumento, avaliação psicológica,
segurança pública.
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16 de agosto, terça-feira
Sessão 6 (M) - Apresentação 3:
Banca avaliadora: Rafael Moura C. Pecly Wolter & Ronaldo Pilati
ANÁLISE
DE
NECESSIDADES
DE
APRENDIZAGEM
DE
PROFESSORES
UNIVERSITÁRIOS: CONSTRUÇÃO DE UM INSTRUMENTO BASEADO EM
COMPETÊNCIAS.
Nome da aluna: Fernanda Drummond Ruas Gaspar
E-mail: gaspar_nanda@hotmail.com
Nível: Mestrado
Nome da Orientadora: Gardênia da Silva Abbad
Laboratório de Aprendizagem e Sistemas Instrucionais - LASI
Linha de Pesquisa: Aprendizagem, processos psicossociais e mudanças nas organizações
Introdução: As recentes demandas do cenário organizacional, associadas ao crescimento
desenfreado da tecnologia na sociedade da informação, desencadeiam mudanças importantes na
educação e consequentemente no treinamento e formação dos profissionais, assim como no
desenvolvimento de competências. De acordo com Abbad e Mourão (2012) as análises de
necessidades de treinamento (ANTs) não estão sendo realizadas com muita sistematicidade nas
organizações de trabalho. Em complemento a esta ideia, salienta-se que este processo é
extremamente estratégico nos cenários empresariais, sobretudo quando realizado de forma coerente
e direcionado, contribuindo assim para a efetividade das ações de desenvolvimento e aprendizagem
organizacional.Segundo Ferreira (2009) a literatura sobre ANT ainda se mostra bastante teórica e as
pesquisas não evoluíram no Brasil e no mundo nas últimas décadas. Algumas empresas ainda
possuem o modelo tradicional de levantamento de necessidades de treinamento (LNT), com pouco
aprofundamento e relação com os resultados organizacionais. Os estudos da Psicologia ainda
permanecem focados no nível do indivíduo, enquanto que pesquisadores da Administração focam
nos níveis de análise mais organizacionais. Ainda de acordo com o mesmo autor, falta uma
integração dessas duas áreas de estudo, a fim de possibilitar a aplicação de modelos de ANT mais
estratégicos. A abordagem predominante ainda é a O-T-P (organização, tarefas e pessoas) de
McGehee e Thayer (1961), demandando, contudo, maior identificação dos antecedentes das
necessidades organizacionais ou modelo que avaliem a efetividade das ações de TD&E. As
pesquisas nacionais também avançaram muito pouco, prevalecendo ainda o modelo de análise do
papel ocupacional de Borges-Andrade e Lima (1983). O contexto das instituições de ensino também
se configura como um cenário de processos poucos sistemáticos, no que se refere a capacitação de
docentes universitários. Estudos recentes sustentam a afirmativa da pouca atenção dada a este
segmento do ensino, ou seja, raros programas desenvolvimento estruturados e voltados para as
necessidades individuais e institucionais de aprendizagem do corpo docente. Acrescenta-se ainda
que a sociedade vive constantes modificações e consequentemente a natureza humana também.
Desta forma, este professor não pode ficar estagnado a estas transformações, devendo, portanto,
desenvolver estratégias que permitam acompanhar este cenários móvel, através da busca de novas
capacitações atreladas a sua atuação. Quando nos referimos a carreira e desenvolvimento deste
docente, a mesma restringe-se ao cumprimento de formações acadêmicas, tais como Mestrado e
Doutorado (Veiga & Castanho, 2000). Logo, supõe-se que se há pouco investimento em ações de
capacitação planejadas e direcionadas para o público docente universitário, pode existir também
uma fragilidade no momento da análise/diagnóstico destas necessidades de treinamento e
desenvolvimento. O campo de formação de docentes universitários no Brasil ainda é bastante
restrito, no que tange a publicações científicas, encontrando-se literatura direcionadas a um discurso
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crítico de reinvenção do papel do docente nas instituições de ensino, bem como a necessidade de se
pensar numa postura mais ativa deste profissional, aliado as demandas da sociedade, as quais se
modificam de forma cada vez mais veloz. Àlvarez-álvarez (2015) pontua que, no campo da
educação, as teorias e práticas sofrem um grande desencontro, ou seja, há uma lacuna clara entre o
que deveria de fato acontecer e o que realmente acontece nas instituições de ensino superior. Além
disso, não existe uma concordância entre essas práticas na comunidade acadêmica, fazendo com
que cada um aja de uma forma, no que se refere à didática e metodologias de ensino-aprendizagem.
Já se percebe, então, uma dificuldade no sentido de entendimento das práticas educacionais e
consequentemente pouca consistência no discurso do docente para melhoria desta problemática. A
tecnologia e os avanços científicos existentes no mundo contemporâneo passaram a estimular novas
maneiras de compreensão da educação. (Teruya, 2006; Brito & Purificação, 2008, citado em
Baladeli, Barros & Altoé, 2012). Logo, novos paradigmas, dinâmicas e demandas vão surgindo para
este professor no século XXI, mediante as tendências advindas da sociedade da informação e do
conhecimento. Espera-se, assim, que este professor atue de forma mais provocativa e não como um
mero transmissor de conhecimento, até porque seu público alvo é formado atualmente por sujeitos
dotados de competências, tais como criatividade, flexibilidade e habilidade para resolver problemas,
características pelas quais são indispensáveis aos que vivem imersos na sociedade contemporânea.
Considera-se, portanto, que a modernização da formação docente é uma pauta urgente, apesar de
reconhecer que trata-se de um processo lento, tendo em vista que está permeado a um processo de
reformulação de paradigmas (Cândido, Assis & Souza, 2014). A maioria dos programas de
formação docente encontrados no Brasil são realizados de forma pouco sistemática em virtude da
dedicação a elementos pontuais e não articulados ao contexto social de ensino. Alguns programas
abordam somente a atualização de conhecimentos científicos, enquanto outros enfocam
metodologias de ensino. Seguem o formato de reuniões, com a presença de diversos docentes de
áreas distintas, onde se propõe o planejamento de atividades, a partir de métodos variados, porém
não englobando as condições objetivas da realidade educacional (Abreu & Moura, 2013). Não há
dúvidas que a formação de professores do ensino superior ganha espaço e relevância, sendo que
algumas experiências e observações institucionais já têm sido objeto de análises em congressos e
produções científicas, porém a nível internacional. Cabe salientar que ao falar de investimento na
capacitação docente não deve-se restringir-se aos modelos formais de aprendizado em sala de aula.
Feixas (2004) afirma que o apoio dos departamentos, a colaboração entre os pares, além das
atividades de formação, são essenciais para que os docentes possam transformar suas percepções,
compreendendo o ensino como uma rica possibilidade do aluno desenvolver e transformar suas
próprias ideias a respeito da disciplina e atribuindo correlações críticas com sua vivência na
sociedade. Na Espanha, as formações docentes são de caráter voluntário e há uma adesão
significativa. No Brasil, os programas também possuem uma configuração de adesão voluntária,
sobretudo nas universidades públicas, visto que há uma estabilidade e segurança no vínculo
empregatício. No entanto, nas instituições particulares, os programas de formação possuem um
caráter obrigatório, sendo uma condição, muitas vezes, para a permanência do docente no quadro
funcional. Aliado a isto, existem as avaliações realizadas pelos próprios alunos, as quais servem
muitas vezes, quando devidamente monitoradas, para dispensar professores. Logo, percebe-se que
estes programas são realizados de forma aleatória e regidas por uma obrigação, não promovendo, na
maioria das vezes, o desenvolvimento necessário para o público docente. Objetivo: Construir um
instrumento efetivo e sistemático de análise de necessidades de aprendizagem, por competência,
para o público docente universitário que leciona em cursos da área de saúde. Método: o estudo
assumirá um caráter descritivo e exploratório, com delineamento misto. A pesquisa será realizada
em duas instituições de ensino na cidade de Salvador (BA), uma privada e outra pública, que
possuem os cursos de graduação na área de saúde (Medicina, Odontologia, Enfermagem,
Psicologia). Inicialmente será elaborada uma revisão de literatura sistemática tanto sobre o perfil do
professor universitário quanto acerca das pesquisas em análise de necessidades de treinamento.
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Além disso, será realizada uma análise de documentos nas instituições as quais o estudo será
realizado, a fim de levantar as capacitações realizadas no corte temporal 2013 e 2015 com os seus
respectivos docentes; posteriormente será aplicada a técnica de grupo focal e entrevistas
semiestruturadas com coordenadores de curso, com base no material pesquisado anteriormente,
visando identificar os desafios e mudanças que as organizações deverão enfrentar nos próximos
anos. A etapa posterior consistirá na construção e aplicação do instrumento de análise de
necessidade de aprendizagem com os docentes universitários de ambas instituições, com o intuito
de propor, ao final do estudo, programas de TD&E de acordo com as necessidades deste público.
Para tanto, será necessário cumprir previamente as etapas de validação semântica dos itens do
instrumento, assim como por juízes e, por fim, submetê-lo aos procedimentos estatísticos
exploratórios de consistência e validação interna. O instrumento irá conter perguntas abertas e
fechadas, com o objetivo de traçar um perfil sócio demográfico dos docentes, além dos itens que
identifiquem quais são as necessidade de treinamento que os docentes visualizam para os próximos
anos. Resultados esperados: Construção de um instrumento personalizado de necessidades de
aprendizagem para professores universitários; Definição de possibilidades de ações e programas de
aprendizagem para os professores universitários nas esferas pública e privada de atuação;
Associação das necessidades de aprendizagem às competências docentes, gerando objetivos
instrucionais efetivos, tanto para os professores quanto para as instituições de ensino superior e
sociedade.
Palavras-chave: análise de necessidade de aprendizagem, professores universitários, formação
docente.
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17 de agosto, quarta-feira
Sessão 7 (M) - Apresentação 1:
Banca avaliadora: Rafael Moura C. Pecly Wolter & Jacob Arie Laros

EFEITO DA SIMULAÇÃO REALÍSTICA DE ALTA FIDELIDADE NA APRENDIZAGEM: UM
EXPERIMENTO COM ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM.
Nome do aluno: Marcelo Nunes de Lima
E-mail: enfmarcelolima@yahoo.com.br
Nível: Mestrado
Orientador: Gardênia da Silva Abbad
Laboratório de Aprendizagem e Sistemas Instrucionais
Linha de Pesquisa: Aprendizagem Processos Psicossociais em Mudanças em Organizações
Introdução: A simulação realística em saúde é um método tecnológico para reproduzir e amplificar
experiências reais ou guiadas, como estratégias didáticas que ajudam a concretizar a sequência em
que o docente irá desenvolver os conteúdos didáticos. Podendo ainda ser usada em educação,
avaliação e pesquisa, incluindo diversas modalidades (alta, média e baixa fidelidade), que tem em
comum o fato de reproduzirem algumas características da realidade clínica. Estas modalidades
incluem simulação de procedimentos, simulação virtual, pacientes simulados e imersão clínica
simulada, também chamada de simulação realística (Paige et al., 2014). O treinamento com
simulação realística utiliza simuladores de pacientes (robôs), manequins estáticos e atores
profissionais, conhecidos também como pacientes simulados, em instalações que criam um
ambiente semelhante a um hospital-virtual ou a ambientes pré-hospitalares. Também é possível
levar o simulador a uma área assistencial para treinamentos in situ. A simulação realística em saúde
permite experiência prática, em ambiente seguro, seguida de reflexão guiada, o que tem impacto
tanto na aquisição de conhecimentos, quanto em habilidades e atitudes relacionadas à prática
profissional (Garrett, MacPhee, & Jackson, 2011). Paige et al (2014), enfatiza que as simulações de
alta fidelidade são capazes de criar uma situações com um alto grau de realismo, a percepção das
emoções e sentimentos serem vivenciadas pelos alunos, de modo que se transmitam, da melhor
forma possível, as intervenções na vida real, sendo possível treinar a atenção frente as patologias
que os pacientes em situações criticas e de risco possam encontrar, podendo ainda treinar o
direcionamento de uma equipe frente ao problema de saúde. Uma revisão sistemática ficou
identificado que a simulação é um veículo de aquisição de pensamento crítico, de conhecimento e
habilidades que permite identificar a evolução do quadro clínico de um paciente. (Lapkin, Levettjones, & Bellchambers, 2010).O Método Tradicional de Aprendizagem (MTA), que consiste na
apresentação expositiva do conteúdo, possui como vantagem o fato de o professor ser o centro do
aprendizado, desta forma possui o controle das aulas expositivas (Pinho et al., 2010). Entretanto, o
MTA apresenta desvantagens de relevância ao aprendizado em saúde, como por exemplo explicar a
prática por meio de aulas expositivas, ficando o aluno confuso e não protagoniza nenhuma ação ao
pensar na aplicabilidade da teoria exposta (Weintraub, Hawlitschek & João, 2011). A
aprendizagem, segundo Abbad, Borges-Andrade, Loiola e Zerbini (2013), consiste em um processo
psicológico individual de mudança que ocorre no indivíduo. Essas mudanças, duradouras no
comportamento, acontecem em função da interação do indivíduo com outras pessoas e o ambiente.
Considerada um produto dessa interação, a aprendizagem em espaços de trabalho se dá por meio
dos processos de aquisição, retenção, generalização e transferência. Os resultados da aprendizagem
individual geram as competências. O processo de aquisição se refere à apreensão de conhecimentos,
habilidades e atitudes na memória de curto prazo. Está relacionada com as fases iniciais do processo
de aprendizagem e contempla, essencialmente, a lembrança do conteúdo recente. Já a retenção é
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compreendida como o armazenamento das informações na memória de longo prazo. Refere-se ao
tempo em que as habilidades e os comportamentos aprendidos continuam armazenados na memória
do egresso. A generalização, por sua vez, é entendida como a capacidade de o indivíduo aplicar
aqueles conhecimentos, habilidades e atitude em situações diversas às apresentadas na situação de
treinamento, indicando que o sujeito é capaz de utilizá-los em situações semelhantes, mas não
idênticas. A transferência compreende o quanto as novas aprendizagens são aplicadas no trabalho,
isto é, a frequência com que o egresso utiliza os novos conteúdos nas situações laborais.
Finalmente, a competência diz respeito ao conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que o
indivíduo mobiliza para alcançar um determinado propósito no trabalho (Zerbini, Coelho Junior,
Abbad, Mourão, et. al., 2012). Os pontos cruciais no ensino a saúde estão voltados as abordagens
referentes ao ensino das situações críticas e de risco que o paciente pode apresentar, pois exigem
segurança e competência do profissional para o seu atendimento. As doenças cardiovasculares,
respiratórias, metabólicas, assim como a violência urbana podem determinar situações críticas e de
risco, com necessidade de atendimento imediato, emergencial e definitivo. A parada
cardiorrespiratória (PCR) é um exemplo, uma vez que a chance de sobrevivência após o evento
varia de 8% a 48% dependendo do ritmo cardíaco inicial, do ambiente onde ocorre (intra ou extrahospitalar) e do início precoce da ressuscitação cardiopulmonar (RCP) (Kronick, Kurz, Lin,
Edelson, Berg RA, Billi, et al., 2015). De acordo com Vaillancourt e Stiell (2004) a PCR pode ser
definida pela “ocorrência súbita de interrupção da circulação sanguínea, culminando em perda da
consciência sendo responsável por morbidade e mortalidade elevadas, mesmo em situações de
atendimento ideal, e é considerada um grave problema de saúde pública”. A PCR é um problema de
saúde pública mundial, haja vista que muitas vidas são perdidas anualmente devido a esse evento,
apesar dos avanços relacionados à prevenção e ao tratamento. No Brasil, a exata dimensão do
problema não é conhecida pela falta de estatísticas robustas a respeito; estima-se aproximadamente
200.000 PCRs aconteçam por ano, sendo que metade dos casos ocorrem em ambiente hospitalar, e a
outra metade em ambientes como residências, shopping centers, aeroportos, estádios, entre outros
(Gonzalez, Timerman, Gianotto-Oliveira, Polastri, Canesin, Schimidt, et al., 2013). Neste sentido
delimita-se, como objetivo geral desta pesquisa é analisar o efeito da simulação realística de alta
fidelidade na RCP sobre a aprendizagem em estudantes de graduação de enfermagem da UnB .o
problema a ser investigado no presente é a possibilidade de a simulação realista, enquanto recurso
educacional, melhorar o aprendizado em relação ao método tradicional. E como objetivos
específicos: descrever as vantagens. Hipóteses levantadas: H1: Não há diferença no resultado
apresentado pelo grupo experimental (treinado) e controle (não treinado) no pré-teste; H2: O grupo
experimental apresenta melhor resultado no pós-teste 1 em relação ao grupo controle; H3: O grupo
experimental apresenta melhor resultado no pós-teste 2 em relação ao grupo controle; H4: O grupo
experimental apresenta melhor resultado no pós-teste 3 em relação ao grupo controle; H5: O grupo
experimental apresenta melhor resultado no pós-teste 1 que no pré-teste; H6: O grupo experimental
apresenta melhor resultado no pós-teste 2 que o pós-teste 1; H7: O grupo experimental apresenta
melhor resultado no pós-teste 3 que o pós-teste 2; H8: Não há diferença no resultado apresentado
pelo pré-teste e pós-teste 1 do grupo controle; H9: Não há diferença no resultado apresentado pelo
pós-teste 1 e pós-teste 2 do grupo controle; H10: Não há diferença no resultado apresentado pelo
pós-teste 2 e pós-teste 3 do grupo controle; Todas as hipóteses fundamentadas consoante os autores
Steensma & Groeneveld, 2010; Santos Junior, 2012; Laing & Andrews, 2011; Homklin et al., 2013;
Zumrah, 2014; Yatamo, 2014; Aráujo, 2015. Métodos: Estudo prospectivo de natureza mista
(quantitativa e qualitativa) com delineamento experimental e longitudinal que apresenta quatro
medidas de verificação de aprendizagem. O local do estudo será na Universidade de Brasília (UnB)
e no Hospital Universitário de Brasília (HUB). Para a população de estudo serão escolhidos os
alunos da graduação do curso de enfermagem da UnB randomizados em turmas: campus Darcy
(100 alunos) e campus Ceilândia - FCE (100 alunos), a designação aleatória dos sujeitos ocorrerá
nos dois grupos. As etapas do estudo consistem: Campus Darcy será o grupo com simulação de alta
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fidelidade. Etapa I – avaliação prévia dos conhecimentos (pré-teste); Etapa II – submissão a uma de
simulação realística, com a temática de PCR; Etapa III – avaliação dos conhecimentos (pós-teste I),
imediatamente após o termino da atividade; Etapa IV – avaliação de conhecimentos (pós teste II),
após um mês do pós teste I. Etapa V - avaliação de conhecimentos (pós teste III), após três meses
do pós teste II. O Campus FCE – Grupo com MTA (grupo controle). Etapa I – Avaliação prévia dos
conhecimentos (pré-teste); Etapa II – avaliação de conhecimentos (pós teste I), uma semana após o
pré-teste; Etapa III – avaliação de conhecimentos (pós teste II), após um mês do pós teste I; Etapa
IV – avaliação de conhecimentos (pós teste III), após três meses do pós teste II. Material Didático:
Serão utilizados para o grupo simulação materiais para o treinamento prático simulador de alta
fidelidade METIman. Instrutor: Enfermeiro Especialista em Cardiologia Marcelo Nunes de Lima
(CPF 95592059191), capacitado e certificado pela American Heart Association (AHA) para o
treinamento de RCP. Instrumentos para coleta de dados: Para a coleta dos dados utilizar-se-á cinco
instrumentos. O primeiro avaliará o perfil dos alunos de graduação em enfermagem, contendo
questões para caracterizar a população estudada (sexo, idade, estado civil, semestre de graduação,
participação em cursos sobre suporte básico e avançado de vida em cardiologia, palestras ou aulas
sobre RCP, atualização no assunto e contato com a situação de PCR). O segundo, terceiro, quarto e
quinto abordarão os conteúdos teóricos sobre PCR e RCP que serão criados de acordo com as
Diretrizes 2015 para RCP e Atendimento Cardiovascular de Emergência (ACE) da AHA e do
International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), não havendo questões repetidas em
nenhum dos instrumentos e contendo questões com diferentes graus de dificuldades em proporção
igual para os testes, serão questões de múltipla escolha. Análise estatística: será realizada com o uso
do software SPSS versão 22. Para analisar a evolução dos escores entre as etapas e os grupos será
utilizada a análise de variância (ANOVA). O nível de significância adotado será de 5% (p<0,05).
Aspectos éticos: Em cumprimento a Resolução nº 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde, que
versa sobre Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, este projeto será submetido ao Comitê de Ética
em Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde da UnB e o estudo só será iniciado mediante sua
aprovação. Para participar da pesquisa os indivíduos serão orientados quanto aos objetivos, a
justificativa e a metodologia. E de forma livre e orientada farão sua opção de participação, por meio
da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) que terá duas vias sendo uma
do participante e outra dos pesquisadores para compor o conjunto de documentos da pesquisa.
Resultados esperados: Para os resultados espera-se que a simulação realística apresente índices de
aprendizagem superiores ao método tradicional.
Palavras Chaves: Simulação Realística de Alta Fidelidade; Parada Cardiorrespiratória;
Aprendizagem.
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INFLUÊNCIA DA MÍDIA NA PERCEPÇÃO DO JEITINHO
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Mestrado 1/2016
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Laboratório de Psicologia Social (LAPSOCIAL)
Linha de pesquisa: Conteúdos e processos psicossociais do comportamento humano
Introdução: Apesar de o jeitinho brasileiro constituir um elemento cultural que identifica Brasil
como uma nação, a definição desse constructo ainda não está clara. Nesse sentido, há uma carência
em pesquisas que realizem uma análise psicológica do jeitinho na cultura brasileira (Ferreira,
Fischer, Porto, Pilati, Milfont, 2012). De acordo com DaMatta (1986), o jeitinho consiste em uma
estratégia de navegação social desenvolvida como uma forma de tentar negociar a formalidade
excessiva e as restrições legais na sociedade brasileira. Por meio de estratégias interpessoais
específicas, os brasileiros adotam para alcançar seus objetivos, normalmente por meio de ligações
com o seu interlocutor. Em termos psicológicos, o jeitinho refere-se a um ato voluntário que usa a
criatividade, o engano, a empatia interpessoal e a cordialidade para resolver um problema ou para
obter favores. Ao fazê-lo, um indivíduo pode ser criativo e/ou pode quebrar normas, leis e
transgredir valores morais para resolver um problema e atingir um objetivo pessoal (Pilati, Milfont,
Ferreira, Porto, & Fischer, 2011). Cientistas sociais como Almeida (2007), Barbosa (2006) e
DaMatta (1986) afirmam que o jeitinho é uma maneira tipicamente brasileira para superar a
burocracia, assim como para quebrar leis e normas para atingir um determinado objetivo. Contudo,
existem processos psicológicos relacionados em outros contextos culturais que também ajudam os
indivíduos a alcançar suas metas. A construção mais conhecida é o guanxi, nas sociedades chinesas.
As definições de guanxi variam, mas um traço comum é a referência a densas conexões sociais e
relações interpessoais (Chen, Friedman, Yu, Fang, e Lu, 2009; Farh, Tsui, Xin, & Cheng, 1998;
Hwang, 1987; Yen , Barnes, e Wang, 2011). Segundo Hjarvard (2012), os meios de comunicação
têm sido considerados algo separado da cultura e da sociedade. Como consequência, pesquisadores
tendem a se concentrar no efeito que certas mensagens mediadas têm sobre indivíduos e
instituições. O conceito-chave para a compreensão da influência da mídia na cultura e na sociedade
é a midiatização. Esse termo foi aplicado, pela primeira vez, ao impacto dos meios de comunicação
na comunicação e a outros efeitos na política. Winfried Schulz (2004) identifica quatro tipos de
processos onde os meios de comunicação alteram a comunicação e a interação humanas. Em
primeiro lugar, eles estendem as possibilidades de comunicação humana tanto no tempo quanto no
espaço. Em segundo, a mídia substitui as atividades sociais que anteriormente ocorriam face a face.
Um exemplo disso é que o banco via internet vem substituindo o encontro físico entre os bancos e
seus clientes. Em terceiro lugar, os meios de comunicação incentivam uma fusão de atividades.
Dessa forma, a comunicação pessoal se combina com a comunicação mediada e os meios de
comunicação se infiltram na vida cotidiana. Por fim, os atores de diferentes setores têm que adaptar
seu comportamento para acomodar as valorações, os formatos e as rotinas dos meios de
comunicação. Krotz (2007) considera a midiatização como um processo contínuo em que os meios
alteram as relações e o comportamento humanos e, assim, modificam a sociedade e a cultura. Ou
seja, ele a vê como um processo que vem acompanhando a atividade humana desde o início do uso
da escrita e leitura. Outros aspectos da mídia envolvem as teorias do agenda setting e do
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enquadramento. A primeira teoria envolve o fato de que, a mídia, ao dar cobertura a alguns
acontecimentos em detrimento de outros, define quais são os temas relevantes para a notícia,
definindo as informações a que o público terá acesso. Da mesma forma, ao dar ênfase a alguns
assuntos em detrimento de outros, estabelece uma escala de importância entre esses assuntos
(Azevedo, 2004). Além disso, ao dar enquadramentos positivos ou negativos aos diversos assuntos,
acaba atribuindo esses aspectos ao conteúdo veiculado. Há uma relação direta entre os temas que
recebem ênfase por parte da mídia e os temas considerados interessantes pelo público (Azevedo,
2004). No que diz respeito ao enquadramento, Porto (1999) aponta que os meios de comunicação
dão forma às preferências do público, oferecendo os enquadramentos que são utilizados como
referências para a interpretação de temas e eventos políticos. Assim, o enquadramento envolve a
seleção de aspectos da realidade percebida, tornando-os mais salientes. Percebe-se, dessa forma,
algumas maneiras por meio das quais a mídia interfere na percepção dos acontecimentos por parte
do público. Aqui apontamos a influência por meio do agenda setting e do enquadramento. Ou seja,
a mídia interfere no acesso das pessoas aos assuntos considerados como relevantes, excluindo
alguns assuntos em detrimento de outros, assim como a abordagem dada a determinados assuntos
influencia o posicionamento do público em relação a esse tema. Neste trabalho pretende-se
investigar de que forma isso se aplica à relação entre conteúdos que contenham elementos do
jeitinho e a percepção do público sobre eles. No que diz respeito à influência da mídia no
comportamento, Huesmann (1994) desenvolveu um modelo de efeitos sociais e acadêmicos da
exposição à violência na televisão. Segundo ele, a combinação de processos de curto e longo prazo
produzem uma relação positiva entre a exposição de violência na mídia e comportamento agressivo
e violento. Salvo as devidas proporções, existem pesquisas que apontam relações entre exposição a
determinados conteúdos e alterações no comportamento de indivíduos. Particularmente, descobriuse que a exposição a videogames leva a um maior índice de violência. Nesse sentido, Uhlmann e
Swanson (2004) descobriram que alguns jogos com conteúdo violento podem levar adolescentes a
serem percebidos como agressivos. Contudo, deve-se levar em consideração que os videogames
envolvem os participantes de forma ativa, enquanto mídias como peças publicitárias causam um
envolvimento passivo. Dessa forma, os efeitos da influência dos videogames no comportamento
tendem a ser mais expressivos. A partir da observação de que alunos que jogavam jogos agressivos
discutiam com professores mais frequentemente, eram mais propensos a se envolver em lutas físicas
e tinham pior desempenho escolar, descobriu-se que esse tipo de jogos tornam os indivíduos mais
hostis (Gentile, Lynch, Linder & Walsh, 2004). Percebeu-se que os comportamentos agressivos
foram afetados pela prática repetida de jogos violentos, aumentando em função da mudança nos
fatores cognitivos e de personalidade (Bartholow, Sestir & Davis, 2005). Outros estudos relacionam
a influência da exposição de mídia violenta ao aumento da agressão e violência. Variáveis como
exposição recente a mídias violentas influencia o comportamento agressivo por meio do impacto no
estado interno presente. A mídia violenta aumenta a incidência de comportamentos agressivos por
ensinar observadores como agredir, por estimular cognições agressivas e criar um estado afetivo
agressivo (Anderson, & Bushman, 2001). Além disso, efeitos de longo prazo também se refletem no
aprendizado. No decorrer da vida, as pessoas aprendem como perceber, interpretar, julgar e
responder a eventos que acontecem no ambiente físico e social. O desenvolvimento dessas tarefas é
baseado em observações diárias e interações com outras pessoas. Dessa forma, cada episódio de
mídia violenta constitui mais aprendizados adquiridos por quem assiste (Anderson, & Bushman,
2001). Objetivo: Este trabalho objetiva avaliar se há diferenças nas respostas entre grupos de
indivíduos que foram expostos a um conteúdo midiático e os que não foram. Dessa forma, pretendese investigar se a mídia exerce influência na percepção dos participantes a respeito do jeitinho em
decorrência do conteúdo assistido. Método: Proponho a realização de um estudo experimental. Por
meio dele, deve-se expor um grupo a conteúdos midiáticos que contêm traços do jeitinho. Esse
grupo assistirá a peças publicitárias que contenham traços do construto enquanto o grupo controle
não assistirá às peças. A amostra do estudo será constituída essencialmente por estudantes
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universitários e a amostragem é por conveniência. Por meio do uso do software G*Power e
utilizando os valores de erro tipo I (0,05), erro tipo II (0,8) e de tamanho do efeito (0,2), encontrouse que cada grupo deve conter pelo menos 310 participantes, totalizando uma amostra de 620
indivíduos. Optou-se pela aplicação do questionário contextualizado do jeitinho brasileiro,
desenvolvido por Akira (2012). Dois grupos irão respondê-lo e será feita a análise dos dados
coletados, com o intuito de detectar diferenças nas respostas. Um dos grupos assistirá a peças
publicitárias que contenham traços do jeitinho antes de responder o questionário. As peças serão
selecionadas por mim e por meu orientador, de acordo com as dimensões do jeitinho descritas por
Fischer (2012). O grupo controle apenas responderá o questionário. A amostra do estudo será
constituída por estudantes universitários. Deve-se realizar a análise dos dados por meio de um Teste
T, tendo em vista que há duas condições: uma experimental e uma controle. Para isso, será utilizado
o software SPSS. A pesquisa será aplicada on-line por meio do Google Docs. Além das perguntas
do questionário contextualizado, ela também conterá perguntas socioeconômicas. Ela será enviada
para alunos de uma lista de participantes do LAPSOCIAL da Universidade de Brasília e também
será encaminhada para outros participantes. Resultados esperados: Levando em consideração a
literatura apresentada, espera-se como resultados que a mídia exerce influência na auto-avaliação
dos indivíduos sobre a percepção de seu comportamento. Esses resultados poderão ser confirmados
ou rejeitados por meio da análise dos dados obtidos por meio da aplicação dos questionários nos
dois grupos mencionados.
Palavras-chave: Influência social, mídia, meios de comunicação, jeitinho, Seminário de
Dissertações e Teses.
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Introdução: Persuadir consumidores é o objetivo fundamental de grande parte da publicidade.
Entretanto, poucas campanhas se utilizam de uma teoria (ou dados) para fundamentar mensagens
que busquem mudar atitudes ou comportamentos-alvo, dependendo unicamente da criatividade ou
de crenças intuitivas. A partir desse panorama, o arcabouço teórico-conceitual da psicologia social
pode contribuir com princípios empiricamente testados que podem ser aplicados aos anúncios,
aumentando sua efetividade. Compreender os processos persuasivos é igualmente importante para o
consumidor, que é alvo dessas investidas constantes, e pode se beneficiar ao assumir uma postura
mais crítica diante dos apelos publicitários do futuro (Mick, Pettigrew, Pechmann, & Ozanne,
2011). Persuadir se refere, portanto, a um processo simbólico no qual comunicadores tentam
convencer outras pessoas a mudarem suas atitudes ou comportamentos sobre um assunto ao
transmitirem uma mensagem em uma atmosfera de livre escolha (Perloff, 2010). Para o estudo deste
processo, a pesquisa proposta baseia-se em dois grandes quadros teóricos que descrevem a dinâmica
persuasiva: o modelo da probabilidade de elaboração (MPE; Petty & Cacioppo, 1986) e os seis
princípios psicológicos de influência social de Cialdini (2006). Desenvolvido na tentativa de
integrar a literatura sobre os processos de convencimento, o MPE estabelece a existência de duas
rotas principais para a mudança de atitudes, a central e a periférica. A rota central ocorre por meio
de argumentos racionais, quando há uma análise cuidadosa dos méritos de uma proposta ou objeto.
A rota periférica é o convencimento mais automático, motivado por pistas simples, quando há
pouco esforço cognitivo envolvido. Já os seis princípios de influência social referem-se a seis
tendências universais para a concordância. As pesquisas de Cialdini identificaram que os seres
humanos parecem evolutivamente predispostos a cooperar com um pedido quando há reciprocidade,
consistência, consenso, autoridade, empatia e escassez. Os seis princípios psicológicos organizam a
literatura sobre táticas persuasivas, e apresentam-se das mais variadas formas – chamadas “táticas”
(Pratkanis, 2007). Quando se trata de publicidade, mais especificamente, outros autores propuseram
mais princípios de influência à lista. Armstrong (2010), por exemplo, menciona a força dos
argumentos racionais e da estratégia de atribuir comportamentos e traços favoráveis ao mercadoalvo. Já Fennis e Stroebe (2016) destacam as técnicas que visam confundir os consumidores durante
a compra. O presente trabalho utiliza esses princípios como um exemplo prático de abordagens que
apelam à rota periférica – ou seja, que buscam persuadir de maneira impulsiva, sem grande uso da
racionalidade. No Brasil, em particular, um número muito reduzido de estudos sobre a temática da
influência social foram realizados, com destaque para os trabalhos de Iglesias, Caldas e Lemos
(2013) sobre as táticas persuasivas utilizadas na publicidade televisiva para crianças e de Iglesias e
Damasceno (2013) sobre a abordagem de vendedores em lojas de varejo. Objetivo: O objetivo desta
pesquisa é testar os efeitos de táticas persuasivas tipicamente utilizadas por profissionais de
publicidade, primeiro identificando-as e depois colocando-as à prova em um contexto experimental.
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A hipótese é a de que o estudo sistemático das práticas da publicidade possa revelar táticas
persuasivas ainda desconhecidas e, assim, contribuir para o referencial acumulado no campo.
Método: Seguindo a recomendação de ciclo completo, de Mortensen e Cialdini (2010), para buscar
na vida quotidiana matéria-prima para as pesquisas, o estudo se divide em duas etapas. A primeira
(Estudo 1) terá a finalidade de identificar elementos comumente utilizados por publicitários ao
desenvolverem anúncios, utilizando duas abordagens metodológicas complementares. Pretende-se
entrevistar publicitários e estudantes avançados da temática (graduandos nos semestres finais do
curso de publicidade), com um questionário semiestruturado a respeito de suas crenças pessoais
sobre táticas persuasivas. Pretende-se também analisar anúncios impressos premiados nos principais
festivais publicitários internacionais. Para esta análise, a pesquisa observacional utilizará dados
secundários – uma amostra de peças premiadas com Ouro ou o Grand Prix nestes festivais. A
amostra será avaliada com um instrumento desenvolvido por Lemos, Iglesias e Pérez-Nebra (2013)
para identificar as táticas de Pratkanis (2007), além de procurar por técnicas ainda desconhecidas.
Concordância entre-juízes será utilizada para garantir evidências de fidedignidade da medida. A
etapa final consiste de um experimento para testar as táticas identificadas no Estudo 1. Aos
participantes do experimento serão apresentados dois anúncios diferentes sobre o mesmo produto
(fictício) e eles serão perguntados qual dos dois produtos seria o escolhido em um contexto de
compra. A primeira peça conterá argumentos genéricos; a segunda, os princípios persuasivos
identificados. Os participantes devem explicar o motivo da escolha. A arte será desenvolvida em
parceria com uma agência de publicidade, e a única diferença entre ambas será o texto. Ambos os
estudos podem ser conduzidos online, contatando sujeitos registrados em listas de e-mail, ou
presencialmente, se houver necessidade. As análises dos resultados dos dois estudos será conduzida
com estatística descritiva e inferencial, incluindo análises fatorais, ANOVAs e testes de associação.
Resultados esperados e implicações: Espera-se identificar e descrever métodos e práticas da
publicidade contemporânea, assim como contribuir para o estudo da influência social. Este trabalho
visa a colaborar, primeiramente, para o avanço das pesquisas sobre a influência social no contexto
acadêmico brasileiro. Poucos estudos relacionados à essa temática foram conduzidos aqui – sendo
esta um área de grande importância para a psicologia social como um todo, possuindo espaço cativo
nos principais laboratórios da área. Os estudos sobre os processos persuasivos na publicidade
interessam, acima de tudo, ao consumidor – que possui poucos meios de se defender deles. Esses
estudos podem ser úteis, também, a campanhas governamentais de utilidade pública, com foco prósocial. Por fim, a própria indústria publicitária tem muito a ganhar com os diversos estudos
empíricos que tem surgido sobre o tema – sendo esta uma grande oportunidade de melhorar a
qualidade do que tem sido produzido, utilizando como base uma perspectiva mais científica.
Palavras-chave: influência social, crenças, publicidade.
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17 de agosto, quarta-feira
Sessão 8 (M) - Apresentação 1:
Banca avaliadora: Fabiana Queiroga e Fabio Iglesias

A INFLUÊNCIA DO AMBIENTE NA ESCOLHA DA BICICLETA COMO OPÇÃO DE
MOBILIDADE URBANA.
Nome do aluno: Alexandre Correia Pedra
E-mail: alexandrecp79@yahoo.com.br
Nível: Mestrado
Orientador: Hartmut Günther
Laboratório de Psicologia Ambiental
Linha de Pesquisa: Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, do Trabalho e das
Organizações
Introdução: Observa-se que o transporte motorizado, principalmente o carro, é a principal escolha
de deslocamento no ambiente urbano conforme Gardner (1998, sitado por Delabrida & Günther
2015). E que o ambiente urbano nas ultimas décadas tem priorizado o uso do automóvel como
opção de deslocamento, investindo mais em soluções para os veículos motorizados (em especial o
automóvel) do que no uso de outras opções de mobilidade dentre elas a bicicleta. Dessa forma nas
ultimas quatro décadas conforme Wee (2007 sitado por Bertazzo 2016) existem desafios na relação
transporte e meio ambiente com vários problemas ambientais como poluição atmosférica, ruído e
demanda por mais espaço no trânsito para o automóvel. Dessa forma identifica-se a necessidade de
opções de um transporte mais sustentável, a Politica Nacional de Mobilidade Urbana (Brasil, 2012)
e o Plano de Mobilidade por Bicicleta nas Cidades (Brasil, 2007) buscam promover o transporte
sustentável, sendo o uso da bicicleta uma das alternativas viáveis. A psicologia ambiental estuda o
individuo em seu contexto, focando na inter-relação e não apenas na relação entre a pessoas e o
ambiente físico e social. O comportamento do individuo depende do espaço e segundo Moser
(1998) pessoas interagem de forma diferente dependendo do local. Gifford (1987) define psicologia
ambiental como “ o estudo das transações entre os indivíduos e seu contexto físico. Nestas
transações os indivíduos mudam o ambiente, e seus comportamentos e experiências são
modificadas pelo ambiente”. A psicologia ambiental aplicada as questões do trânsito , Günther
(2001) afirma que deve se considerar a reciprocidade entre o individuo e o meio ambiente (vias,
normas sociais, veículos etc), verificando a maneira como o ambiente influencia os participantes do
trânsito, esta dissertação pretende verificar a influencia do ambiente no comportamento do ciclista.
Estima-se que a frota de bicicletas do Brasil seja de 60 a 75 milhões de unidades, a bicicleta como
meio de transporte oferece ao ciclista a possibilidade explorar a cidade com uma velocidade de
deslocamento que permite o indivíduo experienciar o ambiente, é um meio de lazer e trás benéficos
a saúde através da atividade física. Além disso o uso da bicicleta como opção de mobilidade urbana
apresenta uma solução viável para a locomoção pois a bicicleta oferece menor impacto no uso do
espaço urbano, não emite gases poluentes e torna-se uma opção de se locomover pequenas e médias
distancias em locais onde o transporte publico é precário, Delabrida e Günther (2015). O ambiente
provem os meios e fornece as pessoas oportunidades e regras, affordances, que cada individuo é
livre para utilizar conforme Gibson (1979). A mobilidade proporciona o individuo o acesso às
affordances que estão presente no ambiente e que demanda ou provoca determinados
comportamentos, a maneira como o individuo se locomove no ambiente irá mediar o contato que se
terá com as affordances que são oferecidas pelo ambiente urbano de acordo com Günther (2001). A
mobilidade permite que a inter-relação entre o ciclista e os affordances oferecido pelo ambiente
ocorram. A mobilidade, se relaciona com o espaço pessoal, territorialidade, densidade/apinhamento
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e privacidade que variam quando o individuo se desloca pelo ambiente, Günther (2003). Para que
ocorra a inter-relação entre individuo e ambiente é necessário que a exploração seja permitida, e
esta é possível através da mobilidade. Fatores como impedimentos físicos, sociais ou idade
influenciam na exploração/mobilidade do cilista no ambiente urbano. Em suma, a questão que se
apresenta é: até que ponto diferentes localidades do Brasil permitem/estimula/incentivam seus
moradores o uso da bicicleta. Especialmente no uso do lazer, deslocamento de pequenas e médias
distâncias, deslocamento para o trabalho/escola e demais enfases cotidianas (padaria, mercado,
etc.). Complementando o que impede o uso da bicicleta pois certas características ambientais como
fortes ondulações no terreno, topografia acidentada, presença ou ausência de pavimentação em boas
condições, presença ou ausência de ciclovia e as intempéries climáticas podem influenciar na
escolha da bicicleta como opção de mobilidade urbana. Para tanto sob o olhar da psicologia
ambiental, de um lado verifica-se as condições físicas do ambiente e de outro a percepção e
avaliação dos usuários deste ambiente. Objetivos: Diante do exposto acima, coloca-se a seguinte
pergunta/objetivo da pesquisa: Qual a influência do ambiente na escolha da bicicleta como opção de
mobilidade urbana. A pergunta que pretende-se investigar é: Até que ponto diferentes localidades
de Brasília-DF, Florianópolis-SC e Porto Alegre-RS permitem a seus moradores o uso da bicicleta?
Os objetivos da pesquisa são: 1- Verificar no ambiente affordances que influenciam o uso da
bicicleta. 2 – Investigar a influencia do ambiente físico no comportamento do ciclista. 3 –
Identificar a mobilidade do ciclista em seu bairro. 4 – Identificar nível de atividade física, qualidade
de vida e bem estar do ciclista. Método: Esse trabalho também está vinculado ao o Projeto: BrazilUK Healthy Urban Mobility (HUM) que busca compreender o impacto da (im)mobilidade diária
sobre a saúde e bem diferentes localidades no Brasil e Reino Unido, este projeto utilizará: “(a)
mapeamento espacial para entender contexto do ambiente físico e construído em que a mobilidade
ocorre (b) um inquérito domiciliar para capturar perfis de mobilidade, saúde e bem-estar de
comunidades selecionadas (c) entrevista biográfica em profundidade para compreender o papel de
experiências passadas de mobilidade e o rationale por trás dos modos de mobilidade selecionados "trajetórias de mobilidade" (d) micro-etnografias por meio de entrevistas sobre mobilidade para
capturar a experiência diária contemporânea de (im)mobilidade e, por fim (e) uma abordagem
participativa para envolver a comunidade local na identificação de problemas e soluções para
mobilidade urbana saudável e bem-estar comunitário”. Local/Ambiente de estudo: Esta pesquisa
será realizada simultaneamente em Brasília (Distrito Federal), Florianópolis (Estado de Santa
Catarina), Porto Alegre (Rio Grande do Sul) e Oxford (Sul da Inglaterra) e utilizará a mesma
abordagem e métodos. Participantes: Inicialmente cabe observar que nesta dissertação de mestrado
prevê-se a participação de um total de 3600 indivíduos organizados da seguinte maneira: 1200
residentes na cidade de Brasília-DF, 1200 residentes na cidade de Florianópolis-SC e 1200
residentes na cidade de Porto Alegre-RS. Na cidade de Brasilia-DF os 1200 participantes da
pesquisa serão divididos em três grupos de 400 indivíduos que moram na SQS 409-410, Varjão e
Vila Planalto. Em Porto Alegre participarão da pesquisa os moradores que residem em Tronco,
Menino Deus e Cruzeiro, cada localidade contará com 400 participantes. As localidades a serem
pesquisadas em Florianópolis são Saco Grande, Jardim Atlântico e Costeira do Piraubaé, também
com 400 participantes em cada localidade. Neste momento não será possível especificar a idade,
nível socioeconômico e gênero de cada um dos participantes. Instrumentos: Os instrumentos que
serão utilizados nesta pesquisa serão: 1- Escala de Mobilidade Ativa em Ambiente Comunitário
(NEWS). 2 – Impacto da Construção de Redes Não motorizadas e Avaliação dos modos de viagem
(ICONNECT). 3 – Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ). 4 – Avaliação da
Qualidade de Vida e Bem Estar (WHOQOL). 5 - Bloco de perguntas sobre saúde, hábitos de vida e
capacidade funcional e 6 – Bloco de perguntas sobre morbidades. Os instrumentos serão
digitalizados e inseridos em um tablete, as entrevistas serão realizadas por uma equipe previamente
treinada e capacitada para a realização do survey. Em cada localidade serão escolhidas de forma
aleatória 400 residencias, os endereços serão randomicamente escolhidos utilizando o programa
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SPSS. Um total de 3600 endereços serão randomicamente escolhidos. Procedimento: O dados serão
coletados através de uma pesquisa Survey e será utilizada a técnica de entrevista face a face, o
pesquisador utilizara um Tablete para colher os dados e será feito um Upload para uma planilha
comum. Analise dos dados: Conforme informado acima esta pesquisa faz parte um projeto maior
Brazil-UK Healthy Urban Mobility. Para fins desta dissertação de mestrado serão analisados
somente os dados referente ao uso da bicicleta como opção de mobilidade urbana. Considerando a
quantidade de dados desda pesquisa espera-se realizar análise que vai além da estatística descritiva
e bi-variadas. Resultados esperados e implicações: Espera-se identificar que fatores ambientais
influenciam na escolha da bicicleta como opção de mobilidade urbana e que aspectos ambientais
podem ser modificados para promover o uso da bicicleta. Relevância social e científica: Após
concluído a relevância social deste trabalho poderá contribuir para que se desenvolva intervenções
eficazes para promover o uso da bicicleta como opção de mobilidade urbana e beneficiar as
localidades onde se realizou-se a pesquisa. A relevância cientifica será de contribuir para que
debates acadêmicos sobre a influência do ambiente na escolha da bicicleta como opção de
transporte sejam realizados.
Palavras-chave: Psicologia ambiental, mobilidade, bicicleta, trânsito e sustentabilidade.
Referências
Bertazzo, A.B.S. (2016). Procedimento para estudo da escolha modal em viagens realizadas por
estudantes de instituições de ensino médio, mediado pela psicologia social. Tese de
Doutorado, Universidade de Brasília, Brasília.
Gibson, J. J. (1979). The ecological approach to visual perception. Boston: Houghton Mifflin.
Günther, H. (2003). Mobilidade e affordance como cerne dos estudos pessoa-ambiente. Estudos de
Psicologia, 8, 273-280.
Günter, H. , Cristo, F., Neto, I & Feitosa, Z. O. (2015). Pesquisa sobre comportamento no trânsito.
Brasília: Casa. Moser, G. (1998). Psicologia ambiental. Estudos de Psicologia, 3, 121-130.
Oliveira, F. I. S. & Rodrigues, S. T. (2006). Affordances: a relação entre agente e ambiente. Ciência
& Cognição, 9, 120-130.

88

Seminário de Avaliação de Teses e Dissertações PPG-PSTO - 2016

17 de agosto, quarta-feira
Sessão 8 (M) - Apresentação 2:
Banca avaliadora: Fabiana Queiroga e Fabio Iglesias
O SIGNIFICADO DA APOSENTADORIA: O QUE PENSAM OS TRABALHADORES?
Nome da aluna: Laura Andrade
E-mail: lauranovaesa@gmail.com
Nível: Mestrado
Orientador: Claudio Vaz Torres
Laboratório de Psicologia Social Transcultural Linha de Pesquisa: Cultura, organizações e bemestar
Introdução: A aposentadoria se tornou, nos últimos anos, um tema de grande importância no
planejamento de carreira. As diferentes possibilidades de vivências deste evento preocupam os
pesquisadores que buscam compreender o que ocorre no processo de rompimento com o trabalho.
Este estudo tem por objetivo verificar o significado da aposentadoria para os trabalhadores ativos. O
trabalho é essencial na organização da sociedade, sendo um dos principais ordenadores da vida
humana (Zanelli, Silva & Soares, 2010). Ele envolve todos os comportamentos implicados no ato
de trabalhar: gestos; conhecimentos; engajamento físico e mental; capacidade de reflexão,
interpretação e reação do trabalhador; o poder de sentir, pensar e inventar; entre outros aspectos
(Dejours, 2004). Sendo assim, para além do vínculo empregatício, o trabalho é também uma forma
de expressão da subjetividade dos indivíduos. Normalmente, o trabalho tem função reguladora na
vida dos sujeitos, uma vez que os horários, atividades e relações interpessoais, comumente, se
organizam em torno das exigências laborais (Bulla & Kaefer, 2003; Zanelli et al., 2010). Além
disso, o trabalho também é reconhecido como fonte prioritária de inserção e reconhecimento social
(Mendes, Gusmão, Faro & Leite, 2003; Zanelli, et al., 2010). Ao satisfazer as necessidades
humanas básicas e motivacionais, o trabalho se torna determinante também na construção do
autoconceito (Zanelli et al., 2010). Ele está, muitas vezes, diretamente ligado à autoestima e à
identidade do sujeito, refletindo atitudes, valores e posições políticas individuais (Magalhães,
Krieger, Vivian, Straliotto & Poeta, 2004). Considerando a centralidade do trabalho na vida dos
sujeitos, espera-se que um dos principais eventos da vida de um trabalhador ativo seja o processo de
aposentadoria. A aposentadoria é a fase da vida caracterizada pelo desejo de se desvincular de
atividades de trabalho com compromissos rigorosos e rotina ou que estejam associados a salário e
sobrevivência (França, Murta, Negreiros, Pedralho & Carvalhedo, 2013). A forma como se dá o
evento da aposentadoria e a percepção dos trabalhadores sobre ele é dependente do contexto
demográfico, histórico, social, econômico e político em que o trabalhador está inserido (França,
1999). Para uma parte dos trabalhadores, a aposentadoria é vista como uma fase de descanso e gozo
conquistada pelo trabalhador (Shibata, 2006; Bulla & Kaefer, 2003); tal fase envolve a
possibilidade de realização de projetos abandonados, a dedicação a atividades voluntárias ou
familiares, e, de certa forma, a expectativa de vivências positivas (Cavalcante &Minayo, 2012).
Para outra parcela, aposentar-se pode significar improdutividade e desvalorização pessoal (Shibata,
2006; Bulla & Kaefer, 2003): o fim do trabalho indica possibilidade de sofrimento, de vivências de
insegurança, medo e angústia (Cavalcante & Minayo, 2012). Este segundo aspecto da
aposentadoria, mais penoso, chama a atenção da comunidade acadêmica. Aposentar-se pode
significar perda da posição, dos amigos, do núcleo de referência, a transformação dos valores, das
normas e da rotina. Muitas vezes, é uma fase vivenciada como a perda do sentido da vida,
especialmente no que diz respeito às interações sociais. Além disso, é comum que os aposentados
fiquem frustrados por se sentirem incapazes de gerir suas vidas sem uma ocupação profissional
(Zanelli et al., 2010). Isso pode criar uma sensação de inutilidade que agride a autoestima e a
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imagem pessoal do trabalhador, além de gerar distúrbios psicológicos graves. Acredita-se que essa
mudança drástica de papéis pode provocar distúrbios emocionais, incluindo processos depressivos
profundos, devido à falta de preparo pessoal para a aposentadoria (Shibata, 2006). Objetivo: Este
estudo tem por objetivo construir e aplicar uma escala de significado da aposentadoria que ajude a
compreender os significados atribuídos pelos trabalhadores à aposentadoria e, desta forma, fornecer
para a sociedade dados que possam contribuir na construção de políticas efetivas de preparação para
a aposentadoria. Método: Para atingir o objetivo deste estudo, a investigação será dividida em dois
momentos distintos: a) a pesquisa qualitativa sobre o significado da aposentadoria que fundamenta
a construção e a consolidação da escala a ser proposta; e b) a aplicação da Escala de Significado da
Aposentadoria e a verificação de evidências de validade deste instrumento. Na primeira etapa do
estudo, utilizou-se uma amostra de 40 trabalhadores, sendo 24 mulheres e 16 homens, com idades
entre 23 e 54 anos (média= 44,7 anos; DP=8,7 anos). Os sujeitos tinham, em média, 22,4 anos de
trabalho (DP= 8,5 anos) e 55% pretendem se aposentar nos próximos dez anos. Metade dos
trabalhadores não possui nenhum outro tipo de atividade que não seja o trabalho e apenas quatro
deles não investem em planos de previdência privada. Foi disponibilizado um questionário em
plataforma virtual contendo quatro perguntas a respeito da aposentadoria, a saber: “O que significa
aposentadoria para vocês?”, “O que você sente quando pensa em aposentadoria?”, “Quais são os
aspectos positivos da aposentadoria?” e “Quais são os aspectos negativos da aposentadoria?”. As
respostas obtidas passaram por uma análise de conteúdo categorial temática, conforme proposta por
Bardin (1977) e os resultados encontrados nesta análise basearam a construção de itens para a
Escala de Significado da Aposentadoria. Para a construção do instrumento, uma das estratégias que
podem ser utilizadas para mensurar o significado atribuído à aposentadoria é a verificação do
espaço semântico em que ele se constrói. Uma técnica desenvolvida para verificar o espaço
semântico, e, consequentemente, o significado, é o diferencial semântico (Osgood, 1952), em que
são construídos pares de itens bipolares que cubram aspectos do processo de atribuição de
significados, por exemplo, “Bom” versus “Mau”; “Duro” versus “Mole”; “Ativo” versus “Passivo”
(Pasquali, 2009). Outra forma de medir o espaço semântico dos sujeitos é a utilização de escalas de
rating horizontal. Uma escala deste tipo funciona de forma semelhante à escala básica de diferencial
semântico, com a construção de pares de itens bipolares sobre um mesmo conceito. Entretanto, o
rating horizontal se diferencia pelo fato de que, ao invés de utilizar pares de palavras para expressar
o significado (ex.: bom/mau), ela se utiliza de frases complexas que revelam atitudes sobre
determinada coisa ou fenômeno. Sabendo que a aposentadoria é um fenômeno complexo e
multifacetado, opta-se, neste estudo, pela construção de uma escala de rating horizontal, a fim de
incluir reflexões mais elaboradas e avaliações mais completas do da aposentadoria enquanto
fenômeno social e individual. Assim sendo, os resultados encontrados na investigação qualitativa,
alinhados com as teorias que fundamentam o estudo da aposentadoria, foram utilizados no
desenvolvimento pares de itens opostos sobre aposentadoria para a composição de uma escala de
rating horizontal (ex: “Sem o trabalho, as pessoas têm dificuldade para organizar suas vidas” versus
“Os aposentados conseguem se organizar melhor para fazer o que desejam”). No momento, a Escala
de Significado da Aposentadoria desenvolvida neste estudo inclui 25 itens que remontam aos cinco
fatores de avaliação: “Busca de sentido”; “Inserção e reconhecimento social”; “Prazer e satisfação”;
“Regulação”; e “Utilidade e desempenho”. Estes itens serão avaliados aos pares pelos respondentes
em uma escala de rating horizontal de seis pontos, de forma que o participante se posicione entre os
polos de cada item. Este instrumento precisa ser submetido às análises semântica e de juízes antes
que se inicie a coleta dos dados quantitativos. Para a segunda etapa da pesquisa, quando a
construção da escala for finalizada, pretende-se aplicar o instrumento em uma amostra de, no
mínimo, 250 trabalhadores ativos. Para tal, o instrumento deve ser disponibilizado em uma
plataforma online de coleta de dados e divulgado por meio de e-mails e redes sociais, objetivando
atingir o máximo de trabalhadores possível. Pretende-se ainda negociar com empresas, e,
principalmente, com órgãos públicos, a divulgação da pesquisa em suas redes intranet, permitindo
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que um número ainda maior de trabalhadores seja convidado a participar do estudo. Resultados
esperados e implicações: Espera-se que os resultados obtidos nesta pesquisa possibilitem uma
reflexão sobre o planejamento de carreira e a educação para a aposentadoria enquanto ferramentas
que propiciam vivências positivas e que reduzem os danos ao trabalhador durante o processo de
rompimento com o trabalho. Especificamente, pretende-se contribuir com dados que fundamentem
a elaboração de programas e políticas organizacionais voltadas à aposentadoria e à promoção de
bem-estar dos trabalhadores aposentados. Além disso, o desenvolvimento desta escala deverá ser
útil a outros estudiosos da aposentadoria, principalmente àqueles que trabalham com preparação
para a aposentadoria, para realizar intervenções mais adequadas em seus contextos de investigação.
Palavras-chave: aposentadoria, atribuição de significado, Escala de Significado da Aposentadoria.
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Banca avaliadora: Fabiana Queiroga e Fabio Iglesias

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E DESENHO
DO TRABALHO
Nome da aluna: Nara Saddi de Paiva Sampaio
E-mail: narasaddi@gmail.com
Nível: Mestrado 1/2016
Orientador: Jairo Eduardo Borges-Andrade
Linha de pesquisa: Aprendizagem, processos psicossociais e mudanças nas organizações
Introdução: Tecnologias da informação (TI) permitem o tratamento e a difusão de informação por
meios artificiais e incluem tudo o que esteja relacionado com computadores (Ferreira, 1999). O
mercado brasileiro de TIs emprega 1,3 milhão de pessoas e nos próximos quatro anos serão
necessárias mais 750 mil (Gabin, 2016). Esses profissionais trabalham com atividades que podem
ter alto nível de complexidade e que geralmente são organizadas em formato de projetos (um
conjunto de atividades temporárias - com início, meio e fim- realizadas em grupo, com recursos e
escopo definidos e destinadas a produzir um produto, serviço ou resultado únicos). Para que esses
projetos sejam bem-sucedidos, profissionais que neles trabalham necessitam desenvolver
conhecimentos, habilidades e atitudes (CHAs) que permitam a execução das suas atividades. Esse
desenvolvimento profissional (DP) frequentemente ocorre por meio de processos de aprendizagem
no próprio trabalho. É frequente, no ambiente de negócios de TI, a presença de uma cultura de
aprender fazendo, muitas vezes fundamentada em práticas que podem envolver períodos de estágio,
para estudantes, e certificação com base nesses períodos. A aprendizagem é um processo
psicológico voltado à aquisição, retenção, manutenção, generalização e transferência de CHAs
(Abbad & Borges-Andrade, 2004). Ela pode estar situada em contextos de trabalho. Quando isso
ocorre, a pode ser (1) formal: induzida, proposital, por meio de programas sistematizados e formais
de treinamento, desenvolvimento e educação corporativos (TD&E) ou (2) informal: espontânea,
tentativa e erro, auto-didatismo, por meio do contato com colegas mais experientes e/ou
comportamentos de imitação (Coelho & Borges-Andrade, 2008). Esta segunda maneira de aprender
no trabalho é pautada na espontaneidade. Nesse formato de aprendizagem não há planejamento
prévio ou condução formalizada do ensino. Existem diversas fontes e modos informais de acesso
aos CHAs. Uma das maneiras de estudar aprendizagem informal é por meio das estratégias de
aprendizagem no trabalho (EATs). Essa informalidade pode promover o DP tão bem quanto a
educação formal e treinamentos organizados ou contratados pelas organizações. EATs são práticas
informais que os indivíduos utilizam para aprender em seu próprio local de trabalho e são adotadas
pelas pessoas para adquirir, armazenar, recuperar e aplicar CHAs (Holman, Epitropaki, & Fernie,
2001; Pantoja & Borges- Andrade, 2009. As EATs foram investigadas em estudos nacionais com
uma escala de cinco fatores, com boas evidências de validade, que envolvem 1) estratégias
cognitivas: repetição mental e reflexão ativa, e 2) comportamentais: buscas de ajuda interpessoal e
em material escrito e aplicação prática (Brandão & Borges-Andrade,2015). Estão associadas com
variáveis como: sexo, educação formal, motivações para aprender, categoria profissional, área de
trabalho, clima social, suporte a aprendizagem, contextos de mudanças, impacto de treinamento e
competências gerenciais (Moraes e Borges-Andrade, 2010). O DP pode ser medido com o uso de
duas escalas de percepção com boas evidências de validade em território brasileiro (Mourão,
Puente-Palacios, Porto & Monteiro,2015). Uma foca no DP atual e a outra na trajetória de DP, ou
DP evolutivo. Ambas têm soluções unifatoriais. Supõe-se que existam associações entre variáveis
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relativas a EATs e a DP. Essas variáveis ou aquelas associações dependeriam de certas
características do desenho do trabalho. Entretanto, na literatura nacional não foi identificado
qualquer estudo que investigue essas suposições. Em um levantamento amplo de escalas existentes,
seguido de pesquisa empírica com evidências de validade, o desenho do trabalho foi
operacionalizado como um conjunto de 21 subcategorias de características do trabalho, por
Morgeson e Humphrey (2006) (Tabela 1). O instrumento resultante desse estudo, denominado
Work Design Questionnaire (WDQ) já teve evidências de validade verificadas nas Américas, Ásia e
Europa e há um estudo em andamento no Brasil.
Tabela 1: Categorias e subcategorias do WDQ

Característica da Tarefa

Característica do
Conhecimento

Características Sociais

Contexto de Trabalho

Autonomia na organização do
trabalho
Autonomia na tomada de decisões
Autonomia nos métodos de trabalho
Variedade de tarefas
Significado da tarefa
Identidade da tarefa
Feedback do trabalho
Complexidade do trabalho
Processamento de informação
Solução de problemas
Variedade de habilidades
Especialização
Suporte social
Interdependência iniciada
Interdependência recebida
Interação fora da organização
Feedback dos outros
Ergonomia
Demandas físicas
Condições de trabalho
Uso de equipamentos

Objetivos: O objetivo geral deste trabalho identificar associações existentes entre as variáveis EATs
e DP e a relação dessa associação com as características do trabalho em equipes de TI. Os objetivos
específicos da pesquisa proposta são investigar nessas equipes: (1) relações entre EATs e DP,
supondo que aquelas podem promovê-lo, mas que DP também pode promover EATs. (2)
subcategorias do WDQ como antecedentes de EATs e de DP e como moderadoras das relações
entre EATs e DP.
Método: A coleta de dados será realizada no primeiro semestre de 2017 entre 400 colaboradores,
diretos e indiretos, de uma empresa de TI sediada na região centro-oeste brasileira que atuam em
equipes de: infraestrutura, desenvolvimento, segurança digital e comercialização de softwares,
central de verificação, compliance, operacional e suporte. Essa coleta ocorrerá por meio das
medidas de EATs (Brandão & Borges-Andrade,2015), DP atual e evolutivo (Mourão, PuentePalacios, Porto, & Monteiro, 2015) e WDQ (Morgeson & Humphrey, 2006), em sua versão
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atualmente em estudo no Brasil. Será realizada em três momentos diferentes de um projeto
escolhido para cada equipe (com duração mínima de dois meses) no primeiro semestre de 2017/1.
No primeiro momento da pesquisa, pretende-se aplicar em todos os participantes um questionário
impresso da Escala de DP atual. A aplicação será realizada no ambiente de trabalho com prévia
instrução. Cada questionário deverá ser identificado com os últimos quatro dígitos do cadastro de
pessoa física (CPF) do participante, uma vez que as informações coletadas serão relacionadas a
outros dados coletados dos mesmos participante. No segundo momento da pesquisa, que acontecerá
na metade do projeto, será aplicado o WDQ em condições semelhantes às da aplicação da escala de
DP. Será utilizada a versão do WDQ que está, no presente ano, em processo de investigação no
Brasil, e que poderá ter subcategorias distintas daquelas encontradas por seus autores, dependendo
das evidências de validade obtidas. Uma vez finalizado o projeto, inicia-se o terceiro e último
momento da coleta de dados com a aplicação das escalas de EATs e de DP atual e evolutivo. Nas
instruções relativas à escala de EATs e do WDQ, os participantes serão orientados a responder os
itens de ambos instrumentos levando especificamente em conta o trabalho desenvolvido no projeto
anteriormente mencionado. Nas aplicações realizadas no segundo e terceiro momentos, os
questionários serão codificados com os últimos quatro dígitos do CPF dos participantes.
Serão realizadas análises estatísticas que possibilitem verificar as relações propostas nos dois
objetivos específicos, a serem definidas em função da quantidade e qualidade dos dados válidos que
forem coletados. Resultados esperados e implicações: Pretende-se, através da presente pesquisa,
avançar no conhecimento sobre as relações entre desenho do trabalho, EATs e DP, atualmente
escassos. Investigar a forma com que os profissionais de empresas de TI aprendem, o que está
associado à sua percepção de DP e como o desenho do seu trabalho pode influenciar esses fatores,
poderá contribuir expressivamente para a melhoria da gestão dessas empresas.
Palavras-chave: estratégias de aprendizagem; desenho do trabalho; desenvolvimento profissional;
tecnologia da informação.
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Banca avaliadora: Rafael Moura C. Pecly Wolter & Gardênia da Silva Abbad

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO COOPERADO E A PSICODINÂMICA DO TRABALHO DE
DETENTOS DO DISTRITO FEDERAL
Nome do aluno: Arij Mohamad Radwan Omar Chabrawi
E-mail: arij.chabrawi@gmail.com
Nível: Mestrado
Orientadora: Ana Magnólia Mendes Laboratório de Psicodinâmica do Trabalho
Linha de Pesquisa: Cultura, Organizações e Bem-estar
Introdução: O presente projeto tem por objeto de estudo a psicodinâmica do trabalho cooperado de
detentos em regime semiaberto, associados a uma cooperativa brasiliense de reciclagem de resíduos
de construção. Nesse cenário, a psicodinâmica do trabalho (PdT) está sendo empregada nesse
projeto como objeto de estudo e como abordagem teórico-metodológica. Justifica-se o acesso a esse
tipo de organização do trabalho e categoria de trabalhadores devido à escassez de pesquisas
empíricas que adotem a abordagem teórico-metodológica da Psicodinâmica do Trabalho no estudo
deste segmento, tanto na França quanto no Brasil nos últimos vinte anos. Em pesquisa realizada, em
junho de 2016, no banco de teses e dissertações do Centro de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), foram identificadas apenas duas dissertações referentes à análise do trabalho de
cooperativas de catadores de materiais recicláveis sob a ótica da PdT, e uma tese referente ao
trabalho em associação de catadores de materiais recicláveis e a PdT. No contexto de exploração e
dessubjetivação do indivíduo pela via do trabalho, a economia solidária surge como uma alternativa
ao modo de produção vigente, gerando trabalho e renda de forma cooperada e solidária, e
configura-se em ação pública de inclusão social que engloba diversas práticas econômicas e sociais
(Cançado, 2005). Contudo, a experiência dos empreendimentos de economia solidária (EES) tem
demonstrado ser difícil promover a cooperação, haja vista a impossibilidade de cumpri-la como
algo imposto ou prescrito. Para a ocorrência da cooperação, é necessário que ela seja uma
construção conjunta e voluntária de todos os membros do grupo. Nessa direção, foram definidas
duas categorias de análise para este estudo: a organização do trabalho na cooperativa “Um Sonho de
Liberdade” e a psicodinâmica do trabalho dos detentos. Para tal, utiliza-se a abordagem teóricometodológica da PdT, vez que aproxima-se, pelo foco na centralidade da cooperação, das
abordagens empregadas em EES: desejo do trabalho conjunto para superação das contradições que
surgem da própria natureza ou da organização do trabalho (Dejours, 2011a). Além disso, a PdT e a
economia solidária possuem intrínseca semelhança na base conceitual de seu desenvolvimento
teórico, tendo como crítica o modelo vigente de trabalho capitalista onde ocorre a primazia da
mercadoria em detrimento da subjetividade, emancipação e saúde mental do sujeito no trabalho.
Neste estudo será adotado o conceito determinado pela Secretaria Nacional de Economia Solidária
(2012) sobre empreendimentos de economia solidária como cooperativas e associações pautadas
por quatro princípios: cooperação, autogestão, dimensão econômica e solidariedade. Aqui a
cooperação é compreendida pela união de esforços em torno de objetivos comuns, partilha dos
resultados, e propriedade coletiva de bens. A autogestão é o envolvimento direto dos trabalhadores
na organização e gestão cotidiana dos empreendimentos nos seus diferentes níveis. A dimensão
econômica pressupõe um conjunto de elementos de viabilidade econômica baseados na eficácia e
efetividade. Por fim, a solidariedade define uma distribuição equânime dos resultados alcançados,
relações de trabalho emancipatórias e justas, compromisso com o meio ambiente, engajamento em
movimentos sociais e populares emancipatórios; foco no bem estar dos trabalhadores e
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consumidores; e respeito aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Já para a categoria
psicodinâmica do trabalho de ex-detentos será empregado o arcabouço teórico-metodológico,
predominantemente, desenvolvido por Cristophe Dejours e estudos brasileiros que faz uso deste
referencial. Para o autor (2012a) o trabalho é fundado em uma dinâmica constante e inevitável entre
sofrimento e busca pelo prazer. O sofrimento é compreendido pela frustração no trabalho originada
pela diferença imposta entre tarefa (prescrito) e sua aplicação na prática (real). Deste modo, o
indivíduo busca outras formas de alcançar suas metas e transgride ao prescrito para conseguir o
êxito e prazer no trabalho. Ao processo subjetivo de experienciar prazer e sofrimento no trabalho foi
cunhado o termo mobilização subjetiva. Trata-se da elucidação das contradições impostas pelo
trabalho e da resistência ao sofrimento em direção ao prazer. É por meio da mobilização subjetiva
que o trabalhador é levado a buscar sua emancipação e a ressignificar o sofrimento para transformálo em prazer (Dejours, 2011a). A mobilização subjetiva possui como dimensões constitutivas, a
inteligência prática, a cooperação, o reconhecimento, e o espaço público para discussão. A
inteligência prática é o resultado singular e único obtido a partir do acúmulo de vivências na
realização do trabalho prescrito no real. Caracteriza-se pelos aspectos visíveis e invisíveis do
trabalho, reconhecidos ou ignorados, podendo surgir como intuição, ou habilidade. A cooperação,
neste referencial teórico, é semelhante ao empregado na economia solidária por constituir-se pela
possibilidade de ação conjunta para construir algo em comum com base na confiança e
solidariedade, e por não ser passível de ser prescrita, advinda da vontade deliberada das pessoas em
cooperar. Contudo, diferencia-se quando abarca em seu conceito a concepção de conjunção e
tolhimento, em partes, da inteligência prática dos trabalhadores em prol de um objetivo comum,
onde o coletivo triunfa sobre o individualismo. Em relação ao reconhecimento, Dejours (2011b)
afirma ser necessária a cooperação para que ele exista, pois ao renunciar parcelas de subjetividade
em favor da organização, o trabalhador gera a expectativa de reconhecimento – não apenas material,
mas também moral. Sobretudo, é no contexto do reconhecimento que a identidade profissional é
construída e reforçada (Dejours, 1999). Por sua vez, a identidade profissional impacta na dinâmica
de constituição e integração identitária, configurando ao trabalho uma segunda chance de obter ou
consolidar a identidade daqueles marginalizados da sociedade. Ressalta-se que a oportunidade de
trabalho adquirida na cooperativa promove não apenas a chance de sustento, mas de
empoderamento e restauração da identidade destes sujeitos. Isto posto, para fins desse projeto
entende-se como psicodinâmica do trabalho o estudo das relações dinâmicas entre a organização do
trabalho, mobilização subjetiva e prazer-sofrimento. Objetivos: A pesquisa tem o propósito de
analisar a organização do trabalho na cooperativa “Um Sonho de Liberdade” de reciclagem de
resíduos de construção e a psicodinâmica do trabalho dos ex-detentos do sistema prisional do
Distrito Federal. Terá os seguintes objetivos específicos: caracterizar as contradições entre a
organização prescrita e real do trabalho; descrever as vivências de prazer-sofrimento dos
cooperados no trabalho; verificar a mobilização subjetiva e suas dimensões: inteligência prática,
espaço público de discussão, cooperação e reconhecimento; avaliar de modo particular tipos e
implicações do reconhecimento para a identidade profissional na cooperativa; estabelecer relações
entre a cooperação na economia solidária e na PdT. Método: A “Um Sonho de Liberdade” é uma
cooperativa de produção constituída por aproximadamente 40 homens, sendo sua maioria formada
por detentos em regime semiaberto, e ex-detentos. Trata-se de uma das raras iniciativas
identificadas no DF em buscar alternativas à inclusão produtiva e social de pessoas oriundas do
sistema prisional. Localiza-se em uma invasão em área central de Brasília, porém, em condições
extremamente precárias de luz, saneamento básico e infraestrutura. Dentre os ex-detentos, a maioria
vive no entorno da cooperativa com suas famílias, em casas de madeirite oriundas dos rejeitos de
construção. A cooperativa possui atualmente três linhas de trabalho: triagem da madeira, elaboração
de móveis, fabricação de estacas e piquetes, e fabricação de meio-fio de concreto. As pessoas
geralmente trabalham em apenas uma linha, mas é possível haver migração de tarefas a depender da
sazonalidade do trabalho. A pesquisa será desenvolvida conforme a metodologia em psicodinâmica
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do trabalho prevista por Dejours (1986, 2012). Inicialmente, será realizada a pré-pesquisa.
Composta por visitas à organização para levantar informações sobre as tarefas, regras, normas,
forma de gestão, estrutura organizativa, processos de decisão, entre outros, e em seguida, pelo
convite a todos os trabalhadores que desejem participar das reuniões de discussão – observando-se o
limite de até 10 participantes e a representação de todas as linhas de trabalho. São previstas a
realização de aproximadamente 5 reuniões de discussão para proceder a etapa da pesquisa
propriamente dita, que está composta pelo espaço da fala, elaborações-perlaborações, observações
clínicas, interpretação e restituição do material coletado ao coletivo de trabalhadores. Nessa etapa
serão discutidos a organização do trabalho, mobilização subjetiva e o prazer-sofrimento. Para
contemplar os detentos em regime semiaberto, os encontros deverão ser realizados na própria
cooperativa. As reuniões serão realizadas por dois psicólogos(as), onde um(a) conduzirá as
discussões e outro(a) fará o registro das observações mais relevantes. A reunião inicial visará a
apresentação dos(as) profissionais, exposição da pesquisa, quantidade prevista de encontros,
apresentação do termo de consentimento, e escopo do trabalho. Em seguida, será abordado o
trabalho com a seguinte pergunta inicial: “Como é o trabalho de vocês?” e, posteriormente, “O que
vocês fazem?”, “Como fazem?”, “Como se sentem?” “Quais as consequências do trabalho para
si?”. Os discursos serão conduzidos de forma clínica e democrática, para oportunizar a
manifestação de todos e o aprofundamento dos discursos. As reuniões serão gravadas para posterior
transcrição. Os registros transcritos serão submetidos à análise de conteúdo, obedecendo-se aos
eixos previstos na etapa dois do método de ACT. São eles: I) Organização do trabalho prescrito e
real; II) Mobilização subjetiva; III) Sofrimento, defesas e patologias. Em seguida, será realizada
análise dos dados em relação a seus eixos, e em convergência com os registros das observações e
revisão bibliográfica realizada sobre o tema. Resultados esperados e implicações: Como resultados
e implicações derivadas da pesquisa, prevê-se: ampliar o conhecimento sobre o trabalho em um
empreendimento de economia solidária, sob a perspectiva da psicodinâmica do trabalho como
objeto de estudo e abordagem teórico-metodológica; elucidar a relação entre o trabalho cooperado
com o reconhecimento e a constituição de identidade profissional; e contribuir para a formulação de
políticas públicas de inclusão social e produtiva de egressos do sistema prisional brasileiro.
Palavras-chave: Psicodinâmica do trabalho, cooperativa, cooperação, empoderamento.
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Introdução: Cada vez mais, no mundo contemporâneo, a sociedade cobra um legislativo digno e
atuante. O ideal democrático de cidadania evoca direitos individuais, mas também autonomia
coletiva dos trabalhadores. Faz parte dele a ideia de que os indivíduos consentem em viver sob as
regras vigentes porque participam da sua construção (Bernardes & Schwartz, 2015). O poder
legislativo federal é, portanto, uma instituição que constitui peça-chave no funcionamento
democrático da república brasileira. Nele estão representados, por voto popular, os diversos
segmentos da sociedade. Representa um espaço destinado à elaboração das normas e leis através do
livre debate de ideias e proposições, da busca de soluções que aperfeiçoem o andamento da
sociedade e dos interesses sociais. Atua intermediando o adequado funcionamento dos demais
poderes, executivo e judiciário, para o fortalecimento da cidadania e liberdade. A existência de um
legislativo forte e participativo torna-se um anseio nacional e o seu desempenho competente,
responsável e eficiente é fator crucial para que o Estado desempenhe seu verdadeiro papel a serviço
da cidadania. Uma característica que parece assumir grande relevância na gestão pública do
legislativo contemporâneo é, na ótica de alguns autores (Bresser-Pereira & Spink, 2006), a adoção
de práticas gerenciais típicas do mundo corporativo onde as instituições públicas passam a figurar
no rol das reformas da agenda política nacional, concebendo o gestor como empresário e o cidadão
como cliente e, em consequência, adotando práticas de um perfil empresarial e gerencial em torno
de uma nova administração pública. Criatividade, postura empreendedora, inovação gerencial,
gestão por resultados e por competências são pré-requisitos para a atuação dos atuais gestores
(Motta, 1997; Oliveira, Sant’Anna & Vaz, 2010). Nesse contexto, os gestores assumem papel
estratégico para o alcance da missão e dos objetivos organizacionais, onde o processo de dirigir a
organização e as práticas gerenciais de tomar decisões, tendo em vista as demandas da instituição e
os recursos disponíveis, fazem deles os implementadores fundamentais da própria administração da
máquina pública. Esse quadro de transformações organizacionais que alteram significativamente o
trabalho dos dirigentes e gestores, coloca a saúde e vivências de bem-estar desses stakeholders
como fator vital para o bom funcionamento da instituição. Segundo Motta (1997), a maioria dos
gestores dedica-se intensamente à função, e preocupa-se com ela fora dos horários normais de
trabalho, encontram sempre uma carga inesperada de tarefas imprevistas, com reuniões,
interrupções e trabalhos de natureza variável; são pressionados por demandas e soluções urgentes e,
frequentemente, levam problemas para casa. Esse perfil de trabalhador constitui potenciais riscos
psicossociais de adoecimento e estresse no trabalho (OIT, 2016), influenciando diretamente nas
suas vivências de qualidade de vida no trabalho (QVT). Somando-se a esse fato, o serviço público
vem registrando aumento significativo nos índices de absenteísmo, doenças osteomusculares,
transtornos mentais e estresse no trabalho (Andrade et al., 2008; Cruz et al., 2011; Cunha, Blank &
Boing, 2009; Leão et al., 2015; Maffia & Pereira, 2014). Assim, destaca-se, esse cenário crítico que

99

Seminário de Avaliação de Teses e Dissertações PPG-PSTO - 2016
vem se delineando no trabalho desses gestores públicos. É importante ressaltar que apesar dessa
conjuntura, observa-se que os gestores do legislativo federal são um segmento pouco investigado.
No estado da arte, podemos verificar que as pesquisas enfocam, principalmente, os estilos
gerenciais e de liderança, tipos de gestão e suas influências no mundo trabalho, porém pouco ou
nada se sabe sobre a percepção da qualidade de vida no trabalho dessa parcela de servidores
públicos. Os estudos que avaliam as práticas gerenciais e sua associação com a QVT desenvolvem
sua investigação na influência destas práticas gerenciais na QVT dos trabalhadores da organização
(Antloga, 2009; Ferreira, Alves & Tostes, 2009; Lima, 2008); no trabalho e sofrimento de gestores
de empresa pública em processo de reestruturação (Brant & Dias, 2004) e na percepção de QVT dos
gerentes da iniciativa privada (Limongi-França, 2003; Vasconcelos et al., 2011). O foco das
investigações tem tido como público-alvo, os trabalhadores de um modo geral. Entretanto, o
conhecimento da relação entre as práticas gerenciais no legislativo federal e sua associação com a
QVT sob a ótica dos gestores é pouco explorado na literatura científica. É certo que o trabalho
permanece como domínio de análise fecundo, compreender as novas formas de trabalho será
substituir uma visão normativa por uma análise de práticas plurais, que fazem do trabalho um
domínio de significados múltiplos, resultando em conhecimentos singulares (Daniellou, 2004).
Objetivos: Tendo em vista o panorama exposto, que retrata o contexto da gestão pública brasileira
contemporânea e suas influências sobre as condições e organização do trabalho gerencial exigindolhes novas demandas em suas práticas laborais, esta pesquisa tem como objetivo geral investigar a
relação entre as práticas gerenciais dos gestores do legislativo federal e suas percepções de
qualidade de vida no trabalho. Método: O delineamento metodológico se baseará na execução de
três etapas: (1) análise documental do contexto sociotécnico da instituição; (2) aplicação do
Inventário de Avaliação e Qualidade de Vida no Trabalho (IA_QVT; Ferreira, 2009), instrumento
científico validado, de natureza quantitativa (escala psicométrica do tipo Likert, Alfa=0,94) e
qualitativa (quatro perguntas abertas) e (3) entrevista com grupo focal de gestores para um
conhecimento aprofundado de suas percepções de QVT, práticas gerenciais e vivências de bemestar e mal-estar. O campo de pesquisa será um órgão do poder legislativo brasileiro com uma
amostragem de participantes de 1447 gestores, distribuídos nas áreas administrativa e legislativa da
instituição, dos quais 68% têm entre 35 e 50 anos e 37% são do sexo feminino. Na análise e
tratamento de dados, serão utilizados os aplicativos SPSS e Iramuteq para a parte quantitativa e
qualitativa, respectivamente. Resultados e implicações: O desafio que marca o século XXI é como
transformar e difundir na organização um modo de trabalhar capaz de elevar a QVT com eficiência
na produção de bens e serviços, fazendo alavanca sobre a força silenciosa do desejo da felicidade
(Vasconcelos, 2001). Tendo em vista este aspecto, espera-se com essa pesquisa conhecer como as
atuais práticas gerenciais podem influenciar a QVT desses gestores públicos e contribuir no resgate
do sentido humano do trabalho, produzir o conhecimento científico que sirva de base para ações
produtoras de impactos positivos em sua saúde e QVT e, ainda como consequência, melhoria dos
serviços públicos prestados aos cidadãos dentro desse universo estudado. Ademais, espera-se do
ponto de vista acadêmico, fornecer um case que contribua para a realização de novas investigações
sobre o presente objeto e suas possíveis interfaces.
Palavras-chave: Qualidade de Vida no Trabalho, práticas gerenciais, gestores, Poder Legislativo,
Inventário de Avaliação da Qualidade de Vida no Trabalho.
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Introdução
O acesso à internet tem se expandido constantemente nos últimos anos, como demonstrado pelo
Relatório de Desenvolvimento Humano (PNUD) de 2015, que coloca em, aproximadamente, 57,6%
dos domicílios a penetração da internet no contexto brasileiro.
Comparado aos, aproximadamente, 49% em 2014, esse dado demonstra que ainda há constante
avanço na integração da sociedade ao contexto digital. Contudo, pouco menos da metade da
população brasileira ainda não conta com acesso à internet, implicando no distanciamento de uma
parcela extremamente significativa da população das ferramentas educacionais, sociais e políticas
que são endêmicas do ciberespaço. Ainda, a internet conta com uma certa materialidade
indissociável de seu uso, não apenas no sentido dos hardwares (cabeamento, servidores etc.), mas
também no que se refere a limitações de qualidade e constância de acesso comumente restritas por
questões financeiras (custos elevados para o usuário), ou institucionais (serviço de qualidade baixa
pelo fornecedor). Como resultado, circunscreve-se o acesso de qualidade às áreas da população de
maior renda (Sorj & Guedes, 2008), o que privilegia espaços urbanos e, especialmente, as grandes
cidades. Mesmo nesses espaços, a variação de disponibilidade e qualidade é considerável,
especialmente quando se aproxima das regiões mais pobres. Deste modo, a concentração da oferta
desta ferramenta nessas áreas de maior renda leva ao agravamento de dinâmicas de exclusão já
presentes na sociedade e, provavelmente, de novos processos de exclusão. Por outro lado, estes
espaços facilitam a expressão de diversas liberdades básicas, principalmente relativas à expressão,
seja no sentido de abrir o fórum de debate nacional e internacional, dominado pela mídia
tradicional, para opiniões e construções pessoais, ou no sentido de disseminar discursos contrahegemônicos (Ventura, 2009). Esse aspecto do ciberespaço, enquanto facilitador de práticas de
expressão e combate a certas práticas de dominação, podem ser exemplificadas pelo fenômeno
social designado como Primavera Árabe, que incluiu Egito, Bahrain, Iêmen, Jordão, Líbia, Argelia,
Síria e Omã, em uma série de manifestações políticas (Stepanova, 2011; Mazzotti & Campos,
2014). A utilização da internet na disseminação e amplificação de vários destes eventos foi de
considerável importância por permitir a organização acelerada de manifestações presenciais,
possibilitar a comunicação instantânea entre os integrantes (Stepanova, 2011; Mazzotti & Campos,
2014) e, também, por facilitar que os manifestantes divulgassem textos, imagens e vídeos referentes
ao que ocorria instantâneamente, em nível nacional e internacional. Similarmente, a internet teve
papel significativo tanto nos movimentos designados por “Occupy Movement” que ocorreram ao
redor do mundo, contando com organização e divulgação de conteúdo (streaming de vídeos, fotos,
etc.), quanto nas manifestações de 2013, e posteriores, no Brasil, sendo as redes sociais utilizadas
como centro de organização e propagação de toda sorte de movimento político. Em seu aspecto de
propagação de informação, as ferramentas disponibilizadas pela internet diluem o poder
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argumentativo que até então ficava centrado na mídia tradicional, permitindo aos seus usuários
maior espaço na “queda de braço” das construções da significação de símbolos, crenças,
informação, conhecimentos e condutas (Mazzotti & Campos, 2014). A participação política, seja ela
física ou digital, é um conceito um pouco complicado de se definir, devido à variação na
importância atribuída a determinadas ações em diferentes culturas. Por exemplo, existe uma
interpretação mais tradicional deste conceito pautada em ações relacionadas às campanhas políticas,
votação e contato com representantes políticos (Valenzuela, Kim & Zúñiga, 2012), enviesada aos
contextos democráticos com acesso à determinados recursos financeiros e sociais, que não são
norma ao redor do mundo. Estas formas de participação destacam o período de eleições, que é sem
dúvida um processo importantíssimo da participação política em contextos democráticos, mas
ignora os períodos entre eleições, onde participação política continua ocorrendo (Feezell, 2016).
Ainda, minimizam a importância de outras modalidades de participação política que extrapolam
questões relativas ao voto ou ao apoio partidário. Considerando estas questões, talvez evitar
delimitações muito específicas do que é participação política seja mais interessante, especialmente
se o objetivo é a análise deste fenômeno em um nível mais amplo, caso de questões com variações
culturais em um país de dimensões continentais, como o Brasil. Nesta linha de pensamento, definese participação política, para fins deste trabalho, como qualquer ação tomada por pessoas com a
intenção ou o efeito de influenciar qualquer tipo de ação governamental ou política (Valenzuela,
Kim & Zúñiga, 2012), incluindo a busca ou a propagação de informações e conhecimentos de
caráter político (Feezell, 2016) e a exposição destes comportamentos para outras pessoas (através de
conversas, convites a eventos, posts em redes sociais, etc.), incentivando a prática de outros por
contágio comportamental (Carneiro, 2015). Considerando que as diversas formas de participação
política não são unicamente físicas ou digitais, existindo e transitando entre ambos os espaços, cada
vez menos delimitados conforme a tecnologia avança, a questão central deste trabalho é se há
alguma correlação entre a prática de participação política no contexto digital e no contexto físico
nos grandes centros urbanos brasileiros.
Objetivos
Identificar se há correlação entre participação política no contexto digital e a prática de participação
política no contexto físico. Identificar se a participação política online pode levar à participação
política off-line, ou vice-versa.
Método
A pesquisa se dará mediante questionário objetivo elaborado em formato de survey, que será
divulgado no Facebook partindo do círculo social do autor, expandindo, a partir daí, por meio de
compartilhamentos. A aplicação do instrumento pela via online vem acompanhada de uma série de
problemas, como a distribuição do acesso ao contexto digital, inevitavelmente excluindo uma
parcela significativa da população brasileira. Ainda, a possibilidade de responder ao instrumento em
diversos meios (smartphones, computadores e tablets, de diferentes dimensões físicas) pode acabar
impactando nos resultados obtidos (Dillman, 2015), reduzindo ainda mais qualquer tipo de controle
sobre o contexto de aplicação. Apesar destas problemáticas, a aplicação de surveys online implica
em uma série de vantagens que possibilitam que um estudo como este possa ser realizado com
recursos mínimos. Primeiramente, usar a internet como intermediária permite acesso a um grupo
enorme de sujeitos e, ainda, permite alcançar diversos grupos de indivíduos que seriam de difícil
acesso presencial (Wright, 2006). No contexto específico desta pesquisa, encontrar sujeitos que
usam a internet como ferramenta de participação política é relativamente fácil, como é também o
acesso a elas através de redes sociais digitais independente de onde se encontrem geograficamente,
enquanto que alcançar o mesmo resultado físicamente teria custo consideravelmente maior (Wright,
2006). Não é ignorado o enviesamento inicial deste método de propagação, dado que ocorreria na
rede social do pesquisador e, portanto, poderia tender para opiniões similares às deste. Contudo,
espera-se que conforme o instrumento seja compartilhado e, portanto, se distancie do círculo social
do autor, este enviesamento inicial torne-se pouco significativo. Não há delimitação, propriamente
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dita, das características demográficas destes sujeitos (além de serem maiores de idade), contudo, o
estudo de viabilidade realizado demonstrou presença mais significativa de sujeitos entre 18-40 anos,
de classe média e de nível de educação superior. Espera-se que a propagação do instrumento
ocasione a participação de mais pessoas de outros níveis econômicos e de escolaridade. Objetiva-se
acesso considerável a participantes de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. O número de
participantes esperados é de, no mínimo, 1000.
Resultados Esperados e Implicações
Espera-se que, de um modo ou de outro, a aplicação deste questionário esclareça um pouco mais a
questão da participação política on e offline no contexto urbano brasileiro. Caso haja correlação
entre a participação política digital e física, poderia-se entender ou que pessoas que participam
politicamente o fazem através de todos os meios que se encontram disponíveis a ela, implicando na
limitação da participação política de pessoas que não possuem acesso a esses meios, ou que as
ações em um desses espaços podem incentivar a participação política no outro. Caso essa correlação
não exista, poderia implicar em uma certa quantidade de pessoas sendo mais ou menos propensas a
participar politicamente em um meio ou outro, dependendo dos resultados, neste caso a exclusão de
uma parcela da população das ferramentas digitais implicaria em uma limitação drástica da
participação política da parcela da população que tende ao comportamento político por vias digitais.
De qualquer modo, a limitação de acesso a um espaço tão amplo de comunicação e informação
provavelmente implicará em alguma forma de déficit de participação social e política, sendo a
principal questão para este trabalho se esta restrição ocorreria no sentido de apenas limitar os modos
de expressão de sujeitos que participam, de qualquer modo, por outros meios, ou no sentido de
excluir do debate, completamente, aqueles que só participam politicamente através do espaço digital
ou, ainda, no sentido de impossibilitar acesso à um contexto que poderia levar o sujeito a participar
no outro.
Palavras-chave: Ciberespaço, Redes Sociais, Participação Política.
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TRABALHOS

PERIGOSOS:

Introdução: O uso de testes no ambiente de trabalho representa um desafio aos profissionais que a
ela se dedicam, sendo parte deste desafio em função da disponibilidade reduzida, no contexto
nacional, de instrumentos específicos, ou com normas elaboradas para utilização no contexto das
organizações (Baptista, Rueda, Castro, Gomes, & Silva, 2011; Hazboun, & Alchieri, 2014). No
âmbito do trabalho, além das questões de validade e aplicabilidade dos testes, tem-se as
consequências sociais da avaliação psicológica (AERA, APA, NCME, 2014), seja nos processos
seletivos, seja nas avaliações dos trabalhadores, ou mesmo em procedimentos periciais relacionados
à previdência social ou à justiça do trabalho. Em outros termos, a avaliação psicológica no trabalho
apresenta impactos pessoais, sociais e materiais diretos na vida dos trabalhadores. Tal quadro se
intensifica em contextos peculiares de trabalho, cujas características implicam em condições
laborais especiais, bem como em exigências singulares aos trabalhadores em termos de
competências e características pessoais, a exemplo dos trabalhos com alto risco ou chamados de
trabalhos perigosos (Guimarães, Martins, & Botelho, 2013). Os contextos de trabalho perigoso são
caracterizados por situações que expõem os indivíduos a riscos de lesão ou morte em decorrência
dos agentes do ambiente, métodos de trabalho ou aumento das chances de acidentes (Baruki, 2015).
Nestas condições, a interação entre fatores do ambiente de trabalho, características pessoais e
comportamentais dos trabalhadores potencializam ou minimizam os riscos de acidentes (Geller,
2016), sendo necessário, portanto, que sejam analisados em prol de uma cultura de segurança
(Madalozzo, & Zanelli, 2016). No cenário brasileiro, este entendimento foi incorporado pela
determinação da obrigatoriedade da realização de avaliações psicossociais para trabalhadores que
ocupem atividades de risco, processo esse regulamentado pela Norma Regulamentadora 33:
Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados (2006); e pela Norma Regulamentadora
35: Trabalho em Altura (2012). O trabalho em espaços confinados é aquele executado em qualquer
área ou ambiente não projetado para ocupação humana, que possua meios limitados de entrada e
saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a
deficiência ou enriquecimento de oxigênio (Rekus, 1994); e o trabalho em altura compreende toda
atividade executada acima de dois metros do nível inferior, onde haja risco de queda (NR 35, 2012).
Nesse cenário, o Ministério do Trabalho e Emprego (2011) recomenda, por ocasião dos exames
médicos, que além da anamnese cuidadosa, o comportamento do trabalhador seja observado, pois
“um ânimo deprimido ou exaltado (euforia), distração, irritabilidade, podem ser sinais de patologias
mentais capazes de colocar em risco a própria integridade física e a do grupo” (Garcia, & Neto,
2013, p. 41), e se constatados deve-se solicitar uma avaliação psicológica para dar suporte à decisão
médica quanto à aptidão ou não para o trabalho. Entretanto, para avaliação requerida não se
encontram disponíveis instrumentos desenvolvidos especificamente para essa finalidade, tampouco
para essa população de trabalhadores, características desejáveis em testes destinados ao contexto do
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trabalho, preferencialmente com evidência preditiva (AERA, APA, NCME, 2014). Algumas
propostas para essa avaliação têm sido apresentadas, como, por exemplo, o modelo proposto pelo
Serviço Social da Indústria- SESI, centrado na utilização de testes e escalas para identificação de
psicopatologias impeditivas, normalmente com instrumentos desenvolvidos para a área clínica –
escalas de depressão e ansiedade (Guimarães, Martins, & Botelho, 2013), ou em avaliações do
ambiente laboral, com ênfase na identificação de riscos psicossociais no trabalho (Ueda, & Silva,
2013). Isso posto, identifica-se a necessidade de um instrumento de avaliação orientado para as
características necessárias ao bom desempenho nestes ambientes. Desta forma, observa-se uma
lacuna em relação ao estudo do comportamento humano em trabalhos perigosos no país (Bley,
2014; Madalozzo; Zanelli, 2016); e à falta de instrumental de trabalho para os psicólogos do meio
organizacional (Baptista, et al, 2011). Observa-se que psicólogos se baseiam nos instrumentos
disponíveis no mercado e na experiência pessoal no uso de testes para atendimento das demandas
organizacionais (Pereira, Primi, & Cobêro, 2003; Primi, & Alchieri, 2005), embora esses não
apresentem estudos que evidenciem validade para tal contexto. Geller (2016) aponta que a
segurança no trabalho, em especial em situações de risco, apresenta um forte componente
individual, e que a autoestima, o autocontrole, o otimismo e o pertencimento ao grupo são a base do
comportamento seguro nestas situações de trabalho. Considerando o contexto de trabalho perigoso,
estas dimensões se justificam pela necessidade de autopreservação evidenciada pela autoestima
(Geller, 2016); pela necessidade de comportamentos menos impulsivos e mais ponderados,
característicos do autocontrole (DePasquale, & Geller, 2000); por atitude mais positiva ante
situações potencialmente estressoras, características do otimismo (Kirschenbaum, Oigenblick, &
Goldberg, 2000); e pela relação estabelecida com o grupo de trabalho evidenciada na sensação de
pertencimento (Clarke, & Robertson, 2008). Da mesma forma identificam-se características como a
conscienciosidade, entendida como fator de personalidade, que apresenta evidências de correlação
com menor riscos de acidentes (Cellar, Nelson, Yorke, & Bauer, 2001; Henning, et al 2009; Clarke,
& Robertson, 2008). Estes cinco fatores – autoestima, autocontrole, otimismo, sensação de
pertencimento e conscienciosidade, possibilitam a proposição de um modelo de cinco fatores
preditores do comportamento seguro em trabalhos perigosos, cuja validação pode contribuir para o
entendimento do trabalho em condições especiais, além de possibilitar intervenções com vistas a
promoção da qualidade de vida e saúde do trabalhador. Objetivos: Esta proposta tem por objetivo
geral a construção de um instrumento psicométrico para avaliação de comportamento seguro a
partir modelo de cinco fatores - autoestima, autocontrole, otimismo, sensação de pertencimento e
conscienciosidade. Como objetivos específicos espera-se analisar a adequação do modelo teórico
proposto, analisar a dimensionalidade do instrumento construído, bem como de suas propriedades
psicométricas e evidências de validade. Método: A construção do instrumento ora proposto se
baseará nas etapas definidas por Pasquali (1999) que incluem procedimentos teóricos,
procedimentos empíricos/experimentais e procedimentos analíticos/estatísticos. A construção dos
itens do instrumento (procedimentos teóricos) será a partir de uma análise da literatura e de grupos
focais com trabalhadores em trabalhos perigosos para identificação dos requisitos necessários para
bom desempenho nestas condições laborais (Pasquali, Faiad, & Freitas, 2015), uma vez que a
participação dos trabalhadores é crucial no processo construção de testes desta natureza (AERA,
APA, NCME, 2014). Prevê-se a construção de 20 itens por dimensão, perfazendo 100 itens iniciais,
que para análise de conteúdo, serão submetidos a três juízes especialistas da área de psicologia
organizacional e saúde e segurança no trabalho para avaliação qualitativa, além da mensuração do
coeficiente de validade de conteúdo, tendo por ponto de corte itens com coeficiente inferior a 0,60
(Hernandez-Nieto, 2002), além disso, aos juízes será solicitada a análise das definições constitutivas
do construto. A segunda versão será submetida a uma amostra de trabalhadores para análise
semântica, ou seja, se os itens são compreensíveis para o público a que se destina (Pasquali, 1999).
Os procedimentos experimentais incluem a busca de evidências de validade com base na estrutura
interna do instrumento, com a aplicação a uma amostra de 1000 profissionais que atuam em
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trabalhos perigosos (eletricitários, trabalhadores da construção civil, trabalhadores em manutenção
de obras de infraestrutura) de organizações públicas e privadas. Dentro dos procedimentos
analíticos, os dados serão analisados por meio de análises fatoriais exploratória e confirmatória,
com vistas a identificação e testes das dimensões do instrumento, além de identificar itens que
podem ser descartados (Pasquali, 2012). Ainda como procedimento analítico, será realizado
concomitantemente à aplicação do instrumento, o levantamento da ocorrência de acidentes de
trabalho sofridos pelos trabalhadores, cujos dados serão analisados por meio de análise de
regressão, para estabelecimento de evidências de validade concorrente uma vez que ambas medidas
serão coletadas ao mesmo tempo (Pacico, & Hutz, 2015) e validade de critério, uma vez que estes
registros podem ser utilizados como medida indireta do comportamento seguro (Berkhout, &
Damen, 2016). Resultados esperados e implicações: Do ponto de vista teórico, espera-se contribuir
com o desenvolvimento da área de medidas em um contexto ainda pouco explorado da avaliação
psicológica. Ainda do ponto de vista teórico, este projeto poderá subsidiar modelos teóricos em
psicologia da segurança e da saúde ocupacional. Por fim, a contribuição prática deste trabalho está
prevista na forma de um instrumento com evidências de validade de construto e consequencial para
pesquisadores e profissionais atenderem às demandas crescentes de avaliação neste contexto
específico de trabalho.
Palavras-chave: avaliação psicológica, psicometria, psicologia organizacional, comportamento
seguro, trabalhos perigosos
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Introdução: A resolução de conflitos em relacionamentos interpessoais é um evento comum no dia a
dia das pessoas. Como estratégia para resolução desses conflitos, geralmente as pessoas se utilizam
de desculpas, definidas como explicações usadas para propósitos de autosserviço, com o fim de
reduzir a responsabilidade pessoal por uma falha social (Schlenker, 1980). Weiner (1986) propôs
que desculpas envolvem comportamentos que visam promover percepções específicas de
atribuições de causas, dessa forma, as desculpas podem ser entendidas como estratégias de
gerenciamento de impressão. Weiner, Amirkhan, Folkes and Verette (1987) demonstraram que
desculpas tendem a ser mais aceitas se apresentarem propriedades que façam a falha social a que se
referem parecer menos intencional. Dessa forma, desculpas que implicam em causas externas,
instáveis e/ou incontroláveis são julgadas como “boas”, enquanto aquelas que implicam em causas
internas, estáveis e/controláveis são julgadas como “ruins”. No entanto, a literatura tem mostrado
que nem sempre as pessoas utilizam desculpas “boas” ao invés de desculpas “ruins” (e.g. Weiner,
2006; Franco, Iglesias & Melo, 2014). De acordo com Higgins e Snyder (1991), perceber a
realidade com precisão é considerado como um marco da saúde psicológica. Dessa forma, as
atribuições causais que as pessoas formam sobre eventos de relevância pessoal podem ser
influenciadas tanto pelas suas necessidades de autoestima quanto pela necessidade de formar
informações precisas e válidas sobre as suas características e habilidades. Snyder e Higgins (1988)
complementam essa noção ao dizer que as pessoas normais sistematicamente podem distorcer
informações, não só para evitar consequências de um comportamento, mas também para distanciar
o self de atos ou resultados que ameacem a imagem de si mesmos ou que ameacem a sua sensação
de autocontrole. O uso de desculpas, por fim, será sensível às necessidades pessoais de evitar
consequências ruins assim como de manter uma imagem de si mesmo compatível com a autoestima.
A partir dessas definições, é possível fazer algumas predições sobre o que pode ser esperado no
processo de dar desculpas. Primeiro, é de se esperar que desculpas de causa externa sejam
preteridas às desculpas de causa interna pelas pessoas em geral, com pouca sensibilidade a situações
específicas. Em segundo lugar, há alguma característica disposicional que pode predizer o uso de
desculpas. Por fim, a caracterização das desculpas como “boas” ou “ruins” (ou como livres de risco
e incerteza ou com maiores riscos e incertezas) pode predizer o uso de desculpas. Para testar a
hipótese de que tipos distintos de desculpas são avaliados de formas distintas, podem ser utilizadas
duas estratégias. A primeira seria por meio de um paradigma para testar um efeito de ordem
(Moore, 2002) e a segunda por meio de análise de preferência por meio de escalonamento
multidimensional Bayesiano (BMDS, Oh & Raftery, 2001). Ao pedir que um participante julgue a
usabilidade de um par seriado de desculpas de tipos distintos, caso um tipo de desculpas seja
preferido ao outro, é de se esperar que a usabilidade desses tipos seja distinta, a depender da ordem
que forem avaliados. Já o método de escalonamento multidimensional é amplamente utilizado na
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literatura psicológica para a estimação da distância psicológica entre construtos (e.g., Segalowitz,
Doucerain, Meuter, Zhao, Hocking & Ryder, 2016). Dado o caráter ainda exploratório das
pesquisas sobre o processo de dar desculpas, são poucas as variáveis disposicionais que podem ser
propostas de forma robusta para testar a influência delas sobre o uso de desculpas. Dessa forma,
para testar a segunda predição, pode ser utilizado um modelo Bayesiano hierárquico de misturas
latentes (Lee & Wagenmaker, 2013). Um modelo de mistura latentes utiliza técnicas de modelagem
para a predição da possibilidade de uma variável latente que representa subpopulações, sendo o
pertencimento a tais subpopulações não conhecidos, ser inferida a partir dos dados (McLachlan &
Peel, 2004). O modelo aqui proposto é um caso especial desse tipo de técnicas, chamado análise de
classes latentes (ACL). Nesse caso, as classes latentes identificadas pelo modelo servem tanto para
identificar os tipos de ações realizadas (ou questão respondidas, como no caso de uma análise
fatorial) quanto o pertencimento dos participantes a tais classes. Por fim, para a terceira predição,
Townsend, Silva, Spencer-Smith e Wenger (2000) introduziram um novo paradigma para estudar as
interações entre categorização e tomada de decisão. Inicialmente, este paradigma foi utilizado para
testar um modelo de Markov, mas, subsequentemente, ele foi estendido para comparações entre os
modelos Markov e quântico (Busemeyer, Wang & Lambert-Mogiliansky, 2009). A ideia geral é que
um grupo de participantes fará um conjunto de tarefas de categorização seguida por decisão,
enquanto o outro grupo irá apenas fazer a tarefa de decisão. De acordo com a lei da probabilidade
total, é esperado que a probabilidade das consequências possíveis em ambas as condições não se
difira. O modelo de Markov prediz que não há essas diferenças, enquanto o modelo quântico prediz
diferenças nas probabilidades das consequências. Psicologicamente, a diferença é que o modelo de
Markov postula que as pessoas fazem uma caracterização implícita antes da decisão, enquanto o
modelo quântico não pressupõe essa caracterização implícita. Objetivo: Com base no modelo
atribucional de Weiner (2006), o objetivo desta pesquisa é testar modelos de tomada de decisão que
avaliem consequências e pressupostos sobre o uso de desculpas, voltados para a categorização
distinta de desculpas internas e externas, variáveis motivacionais que predizem o uso de desculpas e
do efeito da categorização explícita de um tipo de desculpa sobre o seu uso. Método: Para que o
estudo cumpra o objetivo proposto, foram conduzidos dois estudos e está se elaborando um terceiro,
um para cada predição previamente apresentadas. No primeiro estudo, participaram 63 estudantes
universitários. Oito desculpas em quatro contextos diferentes foram usadas como estímulos, sendo o
instrumento respondido por computador. Em primeiro lugar, era mostrado o contexto de atraso para
um compromisso e uma das desculpas, interna ou externa, em ordem aleatória. Segundo, eram
mostrados todos os outros contextos e suas desculpas, também em ordem aleatória, que deveriam
ser julgadas numa escala de avaliação que ia de 0 a 10 sobre o quão adequada a dada desculpa era.
No segundo, participaram 92 estudantes universitários. Foram utilizadas oito das dez desculpas do
estudo anterior (duas para cada contexto), apresentadas num computador em ordem aleatória e foi
simplesmente perguntado aos participantes se eles usariam ou não a desculpa apresentada. Para o
terceiro estudo, pretende-se coletar ao menos 26 participantes, de acordo com Busemeyer, Wang e
Lambert-Mogiliansky (2009), e utilizar os estímulos dos outros dois estudos. Resultados esperados
e implicações: No primeiro estudo, primeiramente, o modelo quântico apresentou uma interferência
negativa para as desculpas internas (IntU = - 0,015), além de passar nos testes de ajuste, z = 0,085,
p = 0,46. Já o BMDS mostrou que as desculpas internas mostram menores distâncias entre si do que
entre desculpas externas (tendência também observada nas desculpas externas): distância média
entre internas = 0,32; distância média entre externas = 0,31; distância média entre tipos diferentes =
0,40. No segundo estudo, o modelo categorizou as desculpas com suas classificações teóricas. Além
disso, identificou-se que 88% dos participantes apresentavam maior tendência de usar (52,31%)
desculpas externas do que de usar (10,27%) internas. A partir desses resultados, no terceiro estudo,
espera-se que a categorização explícita não altere a probabilidade de uso das desculpas, o que
implica em melhor ajuste para o modelo de Markov do que para o modelo quântico. Esses
resultados têm como implicação teórica a demonstração de certas predições ainda não testadas na
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literatura e como implicação metodológica a demonstração da possibilidade do uso de modelos
quantitativos para predições mais precisas de relações entre as variáveis relevantes ao tema.
Palavras-chave: desculpas, modelagem, tomada de decisão social.
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Introdução. Segurança pública é uma temática que tem atraído cada vez mais atenção de
governantes, pesquisadores e da população em geral, seja no cenário internacional ou no contexto
brasileiro. Esse fato pode ser verificado através de meios de comunicação diversos, em que
certamente será encontrado alguma matéria sobre segurança pública e polícia. Soma-se a isso a
importância da segurança pública para o bom desenvolvimento das atividades do Estado, refletindo
o papel constitucional que a polícia desempenha na garantia e preservação da segurança e ordem
públicas. Justifica-se, assim, a realização de pesquisas científicas, cujo objeto recaia nas instituições
de força consentida e comedida, como as polícias, com o objetivo de obter uma melhor
compreensão das minúcias dessas organizações e de seus agentes, utilizando-se para tanto, o
arcabouço teórico-metodológico da Psicologia Social, do Trabalho e Organizações, cujos resultados
possam ser convertidos em políticas e práticas que almejem a melhoria na prestação de seus
serviços. Nesse ponto de vista, o tema estudado é relevante, já que é rara a realização de pesquisas
na área de avaliação psicológica, em âmbito organizacional ou trabalho, no contexto da segurança
pública, pois, embora se tenha avanços significativos na área, há ainda carência de pesquisas sobre
causas e consequências de comportamentos considerados adequados ou não por parte de policiais
(Moura, Júnior, Caetano & Albuquerque, 2012). Na Psicologia, a pesquisa em valores humanos é
realizada há um longo período, além dela, diversos ramos da ciência têm pesquisadores dedicados
ao seu estudo. Nesse sentido Torres, Schwartz e Nascimento (2015) ensinam que “diversos teóricos,
como sociólogos (e.g. Williams, 1968) e antropólogos (Kluckhon, 1951) já entendiam os valores
como critérios que as pessoas usam para avaliar suas ações, outras pessoas e eventos”. (Torres et at.,
2015, para.1). Valores podem ser conceituados como crenças relativamente estáveis, ligadas à
emoção e que geram sentimentos, um constructo motivacional que orienta atitudes das pessoas
(Rokeach, 1968; Schwartz, 1992). Segundo Torres et al. (2015), “pertence a Rokeach (1973) o
primeiro esforço no sentido de se medir os valores no âmbito da Psicologia” (para.3). Além dele,
Hofstede (1980) também se destacou na pesquisa em valores, estudando-os em nível cultural de
análise, identificando dimensões culturais ou agregações de valores, que conferiram a cultura um
caráter de variável preditora”. (Torres et al, 2015). Ademais, Torres et al. (2015) apontam a
importância de Schwartz, reforçada por diversos autores, bem como proeminentes revistas da área,
que consideram sua teoria de valores humanos básicos como um marco no estudo dos valores na
psicologia. Ele a desenvolveu propondo uma teoria unificadora para o campo da motivação
humana. Recentemente esta foi revisada, com seu desdobramento em dezenove potenciais valores
conceitualmente distintos, que representam um contínuo de motivações de maneira mais
particularizada, desenvolvendo um instrumento chamado de Portrait Values Questionnaire –
Refined (PVQ-R) (Schwartz et al., 2012). Assim como os valores, as atitudes também têm sido alvo
de estudos há muito tempo na psicologia social, tendo sua utilidade destacada para a predição de
comportamentos importantes na sociedade (Pimentel, Torres, & Günther, 2011). Existe uma relação
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próxima entre valores e atitudes, estando interligados no sistema cognitivo do indivíduo. Os
primeiros constituem-se na disposição de uma pessoa, assim como a atitude, mas mais fundamental
que esta e frequentemente subjacente a ela (Rokeach 1981, p. 100). Ros (2006) acrescenta que “os
valores, tanto pessoais como os culturais, parecem estar vinculados de forma direta e indireta a
diferentes aspectos do comportamento humano” (Ros, 2006, pp. 87-88). Então, entende-se relevante
o estudo dos valores como preditores de atitudes e comportamento. E nessa perspectiva, outros
fenômenos bastante relevantes que podem ser mensurados em nível de atitudes são as metas de
autoimagem e compaixão, bem como o comprometimento organizacional. Nesse sentido, um dos
constructos mais estudados em Psicologia é o self, que pode ser considerado uma parte essencial da
na relação entre o indivíduo e o sistema social, o seu posicionamento na sociedade. Baumeister
(2010) ensina que “muito da autorregulação envolve manter nosso comportamento na busca de
alcançar metas. As pessoas têm mais de uma meta e parte de gerenciamento pessoal é efetivamente
o malabarismo na busca de suas diferentes metas” (p. 164). E nesse prisma, destacam-se as metas
de autoimagem e compaixão. De acordo com Crocker e Canevello (2008), “metas de compaixão
envolvem um foco sobre os outros no sentido de apoio, não para obter algo para si mesmo, mas
deixar de se autoconsiderar, visando o bem-estar dos outros” (p. 557). Portanto, quando as pessoas
têm metas de compaixão, elas querem ser uma força construtiva em suas interações com os outros,
evitando prejudicá-los (Crocker, 2011; Crocker & Canevello, 2008, 2012; Canevello & Cocker
2015). Por outro lado, quando têm metas de autoimagem, querem construir, manter e defender as
imagens públicas e privadas desejadas para si mesmas, para ganhar ou obter algo. Em contextos
sociais, também querem que os outros as reconheçam e reconheçam suas qualidades (Crocker 2011;
Crocker & Canevello, 2008, 2012; Canevello & Cocker 2015). Para mensurar esse constructo
desenvolveram um instrumento denominado compassionate and self-image goals scale (Crocker &
Canevello, 2008). Assim como os dois anteriores, comprometimento organizacional tem sido uma
questão frequente levantada pelos profissionais preocupados com as organizações e seus recursos
humanos. Estar comprometido pode estar relacionado com comportamentos extremamente
variados. (Bastos, Brandão & Pinho,1997). Exemplos desses significados são citado por Bastos et
al. (1997): “o desejo de permanecer, de continuar, de ter orgulho por pertencer; a identificação, o
apego, o envolvimento com objetivos e valores; e o engajamento, exercer esforço, empenho em
favor de”. (Bastos, Brandão & Pinho, 1997, p. 105). Suas características podem estar sustentadas
em bases diferentes, quais sejam: instrumental, normativa ou atitudinal-afetiva. (Puente-Palacios &
Vieira, 2010). A primeira delas apresenta a ideia de permanecer na organização, após o cálculo dos
custos envolvidos no afastamento dessa linha; a segunda, por sua vez, traz a noção de afeto para
com a organização, o que estimula o indivíduo a permanecer porque gosta, compartilha valores e se
envolve com os papéis organizacionais; e a terceira, por sua vez, sugere que, em alguns casos, o
indivíduo permanece na organização por se sentir obrigado, após internalização das suas normas.
No Brasil, Bastos se destaca na pesquisa nesse campo, partindo principalmente de seu trabalho
seminal na temática, em 1994, quando estudou sobre múltiplos comprometimentos no trabalho.
Também desenvolveu uma escala que tem sido aprimorada ao longo dos anos, sendo sua última
versão, denominada a escala de comprometimento organizacional, validada recentemente (Bastos &
Aguiar, 2015). A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) é a responsável pelo policiamento
ostensivo e garantia da ordem pública na Capital do Brasil. Dessa forma, sua atuação efetiva é
primordial para a estabilidade não somente em âmbito Distrital, mas também Federal. Ela é uma
instituição permanente, fundamentada nos princípios da hierarquia e disciplina, essencial à
segurança pública do DF e, ainda, força auxiliar e reserva do Exército nos casos de convocação ou
mobilização, organizada e mantida pela União. Portanto, a pesquisa terá como objeto o policial
militar do Distrito Federal. E de tudo exposto, entende-se ser oportuno mensurar a relação entre as
variáveis de valores humanos, metas de autoimagem e compaixão e comprometimento
organizacional na PMDF. E caso exista uma correlação entre essas variáveis, haveria predição entre
valores humanos e comprometimento organizacional? Poderiam as metas de autoimagem e
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compaixão exercer o papel de moderador ou mediador nessa correlação? Objetivos. Portanto, o
objetivo geral dessa pesquisa é mensurar se valores humanos são capazes de predizer metas de
autoimagem e compaixão, influenciando o comprometimento organizacional na PMDF. Assim,
objetiva-se mensurar o papel moderador ou mediador das metas de autoimagem e compaixão na
correlação entre a valores humanos e o Comprometimento Organizacional na Polícia Militar do
Distrito Federal. Método. A pesquisa a ser desenvolvida tem como temática valores humanos, metas
de autoimagem e compaixão e comprometimento organizacional na PMDF. Ela será do tipo
quantitativa, com amostra não-probabilística, por conveniência. Para o cálculo da amostra serão
utilizados o cálculo para populações finitas (Richardson, 2012), além de softwares disponíveis para
esse fim. Visando obter um caráter de generalização na pesquisa, a amostra compreenderá policiais
militares (oficiais e praças) que trabalham em funções administrativas e operacionais na Polícia
Militar do Distrito Federal. A coleta de dados se dará por meio de um questionário enviado por email aos participantes. Entretanto, para divulgar a realização da pesquisa e ter acesso ao e-mail dos
participantes, serão visitadas unidades policiais militares para fixação de cartazes com intuito de dar
ciência a todos da importância de participar da pesquisa e sensibilizar o máximo possível de
sujeitos, de forma que respondam o questionário. O instrumento será composto pelo PVQ-R
(Schwartz, 2012), adaptado com evidências de validade para uso no Brasil por Torres et al. (2015);
pela escala de metas de autoimagem e compaixão (Crocker & Canevello, 2008), que passa por
processo de tradução e adaptação conduzido por este aluno; e pela escala de comprometimento
organizacional (Bastos & Aguiar, 2015), além de questões sociodemográficas. Por fim, a análise
dos dados obtidos será realizada por meio do SPSS (Statistical Package for the Social Sciences),
versão 20. Pretende-se explorar as variáveis da pesquisa por intermédio de estatísticas descritivas e
inferenciais, notadamente, cálculo de frequências, médias, análises correlacionais, análise de
diferença de médias, regressão simples e múltiplas. Além disso, poderá ser utilizada a modelagem
por equações estruturais, como forma de se verificar o ajuste dos dados ao modelo proposto. Para
tanto, será utilizado o software AMOS 20. Resultados esperados e implicações. Os resultados
esperados referem-se, primeiramente, à busca de evidência de validade da escala de metas de
autoimagem e compaixão, cujo processo de tradução e adaptação já está em andamento e que, após
seu término, possa ser usada na pesquisa desenvolvida na PMDF. Em relação ao objetivo geral,
espera-se que os valores sejam capazes de predizer as metas de autoimagem e compaixão e o
comprometimento organizacional na amostra de policiais da Corporação. Especificamente, esperase que as metas de autoimagem e compaixão sejam mediadoras/moderadoras da relação entre os
valores e o comprometimento organizacional de policiais militares do DF. Assim, podem-se
confirmar algumas hipóteses, como por exemplo, que os policiais militares que tenham valores mais
destacados para conservação e autotranscedência possuam mais ressaltadas suas metas de
compaixão e, portanto, maior comprometimento organizacional.
Palavras-chave: Polícia Militar do Distrito Federal, valores humanos, metas de autoimagem e
compaixão, comprometimento organizacional.
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Introdução: Há diferentes proposições teóricas para definição do construto personalidade. O modelo
dos Cinco Grandes Fatores de personalidade é baseado na teoria dos traços. A partir desta teoria,
supõe-se que é possível definir quais sejam os traços de personalidade mais constantes em alguém,
ou seja, se faz uso da descrição de traços que podem ser utilizados para descrever um indivíduo
(Pinho & Guzzo, 2003). Segundo Rebollo e Harrys (2006), a personalidade seria considerada como
um padrão de comportamento típico de uma pessoa, diferenciando-a de outras e mostrando-se
relativamente estáveis e constantes em cada pessoa. Este modelo tem se mostrado bastante robusto.
Estudos empíricos em diferentes países e culturas apontam a possibilidade de manutenção desta
distribuição fatorial para aferir o construto personalidade, apesar das diferenças culturais e
linguísticas (McCrae & Costa, 1997), tendo essa estabilidade do modelo impulsionado estudos
transculturais sobre personalidade. A partir desta teoria, Sampo V. Paunonen, Douglas N. Jackson e
Michael C. Ashton, do Departamento de Psicologia da University of Western Ontário, Canadá,
elaboraram o Five Factor Nonverbal Personality Questionnaire (FF-NPQ). Trata-se de um
instrumento não verbal de personalidade, composto por 60 itens pictóricos (desenhos) onde são
mostradas diversas situações para que o indivíduo que responde ao teste se posicione sobre cada
uma delas, avaliando-as por meio de uma escala do tipo Likert de sete pontos. Baseado no modelo
dos Cinco Grandes Fatores de personalidade (McCrae & John,1992), avalia as dimensões de
abertura à experiência, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e neuroticismo. O primeiro
fator, abertura à experiência, pode ser definido como uma tendência a experimentar coisas novas,
curiosidade e apreço à intelectualidade. Conscienciosidade, como uma tendência à autocontrole na
realização das tarefas que possam conduzir à um objetivo, responsabilidade e competência.
Extroversão, tendência a ser ativo, comunicativo e buscar a interação com outros. Amabilidade,
tendência a mostrar altruísmo, empatia e comportamentos pró sociais. Neuroticismo, tendência a
emoções negativas, instabilidade emocional, depressão e impulsividade (Natividade & Hutz, 2015).
Nas pesquisas de validação em seu país de origem, o FF-NPQ demonstrou um índice de
consistência interna satisfatório, de 0,82, e a validade convergente observada com o teste de
personalidade NEO-FFI indicou resultados considerados também satisfatórios, variando entre 0,45 e
0,59 com uma média de 0,52 (Paunonen, Jackson & Ashton, 2004; Rong & Paunonen, 2008).
Instrumentos psicológicos não verbais incluem nas possibilidades de avaliação psicológica, parte
importante da população como analfabetos funcionais, imigrantes, pessoas que tenham dificuldades
na leitura e tantos outros casos que não estariam devidamente contemplados em uma testagem
psicológica caso ela fosse composta apenas por instrumentos verbais. A Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios 2004/2013 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra
que o analfabetismo funcional alcança índices de 29,4% no Brasil, alcançando aproximadamente 59
milhões de brasileiros. Em seu documento “Alfabetização: Construindo o futuro” a UNESCO
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define analfabeto funcional como sendo alguém que consegue assinar seu nome, consegue ler
palavras e frases isoladas, mas não é capaz de interpretar o sentido dos textos (Wagner, 2000). É
neste contexto que se encontram parte importante de indivíduos que precisam passar por processos
de avaliação que demandam aplicação de instrumentos, como, por exemplo, vigilantes patrimoniais,
caminhoneiros, dentre outros. Aliado à essa realidade, uma análise de todos os instrumentos de
personalidade disponíveis no Brasil para uso em processos de avaliação psicológica, indica que
todos àqueles disponíveis são de caráter verbal, exigindo uma compreensão de leitura que parte
dessa população não possui. A título de exemplo, tem-se a Bateria Fatorial de Personalidade (BFP),
constituída de 126 itens que devem ser respondidos pelo sujeito que se submete ao teste a partir de
uma escala de sete pontos que vai de “Absolutamente não me identifico com a frase” até “Descreveme perfeitamente” (Nunes, Hutz & Nunes, 2010) e o Inventário Fatorial de Personalidade
(IFP),composto por 155 itens verbais respondidos utilizando-se uma escala de sete pontos que vai
de “Nada característico” a “Totalmente característico (Pasquali, Azevedo, & Ghesti, 1997). Estes e
as demais escalas e inventários que são hoje validados para uso no Brasil, tem boas características
de validade, inclusive as psicométricas e são utilizados em contextos organizacionais, clínicos e nas
demais áreas que demandem testagem e avaliação psicológica. Mas para que um instrumento
psicológico seja efetivamente útil, é necessário que ele seja compreendido pelo sujeito que será
testado (Pasquali, 1999). Neste sentido, esta pesquisa tem como objetivo realizar a tradução e
adaptação do instrumento Five Factor Nonverbal Personality Questionnaire FF-NPQ, bem como
identificar evidências de validade deste instrumento no Brasil. A tradução e adaptação de
instrumentos psicológicos para um novo país exige uma série de cuidados que precisam ser
observados. Trata-se de um processo complexo e faz-se necessário encontrar um meio termo entre
chegar à uma versão que seja adaptada ao novo contexto e, ao mesmo tempo, congruente com a
versão original do instrumento (Borsa, Damásio & Bandeira, 2012). Apesar das dificuldades
inerentes a este processo ele tem se tornado cada vez mais utilizado por conta dos ganhos obtidos a
partir de estudos transculturais. Estudos transculturais permitem comparações entres pessoas de
diferentes países e culturas (Borsa, Damásio & Bandeira 2012), oferecem então a oportunidade de
observar como se manifesta um construto psicológico a depender da cultura em que este está
inserido. Torna-se possível observar, inclusive, se há equivalência de um determinado construto em
diferentes culturas (Van de Vijver & Hambleton,1996), entretanto, os mesmos autores alertam para
o fato de que a equivalência do construto pode ser um dificultador em pesquisas transculturais.
Considerando a necessidade de tais cuidados ao tratar de adaptações de instrumentos psicológicos,
Gudmundsson (2009) alerta para o fato de ser comum a utilização de instrumentos psicológicos
traduzidos, mas não padronizados e validados para os novos contextos onde são aplicados o que
pode, segundo o autor, comprometer sua eficácia. Moura(2008) discute o fato de serem utilizados
no Brasil instrumentos compostos por itens que falam de uma realidade que pode não ser
encontrada no Brasil. Não se pode apenas assumir as propriedades psicométricas do um instrumento
original após o processo de tradução. É necessário buscar evidências empíricas de validade no país
em que se pretende utilizar o instrumento (Gudmundsson, 2009). Método: A análise do instrumento
terá como base a proposta de adaptação de instrumentos da International Test Commission (2010),
composta por dez orientações, embora com algumas adaptações por se tratar de um instrumento não
verbal. Inicialmente será realizada uma análise de juízes sobre cada um dos itens para análise da
compreensão dos itens e de adequação aos fatores. Este procedimento objetiva verificar se a
percepção dos itens é adequada ao contexto brasileiro, se os desenhos são compreendidos e se
evocam estímulos equivalentes aos que são evocados na população testada originalmente, bem
como sua distribuição fatorial conforme a proposição original dos autores do instrumento. Será
realizada a tradução com o suporte de bilíngues, via método de tradução reversa, apenas dos
comandos do teste e de seu manual de aplicação, uma vez que seus itens não são verbais. Após
tradução, um estudo piloto com amostra reduzida (60 pessoas) será conduzido para verificar as
possíveis necessidades de adaptação dos itens para o contexto brasileiro. Feitas as devidas
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adequações, será realizada uma coleta de dados para investigar as evidências de validade do
instrumento na amostra brasileira. O teste será aplicado de forma coletiva em um total de 800
pessoas, constituindo uma amostra por conveniência, composta por estudantes universitários,
profissionais de segurança pública, estudantes de cursos profissionalizantes que tenham cursado
apenas o ensino fundamental e estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), da Secretaria de
Estado de educação do DF, em séries iniciais e alfabetização. A amostra será composta então de um
conjunto de pessoas com diferentes níveis de escolaridade, sexo e nível socioeconômico.
Juntamente ao FF-NPQ será aplicada a BFP e a Escala Verbal e Não Verbal de Conscienciosidade
(ECVNV). Os dois instrumentos também são baseados no modelo de personalidade dos cinco
grandes fatores. A aplicação do ECVNV pode contribuir para a avaliação, pois o instrumento, assim
como o FF-NPQ, apresenta uma representação não verbal de seus itens (Silva, 2013). Serão
realizadas a análise fatorial exploratória e a confirmatória do instrumento, bem como a correlação
do FF-NPQ com as medidas correlatas. Espera-se encontrar índices estatísticos que indiquem a
validade do instrumento na amostra brasileira. O instrumento será aplicado por psicólogos e
estudantes de Psicologia devidamente treinados. Inicialmente será explicado o motivo da pesquisa e
apresentado o termo de consentimento livre e esclarecido, conforme indicado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa com Seres Humanos. Com a anuência de participação do respondente, serão dirimidas
as dúvidas e iniciada a aplicação. Estima-se um tempo de aplicação de aproximadamente 80
minutos. Resultados esperados: Após análises psicométricas das respostas dadas ao instrumento FFNPQ e a aferição de validade convergente com o BFP, espera-se encontrar índices de validade e
consistência que indiquem ser o FF-NPQ um instrumento válido para utilização no contexto
brasileiro. Ao final de todo o processo se espera obter uma nova proposta de medida para
personalidade no Brasil, que atinja uma amostra específica no processo de avaliação e que possa ser
submetido ao sistema de avaliação de testes do Conselho Federal de Psicologia para fins de uso em
processos seletivos, avaliações clínicas e demais contextos da avaliação psicológica além de
contribuir para novas formulações na área, a melhoria de processos avaliativos que sejam mais
adequados à realidade que temos no Brasil.
Palavras-Chave: Teste de personalidade, adaptação transcultural, FF-NPQ, Teste não verbal
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