Seminário de Avaliação de Teses e Dissertações PPG-PSTO - 2018

Anais
Seminário de Avaliação de Teses e Dissertações
PPG-PSTO
Edição 2018: 24 e 25 de Setembro
Coordenadora: Profa. Elaine Rabelo Neiva
Comissão Organizadora:
Prof. Ronaldo Pilati (Presidente)
Profa. Cristiane Faiad
Cecília Ramalho (Representante discente)

1

Seminário de Avaliação de Teses e Dissertações PPG-PSTO - 2018

Sumário
24 de setembro de 2018, segunda-feira ______________________________________________ 3
Sessão 1: 10:30 às 12:30 _______________________________________________________________ 3
Inovação, Orientação Cultural e Produtividade em Micro e Pequenas Empresas ________________________ 3
RELAÇÕES DINÂMICAS DE AFETOS E DE CONFLITOS SOBRE COMPATIBILIDADE PESSOA-AMBIENTE ________ 6
DESENHO DO TRABALHO E DIMENSIONAMENTO: COMPONDO EQUIPES EFETIVAS E EFICIENTES _________ 11
Psicometria contemporânea e modelagem cognitiva: uma comparação em bancos de dados simulados ___ 14

Sessão 2: 14:00 às 16:00 ______________________________________________________________ 17
EFEITOS EXPERIMENTAIS DA AMBIENTAÇÃO OLFATIVA E SONORA EM PROCESSOS DE AVALIAÇÃO E ESCOLHA
NO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR ______________________________________________________ 17
Dá para andar? Segurança pública e caminhabilidade percebida pelos moradores de Brasília, Florianópolis e
Porto Alegre. ______________________________________________________________________________ 20
ADAPTAÇÃO DO BUSINESS-FOCUSED INVENTORY OF PERSONALITY – BIP PARA O BRASIL _______________ 24
CONSTRUÇÃO E EVIDÊNCIAS DE VALIDADE DE UM INSTRUMENTO DE DESENHO E AVALIAÇÃO DE PERFIL
PROFISSIONAL _____________________________________________________________________________ 28

Sessão 3: 16:15 às 18:00 ______________________________________________________________ 31
“QUEM VAI CUIDAR DO SEU FILHO?" - A MATERNIDADE COMO FATOR DE DISCRIMINAÇÃO NO TRABALHO 31
INFLUÊNCIA DA QUALIDADE DA COMUNICAÇÃO E DO DESENHO DO TRABALHO NA EFETIVIDADE ________ 34
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E DESENHO DO TRABALHO: RELAÇÕES COM FLEXIBILIDADE PSICOLÓGICA
E ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM ___________________________________________________________ 37
Efetividade de Processos de Coaching e o Desenvolvimento de Competências Emocionais ______________ 40

25 de setembro de 2018, terça- feira _______________________________________________ 43
Sessão 4: 10:15 às 12:30 ______________________________________________________________ 43
Gestão da diversidade cultural: Responsabilidade compartilhada e adaptação contínua de profissionais em
equipes multiculturais_______________________________________________________________________ 43
Mecanismos de desengajamento moral no comportamento desonesto de servidores públicos. __________ 48
CULTURA ÉTICA E SELF MORAL: COMO ELES INTERAGEM E INFLUENCIAM O COMPORTAMENTO ANTIÉTICO
NAS ORGANIZAÇÕES ________________________________________________________________________ 51
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE POLICIAIS MILITARES SOBRE O ENSINO SUPERIOR PARA PRAÇAS POLICIAIS
MILITARES ________________________________________________________________________________ 55

Sessão 5: 14:15 às 15:50 ______________________________________________________________ 59
Aplicação de Práticas de Gestão de Mudanças ao Gerenciamento de Projetos _________________________ 59
A Influência da Cultura nas Noções de Necessidade do Consumidor _________________________________ 63
A INFLUÊNCIA DE VIESES COGNITIVOS E O EFEITO DA ARQUITETURA DA ESCOLHA NO NÍVEL DE
ACUMULAÇÃO DE POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA _________________________________________________ 67

Sessão 6: 16:00 às 17:30 ______________________________________________________________ 70
Análise psicossocial da esfera pública construída nas representações de família: discursos políticos e judiciais
_________________________________________________________________________________________ 70
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE HIERARQUIA EM ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ______________________ 73
INTERAÇÕES ENTRE ESTILO COGNITIVO E APRENDIZADO SOCIAL NA ESTRUTURAÇÃO DA CRENÇA RELIGIOSA
_________________________________________________________________________________________ 76

2

Seminário de Avaliação de Teses e Dissertações PPG-PSTO - 2018

24 de setembro de 2018, segunda-feira
Sessão 1: 10:30 às 12:30
Inovação, Orientação Cultural e Produtividade em Micro e Pequenas Empresas
Aluna: Leela Lacerda Francischeto
E-mail: leela.francischeto@gmail.com
Nível: Doutorado
Orientadora: Elaine Rabelo Neiva
Linha de Pesquisa: Comportamento, Trabalho e Organizações
Introdução: Um dos elementos que definem o futuro das empresas, além de considerado
importante para o crescimento, bem-estar e empregabilidade da nação, é a inovação (Fagerberg,
Martin e Anderson, 2013). E como determinantes da inovação, são apontados na literatura
diferentes fatores, como tecnologias da informação, estratégias empresariais, desenho
organizacional e cultura organizacional (Valencia, Valle e Jimenez, 2010). No cenário de
concorrência acirrada, as inovações ganham importância para a sobrevivência das organizações e
são vistas como fonte crítica sustentável de vantagem competitiva (Khazanchi, et al., 2006). Surge,
portanto, a busca pelos fatores organizacionais que possam gerar ou facilitar tal processo. Em
consonância com estes anseios, a cultura organizacional se apresenta como um elemento interno
que pode ser moldado por uma série de estruturas, rotinas, regras e normas que guiam e limitam
o comportamento (Schein, 2004). Dessa maneira, a cultura surge como possível preditora do
comportamento inovador. A literatura aborda a temática da cultura voltada para inovação como
um fenômeno complexo e amorfo (Khazanchi et al., 2006), que apresenta ainda conceitos
fragmentados (Buschgens et al., 2013). Reforça o baixo consenso dos estudos no tipo de cultura
organizacional necessário para aprimorar a inovação e a baixa quantidade de publicações
empíricas na área (Martins & Terblanche, 2003). A literatura aponta também consequências
práticas da baixa consonância entre os estudos realizados, ressaltando que, para que as práticas
gerenciais sejam eficientes e eficazes, é necessária a definição de uma estrutura clara para guiar a
decisão de que cultura deve ser implementada para gerar inovação. Outro fator apontado como
relevante para o futuro organizacional é a produtividade (Mol & Birkinshaw, 2009; Rebelo, 2006).
E de acordo com Rebelo (2006), há indicadores de que a cultura organizacional está associada
tanto à inovação como à produtividade. Sendo assim, além de considerar a relação entre cultura
organizacional e inovação, faz-se relevante ainda a avaliação da variável produtividade dentro do
contexto cultural das organizações. Neste trabalho adota-se a terminologia orientação cultural
para inovação, definida como o grau em que componentes culturais favorecem a inovação da
organização (Stock et al., 2013). O conceito visa elucidar a amplitude da variável cultura
organizacional e seu caráter multidimensional e evitar a formação de possíveis tipologias culturais,
tendo em vista a complexidade da variável cultura organizacional. Seguindo as recomendações da
literatura, o estudo visa contribuir, portanto, com a busca por definições mais claras de
características de orientação cultural para inovação por meio de um estudo empírico quantitativo.
Objetivos e Hipóteses: A partir da percepção de uma lacuna na literatura de estudos que
relacionem as três variáveis, propõe-se a verificação de predição entre cultura organizacional e
inovação e a relação entre cultura organizacional e produtividade. Com o intuito de alcançar o
objetivo geral, são delineados os seguintes objetivos específicos: verificar relação de predição
entre cultura organizacional e inovação; e verificar relação de predição entre cultura
organizacional e produtividade. Método: O estudo é preditivo e descritivo (Sampieri, Collado, &
Lúcio, 2006). A natureza é quantitativa e o caráter longitudinal com coleta de dados advinda de
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fonte primária (Creswell, 2007). Amostra: Considerando o nível organizacional, será utilizada a
amostra de empresas de Francischeto (2016), composta por 54 organizações, e será realizado o
acompanhamento destas organizações por três anos, totalizando quatro coletas de dados. A
amostra foi selecionada de forma não-probabilística por conveniência (Moura & Ferreira, 2005). A
quantidade de organizações participantes foi definida por meio do software GPower. O poder
identificado foi de 0,945. As organizações apresentaram em média 19,9 funcionários (DP=16,847),
tempo médio de 11,62 anos de existência (DP=9,681), 33,1% localizadas no Plano Piloto e 29,7%
em Taguatinga. A amostra de funcionários apresentava idade média de 30,25 anos (DP=9,125),
trabalhavam na empresa há um tempo médio de 29,84 meses (DP=39,242) e eram em 51,9%
mulheres. Em nível individual, a amostra dos respondentes de cada organização foi coletada de
forma aleatória. A fim de considerar uma amostra representativa em cada organização, o
instrumento será aplicado em pelo menos 30% do total de colaboradores. Instrumentos: Escala
de Orientação Cultural para Inovação - A versão completa da Escala de Orientação Cultural para
Inovação (EOCI) é formada por 54 itens. Os respondentes têm a opção de escolher valores em uma
escala de sete pontos (1= Discordo Totalmente a 7= Concordo Totalmente). A EOCI é composta
por 5 fatores: Rituais e Histórias (nove itens; α=0,907); Estratégias de Inovação (oito itens;
α=0,859) ; Símbolos e Heróis (seis itens; α=0,853) ; Autonomia (oito itens; α=0,803) ; Normas e
Comunicação (seis itens; α=0,861). Instrumento de Medida de Inovação: A inovação é avaliada por
meio de entrevista. A variável é subdividida em quatro tipos: Inovação de Produto; Inovação de
Serviço; Inovação de Processos Tecnológicos; e Inovação de Processos Administrativos. Para cada
tipo de inovação é apresentado seu respectivo conceito literário e são realizados três
questionamentos, considerando os últimos dois anos da organização: (1) se ocorreu o tipo de
inovação relatado; (2) a quantidade de inovações daquele tipo; (3) e breve descrição das
inovações ocorridas. A produtivididade das organizações será medida de acordo com o aumento
de vendas nos anos estudados (Mol & Birkinshaw, 2009). Procedimentos de Coleta Dados: Os
dados serão coletados por meio de um questionário eletrônico, enviado por email aos
colaboradores selecionados aleatoriamente e disponível durante 60 dias. A fim de evitar
duplicidade de respostas, será realizado controle de acesso ao questionário por meio do IP de
cada computador. A verificação da adoção de inovação nas organizações será realizada
pessoalmente com os gestores. Em seguida será realizado um processo de contagem das
inovações identificadas, previamente categorizadas por 3 juízes especialistas, e será formulado um
quadro comparativo. O aumento de produtividade será mensurado pelo total vendido até o último
dia de cada ano e será realizado um quadro comparativo dos quatro anos estudados.
Procedimentos De Análise De Dados: Para verificar o quanto a percepção dos participantes em
cada empresa é compartilhada, em relação aos fatores, será medido o Coeficiente de Correlação
Intraclasse (ICC). Também será calculado o rwg e o ADI para avaliar em que medida as percepções
dos fatores são compartilhadas entre os respondentes das empresas. Para verificar diferenças
significativas entre as empresas pesquisadas será utilizada a ANOVA one-way. Os testes serão
realizados por meio do programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS 18.0). Os resultados
descritivos das empresas também serão apresentados e um teste de diferença de médias será
realizado para identificar se os fatores se diferenciam entre empresas. Para identificar a predição
da cultura organizacional sobre a inovação e de cultura organizacional sobre produtividade, serão
realizadas Regressões Lineares Múltiplas entre as variáveis. Resultados esperados e implicações:
Espera-se que o estudo proporcione definições mais claras sobre cultura organizacional e
identifique a maneira em que as variáveis se comportam durante os 4 períodos pesquisados,
buscando-se assim, averiguar diferenças e semelhanças ao longo do tempo. Além disso, espera-se
que o projeto possa auxiliar gestores na percepção das características culturais essenciais para
inovação e produtividade e dessa maneira conduzir uma gestão mais assertiva.
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Palavras-Chave:
cultura organizacional, orientação cultural para inovação, inovação, produtividade.
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RELAÇÕES DINÂMICAS DE AFETOS E DE CONFLITOS SOBRE COMPATIBILIDADE
PESSOA-AMBIENTE
Aluna: Valéria Bastos Blanco
E-mail: val@valblanco.com.br
Nível: Doutorado
Orientadora: Juliana B. Porto
Linha de Pesquisa: Comportamento, trabalho e organizações
Introdução: As pessoas possuem necessidade inata de se ambientar e buscar ambientes de
trabalho compatíveis com suas próprias características (Trevor Yu, 2013). Fenômeno estudado
pelo termo compatibilidade pessoa-ambiente (PA), definido de forma ampla como grau de
compatibilidade entre indivíduos e aspectos de seus ambientes de trabalho (Kristof-Brown e Guay,
2011; Kristof-Brown, Zimmerman e Johnson, 2005; Oh et al., 2014; van Vianen, 2018). Trata-se de
uma dinâmica complexa que envolve múltiplos tipos e conteúdos de compatibilidade entre
indivíduos e ambiente, p.ex., pessoa-trabalho (PT), pessoa-supervisor (PS), pessoa-grupo (PG) e
pessoa-organização (PO) (Jansen e Shipp, 2013; Kristof-Brown e Billsberry, 2013). Chuang, Shen e
Judge (2016) defendem compatibilidade como um construto multidimensional de percepções,
permitindo investigação simultânea e em separado dos efeitos e funcionalidades com base em
múltiplos tipos de compatibilidade - PT, PO, PG e PS – e múltiplas dimensões de conteúdo por tipo:
p.ex., personalidade; valores; metas; atributos. Os componentes das percepções de
compatibilidade, tais como atributos dos indivíduos e contexto de trabalho, têm mostrado variar
substancialmente no decorrer do tempo (Gabriel, Diefendorff, Chandler, Moran, e Greguras,
2014). Os estudos sobre afetos, por exemplo, evidenciam compatibilidade tanto como
antecedente (Kristof-Brown et al., 2005); como consequente do afeto (Kristof-Brown e Jansen,
2007; Yu, 2009) bem como tendo potencial de reciprocidade causal (Yu, 2009; Gabriel et al., 2014).
Um aspecto gerador de emoções são os conflitos. As chamadas por investigação da natureza
dinâmica desses construtos (Ashkanasy e Dorris, 2017; Jansen e Shipp, 2013) indicam
oportunidade de contribuição para o campo da psicologia organizacional, “mudando o foco de
pesquisa do ‘o que é’ para ‘o que acontece’” (Shipp e Cole, 2015). Sendo assim, este estudo tem
por objetivo principal identificar os efeitos do afeto e do conflito sobre compatibilidade pessoaambiente percebida a partir do nível de análise longitudinal de variações intrassujeitos. Os afetos
são compreendidos como respostas imediatas a estímulos internos ou externos em preparação
para uma ação, composto pelas dimensões fisiológicas, cognitivas, comportamentais e sociais
(Araújo-Simões e Guedes-Gondim, 2016; Ashkanasy e Dorris, 2017). A Teoria de Eventos Afetivos –
AET - (Weiss e Cropanzano, 1996) considera que comportamento e desempenho de trabalhadores
decorrem em grande parte da forma como se sentem ao reagirem aos ambientes de trabalho; e
enfatiza a importância do reconhecimento das emoções, propiciando uma estrutura útil para que
sejam estudadas no ambiente de trabalho como um fenômeno dinâmico (Ashkanasy e Dorris,
2017). Nessa linha, eventos afetivos são reconhecidos como problemas ou dificuldades (Ashkanasy
e Dorris, 2017) e definidos como incidentes que estimulam avaliação de reação emocional a algum
agente, objeto ou ocorrência transitória (Basch e Fisher, 2000). Portanto, conflito será considerado
para fim deste estudo como um tipo de evento afetivo. O conflito é um fenômeno social definido
como incompatibilidades entre dois ou mais indivíduos, sendo considerado construtivo ou
destrutivo, assim como inevitável (De Dreu e Gelfand, 2007), provocado por interesses divergentes
que podem gerar emoções intensas (van Kleef e Côté, 2018). São comumente classificados em
dois tipos: 1) os baseados em relacionamento; e 2) os voltados para tarefas (de Wit, Greer, e Jehn,
2012). Métodos longitudinais intensos englobam estudo de diários, amostragem de experiência,
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captura em tempo real, dentre outros, e são utilizados para examinar pensamentos, sentimentos e
comportamentos em seu contexto natural. Este estudo utilizará o método de estudo de diários.
Bolger e Laurenceau (2013) definem que um desenho longitudinal intenso envolve mensurações
sequenciais em 5 ou mais ocasiões para que um processo esperado de mudança intrassujeitos seja
evidenciado. Apontam ainda que tais resultados permitem desdobramento de processos
temporais de forma descritiva e em termos de análises causais, bem como determinação de
similaridade com associações entre sujeitos. Para alcançar o objetivo são propostos três estudos.
O primeiro busca evidências de validade das medidas a serem utilizadas no Estudo 2, em
conformidade com as diretrizes da ITC (2017), tais como tradução dupla e reconciliação, tradução
reversa, análise de juízes e pré-teste com respondentes bilíngue. O segundo testa o modelo de
relações por meio de abordagem multinível e estudo de diário com delineamento de intervalocontingente, com base em Bolger e Laurenceau (2013) e Mehl e Conner (2012). Estudo 3 – visa
replicar de maneira refinada o Estudo 2, caso o poder do efeito post-hoc não seja satisfatório.
Método: Estudo 1 - 260 ou mais respondentes, trabalhadores ativos, com experiência profissional
mínima de 6 meses, conforme regra de 10 sujeitos por item (Pasquali, 2012). Os instrumentos
para tradução e adaptação são: 1) Escala de Compatibilidade Percebida Pessoa-Ambiente Perceived Person–Environment Fit Scale – PPEFS de Chuang et al. (2016), 4 fatores, vinte e seis
itens, alfas de Cronbach entre 0,84 e 0,91; 2) The Dutch Test for Conflict Handling (DUTCH),
revisada por De Dreu, Evers, Beersma, Kluwer e Nauta (2001), 5 fatores, vinte itens, α’s entre 0,65
e 0,73. Para apoio de validação discriminante e de critério: 1) Escala de Afetos no Trabalho
(Ferreira, Silva, Fernandes, & Almeida, 2008), 2 fatores, vinte e oito itens, α = 0,93 e 0,90; 2) Escala
de Conflitos Intragrupos (Ismail e Puente-Palacios, 2010), 2 fatores, onze itens, α = 0,82, e 0,86; 3)
Escala de Satisfação Geral no Trabalho, adaptada por Silva, Azevedo e Dias (1995), 5 itens, α =
0,76 ; 4) Escala de Comportamentos de Cidadania Organizacional (Siqueira, 2003), catorze itens,
α’s entre 0,77 e 0,90. Coleta de dados será eletrônica com resposta em um único momento. Serão
conduzidas análises fatoriais exploratória e confirmatória para validação dos construtos e análise
dos modelos de mensuração e de estrutura. Serão realizados cálculos de: confiabilidade e validade
interna; de correlação para validação discriminante; de correlação de escores das medidas
adaptadas com medidas de construtos teoricamente relacionados. Estudo 2 – Para testar as
relações preditoras de emoção e conflito no trabalho sobre compatibilidade e se são influenciadas
pelas ocorrências vivenciadas no primeiro e no último dia útil de cada semana, será conduzido
estudo longitudinal intensivo, método de estudo de diários, com duração de 8 semanas, 2 coletas
semanais em um único momento, a serem realizadas às segundas e às sextas, somando 16
observações por participantes. Duração, frequência e intervalo entre as observações foram
definidos tendo compatibilidade e conflito como eventos discretos que permitem registro do
fenômeno após algum tempo de sua ocorrência, com viés de retrospecção reduzido. Para Collins
(2006), quando há pouca informação teórica, as coletas de registros devem ser frequentes e a
duração do estudo deve ser menor. Se o processo se mostrar mais regular e menos dinâmico do
que o antecipado, os dados podem ser agregados. A amostra mínima desejada é de 50
participantes com as mesmas características dos do Estudo 1. Para fins de controle e análise entre
sujeitos, para cada observação será usado um instrumento com as escalas adaptadas de
compatibilidade e de resolução de conflito, de afetos, de satisfação no trabalho, e dados
demográficos. O instrumento para estudo de diários será adaptado para o contexto do momento
da coleta (p. ex., hoje ou desde a última coleta) contendo medidas de compatibilidade, conflito e
afeto com redução de itens para minimizar fadiga e aumentar participação total (Gabriel et al.,
2014). Para controle de diferenças entre sujeitos, serão usadas as medidas gênero, estilo de
resolução de conflitos e afetos adaptada para traços afetivos (p. ex., de forma geral...), conforme
sugestão de Fay e Sonnentag (2012). O recrutamento será por convite de amostra de conveniência
e por técnica bola de neve. Os interessados receberão instruções sobre duração, quantidade de
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ocorrências e importância da participação integral. A coleta será obtida com apoio de aplicativos
eletrônicos. Primeiro, todos os participantes responderão ao questionário inicial. A análise dos
dados será realizada considerando medidas repetidas aninhadas intrassujeitos para um modelo de
dois níveis, com as medidas repetidas no primeiro nível e os indivíduos no segundo. Para as
análises intrassujeitos espera-se aplicar modelagem hierárquica linear e generalização multinível
de regressão logística multinomial. Para as entre sujeitos, regressão logística multinomial. Assim,
além das diferenças das observações repetidas de um mesmo sujeito, haverá também a diferença
entre o conjunto de observações entre sujeitos, que serão calculadas por meio do índice de
correlação intraclasse (intraclass correlation – ICC). Estudo 3 – Replica o Estudo 2, sendo
diferenciado pelo ajuste de tamanho da amostra de duração, frequência e intervalo de tempo,
caso o poder do Estudo 2 não seja satisfatório e haja necessidade de redefinição da amostra.
Resultados Esperados: contribuir para a ampliação da compreensão dos processos dinâmicos de
compatibilidade baseada em afetos e conflitos por meio da utilização de métodos longitudinais
intensivos, colaborando com a expansão e o desenvolvimento das teorias de compatibilidade,
emoções e conflitos.
Palavras-Chave:
compatibilidade PA multidimensional percebida, conflito, afeto no trabalho, método longitudinal
intensivo
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Introdução: Aumentar a eficiência continua sendo tópico central para as organizações e diversos
métodos foram desenvolvidos com esse foco. O Dimensionamento da Força de Trabalho (DFT) é
um método de origem prática utilizado para determinar o quantitativo ideal de pessoas em
unidades organizacionais a partir de indicadores de produção. Existem diversos modelos de DFT, a
depender do tipo de atividades exercidas nas organizações, podendo se distinguir entre atividades
fim e atividades meio. Em um modelo praticado em equipes de atividades meio, são utilizadas
informações sobre resultado (entregas e esforços) e pessoal (taxas de absenteísmo, quantidade de
horas adicionais de trabalho e carga horária) para gerar o resultado a partir de modelagem
algébrica, estabelecendo relações determinísticas entre variáveis teoricamente relacionadas à
produção (Serrano & Franco, 2018). A estimativa aponta equipes que precisam ajustar seu
quantitativo de pessoas pois estão produzindo mais ou menos que o esperado. É importante
salientar que o resultado do DFT é dado em nível de unidade organizacional, e não em nível
individual. Por isso, um foco possível de análise são características do trabalho comuns à equipe
que produzem as condições de trabalho e processos emergentes resultantes que aumentam a
chance de se ter uma equipe produtiva. Gerando a necessidade de análises em nível superior. Para
tanto, o objetivo geral desta tese é testar se o diagnóstico de ineficiência apontado pelo DFT é
explicado pelo desenho do trabalho de equipes o qual propicia engajamento, burnout, satisfação e
comprometimento organizacional. Existem evidências que o desenho do trabalho impacta nos
resultados organizacionalmente relevantes aumentando desempenho, volume de negócios,
satisfação no trabalho e comprometimento organizacional. O desenho do trabalho é aquilo que
descreve como os trabalhos, tarefas e funções são estruturados, promulgados e modificados, bem
como o impacto dessas estruturas, promulgações e modificações nos resultados individuais, de
grupo e organizacionais. A organização das características do trabalho estruturada no
Questionário de Desenho do Trabalho (QDT; Morgeson & Humphrey, 2006) integra características
motivacionais, sociais e contextuais do trabalho, sendo as duas últimas antes negligenciadas por
modelos marcadamente motivacionais e, por tanto, se demonstra como uma medida mais
apropriada para o desenho do trabalho. De forma a sistematizar os resultados do desenho do
trabalho, o Modelo Demanda-Recurso no trabalho (MD-R) (Demerouti, Bakker, Nachreiner, &
Schaufeli, 2001) tem sido visto como uma organização parcimoniosa por representar a maioria dos
atributos e condições de trabalho nas categorias de recursos e de demandas. O elemento central
desse modelo é o equilíbrio dinâmico entre as duas categorias cujo funcionamento ótimo e
saudável é caracterizado pelo engajamento no trabalho e redução de burnout. As demandas se
referem às exigências feitas ao trabalhador que envolvem esforço físico, psicológico, social ou
organizacional que consequentemente podem levar à estafa. Os recursos do trabalho são fatores
que ajudam o trabalhador a lidar com as demandas, mas também criam um processo motivacional
que potencialmente leva os funcionários a um maior engajamento. O QDT, nesse sentido, pode
propiciar uma mensuração do desenho do trabalho conjuntamente com o MD-R, exigindo efeito
de interação entre seus fatores, dado que não há realização de entregas sem a necessidade gerada
pelas demandas. O burnout é entendido como resultado de um trabalho desenhado com muitas
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demandas e ausência de recursos, gerando uma resposta prolongada aos estressores emocionais e
interpessoais crônicos no trabalho. Definido pelas três dimensões da exaustão, cinismo e
ineficácia, o burnout é responsável por parte das ausências inesperadas de absenteísmo por
doença. Já o engajamento é um estado psicológico positivo caracterizado por vigor, dedicação ao
trabalho e alto grau de concentração, em grande parte gerado pelos recursos do trabalho e tem
sido apresentado como um bom preditor de desempenho. O burnout e o engajamento mantêm
isonomia conceitual em análises em nível superior. Além do impacto do desenho do trabalho em
resultados organizacionalmente relevantes poder ser explicado pelas relações propostas no MD-R,
existem também outros dois fatores que possivelmente estão relacionados aos resultados do DFT:
a satisfação com o trabalho (Coelho Junior & Faiad, 2012) e o comprometimento organizacional
(Medeiros & Enders, 1998). Hipóteses: Primeiramente será verificado se os fatores da QDT podem
ser organizados em recursos e demandas, conforme argumentado. Em seguida, espera-se que as
taxas de absenteísmo do DFT sejam preditas pelo burnout, mediado pelas demandas do trabalho.
Também se espera que a satisfação seja predita pelo engajamento e mediada pelos recursos. Para
os resultados mais centrais, tem-se que o resultado do DFT deve ser predito pelo engajamento,
comprometimento organizacional, satisfação e burnout, dado que as equipes devem funcionar de
forma mais eficaz quando reúnem diferentes características de maneiras complementares. Por
fim, espera-se que diferentes configurações do desenho do trabalho produzam engajamento,
satisfação, comprometimento e o resultado de eficiência do DFT. Para testar essa hipótese de
composição efetiva do desenho do trabalho será usado uma análise configuracional (Fiss, 2007).
Na abordagem configuracional, em vez de impor relações singulares e relacionamentos lineares,
assume causalidade complexa e relações não-lineares, como resultado, as relações entre as
variáveis não precisam ser simétricas. Existem muitos modelos configurais para equipes, mas não
se identifica um modelo específico para se testar a composição efetiva do desenho do trabalho
(Bell, 2007) Método: Serão coletados dados sobre 50 equipes com ao menos 3 pessoas cada de
uma organização pública. O desenho do trabalho será mensurado utilizando a QDT com 21 fatores
(Morgeson & Humphrey, 2006), enquanto as variáveis relacionadas com o MD-R serão
mensuradas pelas escala de engajamento (Magnan, Vazquez, Pacico, & Hutz, 2016), escala de
burnout (Damásio, Loureiro, & Borsa, in prep.), escala de satisfação (Coelho Junior & Faiad, 2012)
e escala de comprometimento organizacional (Medeiros & Enders, 1998). A coleta será feita
presencialmente individualmente em cada equipe. As equipes pertencem a unidades distintas
dentro da organização e por isso a administração será feita em momentos distintos. Serão feitas
análises descritivas dos dados, seguidas por análises fatoriais e de confiabilidade para verificar as
propriedades psicométricas das escalas utilizadas. As variáveis serão analisadas em nível meso,
não constituindo um modelo multinível, mas com preocupações de análises de agregação e
análise de variáveis desta natureza, justificando assim uma agregação adequada das variáveis
(Bliese, 2000). Para testar as hipóteses serão feitas regressões múltiplas e o por modelagem por
equações estruturais. As análises serão feitas usando pacotes do software R. Resultados esperados
e implicações: Espera-se que as relações estabelecidas nas hipóteses sejam confirmadas. O DFT é
uma ferramenta valiosa para as organizações e produzir evidências de validade possibilitará que
seja usado de forma mais adequada e que melhorias sejam implementadas. Esta tese explorará os
impactos de demandas e recursos em nível meso buscando evidenciar a relevância dessa
sistematização para compreender os impactos de um desenho do trabalho que é compartilhado
em equipes de trabalho corroborando para o conhecimento de antecedentes e consequentes da
eficiência de equipes. Se há um equilíbrio ótimo de recursos e demandas em nível meso para que
se possa produzir engajamento com reduzido burnout, esse resultado deve convergir com os
dados do DFT. O foco em nível meso possibilita um diagnóstico de fenômenos organizacionais que
permeiam as unidades de trabalho dando força aos argumentos sobre a relevância de estudos de
influência social. O modelo de desenho do trabalho propõe as variáveis mais relevantes de
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intervenção para aumentar motivação e saúde, utilizando a análise de composição será possível
reunir evidências sobre a contribuição relativa das variáveis que compõe o desenho e quais são
realmente necessárias ou apenas suficientes para gerar resultados organizacionalmente
relevantes.
Palavras-Chave:
Dimensionamento da força de trabalho; Desenho do trabalho; Modelo de demandas e recursos;
Satisfação; Comprometimento organizacional.
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Introdução: O que define uma boa medida? A Análise Fatorial (AF) e os Modelos de Resposta ao
Item (MRIs) têm tido um espaço importante para responder a essa pergunta para pesquisadores
em psicologia. No entanto, estatísticos, matemáticos, outros cientistas e até mesmo alguns
psicólogos refutam a ideia de que AF e MRIs podem fornecer o que as ciências tradicionalmente
definem como uma medida: uma estimativa da razão entre uma magnitude de uma quantidade
contínua e uma magnitude unitária do mesmo tipo (p.ex., Michell, 2000). Existem dois obstáculos
para AF e MRIs em fornecerem, efetivamente, o que tradicionalmente se define como uma
medida. Primeiro, porque AF e MRIs são modelos de natureza descritiva, e não de caracterização
ou explicação. Em segundo lugar, porque eles são, na maioria das vezes, modelos estatísticos
destituídos de significado teórico em psicologia. O objetivo do presente projeto é desenvolver
propostas alternativas para a prática psicométrica tradicional. Para realizar esse objetivo foram
planejados cinco estudos, sendo que os primeiros três já estão concluídos. O primeiro estudo é um
manuscrito teórico que apresenta três alternativas à psicometria tradicional: modelos nãoparamétricos de resposta ao item (MNRIs; Sijtsma & Molenaar, 2002); modelagem psicométrica
cognitiva (Embretson, 2010); e visão realista de medida (Michell, 2000). Os MNRIs têm como
qualidade o fato de não serem tão prescritivos quanto os MRIs. No entanto, eles ainda são
modelos de poder explicativo limitado. Os modelos psicométricos cognitivos (MPCs) têm como
principal característica o fato de dependerem de dados experimentais e de permitirem o
desenvolvimento de modelos explicativos sobre construtos. Ambos os MNRIs e MPCs são, ainda,
dependentes de variáveis latentes, o que os torna controversos para a criação de medidas. A visão
realista de medida, que pode ser mais bem representada por teorias como a Teoria de Medição
Conjunta (TMC), apresenta ferramentas para testar qual o nível de medida de mensurações.
Defende-se que uma teoria de medida sempre precederá um método de escala, como MRIs ou
MNRIs, e, portanto, duas abordagens para a psicometria são propostas. A primeira abordagem é a
prática de modelagem, representada tanto pela criação de novos MRIs que preenchem os
requisitos de uma determinada teoria de medição, quanto pelo desenvolvimento de MPCs. A
segunda abordagem é o desenvolvimento e teste de novas teorias de medida. O segundo estudo
introduz o Modelo Condicional de Resposta ao Item (MCRI), que é baseado em modelagem
binomial e na equação de probabilidade condicional para estimar os padrões de resposta. Chegase a tal modelo por meio da extensão do escore binomial proposto por Wright e Panchapakesan
(1969), combinado ao modelo de probabilidade condicional (Ross, 2014). Como proposta
metodológica, foi utilizado um estudo com base de dados simulados, onde se pode controlar as
condições de geração dos dados e, portanto, mensurar o desempenho de diferentes modelos. Os
resultados demonstram que o MCRI geralmente ajusta os dados melhor que o modelo Rasch,
mesmo quando o processo de geração dos dados é baseado em Rasch. O terceiro estudo
apresenta de forma elucidativa o TMC e o problema de representação que supostamente tenta se
resolver com os MRIs. Propõe-se um algoritmo para testar o axioma do Cancelamento Duplo do
TMC, expondo algumas fragilidades em estudos anteriores que visavam resolver o mesmo
problema (p.ex., Heene, Kyngdon, & Sckopke, 2016). Como proposta metodológica também foi
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utilizado um estudo com base de dados simulados, gerando matrizes aleatórias de escores de
Rasch, as quais foram recuperadas pelos modelos de Rasch, MCRI e Modelo Logístico de 2Parâmetros (2-PLM). Os resultados mostram que os escores observados devem sempre ser
interpretados como ordinais, mas os escores gerados pelos modelos de Rasch, MCRI e 2-PLM
devem sempre ser interpretados em nível intervalar. Apontam-se ressalvas necessárias sobre tais
conclusões ao se levar em conta a significância da medida e as diferenças de discriminabilidade
dos itens. O quarto estudo tem como objetivo apresentar uma formalização da teoria de
dissonância cognitiva (Festinger, 1957). Para isso, será apresentado o paradigma experimental
relacionado ao Modelo Quântico de Categorização-Decisão (MQCD) de Busemeyer, Wang e
Lambert-Mogiliansky (2009), além de técnicas computacionais, para se testar as hipóteses
decorrentes da teoria. Como proposta metodológica também será utilizado um estudo com base
de dados simulados, gerando parâmetros aleatórios com base no MQCD, além de distúrbios
aleatórios para testar as taxas de acerto do modelo. É hipotetizado e se tem como resultados
esperados que o modelo proposto, ajustado pelo algoritmo proposto, irá conseguir recuperar de
forma efetiva os seus parâmetros. O desempenho será testado pela taxa de acertos na
recuperação dos parâmetros e pelas medidas de qualidade de ajuste (como o Standardized Root
Mean Square Residual; SRMR). O último estudo tem como objetivo apresentar um modelo
analítico generalista alinhado com um procedimento experimental com variáveis independentes
que estejam, ao menos, em nível ordinal. Tal objetivo será alcançado pela derivação do modelo
padrão de Análise de Fronteiras Estocásticas (Kumbhakar & Lovell, 2003) e de métodos de análises
não-paramétricas e semi-paramétricas (Dey, MüIler, & Sinha, 2012). Isso será feito pela alta
possibilidade de não se observar normalidade e linearidade em dados de natureza psicológica.
Como proposta metodológica também será utilizado um estudo com base de dados simulados,
gerando parâmetros aleatórios com base em modelos lineares e não-lineares. É hipotetizado e se
tem como resultados esperados que o modelo proposto consiga recuperar de forma efetiva os
seus parâmetros. O desempenho será testado pela taxa de acertos na recuperação dos
parâmetros e pelas medidas de qualidade de ajuste (como o SRMR). Implicações: O objetivo geral
da tese leva ao desenvolvimento de estudos voltados a discutir e apresentar alternativas à testes e
modelos tradicionais utilizados para a mensuração de traços latentes. Assim, as implicações
teóricas envolvem a discussão tanto do significado de medida, quanto da proposição de
formalização da teoria de dissonância cognitiva. Como implicações metodológicas, os estudos
propõem um novo MRI, além de modelos, técnicas e algoritmos de análises que, aplicados em
contextos diversos, podem ser utilizados para se fazer novas descobertas teóricas, não possíveis
de serem identificadas com métodos tradicionais. Além disso, o uso de dados simulados é
apresentado como uma alternativa interessante e até mesmo necessária para estudos
quantitativos em psicologia. Por fim, como implicação aplicada está o fato de que os modelos,
técnicas e algoritmos propostos serão todos implementados em pacotes do software livre R (R
Core Team, 2013), possibilitando a aplicação dos mesmos para os mais diversos tipos de pesquisa
em psicologia.
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Psicometria; modelagem quantitativa; teorização formal
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Sessão 2: 14:00 às 16:00

EFEITOS EXPERIMENTAIS DA AMBIENTAÇÃO OLFATIVA E SONORA EM PROCESSOS
DE AVALIAÇÃO E ESCOLHA NO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR
Aluna: Aline Fernandes de Paula Freitas
E-mail: alinefernandesfreitas@gmail.com
Nível: Mestrado
Orientador: Fabio Iglesias
Linha de Pesquisa: Comportamento no contexto social e ambiental
Introdução: Inicialmente proposto por Kotler (1973) na área de comportamento do consumidor, o
termo ambientação (atmospherics) se refere a como o design de ambientes promovem reações
afetivas, cognitivas e comportamentais específicas nos consumidores (Fagerstrøm, Larsen, &
Sigurdsson, 2015). Os estímulos envolvidos podem incluir desde elementos arquitetônicos a
processos menos evidentes, como no caso do uso sons, aromas, iluminação e sensações táteis. Por
isso muitas vezes esse fenômeno é compreendido como a “personalidade da loja” ou o “clima do
ambiente” (Eroglu & Machleit, 2008), ainda que sua aplicação se estenda a hospitais, bibliotecas,
instituições de ensino, espaços de lazer e outros menos associados ao comércio, com o potencial
de promover comportamentos cordiais, prevenir conflitos em funcionários (Skandrani, Mouelhi, &
Malek, 2011) ou estimular boas práticas alimentares (Biswas, Szocs, Chacko, & Wansink, 2017).
Uma perspectiva multissensorial do fenômeno assume que os estímulos da ambientação,
principalmente os visuais, olfativos e sonoros, interagem de forma sistêmica. A ambientação é
frequentemente planejada para promover sensações de bem-estar e conforto, mas também
cumpre a função de gerar a recuperação de memórias e informações (Spence et al., 2014). O bestseller de Underhill (2009) popularizou o termo, ao relatar estudos observacionais e experimentos
de campo em que os pesquisadores acompanhavam consumidores (sem seu conhecimento)
encontrando-se evidências robustas de como a altura e disposição dos produtos em prateleiras, a
cor das embalagens ou sua textura influencia comportamentos de escolha. Grandes empresas
como McDonald’s, Nestlé e Nokia praticam a ambientação de forma sistemática e baseada em
indicadores de resultado, pois configuram o chamado branding na gestão das marcas, seu alcance
e suas associações (Lindstrom, 2016). Porém essa não é a realidade da maioria dos ambientes em
que ofertam produtos e serviços, em que muitas vezes se investe nessas práticas sem clareza dos
efeitos e resultados, em processos de tentativa e erro. Como atestam revisões de área, a lacuna na
literatura acadêmica é ainda considerável, com muitos desafios teóricos e metodológicos na
medida da ambientação. No contexto brasileiro estudos sobre ambientação são muito escassos e
possuem características exploratórias, como estudos de casos (p.ex., Aguiar & Farias, 2014) Em
contrapartida, Ferreira e Oliveira-Castro (2011) realizaram um experimento de campo e
verificaram que a condição com música de qualidade superior gerou um aumento no fluxo de
caixa, maior relato de prazer dos consumidores e uma diminuição nas taxas de conversão (razão
entre o número de pessoas que passam na frente da loja e as que entram na loja). Quase nada se
conhece ainda sobre outros estímulos nesses efeitos, especialmente quando são não-conscientes
(Poehlman, Dhar, & Bargh, 2016; Sunaga, Park, & Spence, 2016). Objetivos: O objetivo do presente
projeto é testar a influência de estímulos de ambientação no comportamento do consumidor. Os
objetivos específicos são: (a) avaliar a influência do cheiro ambiente na avaliação de satisfação, na
taxa de conversão e no tempo de permanência; (b) avaliar a influência das características da
música ambiente nessas variáveis. Para alcançar os objetivos, foram planejados três estudos
empíricos. Método: No Estudo 1 buscar-se-a elaborar uma medida de avaliação de satisfação do
consumidor, com evidências de validade. Estima-se uma amostragem por conveniência, com
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características semelhantes à da amostra dos estudos subsequentes. Com base na literatura (p.ex.
Doucé & Janssens, 2013), pretende-se criar itens que avaliem aspectos do atendimento, do
produto e do ambiente de consumo. A aplicação será feita de forma presencial para avaliar o nível
de dificuldade e de engajamento do preenchimento do instrumento. O Estudo 2 envolverá um
experimento de campo em lojas, com amostragem dos momentos de observações, estimando-se a
realização em horários de maior circulação de pessoas na proximidade. Cada condição será
manipulada em semanas diferentes, mas observadas nos mesmos momentos do dia e da semana,
permitindo assim comparação das condições. Como em Ferreira e Oliveira-Castro (2011), os
instrumentos envolverão um protocolo de observação para mensurar o tempo de permanência na
loja, o número de pessoas que passam e as que ingressam (taxa de conversão,), além do
instrumento elaborado no Estudo 1. Com base em resultados dos estudos de viabilidade
desenvolvidos pela aluna no semestre anterior, o cheiro da loja (variável independente) será
controlado em três níveis (congruente, incongruente e neutro) por meio de borrifadores com
essências, a serem aplicadas próximo à entrada do ambiente. O registro de observação será feito
de modo oculto com um protocolo de observação. À semelhança do estudo de Sandall (2007)
realizado em shopping-center e em parceria com sua administração, poderão ser utilizadas as
próprias câmeras de segurança do ambiente. Os dados serão analisados por meio de ANOVAs para
medidas independentes e dependentes, incluindo trend analysis para avaliar efeitos da ordenação
de estímulos nas condições. Já o Estudo 3 envolverá um delineamento semelhante ao do Estudo 2,
porém com a manipulação do estilo da música ambiente. Ele envolverá coleta anterior sobre
preferência do estilo musical (como em Ferreira e Oliveira-Castro, 2011 e por North, Shilcock, &
Hargreaves, 2003) para basear os níveis de manipulação, utilizando uma amostragem por
conveniência, com características semelhantes à da amostra do estudo. Para mensurar as variáveis
dependentes, também serão utilizados o instrumento de avaliação de satisfação, além do
protocolo de observação e câmeras de vídeo para taxa de conversão e tempo de permanência na
loja. Resultados esperados e implicações: Como implicação teórica, espera-se expandir a
compreensão da influência da ambientação olfativa no comportamento do consumidor, já que no
contexto cultural brasileiro essas relações não foram ainda investigadas empiricamente de forma
sistemática. Em relação a ambientação sonora, espera-se resultados convergentes com o estudo
de Ferreira e Oliveira-Castro (2011), permitindo uma confirmação da influência dos estímulos no
comportamento do consumidor. Como implicação aplicada, abre-se a possibilidade de melhor
compreensão desse fenômeno e os investimentos em recursos para gestão da marca de forma
mais consciente e com embasamento empírico.
Palavras-Chave:
ambientação, aromas, comportamento do consumidor.
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Dá para andar? Segurança pública e caminhabilidade percebida pelos moradores
de Brasília, Florianópolis e Porto Alegre.
Aluna: Caroline Machado da Silva
E-mail: caroline.machado@unb.abea.arq.br
Nível: Mestrado
Orientador: Hartmut Günther
Linha de Pesquisa: Comportamento no Contexto Social e Ambiental
Introdução:
A percepção de que determinado local é (in)seguro para se viver é um fator que afeta
consideravelmente a qualidade de vida dos indivíduos. No caso do Brasil, os índices de
criminalidade das cidades crescem a cada ano, o que pode gerar uma sensação de medo constante
na população (Lira, 2017). Quando os habitantes percebem um ambiente como inseguro, adotam
comportamentos preventivos específicos, tais como a busca por meios de transportes
alternativos, alteração de rotas, redução e maior cautela ao utilizar espaços públicos, etc. Tais
comportamentos, podem repercutir na configuração do espaço urbano, trazendo impactos
negativos a ele como áreas abandonadas com falta de manutenção pública, depredação do
patrimônio e falta de urbanidade (Aguiar, 2012). Desta maneira a falta de envolvimento social dos
próprios moradores no ambiente, faz com que a criminalidade aumente (Milgran, 1970),
formando, um ciclo vicioso: percepção de insegurança contribui para o abandono do espaço
público que, resulta em aumento da criminalidade. Isto se dá por conta das relações estabelecidas
entre pessoas e o ambiente físico em que estão inseridas.
Um dos fatores amplamente citados pela literatura, relacionados à criminalidade, é o processo de
urbanização. No Brasil, assim como na América Latina, houve um acentuado crescimento de
crimes violentos junto com a rápida urbanização do país (Hall, 2009). Segundo Jacobs (2000), a
segurança pública é relevante para que as cidades cumpram sua função social, com pessoas nas
ruas, aumentando a vigilância natural dos espaços públicos, que pode ser alcançada com uso
misto do solo, com a valorização da escala humana, uma vez que as pessoas são protagonistas do
uso e da ocupação dos espaços. O arquiteto Jan Gehl (2013), em seu livro Cidade para Pessoas,
afirma que a segurança nos espaços públicos é crucial para a vida na cidade, pois ela depende da
diversidade de funções, da manutenção dos espaços públicos e da presença de pessoas nas ruas,
realizando diferentes atividades. Ele ainda reitera que ações individuais à criminalidade como a
implantação de muros altos, arames farpados e patrulhamento de áreas residenciais não são
efetivas. Este tipo de intervenção gera uma falsa sensação de segurança nos moradores e ainda
cria uma cidade sem vida e sem pessoas nas ruas, enfraquecendo a vigilância natural.
A segurança percebida pelos usuários na vizinhança, foi definida por Saelens e Sallis (2002), como
a sensação que determinado ambiente público propicia a seus usuários na vizinhança, estando
eles sozinhos ou acompanhados e independente do horário. Além disto, estudos no campo da
Prevenção Situacional do Crime (Clarke, 1997), da Prevenção Criminal pelo Desenho Ambiental
(CPTED) (Cozens e Love, 2015) e da Criminologia Ambiental (Brantingham e Brantingham, 1981),
têm levado pesquisadores a analisarem fatores socioambientais e a propor intervenções urbanas
efetivas, afim de reduzir a taxa de criminalidade e o medo do crime. Neste caso, o que está em
foco é o estudo da relação entre comportamento criminoso e o ambiente onde ele ocorre. Logo se
estima que é possível investir estruturalmente e socialmente em ambientes que reduzam as
oportunidades e a atratividade para a ocorrência de crimes, desencorajando comportamentos
delituosos e estimulando a construção de suporte e vínculo entre os habitantes de uma
determinada comunidade (Matsunaga, 2016). Com isto, se entende que se pode investir em
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estratégias urbanísticas que estimulem o aumento da vigilância natural e incentivem o uso dos
espaços públicos das cidades, aumentando sua urbanidade e sua segurança pública
(Alexander,1977; de Holanda, 2003; Fortuna, 2009; Gehl, 2013; Jacobs, 2000). Uma área pública
que possui uma alta taxa de urbanidade encoraja seus usuários a caminhar, este fator também faz
com que se aumente a vigilância natural da área. Além disto, a prática da mobilidade ativa
aumenta a possibilidade do convívio social, fomenta a economia local e melhora a saúde da
população de forma geral (Neto, 2013; Rodrigues, 1992).
Objetivos e Hipóteses:
O objetivo do estudo é investigar a percepção de (in)segurança pública relacionada à mobilidade
ativa dos moradores de três bairros de três diferentes cidades brasileiras (Brasília, Florianópolis e
Porto Alegre), co-relacionando à percepção de qualidade ambiental e às características
morfológicas de cada uma das nove áreas de estudo de caso. As hipóteses iniciais são: H1 – Em
áreas mais caminháveis os respondentes perceberão o ambiente como mais seguro. H2 – Em
áreas com maior indicador de caminhabilidade verificar-se-á maiores índices de percepção de
segurança pública pelos moradores. H3 - Em bairros com maior densidade residencial/de uso
misto terão maior índice de segurança pública percebida pelo usuário.
Método:
O presente estudo está vinculado a uma pesquisa internacional intitulada Mobilidade Urbana
Saudável em convênio com as universidades UnB, UFSC, UFPR e Oxford Brookes. A proposta é
realizar um estudo que co-relaciona a caminhabilidade de nove áreas de estudo de caso, três de
cada cidade, a segurança pública percebida por seus moradores e as características morfológicas
das áreas. Cada um dos bairros selecionados possui características morfológicas específicas. Os
critérios de inclusão das áreas de estudo definidas para o estudo foram: a) ser de classe baixa e
média; b) ter organização do tecido urbano formal ou informal; e c) ter distância da região central
da cidade inferior a 10 quilômetros.
Os participantes foram selecionados randomicamente, a partir da lista de endereços das áreas de
estudo fornecidas pelo IBGE. O tamanho da amostra foi definido pelo cálculo do poder (Survey
System, 2016), utilizando o nível de confiança de 95% e um intervalo de confiança de ± 5%.
Participarão da pesquisa moradores da Vila Planalto, Varjão, das SQS’s 409 e 410 Sul, em Brasília,
Jardim Atlântico, Costeira do Pirajubaé e Saco Grande, em Florianópolis e Cruzeiro, Tronco e
Menino Deus, em Porto Alegre. Utilizou-se a Neighborhood Environment Walkability Scale (NEWS)
(Saelens et al., 2003; Malavasi et al., 2007), o instrumento de comportamento e atitudes de
viagem, iConnect (Brand et al., 2008; Ogilvie et al., 2011), e um questionário para levantamento de
dados sociodemográficos, contendo questões como sexo, idade, renda, etc.
Antes da coleta de dados foi enviada, via Correios, uma carta de apresentação da pesquisa para
todos os endereços selecionados, com o intuito de comunicar aos moradores que receberiam em
seu endereço a visita de um pesquisador. O entrevistador explicava aos participantes o objetivo da
pesquisa e o tempo médio de duração do questionário. O morador que aceitava participar da
pesquisa lia e assinava o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Em seguida, o entrevistador
realizava a leitura das questões em voz alta e os entrevistados as respondiam oralmente. O
preenchimento das questões foi realizado de forma online em tablets, utilizando o sistema
LimeSurvey.
A base de dados passará por uma limpeza e tratamento dos dados. Serão realizados testes de
correlação entre a percepção de segurança pública, caminhabilidade e características morfológicas
em cada uma das localidades. Em seguida, serão feitas análises espaciais referente a
características ambientais de cada área de estudo a fim de aferir se as características ambientais
também se relacionam com a percepção de segurança.
Resultados Esperados e Implicações:
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A pesquisa pretende contribuir tanto de maneira teórica quanto de forma prática no campo de
estudos pessoa-ambiente. Do ponto de vista teórico, o estudo realizará uma análise transcultural
dos dados a respeito do tema, uma vez que será estudado em diferentes contextos urbanos. Além
de gerar implicações relevantes para o estreitamento entre as áreas de desenho urbano,
psicologia ambiental e sociologia urbana. Ademais espera-se que o estudo contribua para a
literatura acerca das relações pessoa-ambiente relacionado à (in)segurança pública percebida. Já
do ponto de vista prático, o estudo pode fornecer subsídios para o desenho urbano e o
planejamento urbano de maneira a atender às necessidades de seus usuários e diminuir a
percepção de insegurança.
Palavras-Chave:
Caminhabilidade, Psicologia Ambiental, Mobilidade Ativa, Segurança Pública, Desenho Urbano.
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ADAPTAÇÃO DO BUSINESS-FOCUSED INVENTORY OF PERSONALITY – BIP PARA O BRASIL
Aluna: Thaís Virgínia Alves Ferreira
E-mail: thais.virginia.ferreira@gmail.com
Nível: Mestrado
Orientadora: Cristiane Faiad de Moura
Linha de Pesquisa: Avaliação e Medidas em Psicologia
Introdução: O estudo e a avaliação da personalidade ocupam um papel de destaque em todo o
campo da psicologia, ganhando importância em estudos relacionados a fatores organizacionais.
Pesquisas apontam correlações significativas da personalidade com uma variedade de fenômenos,
dentre os quais, o comportamento contra produtivo no trabalho (Kozako, Safin & Rahim, 2013), o
alcance de metas (McCabe, Van Yperen, Elliot, & Verbraak, 2013), desempenho (Sonnentag,
Volmer, & Spychala, 2008), dentre outros. Entretanto, a avaliação da personalidade na maioria das
pesquisas é feita utilizando inventários que não consideram um contexto específico, como o do
trabalho, em sua apreciação. Com isso em vista, foi construído o Business-focused Inventory of
Personality – BIP (Hossiep & Paschen, 2008). O BIP é um inventário desenvolvido na Alemanha,
com o objetivo de avaliar a personalidade de um indivíduo no contexto de trabalho. Foi traduzido
e adaptado para a Bulgária, China, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, França, Holanda,
Hungria, Itália, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Checa e Rússia. Constitui-se por 14
escalas organizadas em 4 domínios, avaliados por 220 itens, para avaliar indivíduos com 20 anos
ou mais e que possuam alguma experiência no mercado de trabalho. A base teórica adotada inclui
o modelo dos cinco grandes fatores; a teoria das necessidades aprendidas de McClelland; e a
teoria de motivação de Kuhl. Tendo em vista que a personalidade pode ser definida como um
grupo de traços e características relativamente permanentes que um indivíduo possui e que
fornecem alguma consistência a seus comportamentos (Feist, Feist & Roberts, 2015); o modelo
dos Cinco Grandes Fatores (CGF) compreende que os traços podem ser organizados em 5
dimensões, a saber: extroversão, que diz respeito a quantidade e intensidade das relações
interpessoais, ou seja, o tipo de engajamento do indivíduo em suas relações; neuroticismo, que
abarca o ajustamento emocional do indivíduo, ou seja a sua tendência em experimentar emoções
negativas, como ansiedade e tristeza, porém sem cunho patológico; abertura, que fala sobre uma
propensão a comportamentos mais exploratórios e a pensamentos abstratos, além do apreço
estético; conscienciosidade/realização, que diz sobre o planejamento, a organização e o foco de
um indivíduo para alcançar seus objetivos; e amabilidade/socialização, que assim, como a
extroversão, também diz respeito as relações sociais, porém aqui com um foco nos tipos de
interações, na busca pela harmonia, em agradar os outros (Passos & Laros, 2014; Busic-sontic &
Brick, 2018). A teoria das necessidades aprendidas de McClelland propõe que as pessoas seriam
movidas por três necessidades básicas aprendidas, a saber: necessidade de realização, que diz
respeito a uma busca por excelência e por objetivos mais exigentes, visando ultrapassar padrões;
necessidade de poder, que é a busca por influência ou controle sobre o outro, de forma que
impacte em suas decisões ou comportamentos, sendo que também há uma busca por prestígio; e
a necessidade de afiliação, que fala sobre o desejo de ser aceito e criar laços com outros,
buscando relacionamentos positivos, preferindo a cooperação à competição. Essas necessidades
seriam consistentes e resistentes a mudanças e são adquiridas com base na cultura onde o
indivíduo está inserido, o que possibilita uma variação interindividual e intraindividual (Ferreira,
Diogo, Ferreira & Valente, 2006). Por fim, têm-se a teoria de Kuhl, que também diz respeito a
motivação, porém foca na probabilidade de a ação ocorrer. Essa seria determinada com base em
duas possíveis tendências do indivíduo: a state orientation e a action orientation, que seriam dois
polos de um mesmo contínuo. Ambos se relacionam ao tipo de conduta de um indivíduo ao se
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deparar com um evento aversivo. A primeira tendência diz respeito a um estado emocional
persistente, no qual não há um foco na tarefa presente, e sim no passado, presente ou futuro. Já a
segunda tendência fala de um foco no presente e no futuro, simultaneamente ou sucessivamente,
identificando a discrepância entre os estados, sendo que há uma busca por ações que possam
eliminar esse gap (Herrmann & Wortman, 1985; Kazén, Baumann & Kuhl, 2003). A partir dessa
explicação teórica, propõe-se que o instrumento tenha utilidade para o campo da psicologia
organizacional uma vez que considera a construção das necessidades do sujeito, a influência
ambiental e o impacto dessa compatibilidade em diversas esferas do trabalho. Vale ressaltar que
não há, no presente momento, um instrumento que avalie a personalidade no contexto de
trabalho na lista de testes e instrumentos aprovados pelo Sistema de Avaliação de Testes
Psicológicos (SATEPSI). Objetivo: Adaptar e avaliar a consistência interna do Business-focused
Inventory of Personality - BIP (Hossiep & Paschen, 2008). Os objetivos específicos compreendem
1) traduzir o BIP para o português do Brasil; 2) adaptar os itens do BIP para a cultura brasileira; 3)
realizar um estudo piloto da versão inicial do BIP; e 4) avaliar a fidedignidade de cada um dos
fatores do instrumento. Método: O método pode ser organizado em dois momentos: a adaptação
do instrumento e a aplicação da versão adaptada. Para a adaptação, é prevista uma amostra de 10
participantes, sendo 2 tradutores bilíngues (alemão/português e inglês/português) que possuam
conhecimento da cultura dos dois países e de, ao menos, um dos construtos relacionados ao BIP; 3
voluntários com conhecimento sobre personalidade e, se possível, psicometria, para formar o
comitê para montagem da síntese das versões traduzidas; e 5 juízes especialistas em medidas de
personalidade ou em avaliação psicológica, que irão fazer a análise da versão sintetizada, que será
utilizada na etapa da aplicação do instrumento. Os procedimentos desta etapa foram baseados
nas diretrizes apresentadas por Borsa, Damásio e Bandeira (2012). Primeiro as versões em inglês e
em alemão serão traduzidas para o português do Brasil pelos dois tradutores. Serão feitos,
também, ajustes a alguns dos itens da versão em português de Portugal, de modo que eles fiquem
mais adequados ao contexto brasileiro. Em seguida essas três versões serão organizadas em um
único documento, que será avaliado por um comitê. Eles avaliarão a gramática, a semântica e a
equivalência de cada uma das traduções dos itens, obtendo, ao final, uma versão com uma única
tradução para cada item. Na terceira e última etapa da adaptação, a versão sintetizada obtida
anteriormente será avaliada por cinco juízes. Eles avaliarão a adequação e a clareza dos itens,
organizando-os em facetas as quais eles acreditam que os itens representam e apontando em uma
escala de 1 à 5 o quão compreensível aquele item é, sendo 1-inadequado e 5-muito adequado. Os
dados obtidos na análise de clareza dos itens serão calculados utilizando o Coeficiente de Validade
de Conteúdo (CVC) (Hernandez-Nieto, 2002), que avalia a concordância dos juízes acerca da
clareza e adequação de cada item (CVCi) e do instrumento como um todo (CVCg). O índice varia
entre 0 e 1, sendo 1 a adequação máxima entre o item e a dimensão teórica representada. Itens
com CVCi inferior a 0,61 sofrerão modificações. Essas informações subsidiarão ajustes aos itens,
que serão organizados em uma versão completa do instrumento, já em um formato para
aplicação, que também será entregue a esses juízes, para que avaliem a estrutura, a escala de
respostas, as instruções e o layout dessa versão. O segundo momento é a aplicação da versão
adaptada. Para tanto, utilizar-se-á uma amostra de 500 participantes. A amostra estará em
consonância com a população-alvo do BIP, ou seja, serão sujeitos com mais de 20 anos e que
possuam alguma experiência no mercado de trabalho. Como instrumentos, serão utilizados
Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); cópias da versão adaptada do BIP; e
protocolos de resposta e cadernos de aplicação da Bateria Fatorial de Personalidade – BFP (Nunes,
Hutz, & Nunes, 2010), que é um inventário para avaliação da personalidade, de forma geral, com
base na teoria dos CGF. Ele é composto por 126 afirmações, onde o respondente deve avaliar o
quanto ele se identifica com cada uma utilizando uma escala do tipo Likert de 7 pontos. Os dados
obtidos na aplicação serão analisados utilizando o software de análise estatística SPSS, versão 23.
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Será feita uma Análise Fatorial Exploratória (AFE) utilizando o método Principal Axis Factoring
(PAF) com rotação oblíqua Promax para definir os fatores que formam o BIP. Para avaliar a
consistência interna do instrumento serão calculados os alfas de Cronbach (α), o Lambda 2 de
Guttman (Guttman’s λ2) e o ômega de McDonald (Ωt). Avaliar-se-á, também, evidências iniciais de
validade, isso por meio da análise da estrutura interna do BIP e das correlações entre o BIP e o
BFP. Resultados esperados e implicações: Espera-se que seja possível realizar a adaptação do
instrumento, ou seja, que os itens possam ser traduzidos de modo que mantenham o sentido
original e possuam a mesma equivalência em ambas as culturas. É esperado também que a análise
fatorial apresente resultados semelhantes aos do instrumento original e que os resultados das
análises de dados indiquem bons índices de fidedignidade e de validade. Por fim, é esperado que
este projeto contribua como um passo inicial na inserção do Business-focused Inventory of
Personality (BIP) na lista de testes psicológicos do Brasil e que possa auxiliar nos processos de
seleção e alocação de pessoal, assim como em todo o campo do trabalho da psicologia
organizacional de forma geral.
Palavras-chave:
psicometria, adaptação de instrumento, personalidade, motivação, trabalho
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CONSTRUÇÃO E EVIDÊNCIAS DE VALIDADE DE UM INSTRUMENTO DE DESENHO E
AVALIAÇÃO DE PERFIL PROFISSIONAL
Aluno: Tiago Carneiro Araujo
E-mail: tiago.avaliacao@gmail.com
Nível: Mestrado
Orientador: Josemberg Moura de Andrade
Linha de Pesquisa: Avaliação e Medidas em Psicologia
Introdução: Há uma quantidade significativa de testes que mensuram traços de personalidade
(e.g.: Bateria Fatorial de Personalidade, Escala de Personalidade de Comrey, Inventário Fatorial de
Personalidade II etc). Tais testes podem ter sua utilidade comprometida na seleção de pessoal
caso não haja um perfil psicológico desenhado anteriormente com base em fatores de
personalidade. Em outras palavras, pode existir dificuldade na interpretação dos resultados para
seleção de pessoal, por exemplo, caso o(a) psicólogo(a) – não entenda quais traços de
personalidade seriam coerentes com a posição a ser preenchida. Santos, Sisto e Martins (2003)
obtiveram evidências iniciais de validade de uma escala de perfis cognitivos e encontraram forte
correlação com os Cinco Grandes Fatores de Personalidade – CGF ou como é mais conhecido, Big
Five, a saber: Socialização, Extroversão, Abertura, Realização e Neuroticismo. Os perfis, ou estilos
cognitivos, estudados pelos autores foram: Holista (observa, entende e soluciona problemas de
forma generalista); Serialista (Elabora o problema dividindo-o em partes); Divergente
(caracterizado pela criatividade e comportamento espontâneo no pensamento e na resolução de
problemas); Impulsivo (organiza-se de maneira superficial e com pouca ponderação na resolução
de problemas); Reflexivo (é organizado em seus pensamentos e planeja suas ações); e o
Convergente (Mais conservador e disciplinado em relação a ideias, comumente mais inibido). Os
autores utilizaram a escala avaliação de marcadores de personalidade e estilos cognitivos com
base no modelo dos CGF (Hutz el al., 1998). O presente estudo também se utilizará desta escala
para a elaboração dos itens. O diferencial consiste em elaborar itens capazes de desenhar o perfil,
ou estilo cognitivo, de maneira personalizada para cada profissão, diferentemente do proposto
por Hutz et al. (1998). O contra perfil consiste em apresentar traços de personalidade contrários
ao encontrado para aquela profissão ou cargo (De Brito, 2017). Os instrumentos a serem
elaborados servirão para avaliar a personalidade como preditora de comportamentos no trabalho.
Serão considerados três tipos de indicadores: perfil profissional, contra perfil profissional e
comportamentos contraproducentes na profissão. Todos os três indicadores serão
correlacionados aos CGF. Segundo Hutz el al. (1998), desde 1970 há interesse de pesquisadores na
personalidade e ao longo do tempo todo o conceito foi se estruturando, de modo a ficar mais
sintético e estruturado. Entretanto, houve muitas teorias acerca de como estruturar a estudar a
personalidade. Para os autores há solidez no modelo dos CGF. Há vários estudos que revelam que
os Comportamentos Contraproducentes no Trabalho – CCT – podem ser preditos com base na
avaliação da personalidade. Ferreira e Nascimento (2016), por exemplo, com base na teoria de
Bennet e Robinson (2000), destacam dois tipos de comportamentos contraproducente no
trabalho, a saber: Organizacional e Interpessoal. Segundo Hakstian, Farrell e Tweed (2002), os
CCTs estão associados aos traços de personalidade: Neuroticismo, Conscienciosidade e
Amabilidade. A relevância de se estudar o comportamento contraproducente no trabalho é
evidenciada a partir dos recursos pessoais e financeiros despendidos para tratar demandas
organizacionais negativas provocadas por ações intencionais de funcionários para com os seus
colegas de trabalho ou mesmo à organização. Segundo Spector (2006), os CCT influenciam
diretamente nos índices de absenteísmo e aumenta o número de acidentes de trabalho. Em sua
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pesquisa, Salgado (2002) verificou que as correlações mais altas entre CCT e fatores de
personalidade – Big Five – foram encontradas com Neuroticismo e Conscienciosidade. Objetivos:
Diante do exposto, são apresentados os objetivos geral e específicos do presente projeto de
pesquisa. Objetivo Geral: Construir o obter evidências de validade de um instrumento com duas
formas de avaliação, no qual a Etapa (A) desenha o perfil psicológico do cargo, e a Etapa (B)
seleciona o perfil apropriado em candidatos a esta posição. Objetivos específicos: elaborar itens
para as etapas A e B; Obter evidências de validade de conteúdo; Estimar as propriedades
psicométricas da versão final; Obter evidências de precisão;. A hipótese é: “O instrumentos –
etapas A e B – juntos serão capazes de desenhar e medir o perfil psicológico de um candidato a
uma vaga específica”. Método: Para construção e obtenção de evidências de validade do
Instrumento de Desenho e Avaliação de Perfil Profissional – IDAPP – será realizada uma pesquisa
dividida em 7 fases, a saber: (1) Fase exploratória com realização de um grupo focal com 10
membros da instituição sobre comportamentos que compõe o perfil, o contra perfil e
comportamentos contraproducentes relacionados a cada fator de personalidade; (2) Elaboração
de itens de desenho de perfil psicológico com base na avaliação dos fatores de personalidade, e
utilização de escala de respostas do tipo Likert de 4 pontos, no qual 10 integrantes do grupo
empregador – a ser escolhido – responderão sobre as características do cargo ofertado; (3)
Elaboração dos itens que avaliam a personalidade a partir dos cinco fatores: Neuroticismo,
Amabilidade, Conscienciosidade, Extroversão e Abertura. Será utilizada uma escala de respostas
do tipo Likert de 4 pontos; (4) Análise de Juízes no modelo de Pasquali (2010) na qual experts da
área avaliarão a adequação dos itens para mensuração dos fatores em questão; (5) Fase de
aplicação de ambos os questionários em uma amostra previamente definida; (6) Análise de
dimensionalidade e precisão dos instrumentos das etapas A e B; (7) Fase correlacional na qual os
escores dos fatores da IDAPP serão correlacionados com os fatores da Bateria Fatorial de
Personalidade (BFP) de Nunes, Hutz e Nunes (2010), a fim de obter evidências de validade
convergente. Amostra: Para a confecção e aplicação do instrumento etapa A serão selecionados
por conveniência 10 sujeitos, com idades superior a 18 anos, com ensino superior completo,
dentro de uma determinada organização a ser escolhida, com relação direta e entendimento
prévio acerca do cargo escolhido, para o grupo focal e respostas do instrumento Etapa A. Cabe
observar que não necessariamente se precisa dos mesmos sujeitos nas fases 1 e 5 desta pesquisa,
desde que respeitados os padrões de especialidade e conhecimento da área. No processo de
aplicação do instrumento etapa B serão selecionados aleatoriamente 10 sujeitos para cada item,
segundo critério de Pasquali (2010), com idade superior a 18 anos, com ensino superior completo.
As coletas de informação ocorrerão no segundo semestre de 2018 na cidade de Brasília-DF. Para
manter a qualidade da pesquisa, bem como os padrões de ética pré-estabelecidos pelo Conselho
Federal de Psicologia, em todas as fases da pesquisa, serão adotados alguns procedimento:
submissão do projeto de pesquisa ao conselho de ética; preenchimento do “termo de
consentimento livre e esclarecido” por todos os participantes; padronização da aplicação dos
questionários; Aplicação: Grupo focal - Material: Ficha de planejamento de tópicos a serem
abordados; caderno de anotações e gravador de voz; O ambiente deve seguir os mesmos
parâmetros adotados nos procedimentos para aplicação da IDAPP e BFP. Procedimentos para
aplicação da IDAPP e BFP: Material: Termos de consentimento livre e esclarecido; Caderno de
aplicação da IDAPP com instruções de respostas padronizadas; Protocolo de respostas da IDAPP e
BFP onde são registradas as respostas dos participantes; Protocolo de apuração. Todos os
procedimentos serão elaborados e padronizados para a aplicação da IDAPP. Para o BFP, serão
utilizados os adotados em seu manual técnico (Nunes, Hutz, & Nunes, 2010). Análise de dados:
Serão realizadas análises psicométricas, conforme descrito na fase 6 do presente projeto de
pesquisa, com a utilização de dois softwares: (1) Iramuteq, Camargo (2013) e (2) SPSS. Nas
estatísticas descritivas será necessário realizar teste de normalidade (tendência central) e verificar
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o desvio padrão após a identificação das variáveis. Será realizado após a aplicação o Teste de
Levine para verificação da homogeneidade da variância, conforme sugerido Field (2009). Se o
resultado sugerir que existe uma distribuição normal, será adotado um teste paramétrico para o
cálculo do efeito. Caso contrário, uma análise utilizando teste não paramétrico será realizada.
Caso análise paramétrica, poderá ser utilizado o Teste T, por exemplo. Caso não paramétrica,
serão realizados os testes – Mann-Whitney ou Wilcoxon, que são os mais indicados, segundo Andy
Field (2010). Levado em consideração a complexidade da análise de testes de personalidade como
o BFP e outros similares, e em observância das cargas fatoriais presentes nas análises que constam
em seus manuais técnicos, a busca será por uma significância superior a 0,05. Será também
realizada análise fatorial exploratória e confirmatória, segundo os critérios de Laros (2004), para a
verificação de correspondência e carga fatorial de cada item aos fatores de personalidade do Big
Five. Resultados Esperados e Implicações: Espera-se que esta pesquisa resulte em um instrumento
com evidências de validade, capaz de auxiliar processos seletivos no Brasil, em empresas públicas
e privadas, e contribua para os estudos mais aprofundados acerca de traços de personalidade
como preditores de comportamento no trabalho.
Palavras-Chave:
Avaliação Psicológica, Perfil, Contra perfil, Comportamento Contraproducente, Personalidade.
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Sessão 3: 16:15 às 18:00
“QUEM VAI CUIDAR DO SEU FILHO?" - A MATERNIDADE COMO FATOR DE DISCRIMINAÇÃO NO
TRABALHO
Aluna: Ana Beatriz Oliveira Champloni
E-mail: anabeatriz.champloni@gmail.com
Nível: Mestrado
Orientadora: Ana Lúcia Galinkin
Linha de Pesquisa: Comportamento no contexto social e ambiental
Introdução: O trabalho feminino ao longo da história se caracterizou como doméstico e não
remunerado. Gerenciar todas as tarefas domesticas referentes e serem responsáveis pelo cuidado
de crianças, eventualmente idosos e doentes era o que cabia as mulheres baseado no ideal de
guardiã do lar. Ocasionalmente as mulheres trabalhavam na agricultura, mas ainda dentro do
âmbito de suas residências, na roça ou fazenda da família. Os trabalhos de fora desse ambiente
eram restritos como por exemplo: lavadeira, empregada doméstica ou vendedora ambulante.
Caso a renda provida pelo homem não fosse suficiente para sustentar a casa o trabalho da mulher
era requerido, mas sempre num caráter complementar, como recurso em caso de necessidade
não sendo encarado como igualmente importante ao do homem. Com o advento da revolução
industrial, a prática da agricultura familiar e da confecção artesanal de bens foi sendo
gradativamente substituída pelos bens manufaturados e o trabalho nas fábricas das indústrias. Um
dos primeiros setores a florescer foi o têxtil, que no seu início empregava em massa mulheres.
Consideradas trabalhadoras ideias por serem dóceis e habilidosas com as máquinas devido a
tradição das prendas domésticas com corte e costura, tais trabalhadoras aceitavam o salário muito
menor que o dos homens que lhes era ofertado na grande necessidade de garantirem a
subsistência de suas famílias. Porém, tal mudança não alterou a essência da divisão de gênero do
trabalho. O trabalho feminino era visto como sinal de decadência na sociedade, pois as mulheres
se afastavam do lar, era algo para aquelas que não conseguiam marido ou ainda uma mostra da
incompetência masculina de sustentar a casa, já que a mulher era "obrigada" a trabalhar. Uma
mudança generalizada do trabalho feminino se consolidou com o advento das duas guerras
mundiais, com destaque para a segunda (1939-1945). Com um grande contingente de homens
sendo deslocado para os esforços de combate de guerra, as mulheres dos países participantes se
viram ocupando os lugares tradicionalmente masculinos nas mais diversas indústrias, de trabalhos
essenciais que não podiam ser interrompidos. Com o fim da segunda guerra, a expectativa era que
as mulheres retornassem de forma subserviente a suas ocupações tradicionais, porém o que
houve foi uma grande resistência a tal "volta ao lar" e gradativamente as mulheres foram
consolidando e aumentando a sua participação no mercado de trabalho. Porém, como reflexo
dessa história o trabalho feminino até hoje é visto como menos importante que o do homem,
portanto é justo que ela ganhe menos mesmo que exerça o trabalho e função que um homem,
pois ela está exercendo um papel que não lhe cabe. A contratação de mulheres seria uma
concessão por parte daqueles que contratam, ou seja, majoritariamente homens, portanto as
mulheres devem aceitar seus termos ou simplesmente não trabalhar. (Lauschner, M. ,
Calvancante, M e Torres, I. (2012)). Com a emergência do feminismo como movimento organizado
no fim do século XIX, o ideal da igualdade de gênero foi ganhando cada vez mais força, tanto que
esse ideal é um dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio estabelecido pela Organização das
Nações Unidas. O acesso justo e igualitário ao mercado de trabalho é fundamental para alcançar
esse objetivo, pois ter uma renda própria independente de um pai ou marido é um fator decisivo

31

Seminário de Avaliação de Teses e Dissertações PPG-PSTO - 2018
no aumento da qualidade de vida das mulheres. Há fortes evidências que dispondo de renda
própria mulheres tem maior poder de barganha num relacionamento, tendendo a permanecer
menos em casamentos infelizes e serem menos tolerante a violência doméstica. O trabalho da
mulher aumenta a renda familiar e tira do homem o peso de ser o único provedor, além de
elevarem o crescimento econômico. No entanto, apesar dos inúmeros progressos há sinais de que
o progresso rumo a igualdade de gênero se encontra num ritmo muito aquém do ideal. Segundo o
relatório de 2018 da Organização Mundial do Trabalho (OIT), as mulheres são menos propensas a
participar do mercado de trabalho do que os homens e têm mais chances de estarem
desempregadas na maior parte dos países do mundo. Ainda de acordo com o relatório, a taxa
global de participação das mulheres na força de trabalho ficou em 48,5%, 26,5 pontos percentuais
abaixo da taxa dos homens. Mesmo abolidos os entraves legais na maioria dos países para o
exercício do trabalho por parte das mulheres, a desigualdade entre gêneros persiste e a tese mais
em voga atualmente é que a habilidade reprodutiva das mulheres que é a principal causa.
Chamada de "Penalidade da Maternidade" (Crosby, Willians e Biernat, 2004), consistiria na
discriminação sistemática de mulheres que são mães ou estão em idade reprodutiva para a
contratação e na escolha de promoções. Há a visão delas pelos empregadores como trabalhadoras
inerentemente menos comprometidas pois irão abandonar o emprego após o nascimento da
criança, mulheres relatam assédio moral no trabalho caso engravidem e uma pressão para se
demitirem após engravidarem/nascimento da criança. As mulheres até os dias atuais são as
principais cuidadoras de crianças, mesmo aquelas que fazem parte de um casal em que os dois
trabalhem num emprego formal. A maior presença feminina em empregos de meio período (cuja
renda é menor) está associada a uma estratégia para conciliar trabalho e maternidade e há relatos
de dificuldade de reinserção de mães com filhos pequenos. Mesmo com o crescimento de
legislações ao redor do mundo que garantem um período de afastamento remunerado após o
nascimento do bebê, há uma porcentagem grande de mulheres que não retornam ao trabalho
após o fim da licença ou saem do trabalho poucos meses após o retorno dela. Apesar desse dado
pessimista, a Organização Mundial do Trabalho em seu relatório sobre a Maternidade e
Paternidade no Trabalho (2014) ressalta que sem essas legislações a situação das mulheres seria
ainda mais precária, sendo o abandono do emprego algo extremamente provável e o retorno após
o parto em intervalos muito curtos de tempo, o que é extremamente prejudicial à saúde tanto da
mãe quanto a da criança. No contexto brasileiro, das mulheres que tiram a licença maternidade
metade está fora do mercado formal 47 meses após o fim da licença. (IBGE, 2016). A maioria dos
desligamentos se dá por iniciativa dos empregadores. Objetivo: Para melhor compreender essa
dinâmica ainda prejudicial entre maternidade e trabalho e assim elaborar estratégias para
modificá-la é preciso estudar o que leva essas mulheres a se afastarem do trabalho sendo este tão
importante para o sustento da criança, após o nascimento da mesma. Método: Entrevistas semi
estruturadas como perguntas de múltipla escolha, de escala Likert e abertas com mães
trabalhadoras sobre como se tornar mãe afetou o emprego, sobre o acesso ou não a licença, se
elas retornam ou não da licença e quais foram os seus motivos por trás de suas decisões e ainda a
suas percepções da existência de discriminação de mães no ambiente de trabalho e de um conflito
do trabalho com a maternidade. Espera-se que as mulheres que contam com um apoio financeiro
de um companheiro sejam as que mais deixem de trabalhar com a gravidez/maternidade, que o
acesso a emprego formal seja fundamental para ter acesso a licença maternidade e que as
expectativas de gênero que estabelecem a realização feminina pela maternidade exerçam
influência nas escolhas das entrevistadas. A amostra será de 70 mulheres de diversos lugares do
Distrito Federal, com cuidado para não ter concentração por idade ou classe social. Os dados serão
analisados pelo Software IRAMUTEQ que analisa a frequência de palavras e o contexto nos quais
ela aparece para tentar estabelecer quais são as motivações por trás do retorno ou não dessas
mulheres ao trabalho após a maternidade.
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Nível: Mestrado
Orientadora: Katia Puente-Palacios
Linha de Pesquisa: Comportamento, Trabalho e Organizações
Introdução: As equipes de trabalho estão cada vez mais presentes no contexto organizacional, o
que explica o crescente interesse pela compreensão do seu funcionamento. Sendo assim, estudos
na área de equipes de trabalho são importantes para compreender em quais condições estas
unidades de desempenho são mais adequadas e quais elementos influenciam em sua efetividade,
considerando que ainda não existem resultados conclusivos sobre quais os elementos que mais
influenciam a efetividade das equipes (Puente-Palacios & Carneiro, 2005). De acordo com Marlow,
Lacerenza, Paoletti, Burke e Salas (2018), um elemento predominante na literatura sobre equipes
é a importância da comunicação para um desempenho efetivo. Entretanto, a comunicação é
frequentemente definida e mensurada de forma inconsistente nas pesquisas realizadas. Assim,
devem ser realizados estudos com definições e mensurações bem delimitadas (Marlow, Lacerenza,
& Salas, 2017). A comunicação das equipes de trabalho pode ser definida como a troca de
informação entre dois ou mais membros. Esta possui um papel central na habilidade das equipes
de exercerem ações coordenadas e na compreensão dos indivíduos sobre as necessidades e as
responsabilidades dos outros membros (MacMillan, Entin, & Serfaty, 2004). A comunicação pode
ser classificada em duas categorias principais: a qualidade e a frequência. A qualidade da
comunicação está relacionada com o compartilhamento de informação adequada quando
necessário, sendo que a informação adequada corresponde ao quanto a informação é precisa e
compreensível (Marlow, Lacerenza, & Salas, 2017). Já a frequência se refere ao volume de
comunicação que ocorre entre os membros. A qualidade da comunicação possui uma relação mais
significante com o desempenho do que a frequência com que a comunicação é realizada,
considerando que alta frequência de comunicação pode conter informações irrelevantes que
podem interferir na definição das prioridades do indivíduo de forma adequada. Já a comunicação
de alta qualidade pode esclarecer as informações relacionadas às tarefas, definir de forma clara
qual a responsabilidade de cada membro e garantir que os membros estão de acordo com o que
está sendo realizado na equipe (Marlow, Lacerenza, Paoletti, Burke, & Salas, 2018). Assim como a
comunicação exerce grande influência no desempenho (Marlow et al., 2018), existem aspectos
sociais e contextuais do trabalho que influenciam os resultados dos trabalhadores (Morgeson &
Humphrey, 2008). Segundo Morgeson e Humphrey (2008), o desenho do trabalho pode ser
definido como o estudo, a criação, o conteúdo, a estrutura e o ambiente em que os trabalhos e as
funções são propostas. Esta definição abrange o desenho das tarefas e das equipes. Existem cinco
campos de pesquisa principais do desenho do trabalho: o sistema sociotécnico e os grupos de
trabalho autônomos, as características do trabalho, as demandas-controle do trabalho, os
recursos-demandas de trabalho e o papel da teoria. Atualmente, estão surgindo perspectivas
integrativas e contemporâneas que estão vinculando os diferentes campos do desenho do
trabalho e criando uma perspectiva interdisciplinar. Além disso, Campion, Papper e Medsker
(1996) demonstraram a relação entre o desenho do trabalho e a efetividade das equipes. De
acordo com Hackman (1987), a efetividade das equipes de trabalho é formada por três critérios. O
primeiro é o desempenho, o qual pode ser mensurado a partir de indicadores duros e da
qualidade do trabalho. O segundo critério possui natureza afetiva e indica o quanto a experiência
de trabalho é positiva para o indivíduo. Os indicadores mais usados deste critério são o
comprometimento e a satisfação. O terceiro é o de viabilidade, o qual se refere à probabilidade de
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sobrevivência da equipe. Os indicadores desse critério são as taxas de absenteísmo ou de
rotatividade. Objetivos: O objetivo geral desse estudo é mensurar a influência da qualidade da
comunicação e do desenho do trabalho na predição da efetividade das equipes de trabalho na
forma como é percebida pelos membros, sendo que a efetividade será avaliada a partir da
satisfação e do desempenho. O primeiro objetivo específico é verificar em que medida a qualidade
da comunicação e o desenho do trabalho predizem a efetividade das equipes de trabalho. O
segundo objetivo específico é avaliar o desenho do trabalho a partir de três dimensões: as
características da tarefa, as características do conhecimento e as características sociais. A hipótese
testada é que a qualidade da comunicação prediz mais a efetividade das equipes de trabalho do
que o desenho do trabalho. Método: A pesquisa será realizada com trabalhadores inseridos em
uma organização privada que possui equipes de trabalho em sua estrutura e a amostra deverá
conter entre 315 e 630 participantes. No estudo realizado serão utilizadas quatro escalas e um
questionário sobre os dados demográficos do participante. A primeira escala avalia a qualidade da
comunicação, de González-Romá e Hernández (2014), é unifatorial (α = 0,89) e formada por 5
itens, respondidos em escala tipo Likert de 5 pontos. A segunda escala avalia a satisfação do
indivíduo em relação ao trabalho em equipe, é unifatorial (α = 0,87) e composta por 5 itens,
respondidos em escala tipo Likert de 5 pontos (Puente-Palacios & Borges-Andrade, 2005). A
terceira escala avalia o desempenho das equipes, é unifatorial (α = 0,88) e composta por 9 itens
respondidos em escala Likert de 7 pontos (Puente-Palacios, Martins, & Palumbo, 2016). Por fim,
na quarta escala, que avalia o desenho do trabalho (Morgenson & Humphrey, 2006), serão
mensuradas apenas três das suas quatro dimensões: as características da tarefa, as características
do conhecimento e as características sociais. Sendo a dimensão das características da tarefa
composta por 24 itens, a dimensão das características do conhecimento composta por 20 itens e a
dimensão das características sociais composta por 19 itens. A escala possui uma estrutura de 18
fatores com Alfas de Cronbach que variam de 0,75 a 0,93 para cada fator (Guimarães, 2017). As
informações serão levantadas dos membros das equipes de trabalho, analisando a percepção dos
indivíduos sobre as equipes e o trabalho realizado. Após a coleta de dados, será realizada uma
análise fatorial exploratória dos instrumentos utilizados para verificar como as escalas se
comportaram com os participantes da pesquisa. Em seguida, serão realizadas análises descritivas e
de regressão hierárquica para quantificar o poder de predição das variáveis. Resultados esperados
e implicações: Os resultados dessa pesquisa poderão contribuir para a compreensão da qualidade
da comunicação e do desenho do trabalho nas equipes de trabalho. Além disso, este estudo
poderá ampliar o conhecimento sobre a comunicação nas equipes no Brasil e contribuir para a
formação de uma literatura mais consistente na área, a partir da realização de pesquisas com
definições e mensurações claras.
Palavras-chave:
qualidade da comunicação, desenho do trabalho, efetividade das equipes de trabalho.
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PSICOLÓGICA E ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM
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Introdução: . O contexto de trabalho contemporâneo é marcado pela volatilidade, ambiguidade,
incerteza e complexidade. Nesse cenário, as organizações têm encontrado dificuldades tanto para
encontrar trabalhadores com as competências necessárias para assumir os postos de trabalhos
abertos, como para gerenciar essa força de trabalho cultural e etnicamente mais heterogênea.
Além disso, essa mão de obra passou por alterações significativas em sua composição no século
XXI, principalmente no que diz respeito às carreiras. Estas mudaram, gradativamente, de lineares,
tradicionais e caracterizadas por um emprego contínuo e de tempo integral para carreiras focadas
em decisões e redirecionamentos que visam alcançar um equilíbrio entre os diversos papeis
sociais assumidos pelos indivíduos (Noe, Clarke, Klein, 2014; Sampaio, 2018). Um conceito central
para as iniciativas de autogestão de carreira é o Desenvolvimento Profissional (DP). Esse
fenômeno se relaciona à aquisição de competências profissionais e às suas expressões no
trabalho. Pode ser definido, portanto, como um “processo de aquisição e aperfeiçoamento de
conhecimentos, habilidades e atitudes que favorece o desempenho no trabalho e promove o
avanço individual na carreira” (p. 74, Mourão, Porto & Puente-Palacios, 2014). O DP acontece a
partir da aprendizagem formal e informal, dentro e fora do trabalho. Há que considerar os fatores
cognitivos, comportamentais e afetivos envolvidos nesse processo. Em função disso, compreender
o papel de características individuais (como as estratégias de aprendizagem e a flexibilidade
psicológica) e o desenho do trabalho torna-se relevante para promoção de avanços teóricos na
compreensão desse fenômeno (Monteiro & Mourão, 2017; Sampaio, 2018). As Estratégias de
Aprendizagem no Trabalho (EATs) compreendem procedimentos cognitivos e comportamentais
realizados pelos trabalhadores para adquirir, reter e/ou recuperar informações, conhecimentos e
habilidades (Pantoja & Borges-Andrade, 2009). Tratam-se de esforços individuais ativos para
aprender algo novo no trabalho. EATs podem ser cognitivas (reprodução, organização e
elaboração), comportamentais (procura por ajuda pessoal, busca de ajuda em material escrito e
aplicação prática) e de auto regulação (controles emocional, da motivação e da compreensão). A
Flexibilidade Psicológica, por sua vez, é uma característica individual que passou a ser investigada
recentemente, a partir da Teoria da Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT, sigla em inglês)
(Bond & Flaxman, 2006). De modo geral, refere-se ao contato integral com a situação presente e,
dependendo desta demanda, agir de acordo com os próprios valores. No contexto de trabalho, a
flexibilidade psicológica corresponde à capacidade individual de se comportar de modo coerente
com as próprias metas de trabalho, mesmo na presença de experiências internas de difícil
aceitação (como medo de tomar iniciativa), sem que para isso se use defesas ou fugas/esquivas. O
desenho do trabalho compreende o conteúdo ou organização das tarefas, atividades,
relacionamentos e responsabilidades do trabalhador (Parker, 2014). É uma variável amplamente
investigada na literatura internacional e caracterizada por diferentes perspectivas teóricas (Parker,
Morgeson & Johns, 2017). É um fenômeno capaz de afetar o significado atribuído ao trabalho, a
motivação, a saúde e o desenvolvimento dos profissionais, por exemplo. Seu estudo pode ser
relevante para a pesquisa e intervenção. Foi organizado taxonomicamente em 18 a 21 fatores
classificados em categorias relativas à tarefa, ao conhecimento, sociais e de contexto (Morgeson &
Humphrey, 2006). Objetivos: O objetivo geral é analisar as influências que a flexibilidade
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psicológica no trabalho e as EATs exercem na relação entre desenho do trabalho e DP. Os
objetivos específicos são: a) descrever os níveis de flexibilidade psicológica no trabalho, das EATs,
de desenho do trabalho e de DP; b) analisar as relações entre essas variáveis; c) verificar
diferenças nos níveis dessas variáveis, frente às variáveis demográficas e d) verificar o efeito
moderador das EATs e da flexibilidade psicológica no trabalho na relação entre desenho do
trabalho e DP. Método:
O Estudo I será realizado com Empresários Juniores (EJrs) da
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) admitidos no primeiro processo seletivo de 2018,
compreendendo duas coletas de dados, ou que tenham mais de 6 meses de trabalho em EJr, única
coleta. O Estudo II, de recorte transversal, será realizado com trabalhadores de organizações do
setor privado. Em ambos Estudos, a amostra será obtida por conveniência. O cálculo amostral será
realizado a partir das seguintes fórmulas para realização da análise de regressão múltipla: 50 + 8k
(sendo k o número de variáveis antecedentes) e “100 + m”, sendo “m” o número de variáveis
antecedentes (Tabachnik & Fidell, 2006). Como a variável antecedente será desenho do trabalho,
constituída por 11 fatores/dimensões, o número total de participantes deverá ser 50 + 8*11 e
100 + 11, isto é, 138 ou 111 participantes. Com vistas a atender os dois critérios, a amostra deverá
ser constituída por pelo menos 140 participantes. O instrumento utilizado será um questionário
constituído por:
Questões para levantamento de dados demográficos e funcionais.
Escala de Flexibilidade Psicológica no Trabalho - Adaptada e validada para o contexto brasileiro
por Novaes, Ferreira e Valentini (2015), constituída por sete itens (α=0,84), com escala de resposta
de sete pontos (1- nunca verdadeiro a 7 – sempre verdadeiro).
Parte do Questionário de Desenho do Trabalho (WDQ) - Constituída por duas de quatro categorias
de características: (a) da tarefa (24 itens) e (b) do conhecimento (20 itens). Conforme validação
fatorial para o contexto brasileiro realizada por Guimarães (2017), os Alfas de Cronbach (α) da
estrutura de 18 fatores de WDQ variam de 0,75 a 0,93. Só serão utilizados 11 desses fatores. A
escala de resposta é do tipo Likert de cinco pontos (1 - discordo totalmente a 5 – concordo
totalmente).
Escala de Estratégias de Aprendizagem no Trabalho (Versão Reduzida das EATs) - Originalmente
elaborada por Brandão e Borges-Andrade (2011), a versão reduzida é constituída por 12 itens
distribuídos em cinco fatores (reflexão ativa, busca de ajuda interpessoal, busca de ajuda em
material escrito, reprodução e aplicação prática). Os índices de precisão (α) variam de 0,79 a 0,92.
A escala de resposta é de 10 pontos (1 - nunca faço a 10 – sempre faço).
Escala de Percepção Evolutiva de Desenvolvimento Profissional (DP) - Composta por 13 itens a
serem avaliados em uma escala de 11 pontos (0 - “nenhum preparo” a 10 – “totalmente
preparado”). Os itens deverão ser avaliados de duas formas: 1) percepção de preparo quando
começou a trabalhar e 2) percepção do grau de preparo atual. Portanto, o escore de cada item
será calculado pela subtração dos valores apontados como percepção de desenvolvimento atual e
dos valores relacionados à percepção de desenvolvimento profissional no momento de início do
trabalho na empresa. A escala unifatorial elaborada por Mourão, Porto e Puente-Palacios (2014)
apresenta coeficiente de consistência interna (α) de 0,94.
As coletas de dados do Estudo I serão realizadas em novembro/dezembro de 2018 e maio/junho
de 2019. Para os Empresários Juniores admitidos no primeiro processo seletivo de 2018, a
primeira coleta incluirá as medidas de flexibilidade psicológica no trabalho, WDQ, EATs e as
questões demográficas e funcionais e a segunda coleta mensurará DP. Para os Empresários
Juniores com mais de 6 meses de trabalho em EJr, será disponibilizado o questionário constituído
por todas as variáveis investigadas. O convite para participação na pesquisa será realizado no
evento intitulado NEJ Day e, posteriormente, cada EJr da UFU será contatada individualmente com
vistas a solicitação de e-mail de seus participantes. A estes serão enviados links para acesso aos
questionários online nos períodos considerados. Para o Estudo II, serão enviados e-mails e/ou
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solicitação de reunião com os responsáveis pelos departamentos de gestão de pessoas / recursos
humanos das empresas a serem convidadas, para apresentação dos propósitos da pesquisa e
pedido para desenvolvê-la com os profissionais dessas organizações. Os questionários serão
entregues em versão impressa nas empresas que aderirem à pesquisa. Após a conclusão da coleta,
serão verificados os pressupostos estatísticos de aditividade e linearidade, normalidade,
homogeneidade da variância e independência dos dados. Uma vez satisfeitos esses pressupostos,
serão realizados teste t de Student, correlação de Pearson e análises de regressão múltipla e
equações estruturais. Resultados esperados e implicações: Verificar como fatores individuais, tais
como a flexibilidade psicológica e as EATs, interferem na relação entre as características do WDQ e
o DP. Isto poderá oferecer contribuições para compreender e agir nos contextos organizacionais e
postos de trabalho, incentivando o aperfeiçoamento de práticas. Além disso, avanços teóricos e
metodológicos sobre os temas investigados poderão ser promovidos, visto serem ainda incipientes
na literatura científica.
Palavras-Chave:
desenho do trabalho e desenvolvimento profissional, flexibilidade psicológica no trabalho,
aprendizagem no trabalho.
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Efetividade de Processos de Coaching e o Desenvolvimento de Competências Emocionais
Aluna: Natassia Costa Leite Bueno Coutinho
E-mail: natassiapsicoach@gmail.com
Nível: Mestrado
Orientador: Jairo Eduardo Borges-Andrade
Linha de Pesquisa: Comportamento, trabalho e organizações
Em contexto de rápidas transformações e evoluções tecnológicas, a competitividade entre as
organizações tem aumentado. Seu sucesso depende fundamentalmente do seu capital humano.
As organizações contam com pessoas para a superação de desafios, crises e ameaças e tem
valorizado gestão de equipe, relacionamento com pessoas, capacidade de aprendizagem e
desenvolvimento de repertórios comportamentais. Tais competências são mais valorizadas que
gestão de processos ou conhecimentos técnicos.
Neste contexto, surgiu uma ferramenta para o desenvolvimento humano, o Coaching. É um
processo sistematizado que surgiu com a contribuição das ciências do comportamento utilizado
para aprimoramento de habilidades dos coachees, aqueles que se submetem ao processo
(Cavanagh, Grant & Kemp, 2005). Busca aprimorar a capacidade de aprender por meio de técnicas
como motivação, questionamentos eficazes e a adequação do estilo de gerenciamento do
profissional (coach) à prontidão dos coachees para se dedicarem a tarefas (Landsberg, 1997). Para
este autor, o processo baseia-se em ajudar o coachee a se ajudar por meio de uma interação
dinâmica; não depende de uma pessoa que diz o que, como fazer e que dá instruções.
Adotaremos o termo “processo de coaching” para refletir sobre o coaching de vida (ou pessoal e
profissional). Neste, o coachee escolhe uma área da vida em que deseja se desenvolver em 10 a 12
sessões, que duram de 50 a 90 minutos, por aproximadamente três meses. O coach e o coachee
estabelecem uma parceria colaborativa, focada em encontrar soluções e definir metas (Cavanagh
et al., 2005). O coachee deve pertencer a uma população sem níveis significantes de patologia, ou
deve ser encaminhado ao psicólogo, segundo esses autores.
O Coaching é diferente de consultoria ou mentoring, pois as soluções surgem do próprio cliente e
não do coach. Este atua como facilitador e deve ter expertise em promover aprendizagem
(Cavanagh et al., 2005). Seu trabalho é abordar os temas de modo que soluções emerjam do
próprio coachee (Whitmore, 1992). A aprendizagem depende de disposições internas e
comprometimento do coachee, que incentivado pelo coach, por ferramentas e reflexões, pode
chegar a resultados satisfatórios. Em consultoria e mentoring, o profissional qualificado entrega
soluções, compartilhando experiências e conhecimentos.
As emoções são centrais em experiências humanas (Cavanah et al., 2005). Por isso, a compreensão
de seu papel no processo de mudança é um componente essencial para intervenções de coaching.
A percepção, o uso, a compreensão e a regulação das emoções, habilidades compreendidas como
Inteligência Emocional (IE) por Mayer (2002), tem importância para encorajar o movimento de
autorreflexão para insights, a busca dos objetivos, soluções e mudanças (Cavanah et al., 2005). A
regulação emocional consiste em manejar emoções para que o indivíduo se adapte ao contexto
em que se encontra, sendo capaz de modular a emoção quanto à duração, magnitude e latência,
visando defendê-lo de situações indesejáveis, evitar sofrimentos ou manter situações agradáveis e
preservar seu bem-estar (Rodrigues & Gondim, 2014). A IE, chamada de competências emocionais
(CE) por Bueno, Correia, Abacar, Gomes e Pereira Junior (2015), torna o indivíduo capaz de reduzir
sentimentos e comportamentos indesejados e produzir sentimentos e comportamentos
desejados. O desenvolvimento das CE é um resultado esperado em coaching.
Os resultados alcançados com o coaching não foram objeto de estudo nos últimos anos. É preciso
produzir evidências científicas para a eficácia de suas técnicas, como apontaram Cavanah et al.
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(2005). O objetivo geral da pesquisa será investigar a efetividade de processos de Coaching (EPC).
Serão objetivos específicos: a) Construir um instrumento que meça a EPC em curto prazo (logo
após finalizados os processos); b) Buscar evidências de validade deste instrumento; c) Verificar a
EPC em curto prazo; d) Analisar o nível de competências emocionais (CE) antes e depois da
participação em processos de coaching; e) Verificar correlações entre EPC e o desenvolvimento de
CE.
Serão realizados três estudos. No primeiro, será aplicado o Inventário de CE reduzido (ICE-R) antes
da primeira sessão e depois de processo de coaching (em até três meses do final do processo). O
segundo proporá um instrumento para medir a EPC, com aplicação única até três meses após o
término do processo. No terceiro, será utilizado o método correlacional para verificar se EPC
prediz mudanças nos escores de CE, verificadas pela subtração entre as duas medidas obtidas
antes e depois daquele processo. A amostra por conveniência será composta por adultos
brasileiros, com a faixa etária entre 18 e 69 anos, com a escolaridade de ensino fundamental a
doutorado, que trabalham ou não, participantes de processos de coaching. Espera-se 800
participantes para o estudo de busca de evidências de validade do IEPC e 200 para os estudos do
desenvolvimento de CE e correlacional.
Não há instrumento para medir a EPC, por isso, o estudo percorreu áreas como a de treinamento,
desenvolvimento e educação, por considerar que o processo de coaching objetiva
desenvolvimento. Para a construção inicial de 105 itens do IEPC, o Modelo de Avaliação Integrado
e Somativo (MAIS) de Borges-Andrade (2006) foi utilizado como referência. Os itens foram
submetidos à análise de 14 estudantes do Programa de Pós-graduação em Psicologia Social, do
Trabalho e das Organizações e 2 estudantes de graduação em Psicologia, todos da UnB, além de 4
profissionais das áreas de desenvolvimento humano, instrumentos de medidas e coaching. Essa
análise levou em conta os enunciados dos itens, sua pertinência para avaliar EPC e sua inclusão em
cinco dimensões: “competências do coach”, “disposições do coachee”, “processo de coaching”,
“ambiente” e “resultado”. Foram eliminados 25 itens. Os 80 itens restantes serão respondidos em
escala de 0 (“Absolutamente não se aplica ao meu caso”) a 5 (“Aplica-se perfeitamente ao meu
caso”). Por meio da Análise Fatorial Exploratória (AFE), espera-se a emergência de cinco fatores,
conforme aquelas dimensões. A consistência interna dos fatores será calculada pelo alfa de
Cronbach.
O Inventário de Competências Emocionais (ICE) foi proposto por Bueno et al. (2015), inicialmente
com 76 itens e posteriormente em sua versão reduzida (ICE-R), com 34. São respondidos por meio
de uma escala de 1 a 5 (como a citada no IEPC). Uma AFE indicou estrutura de cinco fatores que
correspondem às habilidades de: Regulação de emoções em outras pessoas (lidar com pessoas
emocionalmente problemáticas ou situacionalmente tomadas pela emoção, sem desanimá-las ou
constrangê-las, mas ajudando-as a se sentirem melhor e a darem o melhor de si); Regulação de
emoções de baixa potência em si mesmo (não se deixar abater pela tristeza, desânimo, melancolia
ou medo, sendo capaz de superar as frustrações do dia a dia); Expressividade emocional
(expressar-se emocionalmente, tanto do ponto de vista da comunicação dos sentimentos, quanto
do desbloqueio da vergonha ou do medo de não aceitação por outras pessoas); Percepção de
emoções (perceber estados e alterações emocionais em si e em outras pessoas); e Regulação de
emoções de alta potência em si mesmo (regular impulsividade, tanto raiva quanto euforia). Os
coeficientes alfa de Cronbach desses fatores variaram de 0,67 (expressividade emocional) a 0,91
(percepção de emoções).
A pesquisadora entrará em contato com coaches e organizações (parceiros), para verificar o
interesse de que apliquem os instrumentos nos coachees que finalizaram o processo. O convite à
participação será realizado por meio de reunião presencial, e-mail, carta-convite, ou outras formas
de comunicação, de forma a melhor garantir o acesso às informações relativas ao estudo e a
esclarecimentos necessários. Os instrumentos estarão disponíveis no Google Forms e terão os
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links encaminhados pelos parceiros, o ICE-R antes e após o processo de coaching e o IEPC apenas
após esse processo. Informações a respeito da pesquisa, dos instrumentos, da manutenção do
sigilo e o e-mail de contato da pesquisadora constarão na primeira página.
Para as análises estatísticas, serão verificados os pressupostos de análises estatísticas
paramétricas (normalidade e homoscedasticidade da distribuição) por meio dos Testes
Kolmogorov-Smirnov e Levene. Caso os pressupostos sejam aceitos, serão realizados testes
paramétricos. Para a comparação dos escores da condição antes e depois da intervenção, será
aplicado o Teste-T para medidas repetidas. Caso os pressupostos não sejam atendidos, será
aplicado o Teste Wilcoxom (não paramétrico). As correlações entre a subtração desses escores e
os escores de EPC serão realizadas por meio de r de Pearson, caso os pressupostos de normalidade
e homoscedasticidade sejam aceitos. Caso contrário, será realizada a correlação de Spearman.
Será provavelmente utilizado o Intervalo de Confiança de 95%, confirmados os valores amostrais
previstos. Cálculos de tamanho do efeito dos testes serão realizados.
Evidências de validade do IEPC contribuirão para futuras pesquisas e avaliações sobre coaching.
Espera-se chegar à conclusão de que processos de coaching tenham efetividade e que sua medida
esteja positivamente correlacionada com desenvolvimento de CE, em conformidade com o
referencial teórico. Não haverá controle de outras variáveis que podem influenciar a efetividade
do coaching ou o desenvolvimento de CE, como a participação em outras ações que promovam
aprendizagem, formal ou informalmente, no trabalho ou fora dele. As medidas a serem utilizadas
são de autorrelato, e, portanto, podem apresentar vieses de percepções do respondente. Apesar
das limitações, o estudo contribuirá para o amadurecimento das pesquisas sobre coaching.
Futuros estudos longitudinais poderiam investigar se os resultados dos processos de coaching,
verificados também por hetero-avaliação, são mantidos em longo prazo.
Palavras-Chave:
coaching; competências emocionais; avaliação de efetividade
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25 de setembro de 2018, terça- feira
Sessão 4: 10:15 às 12:30
Gestão da diversidade cultural: Responsabilidade compartilhada e adaptação contínua de
profissionais em equipes multiculturais
Aluna: Hannah Deborah Haemer
E-mail: hhaemer@gmail.com
Nível: Doutorado
Orientador: Claudio Vaz Torres
Linha de Pesquisa: Comportamento no contexto social e ambiental
Equipes em organizações multinacionais frequentemente são compostas por indivíduos de
culturas diversas. Alguns desses profissionais podem ter vindo por necessidades da organização
para cumprir com projetos e com planejamento estratégico no mercado global (Brookfield, 2016).
Outros profissionais eventualmente vieram na busca de oportunidades para crescimento e
desenvolvimento profissional (Altman & Baruch, 2012), bem como para melhoria das condições de
vida em geral (Donato & Massey, 2016). Logo, pesquisas sobre fenômenos psicossociais em
profissionais estrangeiros devem considerar interesses e necessidades desses diferentes grupos de
profissionais. Porém, uma demanda que é comum a todos eles e seus pares no pais estrangeiro, é
o modo de se lidar com diferenças culturais e individuais, isto é a diversidade cultural da equipe.
Segundo Gelfland, Erez e Aycan (2007) não se trata apenas da dessemelhança de nacionalidades,
mas também de estilos de comunicação e valores diferenciados que possam afetar a interação
social desses profissionais, de tal forma que existe um maior potencial para conflitos (Leung &
Wang, 2015). Paralelamente, há uma quantidade considerável de pesquisas discutindo o benefício
de grupos culturalmente diversos, tais como o aumento de criatividade entre profissionais,
inovações, desempenho e vantagens estratégicas (e.g., Bouncken, Brem, & Kraus, 2016; Homan,
Buengeler, van Ginkel, Eckhoff, & Voelpel, 2015). Em todos esses estudos há a compreensão do
conflito como uma oportunidade. Considerando o conjunto de evidências produzidas, algumas
contraditórias, é necessário entender: quais os processos psicossociais que dão base e que
constroem o grupo de tal maneira a enxergar o conflito de maneira positiva? Quais os papeis do
indivíduo, seus pares e a organização? E quais são meios eficazes para que membros de equipes
multiculturais possam se adaptar neste ambiente, psicologicamente e socioculturalmente? Para
tal, algumas variáveis específicas devem ser tratadas.
Aculturação e adaptação
A princípio, aculturação é definida como um fenômeno que ocorre em grupos de culturas
diferentes ao se encontrarem e que se manifesta em mudanças de padrões culturais em um ou
ambos dos grupos (Redfield, Linton, & Herskovits, 1936). Todavia, Berry e Sam (1997) alegam que
este processo acontece com mais frequência em apenas um dos dois grupos, denominado como
grupo de aculturação. Ela concerne dois domínios ao depender da voluntariedade dos indivíduos
para a transferência e da sua temporalidade, a saber: a adaptação psicológica e a adaptação
sociocultural (Searle & Ward,1990).
Adaptação psicológica diz respeito a um conjunto de resultados psicológicos internos, tais como
identidade pessoal e cultural, bem-estar e satisfação no novo ambiente cultural (Searle, & Ward,
1990). Variáveis que afetam este processo têm sido amplamente investigadas. Dentre eles estão a
orientação cultural do indivíduo e a discriminação étnica percebida (Briones, Verkuyten, Cosano, &
Tabernero, 2012); o apoio social percebido, solidão percebida, estresse, e bem-estar psicológico
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(O’Reilly, Ryan, & Hickey, 2010); e ter uma informação realista anterior à partida (Fan & Wanou,
2008).
Por sua vez, a adaptação sociocultural concerne resultados que associam o indivíduo com o seu
contexto, tais como a capacidade de lidar com problemas diários, particularmente nas áreas de
família, vida e estudo (Berry & Sam, 1997). No intuito de promover desempenho, satisfação e
bem-estar e de reduzir a quantidade de profissionais que retornam antes do tempo previsto,
organizações têm oferecido treinamentos transculturais anteriores à transferência ou
imediatamente após sua chegada no país de destino (Osman-Gani & Rockstuhl, 2009). Entretanto,
pesquisas indicam que estes treinamentos são pouco eficientes, promovendo o sucesso em
apenas uma pequena parcela de profissionais (Black & Gegersen, 1999) e que a aprendizagem
informal parece ser elemento-chave para adaptação desses indivíduos (Haemer, 2017).
Socialização organizacional-cultural
Anderson (1994) define adaptação transcultural como um processo de aprendizagem no qual o
indivíduo precisa alinhar valores, normas e padrões originais da sua própria cultura e organização
com a cultura e a organização hospedeira. Entende-se que esta aprendizagem ocorre pela
socialização do indivíduo na organização para à qual foi transferido. Diferente da socialização
primária, também denominada de enculturação (Camilleri & Malewska-Peyre, 1997), este
processo na organização hospedeira diz respeito à assimilação ou aculturação na mesma.
Destaque-se que a literatura existente no âmbito nacional e internacional estuda socialização
organizacional e socialização cultural de forma separada. Embora já indicado por Feldman (1997),
como proveitoso de se integrar a pesquisa de ambos os fenômenos para atender aos profissionais
internacionais, a área continua carecendo de pesquisas e modelos teóricos integrativos.
Portanto, sugere-se o uso do termo socialização organizacional-cultural para se referir a um
processo pelo qual um indivíduo adquire os valores, comportamentos esperados e conhecimento
social necessário para assumir um papel ativo como membro em uma organização (Van Maanen &
Schein, 1979; Louis, 1980) pertencente a uma cultura estrangeira. Este processo de aprendizagem
se refere também às normas dessa cultura, ao seu idioma, aos comportamentos culturais
apropriados, ao enfrentamento de potencial discriminação e à adaptação às condições gerais de
vida (Black, Mendenhall, & Oddou, 1991). De acordo com pesquisas anteriores, estratégias
organizacionais, proatividade da equipe, a própria proatividade do indivíduo e o conjunto de
conhecimentos, habilidades e atitudes já adquiridos e aqueles em desenvolvimento, compõem
este processo em conjunto (Fisher 1986; Kammeyer-Mueller, Livingston, & Liao, 2011; Klein, Fan,
& Preacher, 2011; Saks, Uggerslev, & Fassina, 2007). Na medida em que há progresso nessa
aprendizagem, espera-se que o indivíduo adquira conhecimentos e habilidades socioculturais que
fomentam a sua adaptação sociocultural e psicológica.
Objetivos geral e específicos
Com base na literatura apresentada, o objetivo geral do presente projeto é investigar a adaptação
transcultural de profissionais em equipes multiculturais a partir de um olhar de gestão da
diversidade cultural, que se baseia em um modelo integrativo de socialização organizacional e
cultural. Seus objetivos específicos são:
I.
Construir uma medida que avalie a percepção de socialização organizacional-cultural
II.
Avaliar em que medida elementos de socialização organizacional e cultural em conjunto
podem contribuir para a adaptação do indivíduo,
III.
Identificar se há diferenças quanto à socialização e adaptação não só entre equipes em um
país, mas também entre equipes de diferentes países,
IV.
Identificar outros elementos que possam ser determinantes para esta relação.
Método
Este projeto prevê uma pesquisa em pelo menos três etapas, a saber: construção de uma medida;
entrevista individual, grupo focal e testagem de modelo. Apesar da existência de instrumentos que
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buscam medir a socialização organizacional, considera-se que estes são inadequados para
população desta pesquisa por apresentarem problemas no que tange a qualidade psicométrica e
especificidade do conteúdo deles.
Para tanto, em um primeiro passo, foi construído uma medida que possa avaliar a socialização
organizacional-cultural. Após análise de juízes, iniciou-se um período de realização de entrevistas e
grupos focais, sendo que as entrevistas, na maioria, foram feitas com profissionais internacionais e
os grupos focais foram voltados para seus pares (profissionais locais). A entrevista individual se
justifica pelo fato que o profissional internacional é uma minoria no seu respectivo grupo, o que
pode se traduzir em receio de levantar questões sobre emoções e experiências que teve para com
o grupo. Entretanto, o grupo focal completa as entrevistas individuais, amenizando potenciais
vieses decorrentes da cultura nativa do profissional internacional. Este procedimento também é
chamado de mudança de referente. Sugere-se análise do material textual pelo software
IRAMUTEQ, podendo ele contribuir para melhora do instrumento no que diz respeito sua validade
de conteúdo.
Anterior a testagem do modelo integrativo, devem-se levantar as evidências de validade (de
construto; relacionado ao critério) do instrumento desenvolvido. Um possível critério relacionado
à socialização organizacional-cultural é o nível de adaptação sociocultural e psicológica relatada
pelo profissional internacional. Após reunião de evidências de validade no Brasil, sugere-se
traduzir o instrumento para o inglês para que ele possa ser adaptado e aplicado no exterior,
possibilitando a extensão da pesquisa para além das fronteiras nacionais. Propõe-se testar o
modelo em si, por meio de modelagem por equações estruturais (MEE), uma vez que está técnica
permite análise de caminhos, bem como inclusão de potenciais mediadores ou moderadores.
Resultados esperados
Espera-se encontrar evidências empíricas para um modelo integrativo teoricamente elaborado.
Este modelo propõe um novo olhar sobre gestão de diversidade cultural e que irá permitir a
sugestão de políticas organizacionais em termos de (1) melhoria de integração do profissional
estrangeiro na equipe multicultural e (2) melhoria do convívio e bem-estar de indivíduos
integrantes desta mesma equipe. Além disso, a construção do instrumento que irá testar estas
relações sugere melhorias metodológicas em comparação àquelas que já existem. Finalmente, a
abordagem transcultural permite inferências no que diz respeito em que medida processos de
socialização em equipes multiculturais variam entre países. Caso haja variações, isto poderá
promover uma repercussão nas políticas de gestão diversidade cultural em organizações,
apontando as especificidades às quais as mesmas precisam ser atentas.
Palavras-Chave:
Diversidade cultural, Adaptação transcultural, Socialização organizacional-cultural, Abordagem
multimétodo
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Mecanismos de desengajamento moral no comportamento desonesto de servidores públicos.
Aluna: Lude Marieta Gonçalves dos Santos Neves
E-mail: ludemarietag@gmail.com
Nível: Doutorado
Orientador: Fabio Iglesias
Linha de Pesquisa: Comportamento no Contexto Social e Ambiental
Introdução: O comportamento desonesto de servidores públicos ganhou maior destaque no
cenário brasileiro em razão de enormes casos de corrupção e consequentes tensões políticas. No
meio científico parece haver ainda uma tendência para explicações macroscópicas do problema,
como questões econômicas, culturais e históricas. Mas é evidente que envolve problemas típicos
de psicologia social, de natureza intra e interpessoal: comportamento moral, ações transgressivas
(Moore, Detert, Treviño, Baker, & Mayer, 2012) e principalmente influência social normativa,
implícita ou explícita, de comportamentos, valores e crenças (Miller & Prentice, 2016). Na
tentativa de adequar-se aos modelos sociais aceitos por um grupo, as pessoas justificam as
transgressões praticadas, podendo ressignificá-las positivamente ou minimizar os efeitos nocivos
do comportamento praticado. Esses são dois dos oito mecanismos de desengajamento moral
(Bandura, Caprara, & Zsolnai, 2002; Iglesias, 2008), que qualquer indivíduo utiliza para reduzir a
dissonância cognitiva em situações desviantes. Dentre as políticas públicas executadas
majoritariamente por servidores públicos, a de socioeducação é central por tratar de intervenção
com adolescentes em conflito com a lei, como estratégia para dissuadi-los da trajetória infracional
e promover a convivência em comunidade de forma produtiva. Mas os estudos científicos na área
da socioeducação apresentam uma tendência de abordagem metodológica notadamente
qualitativa e fortemente valorativa (Julião, 2014; Silva, 2015), apresentando, portanto, uma lacuna
para aqueles com enfoque empírico e quantitativo, de forma a garantir uma abordagem multiteórica e multi-metodológica na análise do objeto. Poucas exceções utilizaram estratégia de
pesquisa semelhante à adotada por Palma e Neufeld (2011), que realizaram uma intervenção com
socioeducadores em atividades grupais para identificar déficits em habilidades sociais ou
comportamentais na comunicação com adolescentes atendidos em um Centro de Socioeducação
do Paraná. Baseado nessa lacuna, foi escolhida a Secretaria de Políticas para Crianças,
Adolescentes e Juventude (Secriança) do Governo de Brasília e os servidores públicos da
socioeducação. Além de desafios típicos da precarização do serviço público, a Secriança lida com o
aumento de denúncias de infrações disciplinares, como assédio moral, conduta escandalosa em
repartição pública, descumprimento de dever funcional ou negligência. Assim, o objetivo desta
pesquisa é identificar mecanismos de desengajamento moral envolvidos no comportamento
desonesto de servidores públicos da Secriança e gerar subsídios para minimizar sua probabilidade
de ocorrência. A partir desse objetivo geral, são levantadas três perguntas de pesquisa: Quais são
os mecanismos de desengajamento moral identificados nas denúncias contra esses servidores?
Qual a relação entre os mecanismos de desengajamento moral e a ocorrência de comportamentos
desonestos desses servidores? Qual é o efeito do treinamento de intervenções sociais para
minimizar a ocorrência de comportamento desonesto no ambiente de trabalho? Método: Para
responder às três perguntas, serão desenvolvidos três estudos, numa perspectiva multi-métodos.
Estudo 1 - Denúncias contra o trabalho de servidores públicos. Será realizada uma análise
qualitativa das principais reclamações protocoladas junto ao setor da Ouvidoria da Secriança,
órgão responsável por captar a maioria das denúncias contra seus servidores. Amostra: conforme
a quantidade de denúncias feitas durante o ano de 2017 na Ouvidoria, pretende-se utilizar uma
amostra que, submetida ao processo de análise de conteúdo categorial semântico desenvolvido
por Bardin (1977), atenda a critérios como exaustividade e representatividade. Instrumento:

48

Seminário de Avaliação de Teses e Dissertações PPG-PSTO - 2018
checklist com categorias definidas a priori, com base nos oito mecanismos de desengajamento
moral de Bandura, Barbaranelli, Caprara e Pastorelli (1996). Procedimentos: categorização e
frequência de denúncias contra servidores públicos. Análises de dados: julgamento independente
de dois juízes, a partir das categorias definidas a priori, com verificação de fidedignidade. Estudo 2
- Relação entre os mecanismos de desengajamento moral e comportamentos desonestos de
servidores. A segunda pergunta será investigada a partir de uma escala de atitudes frente a
comportamentos desonestos de servidores da Secriança. Participantes: considerando o
quantitativo total de 2.035 servidores na Secriança e a quantidade provável de itens na escala de
atitudes a ser elaborada, estima-se uma amostra conveniente de 300 participantes. A maioria dos
servidores é do sexo masculino, com idade entre 18 e 60 anos, com escolaridade predominante de
nível superior. Instrumento: cenários experimentais com situações de comportamentos
desonestos conforme as denúncias mais frequentes categorizadas no Estudo 1, variando em
função dos mecanismos mais representativos daquele estudo. Procedimentos: entrega de
questionários autoaplicáveis, de forma individual ou em grupo, pela Internet ou papel, durante o
horário de trabalho, conforme consentimento voluntário do(a) participante. Ao final da
instrumento, o(a) participante indicará se tem interesse em participar do Estudo 3. Análises de
dados: procedimentos de análise quantitativa (exploratórias e inferenciais) para avaliar a
adequação da medida com a teoria utilizada para explicar o fenômeno, além de análises de
ANOVA tendo como covariantes sexo e cargo/função ocupada. Espera-se identificar os
mecanismos que são melhor preditores de comportamento desonesto, conforme os três grandes
componentes do modelo: conduta, vítima e efeitos. Estudo 3 - Efeito do treinamento de
intervenções sociais para minimizar a ocorrência de comportamento desonesto no ambiente de
trabalho. Pesquisa longitudinal, com a realização de grupos operativos com servidores.
Participantes: recrutados a partir doo Estudo 2, os servidores serão contactados e convidados a
participar do estudo 3. Espera-se, portanto, acessar uma amostra conveniente de 40 servidores
(formando quatro grupos operativos com dez servidores cada). Considerando o achado de Moore
et al. (2012), de que os pares são fonte mais precisa de feedback de comportamento desonesto,
cada um dos servidores apontará um colega para avaliar seu desenvolvimento durante o Estudo,
numa lógica de hetero avaliação. Instrumentos: os grupos operativos seguirão um planejamento
com etapas de intervenção de habilidades sociais de natureza cognitivas, emocionais e
comportamentais. Também será elaborado um questionário estruturado para avaliar o
desenvolvimento de tais habilidades. Procedimentos: inspirados em Palma e Neufeld (2011) e
Moore et al. (2012), os grupos operativos serão realizados a cada dois meses pelo período de seis
meses a um ano, com os mesmos participantes. Antes do primeiro encontro os participantes
responderão ao questionário medindo as habilidades que serão trabalhadas. Também os colegas
indicados pelos participantes responderão a um formulário próprio (de forma presencial), sobre os
mesmos quesitos. Os grupos operativos terão como objetivo capacitar os servidores para
identificar mecanismos de desengajamento moral usados por si mesmos e pelos pares,
complementando com o ensino de intervenções sociais adequadas para minimizar a ocorrência de
comportamento desonesto no ambiente de trabalho. Os quatro grupos serão divididos em duas
configurações (um grupo controle e três grupos experimentais), sendo que o grupo controle será
de escuta sobre temas que emergirem do cotidiano de trabalho dos servidores. Para minimizar os
efeitos indesejados da mortalidade experimental, típica de delineamentos longitudinais, será
necessário realizar estudos pilotos. Análises de dados: as verbalizações dos servidores nos eventos
grupais serão categorizadas a partir de estratégias de análise qualitativa. Quanto aos resultados
quantitativos, serão comparados os dados de medidas repetidas sobre a evolução das habilidades
e das avaliações feitas por seus respectivos pares, por meio de estratégias exploratórias e
inferenciais de natureza paramétrica ou não-paramétrica, a depender da análise de pressupostos
do banco de dados e da elaboração de hipóteses conforme indicações teóricas. Hipotetiza-se
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preliminarmente que os três grupos de servidores que passarem pela intervenção manipulada
serão mais capazes de identificar e reagir frente aos mecanismos de desengajamento moral no
ambiente de trabalho em comparação com os servidores que passarem pelo grupo de escuta
(manipulação controle). Resultados Esperados e implicações: Espera-se que o presente projeto de
doutorado contribua com implicações teóricas para relacionar os oito mecanismos da teoria de
desengajamento moral de Bandura et al. (2002) com as variáveis comportamentais, contextuais e
cognitivas, como modelo de explicação do comportamento desonesto de servidores públicos no
Brasil. Como aplicação organizacional, espera-se que o treinamento elaborado no contexto da
socioeducação possa ser utilizado no contexto de discussão sobre a eficácia do serviço público,
sob um viés de teste de hipóteses para solucionar problemas práticos da realidade social. As
contribuições metodológicas se refletem nas estratégias qualitativas e quantitativas, auto e hetero
avaliativas, para explicar de forma complementar o fenômeno psicológico em foco. Além disso,
essa proposta multi-métodos foi inspirada em Mortensen & Cialdini (2010), como programa
metodológico de ciclo completo para desenvolver teorias que possam ser mais generalizáveis e,
portanto, mais consistentes em suas aplicações (Dasgupta & Stout, 2012).
Palavras-Chave:
desengajamento moral, comportamento desonesto, servidores públicos, socioeducação, infração
disciplinar
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CULTURA ÉTICA E SELF MORAL: COMO ELES INTERAGEM E INFLUENCIAM O COMPORTAMENTO
ANTIÉTICO NAS ORGANIZAÇÕES
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Nível: Doutorado
Orientadora: Juliana Porto
Linha de Pesquisa: Comportamento, trabalho e organizações
Introdução: Nos últimos anos, escândalos ocorreram envolvendo organizações e políticos em
diferentes países, o que estremeceu a confiança nos negócios e nos líderes. Assim, os gestores
têm buscado formas de reduzir o comportamento antiético nas suas organizações e de estimular
que seus colaboradores respeitem as normas éticas da empresa (Bazerman & Tenbrunsel, 2011).
O comportamento ético nas organizações são ações realizadas de acordo com as normas sociais
de como é apropriado se comportar no ambiente de trabalho (Treviño, den Nieuwenboer, & KishGephart, 2014). Os aspectos contextuais relacionados à cultura e clima são fortes preditores de
comportamento ético, pois eles atuam como guias do comportamento e estabelecem as normas
de como é o correto agir naquele contexto (Mayer, 2014). A cultura ética é um subconjunto da
cultura organizacional que representa a interação entre sistemas da ética formais (ex.: regras e
políticas, sistemas de gestão do desempenho) e informais (ex.: normas, linguagem, rituais) que
influenciam o comportamento ético e antiético dos funcionários (Treviño, 1990). Adicionalmente,
a força da cultura surge como uma importante variável a ser considerada nesse contexto. Como
sugerido por González-Romá e Peiró (2014), conceitua-se força da cultura como “o grau de
concordância intra-unidade sobre elementos culturais (ex.: valores e crenças normativas)” (p.
525). Cabe destacar que, quando os indivíduos precisam tomar uma decisão e enfrentam
situações de incerteza nos contextos sociais, as normas descritivas podem funcionar como guias
do comportamento (Gelfand & Harrington, 2015) – e essas normas são fornecidas pela cultura da
organização que, quando forte, reduz a ambiguidade. Com o objetivo de reduzir atos antiéticos
nas organizações, os gerentes vêm implementando programas formais de ética e conformidade
legal. Um programa de ética é um sistema de controle organizacional (Weaver & Treviño, 1999) e
é definido como instrumentos e medidas como treinamento, sistemas de monitoramento e
códigos de ética que objetivam promover comportamentos éticos e inibir condutas antiéticas
(Kaptein, 2015). Além dos fatores contextuais, é relevante compreender o indivíduo nesse
contexto. Portanto, destacam-se as características individuais que podem ser antecedentes do
comportamento antiético no trabalho. Uma meta-análise em comportamento ético indicou que
construtos relacionados ao self moral são os antecedentes mais importantes das decisões
antiéticas no trabalho (Kish-Gephart et al. 2010). O self moral contempla a moralidade do
indivíduo e as pesquisas na área têm focado em verificar como ele é internalizado no self do
indivíduo e como ele influencia capacidades de autorregulação cognitiva e afetiva (Jennings,
Mitchell, & Hannah, 2015). O modelo interacionista de pessoa-situação da tomada de decisão
éticas nas organizações proposto por Treviño (1986) ajuda a compreender como as características
contextuais interagem com as individuais na predição de comportamento. Portanto, esse projeto
visa a atender algumas lacunas da literatura: refinar a medida de cultura ética (Mayer, 2014),
aprofundar o papel da cultura ética sobre o comportamento antiético no trabalho (Mayer, 2014),
avaliar a cultura ética em nível organizacional (Mayer, 2014), ampliar a compreensão da interação
entre fatores contextuais e individuais sobre o comportamento ético (Treviño et al., 2014), e
contribuir com estudos multiníveis e longitudinais sobre o fenômeno (McLeod, Payne, & Evert,
2016). Ademais, inclui um novo conceito para a área de pesquisa em ética organizacional que é a
força da cultura ética. Objetivos: Analisar o efeito da cultura ética (sistemas formais e informais),
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da força da cultura e do self moral sobre o comportamento antiético nas organizações. As
hipóteses formuladas são as seguintes: H1. Self moral está negativamente relacionado ao
comportamento antiético; H2: Cultura ética modera a relação entre self moral e comportamento
antiético, de tal forma que a relação é mais fraca em cultura ética mais forte; H3. Força da cultura
ética modera a relação entre self moral e comportamento antiético, de tal modo que a relação é
mais fraca em uma cultura ética forte; e H4. A cultura ética muda ao longo do tempo com a
implementação do programa de ética, de forma que a cultura ética é percebida como mais forte.
Método: Serão conduzidos três estudos. Estudo 1. Tem por objetivo avaliar o efeito do self moral e
a interação com cultura ética e força sobre o comportamento antiético em nível organizacional.
Esse estudo possui delineamento multinível, pois tanto cultura ética como força da cultura estão
no nível organizacional de análise e self moral e comportamento antiético estão no nível do
indivíduo. Amostra: No mínimo, 50 organizações – a amostra de funcionários será calculada em
função do tamanho da organização. Instrumentos: Cultura ética – Para medir esse construto, um
questionário traduzido e adaptado de Kaptein (2008) será utilizado. Força da cultura – medidas de
dispersão. Self moral – Serão utilizadas duas escalas: 1) Escala de Propensão à Culpa e Vergonha
(GASP; Cohen et al., 2011) com 14 itens; e 2) Escala de Identidade Moral (Resende & Porto, 2017)
com 9 itens. 3) Comportamento antiético – Serão utilizadas duas medidas: 1) Escala de
Comportamento Antiético Pró-organizacional com 6 itens (Umphress, Bingham, & Mitchell, 2010);
e 2) Escala de Comportamento Antiético Observado traduzida e adaptada de Treviño e Weaver
(2001) com 7 itens. Procedimentos: Os questionários serão aplicados on-line com funcionários de
diferentes organizações. Os participantes responderão a todas as medidas. Análise de dados:
Serão realizadas análises fatoriais confirmatórias para teste das escalas. Para a escala de cultura
ética, após análise das correlações intraclasse (ICC) e o desvio médio (AD), as pontuações serão
agregadas. A força da cultura ética será operacionalizada por meio do Índice de Desvio Médio
(ADI) multiplicado por –1. Em seguida, um modelo de equações estruturais usando MPlus será
conduzido para examinar o ajuste do modelo e a variância explicada por cada constructo. Estudo
2. Este estudo expande o anterior, ao considerar a implementação de um programa de ética e a
mudança da cultura ética no tempo. Amostra: Três organizações públicas brasileiras - a amostra de
funcionários será calculada em função do tamanho da organização. Instrumentos: Programa de
ética – A área responsável da organização irá fornecer a resposta para a implementação dos
componentes do programa de ética descritos por Kaptein (2009). Os demais construtos serão
mensurados e operacionalizados conforme descrito no Estudo 1. Além das escalas, os dados sobre
o número de denúncias sobre comportamento antiético serão fornecidos pela área de
compliance/ética da organização. Procedimentos: Os questionários serão aplicados em três
momentos distintos e todos os funcionários serão convidados a responder. Com exceção das
escalas de self moral, as outras serão respondidas nos três tempos. Os tempos serão os seguintes:
T0 - Quando a organização inicia a implementação do programa de ética; T1: 6 meses após iniciar
o programa de ética; e T2: 1 ano após o início do programa de ética. Análise de dados: Para a
escala de cultura ética e a força da cultura, serão utilizados os mesmos procedimentos do Estudo
1. Em seguida, para a análise da mudança ao longo do tempo, será conduzida uma modelagem de
crescimento latente (LGM), conforme recomendação de Ployhart e Vandenberg (2010). Estudo 3.
Este estudo possui um delineamento experimental e busca avaliar o efeito da cultura ética e do
self moral sobre o comportamento antiético em uma situação simulada. Amostra: 159 estudantes
universitários, considerando um poder de 0,80, f² = 0,25; = 0,05. Instrumentos: Cultura ética Uma carta de apresentação será usada com uma apresentação do CEO da empresa fictícia. Um
deles irá privilegiar uma cultura ética, o segundo, uma cultura antiética e o terceiro será o grupo
controle. Self Moral - O autoconceito moral implícito será avaliado por meio de um TAI (Teste de
Associação Implícita). A categoria alvo será "Moral" e o seu contraste será "Imoral". As categorias
pareadas serão "Eu" e "Outros". O TAI será traduzido e adaptado ao contexto brasileiro e os
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procedimentos para avaliação do TAI serão os mesmos utilizados no estudo de Perugini e Leone
(2009). Também será aplicada a medida explícita de identidade moral utilizada nos estudos
anteriores. Comportamento antiético - Um exercício proposto pelos autores Reynolds, Leavitt e
DeCelles (2010) será utilizado, no qual os participantes serão convidados a se imaginarem como
gerentes de uma empresa fictícia e deverão realizar várias tarefas (por exemplo, realocar pessoal
de vendas, encomendar suprimentos de escritório). O comportamento antiético será medido no
exercício de reivindicação de seguro como uma variável dicotômica. Procedimentos: Os sujeitos
serão aleatoriamente designados para uma das três condições. O priming da cultura
organizacional será feito a partir da carta de apresentação da empresa fictícia antes do exercício.
Em seguida, eles irão preencher o exercício que contém a medida de comportamento antiético.
Depois, eles responderão ao TAI e à medida explícita de self moral. Análise de dados: ANOVA será
utilizada para avaliar o efeito da condição de cultura ética na tarefa do comportamento ético e a
interação do self moral. Resultados esperados e implicações: Espera-se contribuir teoricamente
para o refinamento do construto de cultura ética e pelo uso de estudos multiníveis para identificar
seu impacto no comportamento. Adicionalmente, o uso de diferentes desenhos de pesquisa para
investigar o fenômeno permitirá expandir o campo e suprir lacunas na área. Do ponto de vista
prático, espera-se que os gestores e o governo tenham subsídios para implementar programas e
políticas que reduzam desvios e promovam o comportamento ético nas organizações.
Palavras-Chave:
Comportamento antiético, self moral, cultura ética, força da cultura, ética organizacional
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE POLICIAIS MILITARES SOBRE O ENSINO SUPERIOR PARA PRAÇAS
POLICIAIS MILITARES
Aluno: Nelson Gonçalves de Souza
E-mail: ngsouza@gmail.com
Nível: Doutorado
Orientadora: Ana Lúcia Galinkin
Linha de Pesquisa: Comportamento no contexto social e ambiental
Introdução: De 2008 a 2013 a Polícia Militar do Distrito Federal ofereceu a seus praças (soldados,
cabos, sargentos e subtenentes) bolsas de estudo de nível superior em um curso superior
tecnológico em Segurança e Ordem Pública (CSTSOP), de uma universidade local, sob a justificativa
de qualificação dos quadros operacionais da organização e da melhoria da qualidade dos serviços
prestados à comunidade. Concluíram esse curso, cerca de 4.500 policiais, dos quais, cerca de 2.000
ainda se encontram no serviço ativo. Algumas questões emergiram dessa experiência e que ainda
estão por ser respondidas: qual a relação entre o ensino superior e as práticas policiais? O ensino
superior é capaz de produzir efeitos significativos nas atitudes e comportamentos dos policiais em
suas interações com os cidadãos? É possível, através do ensino superior, alterar de forma
significativa a percepção dos policiais em relação ao seu papel no processo de prevenção do crime,
da violência e da desordem? É possível, através do ensino superior, levar os policiais a um
protagonismo de caráter social que ultrapasse os limites da estrita aplicação da lei e avance para a
preocupação com o desenvolvimento social dos indivíduos e da sociedade? Não sendo possível
responder a tais questões a um só tempo, função de toda sua complexidade e das inúmeras
variáveis envolvidas, é necessário selecionar alguns aspectos específicos da questão e aprofundarse em sua compreensão. No caso do presente projeto, constituem-se como objeto de estudo, as
representações sociais dos policiais militares egressos do CSTSOP e de outros grupos
potencialmente afetados por tal processo de educação superior, como é o caso dos gestores
policiais, de modo que o problema a ser perseguido assim se coloca: a educação superior em
segurança pública para policiais militares de baixa patente do Distrito Federal produz alterações
nas suas práticas profissionais cotidianas na percepção dos próprios policiais militares egressos do
CSTSOP e dos gestores institucionais? Diferentemente do que ocorre no Brasil, os efeitos do
ensino superior para policiais é uma questão que vem sendo discutida em países do eixo anglosaxão, notadamente os Estados Unidos da América, já desde o início do século XX (Douthit, 1983),
onde esse nível educacional é percebido como uma experiência que, quando vivenciada, pode
resultar em policiais melhores, percepção que parece ser atestada pelos estudos que vêm sendo
conduzidos desde os anos 70, os quais registram diferenças notáveis entre policiais com e sem
curso superior. Altos índices de satisfação por parte dos cidadãos, menores índices de reclamações
(Kappeler, Sapp, & Carter, 1992; Paoline & Terrill, 2007), melhor comunicação oral e escrita, mais
tolerância e flexibilidade quando interagindo com os cidadãos, melhor adaptação às mudanças
organizacionais, maior profissionalismo em suas atitudes e comportamentos (Breci, 1997; Bruns,
2010; Hilal, Densley, & Zhao, 2013; Polk & Armstrong, 2001; Trovato, 2008), estão entre os
aspectos identificados quando comparados com seus colegas com menor nível educacional. As
pesquisas ainda apontam que policiais com educação superior demonstram maior interesse e
condições de ascensão na carreira; são mais empreendedores e inovadores e com tendência a
assumir funções de liderança com mais frequência que os colegas com menor nível educacional;
“pensam” melhor e têm uma melhor compreensão do papel da polícia e do “mundo da polícia”
(Bruns, 2010; Carter, Sapp, & Stephens, 1989; Hayeslip, 1989; Paoline & Terrill, 2007; Whetstone,
2000). Policiais com nível superior se mostraram menos autoritários (Roberg & Bonn, 2004) e
atribuíam alto valor aos comportamentos éticos (Paoline & Terrill, 2007; Shernock, 1992); também
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se mostravam mais abertos às diferenças, sendo menos dogmáticos e mais comunicativos (Carter
et al., 1989; Paoline & Terrill, 2007; Vodicka, 1994; Worden, 1990). No Brasil, entretanto, estudos
sobre efeitos do ensino superior para policiais, especialmente os policiais militares, ainda são
escassos em decorrência, possivelmente, do distanciamento entre a academia e as polícias, função
da condição de aparato principal de poder e força nos regimes de exceção dessas últimas, e de seu
consequente enclausuramento e fechamento às instituições de pesquisa e ao público (Poncioni,
2003; Santos, 2014), resultando num processo de socialização dos integrantes da organização
policial militar que privilegia o controle e o “combate” ao crime, forjando neles uma perspectiva
guerreira que deixa de considerar o fato de que nos encontros da polícia com a população a
predominância é de situações que não ensejam interpretações legalistas, situando-se muito mais
no campo dos conflitos sociais, os quais a população espera que a polícia seja capaz de mediar
(Poncioni, 2003). Assim, diante da experiência vivenciada pelos praças policiais militares do
Distrito Federal, interessa conhecer, passado cerca de 5 anos de conclusão do CSTSOP, que
representações sociais esses policiais construíram sobre o ensino superior e quais seus efeitos em
seu cotidiano e práticas profissionais. Objetivo: Espera-se, com este estudo, identificar, analisar e
compreender as representações sociais dos egressos do CSTSOP e dos gestores da Polícia Militar
do Distrito Federal, sobre o ensino superior para praças policiais militares e as consequências e
implicações possíveis, em suas percepções, desse processo educacional nas práticas policiais intra
e extra institucionais, na interação com os demais cidadãos, na prevenção do crime e da violência
e no desenvolvimento social das comunidades. Método: A pesquisa que se propõe é de natureza
qualitativa, vista como um instrumento capaz de perceber o significado e a intencionalidade
próprias das ações, relações e estruturas sociais (Minayo, 1994) e, portanto, de capturar,
conforme ensina Porto (2006), os sentidos, valores e crenças que estruturam e orientam a vida
social, os quais são, por excelência, conteúdos das representações sociais. Dentre diferentes
vertentes de estudo das representações sociais, adotar-se-á a abordagem teórico-metodológica da
Teoria do Núcleo Central de Jean-Claude Abric, para quem, uma representação social é um
conjunto organizado e estruturado de informações, crenças, opiniões e atitudes, constituindo-se
num sistema sociocognitivo específico composto de dois subsistemas interativos: um sistema
central (ou núcleo central) e um sistema periférico, os quais, quando identificados, dão sentido e
compreensão a estrutura e organização das representações (Abric, 2001a, p. 82; Lahlou & Abric,
2011, p. 20.2). (1996, 2001a, 2001b), A pesquisa terá como participantes dois grupos específicos: o
primeiro, constituído pelos alunos do Curso de Aperfeiçoamento de Praças e do Curso de Altos
Estudos para Praças, em ocorrência neste ano de 2018, dos quais levantamento inicial indica que
cerca de 60% ou mais são egressos do CSTSOP, o que permite obter uma amostra aleatória
estatisticamente significativa para o estudo. O segundo grupo será composto por oficiais da PMDF
que, como supervisores administrativos e operacionais, puderam acompanhar o desenvolvimento
e observar possíveis mudanças nos comportamentos e práticas profissionais dos egressos do
CSTSOP, no período durante e após o curso. O primeiro grupo será acessado, inicialmente, através
de instrumento específico disponibilizado aos estudantes dos dois cursos referidos anteriormente,
na plataforma de ensino a distância adotada pela PMDF (EaD-PMDF) e, posteriormente, numa
nova extração amostral, através de grupos focais. O segundo grupo será acessado por via de
grupos focais e entrevistas individuais. Análise dos dados: As associações livres serão objeto de
análise por via de software especializado, considerando-se a disponibilidade atual. Duas aplicações
de software gratuitas vêm sendo úteis a esse tipo de análise: o Iramuteq - Interface de R pour les
Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires, desenvolvida sobre a plataforma
da linguagem de programação R, e que permite diferentes formas de análises estatísticas, textuais
e de tabelas de palavras, dentre outras, funcionando como uma ferramenta de apoio e facilitação
da interpretação dos dados pelo pesquisador (Aquino, 2015; Camargo & Justo, 2013; Castro,
Koelzer, Camargo, & Bousfield, 2014; Kami et al., 2016). Um segundo software a ser considerado
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no processamento dos dados é a plataforma Web OpenEvoc desenvolvido por Sant’Anna (2012) e
especificamente útil para uso em pesquisas de representações sociais. A análise das respostas à
pergunta aberta do questionário de associação livre, bem como das transcrições das entrevistas e
dos grupos focais será também realizada através do software Iramuteq. A análise das questões
abertas e transcrições será realizada utilizando-se conceitos e técnicas de análise de conteúdo
(Bardin, 2009). Resultados Esperados: Espera-se, com a pesquisa decorrente deste projeto, ocupar
parte desse espaço ainda não preenchido, legando a pesquisadores e gestores públicos, uma
análise, ainda que inicial, das possibilidades e implicações que o ensino superior universitário para
policiais militares, especialmente os de baixa patente hierárquica, pode trazer para o universo da
segurança pública brasileira, campo que urge respostas efetivas que auxiliem na melhoria da
qualidade do serviço prestado aos cidadãos, mas que, também, possibilite uma compreensão mais
clara das percepções de policiais a respeito de si, de suas instituições e de suas relações com o
mundo que os cerca, a partir de ferramentas de reflexão críticas que, se espera possam ser
agregadas ao repertório de possibilidades desses profissionais.
Palavras-Chave:
educação superior para policiais; polícia militar; representações sociais; abordagem estrutural;
teoria do núcleo central
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Linha de Pesquisa: Comportamento, trabalho e organizações
Introdução. As práticas de gestão da mudança são um “conjunto de intervenções organizacionais
que, quando executadas de forma adequada e em coerência com os eventos organizacionais
internos e externos, facilitam a promulgação de processos de mudança organizacional” (Raineri,
2011; p. 226). Ainda que haja abundância de literatura com conselhos sobre mudança de gestão
para profissionais, cinco práticas (diagnóstico e alinhamento organizacional, liderança,
comunicação e compensação/incentivo, treinamento) são consideradas frequentes nos estudos
sobre o tema (Raineri, 2011). Diagnóstico e alinhamento organizacional é a identificação da
necessidade ou a preparação para a mudança, também denominada de diagnóstico e análise
(Buchanan et al., 2005; Kotter, 2000). Liderança, por sua vez, aborda a compreensão e a atuação
do líder na necessidade de transformar, para que seus subordinados também se comprometam
com a mudança (Battilana et al., 2010; Kotter, 2000). A comunicação é a terceira prática, pois
permite entender o quê, quando e por que a organização está mudando, o que facilita a aceitação
e a adaptação das novas circunstâncias, desde o nível estratégico até o operacional (Afande, 2015;
Levay, 2010; Kotter, 2000). As duas últimas práticas de gestão da mudança são compensação/
incentivo, cujo objetivo é reforçar os comportamentos desejados pelo processo de mudança por
meio de remuneração ou benefícios (Afande, 2015; Kotter, 2000) e treinamento, que prepara os
empregados para a mudança (Pearce & Sims, 2002). Gerenciamento de projetos é formado por
um conjunto de práticas que visam planejar, executar, monitorar e realizar as entregas de um
projeto, de acordo com determinados parâmetros de qualidade, por meio da aplicação de
conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas ao longo de um ciclo de gerenciamento. (PMI,
2017). Gestão de mudanças e de projetos constituem-se de práticas que se complementam e
convergem para o objetivo maior de alcançar resultados organizacionais. Enquanto que para
alguns são ações diferenciadas, para outros são vertentes de um mesmo arcabouço de práticas de
gestão organizacional. Segundo Crawford (2014), apesar de altamente complementares, não há
clareza quanto ao relacionamento entre os papéis da gestão da mudança, de projetos e
programas. Faltam pesquisas acadêmicas dedicadas a estudar essas relações. Por isso, pretende-se
avaliar a adoção de práticas de gestão da mudança na condução de projetos organizacionais. O
foco não é a mudança em si, mas a gestão da mudança, operacionalizada por meio de práticas que
visam produzir efeitos nas organizações e nos indivíduos que nelas atuam, no contexto do
gerenciamento de projetos em execução.
O objetivo final é descrever a percepção de equipes de projetos quanto ao uso de práticas de
gestão da mudança no contexto do gerenciamento de projetos nas organizações. Para tanto,
pretende-se medir a percepção da adoção das práticas de gestão de mudança na condução de
projetos organizacionais, a partir de um estudo de intervenção quase-experimental, (Creswell,
2009), conforme proposto na seção de método deste resumo. Sabe-se que o gerenciamento de
projetos segue um conjunto de práticas, mas não se sabe, ao certo, o que ocorreria na condução
de projetos e nos seus resultados se, à as essas práticas, fossem incorporadas práticas de gestão
de mudanças. Tal incorporação produziria algum efeito positivo na condução dos projetos e nos
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resultados gerados? Que impactos as práticas de gestão de mudanças planejadas e implantadas
causariam na condução de projetos em uma organização? Assim, planeja-se selecionar
aleatoriamente duas equipes de projetos equivalentes em termos de escopo do projeto e inserir
alterações na condução de uma dessas equipes (equipe experimental). As alterações a serem
inseridas constituem no treinamento sobre práticas de gestão da mudança para um dos gestores
do projeto. O gestor também receberá assessoria para implantar as práticas de gestão da
mudança descritas anteriormente. Além do treinamento do gestor, as práticas descritas acima
serão desenvolvidas no grupo experimental, mas não serão desenvolvidas no grupo de controle. O
gestor da equipe do grupo de controle também não receberá assessoria, nem treinamento.
Hipóteses. H1: O grupo experimental percebe mais as práticas de gestão da mudança quando
comparado ao grupo de controle. H2: Os membros do grupo experimental avaliam o
gerenciamento do projeto de forma mais positiva que o grupo de controle. H3: A adoção de
práticas de gestão da mudança gera efeitos positivos no gerenciamento de projetos
organizacionais, se comparadas aos projetos que não adotam tais práticas.
Método. Pretende-se realizar pesquisa quali e quantitativa de caráter quase experimental. O
desenho da pesquisa considera a observação natural de duas equipes de projetos de natureza
semelhantes, sendo que em uma equipe serão realizadas intervenções e em outra não. Será
considerado o nível mínimo de manipulação de presença-ausência de variável independente
(Sampieri, 2013), sem pré-teste (Godwin, 2010). Posteriormente os dois grupos serão comparados
para saber se a percepção do grupo exposto à variável independente difere da avaliação do grupo
que não foi exposto. A introdução das práticas de gestão da mudança no grupo experimental
seguirá um plano de treinamento e de suporte metodológico ao gerente do projeto e equipe. Ao
final de 6 meses serão avaliados os impactos em ambos projetos. Em termos de comparação serão
identificadas, monitoradas e avaliadas variáveis de contexto por meio de descrição de eventos
semanais preenchido pelo gestor do projeto. Os membros das duas equipes responderão a cada
três meses o inventário de práticas de gestão da mudança (Raineri, 2011; Machado & Neiva,
2017). Além disso, as equipes serão entrevistadas quanto à percepção dos membros sobre a
condução, os resultados e os eventos ocorridos na gestão dos projetos. Os gestores também
responderão a um questionário mensal com descrição das atividades e eventos ocorridos na
gestão do projeto em questão.
O estudo será realizado em projetos em execução no Banco Central do Brasil, instituição pública
federal.Nessa organização, as grandes mudanças são operacionalizadas por meio de projetos e
programas, gerenciados com base em metodologia específica implantada e em uso há mais de dez
anos. Tal escolha justifica-se pelo grau de maturidade no gerenciamento de projetos e programas,
a existência de metodologia implantada e em uso por uma comunidade de práticas composta por
cerca de 600 membros, o interesse desses membros em colaborar com esta pesquisa e o estado
de constante transformação em que se encontra a organização. Serão definidos dois grupos não
equivalentes de pesquisa: experimental e de controle, representando dois projetos da organização
sob uma mesma classificação quanto aos critérios: portfólio; tempo de execução; custos
planejados; complexidade do escopo; público-alvo e rito de acompanhamento. Previsão de
participantes: a) equipes de projetos, formada por gerente e membros da equipe; b) escritório de
projetos: estrutura de governança de projetos da organização pesquisada, responsável pelo apoio
das equipes de projetos na adoção de práticas e de ferramentas de gerenciamento de projetos.
Instrumentos
a) Plano de preparação da equipe, visando treinamento e incorporação das práticas de gestão da
mudança no contexto das práticas de gerenciamento de projetos.
b) Ficha de acompanhamento (a ser preenchida semanalmente) da adoção das práticas de gestão
da mudança, a ser preenchida pelo consultor do escritório de projetos e pelo gerente do projeto.
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c) Instrumento que mede a percepção do nível de adoção de 5 práticas de gestão de mudanças
organizacionais, proposto do Ranieri (2011), traduzido, adaptado e utilizado em pesquisa de
mestrado na Universidade de Brasília (Machado & Neiva, 2017). Tal instrumento foi reavaliado à
luz da metodologia de construção de instrumento proposta por Pasquali (2009).
d) Entrevista semi-estruturada com os membros das equipes de projetos com o objetivo de avaliar
a percepção deles sobre a condução do projeto e sobre os resultados alcançados.
Procedimentos de coleta. Será elaborado um plano de treinamento e assessoria ao gestor da
equipe de projetos em que a adoção das práticas será realizada. Após a elaboração desse plano, o
gestor da equipe de projetos (grupo experimental) será treinado e acompanhado mensalmente.
Os gestores das duas equipes preencherão mensalmente a ficha de acompanhamento da
condução dos projetos. Os membros das equipes responderão a escala de práticas de gestão da
mudança a cada três meses de trabalho e, ao final do estudo, os respondentes serão entrevistados
para avaliar a condução do projeto e os resultados alcançados com eles. As equipes serão
comparadas em relação às variáveis mensuradas.
Resultados esperados e implicações. Estudar as práticas de gestão de mudanças e medir o nível de
aceitação dessas práticas no ambiente organizacional pesquisado parece um bom começo, mas
não o suficiente para oferecer uma contribuição prática e acadêmica ao tema. Por isso, além dos
levantamentos de conceitos teóricos e de arranjos metodológicos empíricos a explorar, pretendese obter também a percepção dos principais atores, envolvidos na gestão de projetos e de
mudanças organizacionais, quanto aos efeitos da aplicação das práticas de gestão de mudanças
organizacionais na condução de projetos, podendo revelar-se, ou não, uma viabilidade de
integração e complementação entre as referidas práticas de gestão da mudança e de
gerenciamento de projetos. Uma pesquisa quase experimental apresentou-se como método
adequado ao comparar dois grupos de projetos em execução, sob determinados critérios
científicos, na investigação da aplicação dos efeitos reais da adoção de práticas.
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1. Introdução
Mais de 70 anos depois do lançamento da consagrada Teoria da Motivação Humana de Maslow,
presenciamos grupos tão movidos pelo consumo, nos questionamos se a ordem das necessidades
realmente continua a mesma.
Como explicar consumidores que gastam dias em filas, deixando muitas vezes de comer, dormir
ou se sentir seguros, para comprar um produto recém-lançado, ficar mais perto de um ídolo ou
mesmo que colocam a vida em risco para tirar uma selfie ou comprar com descontos?
Em 2016 a Universidade de Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, lançou um estudo que mostra
um crescimento de mais de 100% por ano no número de mortes por selfies entre 2014 e 2016, por
exemplo. As mortes são associadas com atividades valorizadas em cada cultura, como é o porte de
armas nos Estados Unidos e Rússia, e a presença em trilhos de trens na índia.
As selfies, assim como o consumo, são relacionadas com a aceitação social do sujeito (Biondi, A.,
2017). O fenômeno observado se torna, então, uma inversão das prioridades de satisfação de
necessidades estabelecida na teoria de Maslow. As pessoas nesse cenário colocam a importância
do pertencimento a um grupo (terceira necessidade na pirâmide de Maslow) e de estima (quarta
necessidade na pirâmide de Maslow) acima da importância a necessidades fisiológicas como
comida e água (primeira necessidade na pirâmide) e de segurança (segunda necessidade na
pirâmide).
A história se repete todos os anos, e mesmo assim, todos os anos os consumidores se submetem a
riscos. Seria o consumo, ou melhor, a aceitação social, para essas pessoas uma necessidade tão ou
mais básica do que sua própria segurança?
Nesse sentido, é preciso levar em consideração mais um fator: a satisfação relativa. Maslow
argumenta em sua teoria, que não é preciso que as necessidades mais básicas estejam 100%
satisfeitas para uma necessidade 'mais alta' emergir. Por exemplo, não é preciso estar de barriga
cheia, mas sim apenas não estar passando fome, para que se sinta a necessidade de prezar pela
própria segurança.
Em complemento a essa ideia, Inglehart desenvolve no início dos anos 90 uma teoria de valores
humanos baseada na teoria das necessidades de Maslow, e introduz assim os conceitos de
materialismo e pós materialismo (Gouveia, 2003). O autor apresenta uma tese sobre a mudança
pós-materialista, fundamentada nos conceitos de escassez e socialização.
A teoria reflete que existe um forte movimento de mudança de valores associada ao
desenvolvimento econômico. Essas mudanças causariam alterações profundas na religião,
trabalho, relações de gênero, normas sexuais e atividade polítca. Assim, as prioridades de um
indivíduo refletiriam o seu ambiente socioeconômico - as pessoas colocam o maior valor subjetivo
naquelas coisas que estão relativamente em menor oferta. (Ribeiro, 2007).
Essa teoria ajudaria na compreensão dos fenômenos de inversão de prioridades de satisfação de
necessidades citados anteriormente. Em regiões economicamente desenvolvidas a ponto de as
necessidades mais básicas da população como um todo estarem ao menos parcialmente
satisfeitas, a necessidade passa a ser relacionada com o que está menos disponível, em menor
oferta. No caso, a aceitação social.
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Tendo em vista essa aparente inversão da hierarquia de necessidades, a presente pesquisa busca
investigar qual a influência da cultura nacional na ordem de prioridade de necessidades dos
consumidores de cada país analisado.
O comportamento motivado pode buscar a satisfação de mais de uma necessidade ao mesmo
tempo. Tipicamente, um ato tem mais de uma motivação. Assim sendo, um sistema de prioridades
nos ajudará a entender melhor todas as motivações do ato 'consumo'. Para propósito deste
trabalho, então, levaremos em consideração a teoria de E. Dichter, considerado o pai da pesquisa
motivacional.
Em 1939 Dichter começou a usar postulados da teoria de Freud para o estudo do comportamento
do consumidor. Ele revelava em entrevistas em profundidade e grupos focais, semelhantes a
sessões de psicanálise, as motivações ocultas de consumidores. Nessas entrevistas o autor
conseguia revelar importâncias simbólicas dos produtos para aqueles consumidores.
Alguns exemplos interessantes são: - a compra de um carro conversível se relaciona para um
homem a ter uma amante, enquanto a compra de um carro regular se relacionaria a ter uma
esposa. - Assar um bolo despertaria da mulher um senso de maternidade. - Tomar leite seria um
ato ligado à amamentação. - Comer doces estaria ligado a experiências infantis de recompensa
(Martins, 2006).
A teoria de Dichter se posicionou em particular no comportamento de consumo, como a seleção
de produtos e escolha de marcas como significado psicológico direto do consumo individual.
Segundo a teoria, essa concepção está relacionada à motivação básica e personalidade, que são
variáveis intrínsecas do ser humano, assim como os construtos de id, ego e superego na teoria de
Freud. Assim, consideraremos para esta pesquisa as motivações básicas de Maslow e a
personalidade como atributos da motivação de consumo.
2. Objetivos
O presente manuscrito tem como objetivo central analisar se há diferença entre as ordens de
prioridades de necessidades entre os consumidores brasileiros e australianos.
Buscaremos, posteriormente, entender se essa diferença na ordem de prioridades está realmente
relacionada ao IDH do país, como propõe Inglehart, ou se os valores individuais dos participantes
estão mais relacionados com as mudanças percebidas.
3. Método
3.1 Delineamento
Com o fim de atingir os objetivos delimitados acima, este estudo desenvolverá uma pesquisa mista
quali e quantitativa, com método correlacional - buscando compreender e predizer as relações
entre as variáveis, porém sem manipulação das mesmas.
As variáveis aqui analisadas são:
- Região de origem do sujeito
- Valores individuais do sujeito
- Valores culturais das regiões analisadas
- Prioridades de necessidade do sujeito
- Noções subjetivas de necessidade do sujeito
Sexo, renda, idade e escolaridade também serão levados em consideração.
3.2 Amostra
Os participantes da presente pesquisa serão sujeitos independentes selecionados por
conveniência. A amostra escolhida para esta pesquisa será composta de jovens universitários.
Para alcançar esses alunos será feito contato prévio com professores universitários parceiros que
contribuirão com todo o andamento da pesquisa, apresentando o programa de pós-graduação do
Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, a pesquisa e propondo a aplicação entre os
alunos por e-mail, com apoio de divulgação e incentivo a participação em sala de aula pelos
professores.
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Para o cálculo da amostra foi escolhido como base o teste de regressão múltipla, para o qual, de
acordo com Tabachnick & Fidell (2007), é preciso que N seja maior do que 50 mais 8 vezes o
número de variáveis independentes (N>50 + 8m). No caso do estudo, serão consideradas duas
variáveis independentes (dois países sendo comparados), logo, N > 66.
3.3 Procedimento
O estudo terá recorte transversal, onde as diferenças de tempo serão ignoradas. Assim, espera-se
realizar a coleta de dados no primeiro semestre de 2019.
A coleta será feita por meio de um questionário aplicado pela plataforma Survey Monkey. A partir
da data do início da divulgação do link da pesquisa, ela ficará aberta por 60 dias para os
participantes responderem.
Além disso, serão feitas entrevistas em profundidade com alunos selecionados.
3.4 Instrumentos
Para cada uma das variáveis analisadas será usado um instrumento específico, ou um conjunto de
perguntas que cubra todos os componentes daquela variável.
Os valores individuais serão coletados nesse estudo por meio do Portrait Values Questionnaire
(PVQ) (Schwartz, 2001), com base na estrutura circular de valores de Schwartz de 10 valores.
O instrumento em questão mede cada um dos 10 valores individuais universais a partir de frases
que descrevem uma pessoa que se comporta de maneira compatível com o valor avaliado naquele
ítem. O respondente assinala então o quão ele acredita que se parece com a pessoa descrita em
cada ítem. Cada valor é medido por um número específico de itens.
O PVQ foi traduzido, adaptado e validado no Brasil em 2009 por Tamayo e Porto (2009).
As prioridades de necessidade dos consumidores, por sua vez, serão coletadas usando a Escala
Prioritária de Necessidades Humanas, instrumento em construção pela autora, em fase de análise
de juízes.
Serão realizadas entrevistas em profundidade com alunos selecionados a fim de entender as
nuances da motivação humana, e determinar se as determinações das escalas fazem sentido para
o contexto analisado.
3.5 Análise de dados
Para determinar se há diferença entre as prioridades de necessidades de cada país será feita uma
análise multivariada de variância (MANOVA) no software SPSS, com intervalo de confiança de 95%.
Esse teste foi escolhido pois nesse caso temos 5 variáveis resposta: as 5 necessidades humanas de
maslow, já que a pergunta aqui é se as necessidades vão mudar quando mudarmos de região
geográfica. Serão realizados cálculos de tamanho de efeito. É importante ressaltar que a análise
será feita em conjunto com testes de normalidade (Shapiro Wilk, Levene e Kolmogorov-Smirnov).
Caso as premissas de homogeneidade de variância e homocedasticidade não sejam alcançadas,
será utilizado o método de bootstraping de reamostragem. A mesma análise será usada para os
valores individuais.
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Introdução: Caso o processo de decisão referente a formação de poupança financeira com
finalidade previdenciária fosse influenciada por aspectos estritamente racionais, haveria de se
esperar que todo indivíduo realizasse, sistematicamente, uma preparação pessoal para eventuais
situações imprevistas ou para o momento de vida em que deixará de ter condições físicas
suficientes para continuar exercendo atividades remuneradas. Poupar para a aposentadoria, nesse
imaginário, deveria ser um procedimento natural e decorrente de uma metodologia de
constituição de reservas financeiras suficientes para serem consumidas durante a aposentadoria.
Contudo, conforme já explorado pela teoria da perspectiva (Kahneman & Tversky, 1979), nem
sempre as decisões são ótimas em situações que envolvam incerteza e risco. O ato de poupar para
a aposentadoria, bem como suas variáveis (momento em que deve ser iniciado o planejamento
financeiro e o valor mensal a ser poupado) aparenta sofrer influência direta de vieses cognitivos,
carregando de irracionalidade uma ação que, do ponto de vista econômico, deveria ser
estritamente racional. Os limites do afastamento da racionalidade, nesse contexto, serão
abordados no estudo considerando o arcabouço teórico já produzido pelas ciências cognitivas,
especificamente, pelos pesquisadores das teorias do processo dual. De acordo com tal teoria,
existem dois modos de pensamento coexistentes (Kahneman, 2011): o Sistema 1 (rápido,
automático e intuitivo) e o Sistema 2 (lento, deliberado e controlado). A compreensão da
necessidade de formação de poupança previdenciária seria uma ação com maior envolvimento do
Sistema 2, não fosse a influência de vieses cognitivos que operam de forma automática e intuitiva
no âmbito do Sistema 1. Viés cognitivo é um padrão de distorção de julgamento que ocorre em
situações particulares, levando à distorção perceptiva, julgamento pouco acurado, interpretação
ilógica, ou o que é amplamente chamado de irracionalidade (Haselton, Nettle, & Andrews, 2015).
Na literatura de cognição social, são encontrados estudos que buscam demonstrar o efeito de
barreiras psicológicas e vieses comportamentais relacionados ao nível de formação de poupança
previdenciária (Chou et al., 2014; Thaler & Benartzi, 2004). Outra forma de raciocinar sobre fundos
de aposentadoria envolve, primeiramente, uma reflexão acerca da própria condição de
envelhecimento. Com o objetivo de evitar o sentimento oriundo desse tipo de reflexão,
normalmente, o ser humano abstém-se de planejar o futuro financeiro (Article & Bajada, 2014).
Na mesma esteira defensiva, o viés do otimismo apresenta-se como uma barreira psicológica que
possui o objetivo de proteger o indivíduo de perceber, com precisão, a dor e as dificuldades que o
futuro reserva, resultando em uma ilusão cognitiva que apresenta a situação real de forma
suavizada, otimista e, de certa forma, irreal (Sharot, 2011). Em consequência, abordagens que
envolvam a condição de envelhecimento, perda de capacidade laboral e morte são temas
frequentemente evitados e, de certa forma, tratados com aversão por grande parte da população.
Esse sentimento, conceituado no âmbito das ciências comportamentais, refere-se a qualquer
situação em que as pessoas estejam emocionalmente envolvidas em informações e tenham algum
tipo de escudo de proteção (Karlsson, Loewenstein, & Seppi, 2009). O ‘efeito avestruz’ (Galai &
Sade, 2004) foi definido como "a evitação de situações financeiras aparentemente arriscadas,
fingindo que elas não existem”. Fazendo uma analogia com a realidade do sistema previdenciário
brasileiro, é possível encontrar nessa barreira psicológica um primeiro fator de atenção e destaque
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que deve ser observado e melhor estudado para identificar até que ponto esse viés cognitivo
dificulta ou impede a formação de poupança previdenciária. Outro aspecto a ser considerado diz
respeito ao desconto intertemporal, segundo o qual os eventos do presente recebem pesos
maiores do que os do futuro (Frederick, Loewenstein, & O’Donoghue, 2002). Quando as pessoas
são condicionadas a se imaginar no futuro demonstram maior probabilidade em aceitarem
recompensas financeiras futuras em vez de intermediárias (Hershfield et al., 2011). Como
proposta de mecanismo para superação desses e de outros tipos de vieses cognitivos, pretende-se
realizar intervenções leves relacionadas ao conceito de arquitetura da escolha, com o objetivo de
elevar o nível de acumulação de poupança previdenciária individual, amparados, ainda, pelos
estudos relacionados ao nudge – definido como qualquer tentativa de influenciar o julgamento,
escolha ou comportamento das pessoas de uma forma previsível, que é possibilitada em virtude
de limites cognitivos, vieses, rotinas e hábitos na tomada de decisão individual ou social, que
impõem barreiras para que as pessoas ajam racionalmente em seu próprio auto interesse
(Hansen, 2016). O nudge com defaults, por exemplo, é uma das ferramentas principais da
arquitetura da escolha e demonstra que tornar uma opção um padrão aumenta a probabilidade
de que ela seja escolhida (Thaler & Sunstein, 2008; Thaler, Sunstein, & Balz, 2010). Outros tipos de
nudges como, por exemplo, relacionados aos conceitos de simplificação, compromisso prévio e
escolhas passadas (Sunstein, 2014) podem ser aplicados com o objetivo de elevar a probabilidade
de majoração do nível de formação de poupança previdenciária individual, como pretende-se
demonstrar no presente estudo. Objetivos: O objetivo geral é avaliar a eficiência de intervenções
associadas ao conceito de arquitetura da escolha e sua relação com o nível de formação de
poupança previdenciária individual. Como objetivos específicos, pretende-se descrever a
preferência dos indivíduos pelo consumo imediato em detrimento da percepção de ganho frente a
postergação de um benefício futuro, analisar se a tomada de decisão referente ao ato de poupar
para a aposentadoria possui influência de fatores cognitivos e não apenas econômicos, identificar
a influência de vieses cognitivos na percepção da necessidade de formação de poupança
previdenciária e avaliar a efetividade da arquitetura da escolha como ferramenta para superar as
barreiras e vieses cognitivos. Método: A proposta de metodologia para o desenvolvimento do
estudo objetiva não apenas conhecer o processo cognitivo relacionado ao comportamento dos
consumidores de produtos de natureza previdenciária, mas, também, testar de forma prática e
efetiva o real efeito produzido por intervenções que contemplem princípios da teoria da
arquitetura da escolha. Para o atingimento dos objetivos propostos pretende-se realizar uma
pesquisa do tipo experimental, na qual serão manipuladas variáveis independentes para
determinar o efeito sobre variáveis dependentes, permitindo, assim, uma determinação mais clara
da covariação presumida. Os participantes do estudo serão escolhidos de forma não probabilística,
sendo a população-alvo eleita por conveniência, de forma transversal, dentre profissionais em
idade economicamente ativa participantes do plano de aposentadoria complementar denominado
TecnoPrev, instituído pela Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e
Agronomia. O procedimento de coleta de dados envolverá abordagens realizadas por e-mail, com
ações que serão destinadas a todos os participantes do benefício de aposentadoria programada,
estimando-se a amostra em cerca de 3 mil pessoas. Os participantes do plano serão separados
aleatoriamente em dois grupos, sendo um deles classificado como grupo controle. As intervenções
a serem realizadas terão o mesmo objetivo final, ou seja, a elevação no nível de formação de
poupança previdenciária individual. No grupo experimental serão utilizadas intervenções e
abordagens amparadas por ferramentas e conceitos oriundos da teoria da arquitetura da escolha.
Os instrumentos serão construídos pelo pesquisador, com o auxílio do orientador, e respondidos
eletronicamente, gerando dados que serão analisados com o software IBM SPSS Statistics.
Resultados esperados e implicações: No nível teórico, espera-se obter um maior entendimento
acerca do relacionamento existente entre as heurísticas e vieses cognitivos, bem como seu
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enquadramento dentro do sistema dual. Como implicação metodológica, pretende-se obter uma
estrutura de procedimento que proporcione a verificação de efetividade de intervenções
relacionadas ao conceito da arquitetura da escolha sobre o nível de formação de poupança
previdenciária individual. Por fim, no nível aplicado, espera-se que seja possível elevar o nível de
formação de poupança previdenciária individual de participantes de planos de complementação
de aposentadoria mediante intervenções leves e abordagens previamente estruturadas.
Palavras-Chave:
aposentadoria, vieses cognitivos, nudge, arquitetura da escolha.
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Sessão 6: 16:00 às 17:30
Análise psicossocial da esfera pública construída nas representações de família: discursos
políticos e judiciais
Aluno: Felipe Rosa-Lima
E-mail: frosalima@gmail.com
Nível: Mestrado
Orientadora: Ana Lúcia Galinkin
Linha de Pesquisa: Comportamento no contexto social e ambiental
Nas sociedades altamente especializadas, o sistema político regula administrativamente diferentes
sistemas sociais e se articula comunicativamente com os diferentes grupos e indivíduos através da
esfera pública (Habermas, 1997). A esfera pública se estende desde o centro no sistema político
até a periferia que se aproxima mais ou menos sensivelmente do mundo da vida das pessoas,
sendo a arena não-imediata de encontro entre diferentes atores sociais para a discussão dos
assuntos referentes à vida pública, em relação complementar com à esfera privada, caracterizada
pela intimidade (Jovchelovitch, 2000). É a partir da esfera pública e da alteridade constitutiva da
mesma que se originam as representações enquanto formas comunicacionais de conhecimento
dialógico. As representações assumem formas e funções diversas, num continuum de tipos ideais
que vai de representações coletivas a representações sociais (Jovchelovitch, 2008). Num pólo
encontram-se representações coletivas, formas pouco dialógicas, tradicionalistas, ligadas à
tradição e à hierarquia, no outro as representações sociais se caracterizam pela possibilidade de
dissenso, pluralidade de fontes e tensão entre inovação e constância (Moscovici, 2012). Para
diferentes grupos e para cada objeto representacional,a representação, como processo e
conteúdo, assume determinadas características e exerce de forma diferenciada as seguintes
funções: identidade, comunidade, memória, justificação e ideologia. É pelo meio da análise de tais
funções da representação que se permite localizá-la no continuum referido entre representações
do tipo representações coletivas e do tipo representações sociais. Ainda, às diferentes
representações correspondem diferentes formas de esfera pública, evidenciando a relação de
mútua constituição: se por um lado as representações surgem da esfera pública, elas também
engendram e constituem as mesmas (Jovchelovitch, 2000). A esfera pública, portanto, não é
caracterizada somente pelos atores e fluxos comunicacionais que a compõe, mas também pelo
conteúdo que é indivisível do processo representacional e das funções que eles (conteúdo e
processo) desempenham. A representação social não somente articula atores sociais na esfera
pública e a esfera pública não está condicionada em suas características somente à quais sujeitos
participam. Analisar uma representação específica em suas funções permite posicionar esta
representação em termos de dialogicidade do conhecimento produzido e a esfera pública
correspondente em termos de tradicionalismo e pluralidade. Partindo do objeto de representação
família e apoiando-se na distinção entre família-finalidade e família-instrumento (Tepedino, 1997),
entende-se que esta distinção reflete a dualidade da própria instituição, em seus aspectos
instituído e instituinte. A aproximação com um ou outro aspecto se dá nas respostas aos
questionamentos de quem representa, o que representa, por que representa, para que representa
e como representa (Jovchelovitch, 2006). Objetivos específicos são: a) caracterizar a estrutura do
discurso produzido acerca da família em discursos políticos que tenham este tema como central;
b) identificar cada uma das funções da representação e sua relação com a organização geral do
seu conteúdo; c) relacionar a partir das funções identificadas quais modalidades de representação
são veiculadas; d) discutir as implicações quanto a construção da esfera pública no que diz

70

Seminário de Avaliação de Teses e Dissertações PPG-PSTO - 2018
respeito à família. Método: Esta pesquisa se utiliza também dos pressupostos metodológicos da
Teoria das Representações Sociais, buscando na comunicação não apenas o que cada sujeito
enuncia, mas a construção socialmente compartilhada de objetos que organizam suas práticas. No
caso específico, combina técnicas quantitativas e qualitativas de análise textual a partir de fonte
secundária. Procedimentos de construção do corpus: O corpus é definido como o conjunto de
elementos textuais que serão analisados durante a pesquisa. Tem por base na presente pesquisa
uma seleção a partir de discursos políticos centrados na temática da família. Selecionou-se falas
públicas realizadas em sessões deliberativas acerca do PL do Estatuto da Família e em sessões
judiciais do julgamento da união civil homoafetiva. No site da Câmara dos Deputados encontramse a transcrição das sessões deliberativas com as discussões apresentadas em plenário.
Apresentam ainda informações quanto a data do discurso, os oradores e o tipo de
comunicação.Também encontram-se disponíveis eletronicamente os votos proferidos e
comunicações durantes as sessões de julgamento do STF. Cada fala de ministro é sinalizada,
podendo ser também caracterizadas em termos de variáveis como tipo de comunicação e
características do juiz (gênero e nominal). Procedimentos de análise: Serão realizadas duas
principais análises do corpus, a análise lexical e análise de conteúdo por redes (Nascimento e
Menandro, 2006). Inicialmente e de forma exploratória, se dá a análise lexical por conjuntos de
contexto. Será utilizado o software Alceste para empreender tal análise. Trata-se de análise a
partir do léxico do texto, seu contexto imediato e das relações entre diferentes segmentos
textuais. A análise lexical feita por tal programa consiste na fragmentação do texto em trechos
(unidades de contexto elementar, ou uce) que são separados tomando por base o cálculo de chiquadrado. As uce são agrupadas em classes, que são grupos indivisíveis de uce que compartilham
um mesmo vocabulário. A partir das palavras características, das uce que a compõe e das relações
ai encontradas, é feita pelo pesquisador a análise semântica daquela classe, dando seu significado.
Este instrumento de análise também realiza a análise fatorial com o estabelecimento de princípios
organizadores das classes e tomando como variáveis as palavras, classes e variáveis iniciais
(inseridas junto ao corpus). Dessa forma, as variáveis latentes organizam as classes e devem ser
compreendidas como “estruturantes” últimas do material analisado. Com esta etapa, pretende-se
evidenciar a estrutura lexical dos discursos enunciados, com sua organização em diferentes
classes, bem como quais fatores resumem esta distribuição lexical. Na etapa seguinte, a análise de
conteúdo será temática por 5 categorias, correlatos empíricos das funções das representações
(identidade, comunicação, razão, objetivação e familiarização). Busca-se então diferenciar para
cada categoria quais são as modalidades que assumem em cada discurso. Ainda, para entender a
relação entre diferentes categorias, propõe-se a construção de Redes de Conteúdo (Nascimento e
Menandro, 2006), como forma de quantificar as coocorrências entre as modalidades em cada
categoria (por exemplo, uma função de identidade protetiva co-ocorrendo com a função de
comunicação hierárquica). Centralizando cada uma das categorias, temos o número de relações
que ela estabelece com as demais através desta técnica. Com esta etapa pretende-se identificar e
caracterizar as diferentes funções e como são exercidas nos discursos componentes dos corpus.
Na terceira etapa, combinam-se as duas técnicas. O corpus inicial é subdividido a partir de
unidades de contexto inicial (uci) que correspondem a cada discurso proferido (por cada orador
em cada dia). Tais uci são então caracterizadas pelas seguintes variáveis: orador, partido político,
modalidades da categoria identidade, modalidade da categoria comunicação e assim por diante
para cada função. Ao se realizar nova análise lexical, o agrupamento de classes e também a análise
fatorial evidenciará a organização destas variáveis e sua influência na organização geral do corpus,
dada na primeira etapa de análise lexical. Como resultados esperados, obtém-se a localização das
diferentes funções no plano fatorial e na sua ligação com outras funções, hipotetizando-se que
opõem-se representações sociais e coletivas, bem como funções associadas a construção de
esferas públicas tradicionalistas e hierárquicas se aproximam e funções associadas a construção de
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esferas públicas inovadoras e descentralizadas também coocorrem. Espera-se responder à
seguinte questão: em relação a representação da família na esfera pública política quem
representa o quê, como, porquê e para que e a que características de esfera pública
correspondem. A construção de uma esfera pública, portanto, não tem a ver apenas com quais
atores estão presentes na comunidade linguística e de direito, mas também do conteúdo
propriamente representado e de sua arquitetura representacional e é sobre estas interações tanto
teóricas quanto práticas que se pretende lançar luz.
Palavras-Chave:
esfera pública, representações sociais, família, análise textual
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Introdução: Independente de suas origens, as sociedades se estruturam de modo a estabelecer
funções a seus membros, estas funções lhes garante uma forma de se posicionar mediante os
outros e também uma forma de ser percebido pelos demais. Esta estrutura estabelecida entre os
sujeitos compõe uma hierarquia. Ao longo dos anos, a forma como a hierarquia se estabelece nem
sempre está ligada a função social, ou o papel que um determinado individuo exerce na
sociedade, sendo muitas vezes relacionada às características diferencias dos sujeitos que
pertencem aquele grupo, e utilizam destes traços para superiorizar ou inferiorizar uma parcela da
sociedade. Ou seja: ao se falar de hierarquia social são evocados elementos que dizem respeito a
discriminação, seja ela por cor, credo ou renda, todos os elementos podem ser vistos como
aspectos justificativos de uma estruturação hierárquica de um grupo. Ao longo dos anos, as
pesquisas sobre hierarquia em psicologia se mantiveram restritas ao ambiente organizacional
enfocando-se nas cadeias de comando ali existentes, e os aspectos da sociedade que fornece
justificativas para que grupos sejam segregados dos demais passaram a ser deixadas de lado. Com
isso temos que, de uma forma não consistente, todos os membros de um determinado grupo
compartilham entre si quais são os grupos inferiores ou superiores a eles, mas pouca discussão
surge disso, deixando de lado elementos importantes, principalmente sobre como esta hierarquia
é definida pelos membros do próprio grupo, ou como os membros de um grupo se veem quando
comparados a outros. Diversas são as definições de hierarquia, variando desde uma estrutura de
poderes, a qual é influenciada, controlada e adaptada, estando relacionada ao controle e poderes
decisórios, em ambas situações cotidianas e adversas (Iteanu, 2009) ou como uma cadeia de
comandos a qual estabelece mutuamente relação de controle e obediência em seus membros e
estabelece perante estes padrões de comportamentos esperados (Iteanu, 2009, Foulcault, 1984;
1979). Em ambos os casos é possível se identificar que se estabelece um grupo como o portador
do poder decisório, e de outro lado um grupo que se submete a este por necessidades de recursos
ou outros elementos deste primeiro (Bullock & Lott, 2010) entretanto, existem muitas formas de
se estabelecer esta dominação, as quais não são explicitadas, o que também se torna objeto para
investigação. Assim, o conceito de hierarquia social estaria intimamente ligado com elementos de
disparidades entre as camadas sociais, entretanto não carrega o mesmo estigma que se encontra
arraigado a palavra discriminação, a qual traz consigo diversos elementos negativos, além de
elucidarem um tipo diferente de resposta, geralmente de cunho mais negativo e que afastam o
sujeito da ação. Embora não seja um termo muito utilizado, ou que esteja em destaque, o
conceito de hierarquia social é compartilhado entre os diversos membros de uma sociedade e,
portanto, supõe-se que permita a elaboração e reelaboração de representações sobre o tema. As
representações surgem da necessidade do indivíduo em identificar-se com o mundo, e lidar com
os elementos que este o oferece. Além disto têm a finalidade de nos conduzir no modo de
interpretar, julgar, nomear e definir os distintos aspectos que compõe a realidade do cotidiano
(Doise, 1985). De acordo com a teoria das representações sociais o conhecimento do senso
comum está associado ao cotidiano dos grupos e categorias sociais influenciando na visão de
mundo de seus membros e contribuindo para sua identidade social (Abric, 1998; Jodelet, 1989).
Estas representações conceituam o que cada indivíduo, permeado por suas relações sociais e as
influências que exerce e que lhes são exercidas, elabora uma opinião sobre um determinado
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assunto (Jodelet, 1989). Logo, as representações sociais como instrumento de interpretação guiam
a relação do indivíduo com o outro e com o mundo, regendo e organizando as condutas e as
comunicações sociais, além dos processos de apropriação do conhecimento, desenvolvimento e
definição das identidades pessoais e coletivas (Jodelet, 1989). Portanto, pesquisas sobre
representações sociais contam com uma população que a partir da identificação com determinada
temática constitui uma amostra, ou seja, um grupo, tornando- se o objeto de interesse do
pesquisador (Flament & Rouquette, 2003). Embora existam muitas formas de se estudar
representações sociais, trabalharemos aqui com a investigação qualitativa por meio da análise de
discurso. Objetivos: Objetivo Geral: Identificar se foram estabelecidas representações sociais por
parte de estudantes do ensino médio acerca da hierarquia social, e se estes são capazes de
reconhecer perante os seus círculos de convivência a existência de diferentes formas de interrelacionamento. Objetivos Específicos: 1. Identificar se existem variações entre as representações
sociais acerca da hierarquia em estudantes de escolas públicas e privadas; 2. Identificar se as
representações sociais elaboradas sofrem influência do gênero dos participantes; 3. Identificar se
a renda influencia na elaboração destas representações sociais. Método: Para que se torne viável,
é necessário que previamente a pesquisa as escolas sejam contatadas, solicitando a estas a
possibilidade de participação de seus alunos na pesquisa, assim como identificar quantos
estudantes se encontram matriculados no segundo ano do ensino médio e em quantas turmas
eles se dividem. A partir dessa evocação do número de estudantes, uma amostra aleatória de
estudantes será utilizada para compor os participantes desta pesquisa. A amostra será composta
de 70 estudantes, divididos igualmente entre os gêneros (35 homens e 35 mulheres). A amostra
em questão será composta de estudantes do segundo ano do ensino médio de escolas públicas e
privadas da cidade de Brasília/DF, contendo números semelhantes de estudantes dos sexos
masculino e feminino, sendo que a média das idades estaria estimada em dezesseis anos. Além
disso trabalharemos com números semelhantes de alunos de escolas públicas e particulares, de
modo a identificar a existência ou não de diferenças entre os conteúdos evocados. A escolha do
grupo e faixa etária diz respeito a uma interação entre as propostas de Maslow (1964) e Gouveia
(2003), sendo que, Maslow define a hierarquia como um dos valores básicos de interação humana,
visto que há uma necessidade de uma pessoa de se posicionar mediante outras, identificando que
é e quem não é um de seus iguais, e para Gouveia é durante o período da adolescência em que se
estabelece a percepção de valores e a internalização destes valores para o indivíduo, sem que
estes sejam influenciados por fatores externos, como trabalho, política e etc.. Inicialmente, após
marcado com as escolas, aos sujeitos que serão entrevistados, será enviada uma cópia dos termos
de consentimento livre e esclarecido para os pais do participante assinarem, uma vez que estamos
utilizando de uma população de menores de idade, assim como o termo de assentimento para os
estudantes. Para a condução da entrevista será utilizado um questionário estruturado de modo a
investigar a compreensão de Hierarquia para estes participantes. A análise de dados será
conduzida segundo o software IRAMUTEQ (Ratinaud, 2009) levantando a frequência de utilização
de determinadas palavras assim como o contexto segundo a qual as expressões foram utilizadas,
visando então compreender se há uma compreensão por parte dos estudantes sobre o tema
hierarquia social. Resultados Esperados e implicações: Espera-se com esta pesquisa trazer à tona
possíveis representações sociais de hierarquia social, tentando compreender se há esta
aproximação entre os conceitos de hierarquia e discriminação, e como isto é visto por estudantes
do ensino médio. Também se espera poder identificar os motivos de os adolescentes se julgarem
superiores ou inferiores a uma determinada pessoa ou grupo, o que pode fornecer novos temas
para pesquisas futuras. Além disso, é importante trazer à tona o tema que é tão pouco discutido
em psicologia social, mas que pode oferecer várias contribuições para pesquisas, como a
possibilidade de se discutir questões referentes a identificação com os pares independentemente
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de quais sejam os recursos detidos por cada indivíduo em sua hierarquia, ou como é vista a
Ascenção ou declínio em uma cadeia hierárquica.
Palavras-chave:
Hierarquia Social, Representações Sociais, Hierarquia de Poderes e Valores Básicos.
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INTERAÇÕES ENTRE ESTILO COGNITIVO E APRENDIZADO SOCIAL NA ESTRUTURAÇÃO DA CRENÇA
RELIGIOSA
Aluno: Sérgio Paulo da Silveira Nascimento
E-mail: sergim@gmail.com
Nível: Mestrado
Orientador: Ronaldo Pilati
Linha de Pesquisa: Comportamento no contexto social e ambiental
Introdução:
Por que algumas pessoas são mais crédulas em agentes sobrenaturais do que outras? A variedade
da experiência religiosa é um tema clássico da psicologia, mas as teorizações sobre a estruturação
cognitiva e social da crença religiosa – em particular, do teísmo, a crença em Deus ou deuses –
apenas recentemente têm sido testadas com maior rigor científico. Esta pesquisa pretende
desenvolver e testar um modelo sobre processos cognitivos e sociais que estruturam crenças
religiosas.
Em 2012, três relevantes artigos propuseram uma explicação cognitiva sobre as diferenças
individuais de teísmo, baseada no modelo dual da mente (Gervais & Norenzayan, 2012;
Pennycook, Cheyne, Seli, Koehler, & Fugelsang, 2012; Shenhav, Rand, & Greene, 2012). Segundo a
teoria do “ateísmo analítico”, que encontrou razoável suporte empírico, a inclinação ao estilo
cognitivo reflexivo seria capaz de suprimir predisposições intuitivas à crença sobrenatural e
mesmo a instrução religiosa, determinando uma menor prevalência de teísmo.
Porém, em recente autocrítica após uma replicação transcultural, Gervais et al. (2018) concluíram
que o ateísmo analítico tem um efeito pequeno e instável entre culturas. A partir dos dados, os
autores conjecturaram que o grau de religiosidade do país poderia moderar a relação entre
pensamento analítico e teísmo, tornando o efeito mais pronunciado nos países mais religiosos.
Segundo essa reformulação, pessoas mais analíticas tenderiam a uma atitude contra-cultural, que
as faria mais inclinadas ao ateísmo em países religiosos do que em países de cultura mais laica,
ceteris paribus.
Em outra frente teórica, foi elaborada uma nova explicação sobre o aprendizado social da religião,
facilitada por vieses cognitivos. Assim como outros módulos mentais que teriam evoluído
justamente pela facilitação do aprendizado e da acumulação cultural, seríamos predispostos a
acreditar em credibility-enhancing displays (CREDs) ou demonstrações para o aumento da
credibilidade. CREDs são demonstrações feitas por um modelo que lhe seriam custosas se tivesse
crenças diferentes da que expressa verbalmente (Henrich, 2009).
Willard e Cingl (2017) apresentaram evidências de que a exposição a CREDs explica a diferença de
religiosidade observada entre moradores da República Checa e da Eslováquia. Logo, tal exposição
pode ser uma explicação, no nível do indivíduo, para a já citada conjectura de Gervais et al. (2018)
de que há uma moderação da relação entre estilo cognitivo e teísmo pelo grau de religiosidade do
país.
A abordagem de Kahan (2012), ao contrastar modelos sobre a relação entre estilo cognitivo e
crenças políticas, pode adicionar aspectos afetivos e de identidade social à modelagem. Diante de
diversas explicações concorrentes sobre tal relação, o autor encontrou melhor ajuste empírico no
paradigma da "utilidade expressiva" da crença. Segundo tal paradigma, quanto maior a capacidade
analítica do indivíduo, melhor seria sua habilidade em formar, manter e expressar crenças
sinalizadoras de lealdade ao endogrupo. Aplicada à crença religiosa, a utilidade expressiva do
teísmo seria um mecanismo alternativo, mais abrangente, à formulação de Gervais de uma
suposta inclinação analítica à contra-cultura. A valência da crença majoritária (ateísta ou teísta)
não seria a questão; seria a latente ameaça à identidade social minoritária (ateísta ou teísta) a
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ativadora da utilidade expressiva da (des)crença religiosa, tornando-a uma sinalização de
pertencimento. Esse paradigma parece razoavelmente coerente com a teoria de CREDs e, enfim,
adiciona um componente coalicional à modelagem.
Objetivo:
O objetivo geral da pesquisa é desenvolver um modelo sobre processos cognitivos e sociais que
estruturam crenças religiosas.
A pergunta de pesquisa é: “a correlação entre aprendizado social da religião e teísmo é moderada
pelo estilo cognitivo e pela utilidade expressiva dessa crença?” Buscaremos evidências sobre sua
resposta por meio de três estudos empíricos.
Método:
No Estudo 1, o primeiro objetivo específico é replicar estudos anteriores que encontraram uma
correlação negativa entre estilo cognitivo analítico e teísmo. Deseja-se também avaliar
preliminarmente se a moderação que o grau de religiosidade do país parece exercer sobre essa
correlação poderia ser explicada no nível do indivíduo por interações entre o estilo cognitivo e o
aprendizado social da religião, medido por sua exposição a CREDs. Por fim, serão exploradas
correlações entre teísmo e preconceito na amostra, de modo a direcionar estudos em cognição
social e estratégias metodológicas futuras.
Trata-se de uma pesquisa quantitativa, de delineamento correlacional. As principais variáveis são:
teísmo declarado (BiG100), a variável dependente, formulada originalmente por Gervais et. al
(2018), uma variável intervalar; estilo cognitivo (CRT), formulada originalmente por Frederick
(2005), uma variável ordinal; escala de exposição a credibility enhancing displays (CREDs),
formulada originalmente por Lanman e Buhrmester (Lanman & Buhrmester, 2017), uma variável
intervalar.
As hipóteses do estudo são: (H1.1) há uma correlação negativa entre CRT e BiG100; (H1.2) a
relação entre CREDs e BiG100 é moderada por CRT.
Os participantes serão alistados por conveniência, de forma transversal, em uma amostra de
estudantes de duas instituições de ensino superior das quais se esperam graus diferentes de
teísmo médio: da UnB (menor) e de uma faculdade privada. Essa amostragem busca controlar
possíveis covariantes e uma maior dispersão na variável dependente, emulando estudos
transculturais anteriores.
O tamanho da amostra desejado é de 94 participantes, número indicado em uma análise de poder
após estudo piloto, considerando o tamanho de efeito encontrado para a interação CRT x CREDs e
o nível de significância (p=0,05) e o poder (1-β=0,80) almejados para o teste.
O instrumento foi construído de modo a permitir tanto a replicação de estudos anteriores como
uma rápida aplicação, contando com as variáveis já descritas, uma seção de indicadores indiretos
de preconceito e uma seção sociodemográfica.
O Estudo 2 possui três objetivos específicos. Primeiro, busca-se uma replicação transcultural do
Estudo 1, em que se espera encontrar uma moderação pelo estilo cognitivo da relação entre
aprendizado social da religião e teísmo. Segundo, deseja-se avaliar diretamente se a moderação
que o grau de religiosidade do país parece exercer sobre o teísmo analítico pode ser explicada por
interações no nível do indivíduo entre o estilo cognitivo e o aprendizado social da religião, medido
por meio da sua exposição a CREDs. Por fim, busca-se avaliar a consistência das relações
encontradas por meio de medidas de validade convergente, especialmente quanto à escala de
exposição a CREDs.
Trata-se de uma pesquisa quantitativa, de delineamento correlacional. As principais variáveis são,
além das três já apresentadas no Estudo 1 (BiG100, CRT e CREDs): o escore (NFC) na Need for
Cognition Scale (short form) (Cacioppo, Petty, & Feng Kao, 1984), uma variável intervalar; o escore
(Durel-i) no fator intrínseco da Duke Religion Index em português do Brasil (Lucchetti et al., 2012),
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uma variável intervalar; o escore do fator “coesivo” (PAP - pertencimento, autoridade e pureza) do
Questionário de Fundamentos Morais (Silvino et al., 2016), uma variável intervalar.
As hipóteses do estudo são: (H2.1) a relação entre CREDs e BiG100 é moderada por CRT; (H2.2) há
uma correlação forte entre CRT e NFCs; (H2.3) há uma correlação ao menos moderada entre
BiG100 e Durel-i; (H2.4) há uma correlação ao menos moderada entre BiG100 e PAP.
Os participantes serão alistados a partir de uma amostra online, do serviço Mechanichal Turk ou
assemelhado, de quatro países (EUA, Reino Unido, Brasil e Portugal). O tamanho da amostra será
determinado a partir dos tamanhos de efeito observados no Estudo 1 e do nível de significância
(p=0,05) e poder (1-β=0,80) almejados.
O instrumento será construído para a aplicação online, como uma adaptação do utilizado no
Estudo 1. Com a adição de diversos outros construtos, os grupos de questões serão apresentados
em ordem aleatória, para minimizar efeitos de ordem.
A coleta será realizada online e permanecerá aberta até que o número mínimo de participantes
desejados seja atingido por país.
No Estudo 3, ainda a ser delineado, intenciona-se realizar uma replicação transcultural do
experimento de Kahan (2012) aplicada ao teísmo, com a adição da exposição a CREDs como
covariável. O experimento original consistia em três condições experimentais aleatórias (controle,
skeptic-is-biased e believer-is-biased) e na posterior coleta da percepção de validade do CRT. Uma
coleta online nos mesmos quatro países do Estudo 2 testaria as hipóteses alternativas de contracultura analítica e de utilidade expressiva da crença religiosa.
Resultados esperados e implicações:
Espera-se encontrar evidências de validade para esse modelo de estruturação do teísmo, o que,
em si, contribui para o progresso científico na compreensão de seus antecedentes cognitivos e
sociais.
Metodologicamente, a pesquisa introduz no Brasil a análise de CREDs – embora o Candomblé já
tenha sido estudado sob paradigma assemelhado (Soler, 2012). O Estudo 3 também consiste em
um experimento original, capaz de contrastar duas hipóteses concorrentes – contra-cultura
analítica versus utilidade expressiva da crença religiosa.
O contexto brasileiro também é relevante para as possíveis implicações da pesquisa. O Brasil é um
país muito religioso: 74% da população afirma que a religião é muito importante em suas vidas.
Esse percentual é mais alto do que a mediana mundial (55%) e do que em países de maioria
islâmica (Líbano 57%, Turquia 56%), sendo idêntico ao dos territórios da Palestina (Theodorou,
2015). A pesquisa pode servir para melhor informar políticas públicas de prevenção e
enfrentamento à intolerância religiosa, que cresce no Brasil nos últimos anos.
Palavras-Chave:
Teísmo, Ciência Cognitiva da Religião, credibility-enhacing displays, demonstrações para o
aumento da credibilidade, utilidade expressiva da crença religiosa.
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