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TREINAMENTO DE GESTORES E SEUS IMPACTOS NO TRABALHO DO EGRESSO, NA 
ORGANIZAÇÃO E NA SOCIEDADE 
 
Aline de Sousa Nascimento 
 
E-mail: alinedsnn@gmail.com 
 
Nível: Doutorado 
 
Orientadora: Gardênia da Silva Abbad 
 
Linha de Pesquisa: Comportamento, trabalho e organizações 
 
Introdução: As ações de Treinamento, Desenvolvimento e Educação (TD&E) tem se 
intensificado nas organizações nos últimos anos a fim de se obter resultados individuais, 
organizacionais e sociais. Segundo Borges-Andrade, Abbad e Mourão (2012), as ações de 
TD&E precisam ser concebidas pelas organizações como um sistema integrado por 
subsistemas que realizam avaliações antes e depois de TD&E, que efetuam seu 
planejamento e execução e que mantêm entre si um constante fluxo de informações e 
produtos, de forma que possa retroalimentar e aperfeiçoar o sistema. Kirkpatrick (1976) em 
seus estudos sobre avaliação de treinamento e sua relevância para o desenvolvimento 
organizacional definiu quatro níveis de avaliação: reação, aprendizagem, comportamento no 
cargo e resultados. Hamblin (1978) adaptou o modelo, desdobrando o nível de resultados 
em dois níveis de análise: mudança organizacional e valor final. O nível de reação 
contempla as opiniões dos participantes em relação ao grau de utilidade, dificuldade e 
satisfação; o nível de aprendizagem ou aquisição, tem a finalidade de medir os 
conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridos durante o treinamento; o nível 
comportamento no cargo refere-se ao impacto do treinamento no trabalho, ou seja, na 
utilização dos conhecimentos, habilidades e atitudes aprendidas nas ações de TD&E no 
ambiente de trabalho; o nível mudança organizacional, refere-se ao impacto do treinamento 
na organização, que são as mudanças que ocorreram na organização decorrente das ações 
de TD&E; por fim, o valor final/impacto social refere-se às alterações na produção ou nos 
serviços prestados por essa organização ou outros benefícios sociais e econômicos. Vale 
ressaltar, que desde 2002, Borges-Andrade, J.E. (2002) ressalta a escassez de estudos no 
nível de valor final, e embora os estudos em nível de comportamento no cargo, mudança 
organizacional e valor final/impactos sociais tenham aumentado nos últimos anos. Na 
análise da literatura nacional e internacional sobre o impacto do treinamento no trabalho no 
nível de mudança e valor, Laval (2011) também destaca essa lacuna, considerando que 
localizou e analisou somente 13 estudos que abordaram o tema. Nesse contexto, o 
problema de pesquisa consiste no fato de analisar se os treinamentos oferecidos para 
gestores de instituições financeiras (bancos/cooperativas de crédito) geram impacto no 
trabalho do egresso, na organização e na sociedade. Objetivos: Avaliar impacto de 
treinamento no trabalho do egresso, na organização (mudança) e na sociedade (valor 
final/impacto social) a fim de identificar se os treinamentos voltados para a formação dos 
gestores desenvolvem nos participantes as competências necessárias para gestão efetiva 
das organizações gerando impactos sociais que impulsionem o desenvolvimento local. 
Objetivos específicos: 1. Construir instrumentos de avaliação de aprendizagem, impacto de 
treinamento no trabalho, na organização e na sociedade; 2. Identificar as variáveis 
socioambientais capazes de exercer influência sobre os efeitos do treinamento no nível do 
egresso, da organização e da sociedade; 3. Analisar as relações entre os três níveis de 
resultados de avaliação; 4. Analisar a influência de variáveis socioambientais e 



	 5	

sociodemográficos dos participantes sobre os três níveis de efeitos. Método: A pesquisa 
será de natureza empírica, de cunho descritivo exploratório e correlacional. O delineamento 
do estudo é misto, qualitativo e quantitativo, com recorte longitudinal com pré-teste e dois 
pós-testes, aplicação de questionários, grupo focal e entrevistas semiestruturadas. O estudo 
adotará fontes primarias de informação (obtidas pelos questionários e testes) e fontes 
secundárias (documentais e arquivísticas). O estudo será realizado em quatro etapas. A 
primeira etapa consiste na construção e na busca de evidências de validade de instrumento 
de avaliação de conhecimentos prévios dos gestores sobre os conteúdos previstos no 
treinamento (pré-teste T1) e dos dois pós-testes (T2 e T3), que serão aplicados ao final do 
treinamento e 3 meses após o término do treinamento. O pré-teste T1 e o pós-teste T2 
serão construídos com base na análise documental que permitirá identificar se os objetivos 
instrucionais estão definidos em termos de desempenho observáveis. Para a construção 
pós-teste T3, serão utilizadas medidas de impacto em amplitude e profundidade, e serão 
utilizados como referência as escalas de Autoavaliação e Heteroavaliação de impacto do 
treinamento no trabalho de Abbad, Pilati, Borges-Andrade e Sallorenzo (2012), Suporte à 
Transferência de Treinamento de Abbad, Sallorenzo, Coelho Junior, Zerbini, Vasconcelos, 
Todeschini (2012). A segunda etapa consiste na construção e na busca de evidências de 
validade de instrumento de avaliação de variáveis contextuais (socioambientais) que 
influenciam o planejamento, a execução e os efeitos treinamento. Para construção dos 
instrumentos de impacto na organização e na sociedade serão levantados indicadores de 
desempenho organizacional e indicadores sociais. Essa etapa exige um levantamento de 
dados mais aprofundado, que será realizado por meio de análise documental, entrevistas 
individuais e grupos focais. A medição, controle e acompanhamento das variáveis 
socioambientais será feito por meio da abordagem de Modelos Lógicos. Freitas e Mourão 
(2012) ressaltam a necessidade de se levantar possíveis variáveis internas e externas que 
possam influenciar os efeitos esperados, definir forma de avaliação, identificar e 
acompanhar variáveis internas e externas que possam influenciar os resultados. A terceira 
etapa consiste na coleta de dados, que será realizada na escola de governo do Tribunal de 
Contas da União – Instituto Serzedello Corrêa, em um curso de mestrado com foco no 
desenvolvimento de gestores e no alcance de resultados estratégicos, dessa forma, a 
amostragem será não probabilística, por conveniência;  e por fim, a quarta etapa consiste na 
análise de dados, relatório descritivo e redação da tese. As análises qualitativas e 
quantitativas dos dados terão a finalidade de analisar o impacto e as relações nos três níveis 
de avaliação - no nível do indivíduo (impacto do treinamento do trabalho), da organização 
(mudança) e da sociedade (valor final/impacto social) - e analisar a influência de variáveis 
socioambientais e sociodemográficas dos participantes sobre os três níveis de efeitos. Cada 
etapa da pesquisa será avaliada conforme sua complexidade. Os dados qualitativos, 
coletados por meio de dados documentais, entrevistas e grupo focal serão analisados por 
meio da metodologia de análise de conteúdo proposta por Bardin (2011). Para análise dos 
dados quantitativos, as respostas numéricas dos participantes aos itens do questionário 
serão submetidas à análises estatísticas descritivas (médias, desvios padrões, moda, 
mediada, valor mínimo, valor máximo, porcentagem), e análises estatísticas inferenciais 
(análise fatorial, consistência interna dos itens, correlações bivariadas e regressão múltipla 
padrão), considerando as possíveis limitações metodológicas. Possíveis achados: Esse 
estudo trará contribuições teóricas, metodológicas e de aplicação. Segundo Damasceno, 
Abbad e Menezes (2012) a lógica do investimento em ações de TD&E exige demonstrações 
concretas de que os programas de treinamento realmente afetam o desempenho das 
organizações, dessa forma espera-se identificar os resultados dos treinamentos em todos os 
níveis de análise: indivíduo, organização e sociedade. De acordo com Pereira (2009), no 
nível do indivíduo espera-se identificar o grau de satisfação, de aprendizagem, motivação 
para transferência do aprendizado e melhoria dos desempenhos individuais no trabalho. No 
nível da organização espera-se que: a melhoria na gestão aumente a procura dos 
clientes/cooperados por produtos e serviços; haja diminuição do volume de inadimplência, a 
fidelização de novos clientes, o aumento do volume de crédito, o aumento da participação 
dos clientes/cooperados nas deliberações e melhoria do clima organizacional. No nível da 
sociedade espera-se melhoria das condições de vida da comunidade atendida, aumento da 
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capacidade de organização social, geração de competências locais, geração de emprego e 
melhoria no desenvolvimento do comércio local da comunidade. Freitas e Mourão (2012) 
ressalta que uma das maiores dificuldades na avaliação em nível de mudança 
organizacional é de caráter metodológico, no que se refere ao isolamento das variáveis de 
forma a garantir que os resultados aferidos são efeitos das ações de TD&E. Tais 
dificuldades serão consideradas nesse estudo e os resultados encontrados serão muito 
significativos para as organizações financeiras, que precisam se fortalecer e se consolidar 
no mercado de trabalho. 
 
Palavras chave: Avaliação de treinamento, Impacto do treinamento no trabalho, Valor final 
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FATORES QUE INFLUENCIAM O DESEMPENHO NO TRABALHO: UM ESTUDO COM 
GESTORES DE UMA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. 
 
Amanda Campanati de Souza Couto 
 
E-mail: a_campanati@hotmail.com 
 
Nível: Mestrado 
 
Orientador: Josemberg Moura Andrade 
 
Linha de Pesquisa: Avaliação e medidas em Psicologia  
 
Introdução. O trabalho é entendido como uma atividade social em sua essência, orientada 
para desenvolver um fim, seja produto ou serviço e que não aconteceria sem a intervenção 
humana. Sendo assim, o desempenho no trabalho é entendido como as ações ou 
comportamentos emitidos pelo indivíduo em uma determinada situação que contribuem para 
o atingimento dos objetivos organizacionais. A maneira como o indivíduo emite essas ações 
dependerá da sua compreensão acerca do que se é esperado por ele. O desempenho é 
influenciado tanto por variáveis individuais quanto por variáveis de contexto. Em geral, o 
desempenho é entendido como uma variável dependente, e a maioria das variáveis 
preditoras pesquisadas são comportamentos de cidadania organizacional, traços de 
personalidade, atitudes, liderança e temas de equipes como troca de líderes (Fogaça, Rego, 
Melo, Armond & Coelho, 2018). O desempenho pode ser de tarefa, ou seja, desempenhos 
formais das atribuições do cargo e, também, pode ser contextual que abarca todos os outros 
comportamentos não formais e que contribuam para a organização. O desempenho pode 
ser entendido, ainda, como processo, que diz respeito ao que as pessoas fazem no 
trabalho, suas ações e comportamentos em prol de um objetivo e, também, pode ser 
entendido como resultado que são as consequências dessas ações, ou seja, é o produto do 
processo. O desempenho analisado no presente estudo diz respeito ao desempenho como 
resultado e desempenho de tarefas por serem mais facilmente mensuráveis (Bendassolli, 
2012; Bendassolli & Malvezzi, 2013). Estudos nacionais e internacionais se dedicaram a 
compreender os fatores que melhor predizem o desempenho no trabalho. Santos e Werlang 
(2013), por exemplo, realizaram um estudo de desempenho de gerentes utilizando o 
Rorschach, teste projetivo de personalidade. No estudo foi verificada uma característica em 
comum nos gerentes com alto desempenho que é a percepção do todo, entendendo o papel 
das partes e como elas se relacionam entre si, além de alta capacidade adaptativa. Além 
disso, 46% da amostra apresentou dificuldades relacionais, mas que não interferiu em seu 
desempenho e capacidade de comando da equipe, sendo que esses gestores apresentaram 
comportamento de distanciamento relacional apenas quando exerciam uma relação de 
poder. Outro estudo de predição de comportamento foi o de Coelho e Andrade (2011). Os 
autores verificaram o nível de escolaridade como preditor do desempenho, observando-se 
que o primeiro exerceu influência positiva sobre o desempenho de funcionários. Outros 
aspectos que influenciam o desempenho foram apresentados por Ispas et al. (2014) em 
uma pesquisa que objetivou saber o poder preditivo do gerenciamento de impressões sobre 
o desempenho no trabalho. Foi observado que o fator de personalidade conscienciosidade (r 
= 0,34) e habilidade cognitiva (r = 0,23) possuíam poder preditivo sobre o desempenho no 
trabalho. Devido às grandes mudanças que ocorrem de forma cada vez mais dinâmica, um 
aspecto importante e influenciador do desempenho é a adaptabilidade aos diferentes 
cenários e ambientes. Tendo em vista que as mudanças dinâmicas acontecem no ambiente 
interno e externo da empresa e o empregado passa por várias experiências em diferentes 
cargos, a adaptabilidade tem efeito positivo sobre o desempenho (Ohme & Zacker, 2015). 
Ainda, estabilidade emocional e a ambição, segundo Huang, Ryan, Zabel e Palmer (2014), 
estão relacionadas com o desempenho adaptativo. Pessoas com maior ambição são mais 
suscetíveis a se adaptarem a novas situações, o mesmo ocorre para aqueles orientados à 
extroversão. Outro aspecto apontado em estudos acerca da temática é a inteligência 
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emocional baseada em habilidades e percepção emocional que funciona como um fator 
preditor de desempenho no trabalho. Sendo assim, aqueles que possuem maior capacidade 
de gestão de suas emoções de modo a guiar suas ações e da equipe, conseguem manter 
um bom relacionamento interpessoal (Farh, Seo & Tesluk, 2012). Além dos fatores 
ambientais, existem ainda os fatores individuais que afetam o desempenho do indivíduo no 
trabalho. Objetivo geral. Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo geral 
avaliar se fatores socioemocionais, de características de personalidade, motivacionais e 
variáveis contextuais predizem o desempenho no trabalho. Objetivos específicos. Para 
alcance do objetivo geral serão considerados os seguintes objetivos específicos, a saber: (1) 
identificar em que medida os traços de personalidade influenciam no desempenho da tarefa; 
(2) verificar em que medida aspectos motivacionais influenciam no desempenho da tarefa; 
(3) verificar se fatores socioemocionais influenciam no desempenho da tarefa; e, por fim, (4) 
identificar características contextuais que influenciam o desempenho entendido como o 
resultado. Método. A pesquisa é exploratória, possui corte transversal e será realizada em 
uma empresa do segmento bancário para a qual será submetida o projeto de pesquisa para 
aprovação pela diretoria de Gestão de Pessoas. O projeto será encaminhado ainda ao 
Comitê de Ética em Pesquisa para avaliação, observando-se os preceitos éticos previstos 
na Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 510/2016. Previsão de 
participantes. A amostra será por conveniência. Os funcionários avaliados serão gerentes de 
relacionamento de grau médio de gestão. Será considerada toda a população de gerentes 
da referida organização bancária, a saber 3.244 gerentes. Atentar-se-á para o número 
mínimo de sujeitos exigidos na análise estatística de regressão linear múltipla; espera-se 
obter a participação de pelo menos 400 respondentes, considerando o quantitativo de 
variáveis preditoras do estudo. Procedimentos de coleta. Os participantes serão contatados 
via email corporativo. Aqueles que tiverem interesse em participar da pesquisa serão 
apresentados ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) também em meio 
eletrônico. Será assegurado o caráter confidencial das respostas a fim de minimizar 
possíveis vieses de respostas. Instrumentos. Para mensuração da variável 
predita/dependente da presente pesquisa – desempenho no trabalho – será considerado o 
programa de aferição de metas. Neste são medidos o desempenho do funcionário em 
percentual de atingimento da meta estabelecida mensalmente e pela média do semestre. 
Alternativamente, o desempenho no trabalho será avaliado a partir de um instrumento 
unidimensional de autorrelato. Será considerada a Escala de Avaliação de Desempenho 
composta por nove itens. Os itens do instrumento apresentaram cargas fatoriais entre 0,70 e 
0,87, com o valor de alpha de cronbach de 0,93. (Palacios, Martins & Palumbo, 2016). Para 
mensuração das variáveis preditoras serão considerados os instrumentos descritos a seguir. 
(1) Escala Reduzida de Cinco Grandes Fatores de Personalidade (ER5FP) (Passos & Laros, 
2015): composta por 20 itens, os fatores de personalidade avaliados com seus respectivos 
índices de confiabilidade são (i) neurotismo (α = 0,80), (ii) extroversão (α = 0,85), (iii) 
abertura para experiências (α = 0,71), (iv) conscienciosidade (α = 0,85) e (5) (v) amabilidade 
(α = 0,81). A ER5FP é composta por uma escala de respostas tipo Likert de 7 pontos. (2) 
Escala de Motivação no Trabalho: elaborada por Diogo, Ferreira e Valente (2006), é 
constituída por 28 itens, respondidos em uma escala de respostas Likert de cinco pontos. A 
escala é composta por quatro subescalas com seus respectivos valores de alfa: motivação 
tendo em vista a organização do trabalho (0,84), motivação para o desempenho (0,77), 
motivação de realização (0,77) e motivação ligada ao envolvimento (0,72). (3) Questionário 
de variáveis sociodemográficas e variáveis contextuais do trabalho. Este conterá perguntas 
sobre sexo, idade, cargo, nível de escolaridade, adaptabilidade, mudanças no ambiente de 
trabalho etc. O instrumento para avaliação de fatores socioemocionais está em processo de 
definição. Plano de análise dos dados. A análise de dados será por meio de análise de 
regressão linear múltipla, a partir do software SPSS a fim de identificar o poder de predição 
das variáveis observadas sobre o desempenho no trabalho. Os pressupostos estatísticos de 
normalidade, homocedasticidade, linearidade serão considerados, além do tratamento de 
dados ausentes e casos extremos, se necessário. Resultados esperados. Espera-se que o 
estudo contribuia para a identificação de variáveis associadas ao desempenho, que 
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funcionam como preditoras de alto desempenho de resultados no trabalho, contribuindo 
para agregação de conhecimento na temática de estudo. 
 
Palavras-chave: desempenho no trabalho, desempenho de funcionários 
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Introdução: Na medida em que o mundo industrial transformou-se em uma economia de 
serviços, um interesse particular acabou sendo desenvolvido acerca dos problemas 
relacionados a saúde mental no local de trabalho. Esse interesse se torna especialmente 
pertinente na atuação de profissionais da saúde mental, os quais, ao oferecer o serviço de 
cuidar do psiquismo do outro, podem acabar adoecidos devido à exposição ao ambiente que 
estão imersos. Pesquisas anteriores, com trabalhadores da saúde mental, mostraram que 
estes apresentaram índices de adoecimento psíquico no ambiente de trabalho. Os 
transtornos mentais, notadamente a depressão e a síndrome de Burnout, estão entre os 
principais fatores incapacitantes para o trabalho desses profissionais (Ogresta, Rusac, & 
Zorec, 2008; Ramminger, 2002; Rossler, 2012; Thornton, 2012). Estes estudos apenas 
evidenciam o índice de adoecimentos e caracterizam os seus sintomas e consequências. 
Não obstante, os processos de organização desse trabalho e seus impactos psíquicos para 
os sujeitos dentro de um hospital psiquiátrico ainda carecem de uma maior elucidação. 
Deste modo, o que precisa ser esclarecido é: de qual maneira as características da 
organização do trabalho em um hospital psiquiátrico podem influenciar no processo de 
saúde-adoecimento dos trabalhadores? Quais os fatores de riscos psicossociais que 
interferem na saúde mental destes trabalhadores? Investigar tais questionamentos se 
mostra valioso ao analisarmos que, apesar da existência de normas regulamentadoras 
sobre segurança, condições e relação do trabalho alinhadas aos padrões internacionais 
(recomendadas pela Organização Internacional do Trabalho - OIT), ainda se faz necessário 
regulamentar quais são os fatores de riscos psicossociais. Riscos psicossociais são 
entendidos como os aspectos da organização e gerenciamento do trabalho e seus contextos 
sociais e ambientais, os quais tem o poder de motivar danos psicológicos, sociais ou físicos 
no sujeito (Glina, 2010). Existem evidências de que adoecimentos decorrentes desses 
fatores já são os maiores incapacitantes para o trabalho nos países mais desenvolvidos do 
mundo, e se torna antagônico pensá-los no contexto de trabalho com cuidado da saúde 
mental. Investigar tais questões pode contribuir com as instituições hospitalares na definição 
de estratégias de organização do processo de trabalho que visem a saúde psíquica destes 
profissionais, propondo a implementação de práticas que tragam a vivência de prazer e 
possibilitem a superação do sofrimento emergido no trabalho, evitando um possível 
adoecimento. Para essa discussão, considera-se os construtos de Dejours (2007), que 
relatam a importância da centralidade do trabalho no processo de construção de identidade 
dos sujeitos, que adaptam seus desejos exercitando sua capacidade criativa, obtendo 
prazer na execução do trabalho. Essa dinâmica pode despertar um sofrimento patogênico 
caso este seja impedido de exercitar sua capacidade criativa, resultando em crise de 
identidade e degradando as relações subjetivas com o processo de trabalho. O autor 
também esclarece que, para avaliar o sofrimento patogênico, é importante considerar dentro 
das organizações de trabalho que a cultura do individualismo, avaliação individualizada e as 
decorrentes precarizações das relações de trabalho, com isolamento de trabalhadores, são 
fatores que agravam o cenário. Objetivos: esse estudo tem como objetivo geral investigar a 
relação entre as características da organização do trabalho e os riscos psicossociais em 
trabalhadores da saúde mental no contexto de um hospital psiquiátrico em diferentes cargos 
de atuação profissional. Os objetivos específicos dessa investigação estão em identificar as 
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principais características da organização do trabalho da instituição estudada; identificar o 
estilo de gestão predominante entre os gestores da instituição; descrever os danos físicos, 
psicológicos e sociais entre os trabalhadores da instituição; descrever as vivências de 
prazer-sofrimento dos profissionais adoecidos que trabalham com saúde mental e identificar 
e analisar as estratégias que esses trabalhadores adoecidos utilizam para mediar vivencias 
de sofrimento no trabalho. A hipótese principal desse estudo é que há características 
inerentes a organização do trabalho em um hospital psiquiátrico que contribuem para o 
adoecimento psíquico do trabalhador da saúde mental. Paralelamente, é pertinente 
esclarecer as hipóteses de que profissionais de qualquer cargo que atuam com saúde 
mental estão sujeitos ao adoecimento psíquico e que trabalhar na área de saúde mental 
pode favorecer o adoecimento psíquico do trabalhador. Método: é prevista a participação de 
no mínimo 65 sujeitos, os quais são profissionais atuantes em um hospital psiquiátrico, de 
ambos os sexos e em qualquer cargo na instituição, com faixa etária entre 18 e 60 anos, e 
que apresentam qualquer nível de escolaridade e socioeconômico. Os instrumentos 
utilizados para a coleta de dados será o Protocolo de Avaliação de Riscos Psicossociais no 
Trabalho - PROART (Facas & Mendes, 2018) que se estabelece como um modelo de 
investigação empírico dos riscos psicossociais do trabalho, com estrutura fatorial que 
apresenta evidências de validade. Também será utilizada como instrumento a entrevista 
semiestruturada com grupo focal de participantes respondentes do PROART que 
permanecerem voluntários, utilizando como referencial teórico a Psicodinâmica do Trabalho 
(Dejours, 2005). Os procedimentos para coleta de dados consistirão na realização de uma 
palestra elucidativa sobre Saúde Mental, focada em características relativas a saúde e não 
ao adoecimento, em vista de não gerar interferência no foco central da pesquisa. Em 
seguida, o PROART será aplicado aos participantes que se voluntariarem. Os questionários 
impressos serão entregues individualmente dentro de um envelope lacrado, sem 
possibilidade de identificação e com garantia de sigilo das informações coletadas. Os 
participantes responderão o inventário em horário oportuno, no próprio espaço de trabalho, 
em ambiente confortável e climatizado. Ainda, estes contarão com o auxílio do pesquisador, 
caso de necessidade. A etapa seguinte consistirá na realização da entrevista 
semiestruturada, sendo que a quantidade e tempo das sessões dependerão do número de 
profissionais que ainda permanecerem participantes voluntários no estudo. As sessões 
serão conduzidas a partir de um roteiro pré-definido que contemplará questões sobre as 
dificuldades, enfrentamentos e resoluções durante a rotina de trabalho e será conduzida a 
partir da metodologia proposta, com foco na escuta e interpretação da fala coletiva, 
identificando conteúdos latentes e psicológicos inerentes ao processo de prazer-sofrimento 
do trabalho (Uchida, Sznelwar, & Lancman, 2011). A análise de dados será realizada de 
forma dinâmica, reunindo metodologias quantitativas e qualitativas de trabalho. Os dados 
quantitativos resultantes do PROART serão submetidos a uma análise estatística descritiva 
(média, desvio padrão e distribuição de frequência), inferencial (regressão linear) com 
auxílio do software SPSS e interpretação de dados de acordo com as orientações definidas 
no PROART, com intuito de avaliar se há evidência de nexos de causalidade. Os dados 
qualitativos resultantes da entrevista semiestruturada serão analisados dedutivamente, com 
análise de núcleo de sentidos desenvolvida por Bardin (1977, citado por Mendes, 2007), a 
partir da leitura de todo o material transcrito das sessões de entrevistas. O conteúdo será 
discutido entre o pesquisador, orientador e um juiz. A interpretação dos dados qualitativos e 
quantitativos será triangulada para maior confiabilidade do estudo. Resultados esperados e 
implicações: Espera-se que a investigação desses dados contribua com a elucidação dos 
objetivos definidos para o estudo e que, a partir disso, seja possível ao pesquisador propor 
alternativas para trabalhar a melhoria de riscos psicossociais no ambiente de trabalho da 
saúde mental; auxiliar no processo de ressignificação da dinâmica de prazer-sofrimento no 
contexto de trabalho e possibilitar a redução dos índices de adoecimento psíquico do 
trabalhador da saúde mental.  
 
Plavras-chave: Trabalhador da Saúde Mental, Riscos Psicossociais, Psicodinâmica do 
Trabalho, Saúde Mental do Trabalhador.  
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Os órgãos públicos não contam com a reposição imediata de servidores, devido aos 
trâmites estabelecidos pela legislação para o processo de seleção, nomeação e efetivo 
provimento de um cargo vago. O desfalque de um servidor pode gerar perda de memória 
institucional, necessidade de reposição de pessoal, maiores custos com contratação e 
treinamento de novos contratados (Moynihan & Pandey, 2008); sobrecarga de trabalho 
sobre os remanescentes, interrupção do trabalho (Diógenes, Paschoal, Neiva, Paulo, & 
Meneses, 2015) e absenteísmo, presenteísmo ou desmotivação (Chang, Wang, & Huang, 
2013). É importante investigar a intenção voluntária de desligamento (IVD) o processo de 
retirada do servidor de determinado ambiente laboral, construto individual que versa sobre a 
intenção de ruptura do vínculo indivíduo-organização (Hom & Griffeth, 1991). A teoria do 
desdobramento (Mitchell & Lee, 2001) explica que o empregado é submetido a um “choque” 
e passa a refletir sobre a sua relação com o seu empregador. A mudança organizacional é 
um “choque” ao alterar o contexto de trabalho e produzir impactos nos empregados em 
perspectiva de ameaça ou de desafio (Ramos & Neiva, 2013). Os atributos do contexto de 
mudança organizacional (Bartunek & Woodman, 2015; Choi, 2011; Maes & Van Hootegem, 
2011) relacionados à frequência, velocidade,  histórico e sequência temporal dos eventos 
têm reflexos sobre a IVD. Estudos analisaram a relação entre intenção de desligamento, 
mudança frequente (Babalola, Stouten, & Euwema, 2016) e  contexto de mudança geral 
(Morrell, Loan-Clarke, & Wilkinson, 2004).  A inclusão do contexto para compreensão desse 
fenômeno é solicitada em recente revisão (Hom, Lee, Shaw, & Hausknecht, 2017), então a 
primeira hipótese é: H1: Mudanças frequentes, mais rápidas, com histórico negativo e com 
eventos sem sequência temporal organizada aumentam a IVD dos servidores públicos 
federais. As mudanças organizacionais também afetam as reações emocionais, avaliações 
cognitivas e tendências comportamentais dos servidores, propiciando adaptação ou rejeição 
desse novo contexto (Neiva & Paz, 2015; Nery & Neiva, 2015). Pesquisas apontam como 
reações individuais à mudança o estresse, cinismo, otimismo e neuroticismo (Oreg, Vakola, 
& Armenakis, 2011). O cinismo organizacional conforma-se por pensamentos pessimistas, 
afetos negativos e comportamentos críticos sobre a capacidade da organização em efetivar 
de maneira bem-sucedida determinada modificação (Brandes, Dean, & Dharwadkar, 1998; 
Thundiyil, Chiaburu, Oh, Banks, & Peng, 2015), portanto: H2: Mudanças frequentes, mais 
rápidas, com histórico negativo e com eventos sem sequência temporal organizada 
desencadeiam atitudes cínicas por parte dos servidores federais. O cinismo organizacional 
foi vinculado à IVD em seus aspectos afetivos e comportamentais (Aslam, Ilyas, Imran, & 
Rahman, 2016). A necessidade de ampliar os estudos sobre os antecedentes de IVD 
aparecem em revisões literárias (Heavey, Holwerda, & Hausknecht, 2013; Hom et al., 2017; 
Lee, Burch, & Mitchell, 2014), assim:H3: As atitudes cínicas dos servidores públicos se 
relacionam negativamente com a IVD. O cinismo pode prejudicar as expectativas de carreira 
na organização atual do servidor, sob a perspectiva de idealizações sobre trajetória 
profissional futura no local de lotação, consecução de objetivos profissionais e a obtenção 
de sucesso na carreira (Vasconcellos, 2015; Vasconcellos & Neiva, 2017a). O servidor 
também nutre um futuro desejado de sua própria organização através de expectativas, 
percepções e incertezas sobre o porvir no trabalho (Babalola et al., 2016; Vasconcellos, 
2015; Vasconcellos & Neiva, 2017b), portanto investigar-se-á: H4: As atitudes cínicas dos 
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servidores públicos federais se relacionam negativamente tanto com expectativas de 
carreira na organização quanto com as expectativas em relação ao futuro organizacional. Há 
divergência na literatura sobre a relação entre a percepção que os servidores têm sobre as 
próprias carreiras e a IVD, com indícios negativos (Vasconcellos, 2015) e ausência de 
efeitos (Agapito, Polizzi Filho, & Siqueira, 2015). Assim, pesquisas adicionais são 
necessárias com a formulação das hipóteses: H5: Expectativas de carreira na organização 
dos servidores públicos federais têm relação negativa com a IVD e H6: Expectativas de 
futuro organizacional dos servidores públicos federais se relacionam negativamente com a 
IVD. A IVD vem sendo estudada também por meio de relações mediadas como 
engajamento, confiança (Van den Heuvel, Freese, Schalk, & Van Assen, 2017) e satisfação 
no trabalho (Kim & Fernandez, 2017). Há trabalhos sobre a mediação de atitudes de temor, 
aceitação e ceticismos quanto à mudança organizacional (Franco, Neiva, Nery, & Demo, 
2016; Nery & Neiva, 2015). E mediação parcial de comprometimento organizacional afetivo 
entre expectativas de carreira na organização e IVD (Vasconcellos, 2015). Propõe-se novas 
relações mediadoras para testes: H7: As atitudes cínicas dos servidores públicos federais 
medeiam a relação entre os atributos do contexto de mudança (frequência, velocidade e 
sequência temporal dos eventos) e a IVD; H8: A relação entre os atributos de mudança, as 
expectativas em relação à carreira e em relação ao futuro organizacional são mediadas 
pelas atitudes cínicas dos servidores públicos federais e H9: A relação entre atitudes cínicas 
dos servidores públicos federais e a IVD é mediada tanto pelas expectativas em relação à 
carreira na organização quanto pelas expectativas em relação ao futuro organizacional. O 
objetivo geral desse estudo é testar o relacionamento entre os atributos do contexto de 
mudança organizacional (frequência, histórico, velocidade e da sequência temporal dos 
eventos) sobre a IVD, mediada por atitudes dos indivíduos diante das mudanças (cinismo, 
expectativas de careira na organização e expectativas de futuro organizacional). Como 
objetivo específico está identificar indícios de validade da escala de cinismo organizacional 
para o contexto brasileiro. Método: A pesquisa será aplicada, empírica e quantitativa de 
caráter não-experimental, com desenho correlacional e recorte transversal (Goodwin & 
Goodwin, 2013). Serão convidados a participar da pesquisa servidores que trabalham em 
órgãos afetados por mudanças organizacionais, cuja verificação ocorrerá por levantamento 
bibliográfico e documental. Os servidores pertencem às seguintes carreiras do poder 
executivo federal: Analista em Tecnologia da Informação; Analista de Planejamento e 
Orçamento; Analista de Infraestrutura; Especialista em Infraestrutura Sênior e Especialista 
em Políticas Públicas e Gestão Governamental. A amostra estimada é de 344 sujeitos, 
dentro do estipulado para análise de dados por equação estrutural (Kline, 2011), nível de 
confiança de 95% (z=1.96), heterogeneidade amostral (p=50%), erro amostral (e=5%). 
Utilizar-se-á os seguintes instrumentos para acessar os construtos: (a) Escala de Atributos 
da Mudança Organizacional (Nery & Neiva, 2015); (b) Escala de Cinismo Organizacional 
(Brandes, Dean, & Dharwadkar, 1999); (c) Escala de Expectativas de Carreira na 
Organização (EECO) (Vasconcellos & Neiva, 2016); d) Escala de Expectativas de Futuro 
Organizacional (EEFO) (Vasconcellos & Neiva, 2017b) e e) Escala de Intenção de 
Rotatividade (EIR) (Siqueira, Gomide Jr., Oliveira, & Filho, 2014). Todas as escalas 
possuem alfa de Cronbach acima de 0,70. A escala de cinismo organizacional deverá 
passar pelo processo de tradução, a adaptação e validação de conteúdo do instrumento, 
conforme recomendação da International Test Commission (ITC, 2017). A coleta das 
informações ocorrerá com o envio das escalas por meio eletrônico, via associações dos 
respectivos servidores. Os servidores, sorteados aleatoriamente, receberão em seus e-mails 
explicações sobre os objetivos, procedimentos e endereço on-line da pesquisa. Ao 
acessarem os instrumentos serão exibidas instruções sobre a garantia de anonimato e 
confidencialidade e solicitar-se-á o aceite no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
Os dados amostrais passarão por análises estatísticas descritivas e inferenciais 
multivariadas de nível individual. Analisar-se-á os pressupostos de normalidade, linearidade 
e homocedasticidade. Os instrumentos passarão por análise fatorial exploratória, com 
consistência avaliada por meio do alfa de Cronbach. Inspecionar-se-á as matrizes de 
correlações e anti-imagem usando testes de Barlett e de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e 
método de extração Principal Axis Factoring (rotação Promax). Realizar-se-á Análise 
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Fatorial Confirmatória verificando o Goodness-of-Fit Index, Comparative Fit Index e Root 
Mean Square Error of Approximation para comparar o ajuste do modelo. Para regressão 
múltipla verificar-se-á multicolinearidade e singularidade. Realizar-se-á modelagem de 
equações estruturais para testes das relações diretas e mediadas, com método da 
estimação de máxima verossimilhança (Field, 2017; Hair, Black, Babin, Anderson, & 
Tatham, 2009; Kline, 2011; Pasquali, 2011). Como parâmetros usar-se-á 95% CI [0,50,0,59], 
conforme metanálise para cinismo organizacional, que para IVD encontrou R²=0,30, µ = 
0,49 e SD=0,03 (Thundiyil et al., 2015). Resultados: Espera-se encontrar evidências 
empíricas das relações negativas dos atributos do contexto de mudança organizacional, 
cinismo organizacional, expectativas de carreira na organização e expectativas de futuro 
organizacional sobre a IVD, contribuindo para a compreensão do fenômeno no âmbito do 
serviço público federal. Deseja-se suporte as hipóteses de medição das atitudes cínicas em 
relação aos atributos do contexto de mudanças e IVD; entre os atributos e expectativas de 
carreira na organização e de expectativas de futuro organizacional e  de expectativas de 
carreira na organização e de expectativas de futuro organizacional sobre a relação entre 
atitudes cínicas e IVD. Pretende-se encontrar evidências de validade para a adaptação da 
escala de cinismo organizacional.  
 
Palavras-chave: Intenção voluntária de desligamento, mudança organizacional, cinismo 
organizacional, expectativa de futuro na carreira, expectativa de futuro na organização 
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Introdução: O governo federal investe cerca de um bilhão de Reais por ano no treinamento 
dos seus servidores, segundo dados levantados junto ao Portal da Transparência, mas 
ainda não dispõe de mecanismos eficazes para avaliar os resultados desse investimento. 
Em 2019, está em implantação uma ferramenta informatizada para que os órgãos do 
governo federal elaborem o planejamento anual de eventos de capacitação e avaliem, de 
forma simplificada, os resultados alcançados. Essa ferramenta, o Plano de Desenvolvimento 
de Pessoas (PDP), está sob a responsabilidade e supervisão da Secretaria de Gestão e 
Desempenho de Pessoal, do Ministério da Economia. A utilização dessa ferramenta (PDP / 
SIPEC) pode otimizar investimentos e organizar e simplificar demandas de capacitação dos 
órgãos públicos. Mas ainda não está claro se haverá de fato uma efetiva transferência, para 
o trabalho, do que for adquirido nesses treinamentos. A pesquisa pretende identificar 
variáveis individuais, organizacionais e de gestão de TD&E (treinamento, desenvolvimento e 
educação) que possam predizer essa transferência, naqueles órgãos. A relevância social da 
pesquisa reside na possibilidade de contribuir com a melhoria dos resultados alcançados 
nos treinamentos dos servidores, que desempenham papel essencial no bom funcionamento 
dos órgãos públicos e na prestação de serviços à sociedade.  Não há, no momento, estudos 
abrangentes que relacionem a transferência de treinamento com as ofertas de treinamento 
(inputs), o processo de transferência (processo) e os resultados (output) e nem uma análise 
sistemática de quais determinantes aumentam ou dificultam essa transferência (Tonhauser 
& Buker, 2016, p. 151).  Restam muitos questionamentos, tanto com relação a como criar 
um ambiente de suporte à transferência de treinamento, quanto em relação a investigar a 
efetividade do treinamento (Cassiano & Borges-Andrade, 2017, p. 142). As principais 
questões permanecem, em relação aos tipos de estratégias que são mais eficazes, 
considerando diferentes tipos de programas de treinamento e diferentes tipos de contextos 
de treinamento (Ford, Baldwin & Prasad, 2018, p. 5.7). As organizações continuam a se 
perguntar pelo rendimento real dos gastos com a capacitação dos seus funcionários. Apesar 
dos grandes investimentos e potenciais benefícios do treinamento, os gestores 
organizacionais frequentemente não têm certeza de que os funcionários tenham um 
desempenho diferente ao retornarem ao trabalho após a capacitação (Blume et al., 2009 
como citado em Afonso & Borges-Andrade, 2019, p.150). Objetivos: Verificar a transferência 
de treinamento; identificar os fatores individuais, organizacionais e de TD&E que são 
capazes de predizer a transferência de treinamento. Método: A pesquisa terá caráter 
quantitativo e correlacional. Visando mensurar os aspectos individuais e organizacionais, o 
estudo utilizará o Learning Transfer System Inventory (LTSI), um instrumento composto por 
89 itens, que diagnostica fatores que afetam a transferência de treinamento (Afonso & 
Borges-Andrade, 2019, p. 147). Para os aspectos individuais, foram selecionados do LTSI 
os fatores Motivação para Transferir, Validade de Conteúdo Percebida, Prontidão do 
Aprendiz e Resultados Pessoais Positivos e Negativos. Foram selecionados, como fatores 
organizacionais, a Orientação de Desempenho, Oportunidade de Uso e Apoio dos Colegas 
e Pares e do Supervisor. Os aspectos relacionados à gestão do treinamento foram 
selecionados a partir do documento NBR ISO 10.015 – Gestão da Qualidade - Diretrizes 
para Treinamento. Tal escolha reflete a intenção de verificar o grau de adesão da 
administração pública federal aos padrões mundialmente estabelecidos para a área de 
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treinamento pela International Organization for Standardization (ISO). A ISO se presta a 
promover a normalização de produtos e serviços, com o objetivo de fornecer um conjunto de 
requisitos. Uma vez implementados de forma adequada, eles oferecem mais confiança de 
que a organização pode entregar produtos e serviços que atendam às necessidades e às 
expectativas de seus clientes ou beneficiários, além de estarem em conformidade com a 
legislação. Muitas organizações buscam a obtenção da certificação ISO como forma de 
alcançar reconhecimento de seus processos. Outras adotam as normas apenas como boas 
práticas, sem aspirar a obtenção da certificação formal. Os fatores selecionados da NBR 
ISO 10.015, para verificar a gestão do treinamento, são Diagnóstico de Necessidades, 
Projeto e Planejamento do Treinamento, Execução do Treinamento, Avaliação e 
Monitoração. Por meio da ferramenta PDP / SIPEC, são verificados os fornecedores, 
enfoques, tipos de ação de aprendizagem, modalidades, avaliações de eficácia, quantidade 
de pessoas capacitadas, cargas horárias dos eventos e os investimentos individuais. Os 
instrumentos utilizados para a avaliação de transferência do treinamento são o 
Transferência de Treinamento / Impacto em Amplitude de Abbad, Gama e Borges-Andrade 
(2000) para avaliação de impacto em amplitude, tomando por base o Modelo de Avaliação 
Somativa de Sistemas Instrucionais – MAIS (Borges-Andrade, J. E., 2006) e instrumento de 
transferência de treinamento (impacto em profundidade). A amostra é composta por órgãos 
da administração pública federal que aderirem à ferramenta de Plano de Desenvolvimento 
de Pessoas (PDP) para a elaboração e acompanhamento de suas ações de treinamento e 
desenvolvimento, de acordo com o Decreto Nº 9.991 de 28 de agosto de 2019. A coleta e 
análise de dados está prevista para 2020 e será realizada junto às áreas de capacitação dos 
órgãos e aos egressos de seus treinamentos por meio de quatro fontes: pela ferramenta de 
PDP / SIPEC, pelos instrumentos de Transferência de Treinamento (impacto em amplitude e 
profundidade) e LTSI, que será aplicado via formulário eletrônico aos egressos dos 
treinamentos selecionados na amostra, imediatamente após o término de cada treinamento. 
As autorizações para acesso ao banco de dados do Sistema PDP/SIPEC e aos egressos 
(servidores dos diferentes órgãos) devem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão do 
Desempenho de Pessoas do Ministério da Economia e aos órgãos selecionados. Da mesma 
forma, devem ser providenciados termos de consentimento dos egressos dos treinamentos, 
após fornecimento de informações sobre o escopo da pesquisa. Os dados coletados serão 
tratados com o objetivo de identificar se há e em que medida relações entre as variáveis 
preditoras individuais, organizacionais e de gestão do treinamento propostas no estudo, as 
variáveis de treinamento (controle) e a variável transferência de treinamento. Serão 
realizadas análises de regressão, com intervalo de confiança de 95%. Para tamanho de 
efeito será usado o Teste de Cohen. Resultados esperados: Contribuir para que a 
administração pública federal disponha de informações sobre a capacitação fornecida aos 
seus servidores e sobre as principais estratégias e práticas adotadas pelos órgãos na 
gestão do treinamento. Além disso, o estudo permite nova coleta de dados junto aos órgãos 
públicos federais para confirmar, comparar e atualizar os resultados obtidos em 2012 por 
Afonso e Borges-Andrade (2019) utilizando o LTSI. 
 
Palavras chave: impacto do treinamento; impacto de transferência no trabalho; avaliação de 
treinamento 
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Introdução: O presente estudo objetiva construir e obter evidências de validade de construto 
de um instrumento para Avaliação do Ciclo de Vida Social (ACV Social). Especificamente, 
pretende-se avaliar as subcategorias referentes ao sistema “trabalhador” destacadas, no 
escopo da ACV Social, como elementos constitutivos ao conceito de trabalho decente. Este, 
por sua vez, é definido pela Organização Internacional do Trabalho (OIT, 1999) como a 
promoção de oportunidades para mulheres e homens conseguirem um trabalho produtivo, 
adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade, segurança e 
capaz de garantir uma vida digna. Justifica-se o ensejo da presente investigação devido à 
indicação de diversos cientistas da área, apontando para lacunas metodológicas e ausência 
de instrumentos para a mensuração dos indicadores psicossociais relativos à ACV Social. 
Além disso, foi realizada, em fevereiro de 2019, busca no banco de teses e dissertações da 
Capes, não sendo identificada nenhuma pesquisa que referenciasse a psicologia 
organizacional, psicologia do trabalho ou psicometria com a área de ACV Social no Brasil. 
Internacionalmente, encontraram-se apenas sete trabalhos referenciando a ACV Social com 
psicologia do desenvolvimento. Nessa direção, para construção e obtenção de evidências 
de validade do instrumento será considerado o sistema denominado pela ACV Social como 
“trabalhadores”. Este compreende oito subsistemas, a saber: (1) liberdade de associação e 
barganha coletiva; (2) trabalho infantil; (3) salário justo; (4) horas de trabalho; (5) trabalho 
forçado; (6) oportunidades iguais/discriminação; (7) saúde e segurança; e (8) benefícios 
sociais/seguridade social. Para o desenvolvimento do instrumento será empregado o 
referencial teórico preconizado pelas convenções e declarações da OIT, bem como àqueles 
referentes a temas específicos ao trabalho, concorrentes com demais entidades da 
Organização das Nações Unidas (ONU). No que diz respeito à psicologia do trabalho, 
pretende-se empregar o referencial aportado pela Psicodinâmica do Trabalho (PdT), uma 
vez que se identificou harmonia conceitual nas terminologias empregadas em ACV Social no 
que diz respeito à saúde, condições de trabalho, e na perspectiva de reconhecer os 
impactos positivos ou negativos do trabalho ao sujeito. A ACV é uma ferramenta para avaliar 
as consequências ambientais, econômicas e sociais associadas a um produto ou serviço, ao 
longo de todo seu ciclo de vida (Vigon & Jensen, 1995). O método da ACV foi consagrado e 
padronizado pela Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) e a United 
Nations Environment Program (UNEP), além do International Organization of 
Standardization (ISO). Em 2009, a UNEP/SETAC desenvolveu as diretrizes para o desenho 
do método de avaliação social, e contemplou cinco categorias de análise: Trabalhadores, 
Comunidade Local, Sociedade, Consumidores e Atores da Cadeia de Valor. Apesar de 
haver diretrizes para o uso da ACV Social, pouco se avançou no desenvolvimento de 
métodos científicos capazes de avaliar os aspectos intersubjetivos do sujeito no contexto de 
trabalho (Ciroth & Franze, 2011; Molnar & Waldekker, 2014). Tendo em vista que a ACV 
Social ainda não dispõe de instrumentos capazes de mensurar determinados âmbitos de 
análise, esta vertente ainda não é empregada em sua totalidade como critério de predileção 
de bens e serviços com menos impactos sociais maléficos, e maiores impactos sociais 
benéficos (Dreyer et al., 2006). No âmbito da psicologia organizacional e do trabalho, 
diversos pesquisadores têm desenvolvido instrumentos como método de avaliação das 
condições de trabalho e saúde do trabalhador. Como exemplos de instrumentos podemos 



	 22	

citar: sofrimento e prazer no trabalho (Mendes & Tamayo, 2001); exaustão emocional 
(Tamayo, Pinheiro & Tróccoli, 2002); contexto organizacional de trabalho (Baumgartl & 
Primi, 2006); riscos psicossociais no trabalho (Facas, 2013); estressores psicossociais 
(Ferreira et al., 2015) e fatores de riscos psicossociais (Rodrigues, 2018). Como já 
ressaltado, ainda são poucos os instrumentos de medida no contexto organizacional e do 
trabalho desenvolvidos no Brasil (Baptista et al., 2011; Ferreira et al., 2015), e nenhum dos 
instrumentos citados visa abranger as categorias de ACV Social. Objetivo geral: Construir e 
obter evidências de validade de construto de um instrumento de medida para a categoria 
trabalhadores em ACV Social. Objetivos específicos: (1) Elaborar as definições constitutivas 
e operacionais dos construtos referentes aos subsistema da categoria “trabalhador”; (2) 
Elaborar os itens correspondentes às oito escalas do instrumento; (3) Obter evidências de 
validade do instrumento quanto ao conteúdo e semântica; (4) Obter evidências de validade 
de construto do instrumento; (5) Obter evidências de fidedignidade do instrumento. Método: 
O método proposto possui enfoque transversal apoiando-se na psicologia do trabalho, 
psicometria e a ACV Social. O projeto será submetido ao Comitê de Ética para observação 
dos cuidados éticos previstos na Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 
510/2016. Em relação aos polos metodológicos e analíticos de análise que orientarão a 
construção do instrumento em tela, serão consideradas referências internacionais tais como 
Standards for Educational and Psychological Testing (AERA, APA & NCME, 2014) e 
diretrizes da International Testing Commission, bem como referências nacionais, tais como 
Andrade e Valentini (2018) e Pasquali (2010). A construção do instrumento obedecerá às 
seguintes etapas: (1) Pesquisa bibliográfica: Terá por objetivo o levantamento do estado da 
arte dos estudos de ACV Social e revisão conceitual e normativa das convenções e 
declarações da ONU para compreensão de todos os desdobramentos e definições 
terminológicas. Prevê-se a construção de oito escalas, cada uma contemplando uma 
categoria, dentre aquelas supracitadas. Assim, a revisão dará origem aos conceitos dos 
atributos e, posteriormente, às definições constitutivas e operacionais, além da previsão 
teórica da quantidade de fatores, por construto e escala, respectivamente. (2) Construção do 
instrumento: tendo em vista a sensibilidade dos temas abordados pelo instrumento, serão 
realizados, aproximadamente, cinco grupos focais junto à população-alvo, sendo estes 
trabalhadores de diversos níveis hierárquicos que tenham preferencialmente vivenciado as 
adversidades de um contexto laboral. A elaboração das escalas também contará com a 
consulta de outros instrumentos com temática análoga. Quanto ao formato do instrumento, 
pretende-se utilizar a escala Likert de cinco pontos para avaliar frequência e concordância, a 
depender da escala. (3) Validação de semântica e de juízes: será procedida a validade de 
conteúdo a partir da análise semântica com o extrato educacional mais baixo da população-
alvo com a finalidade de verificar a plena compreensão semântica dos itens, além da análise 
de juízes da área de PdT e ACV Social para que ajuízem se o conteúdo teórico dos itens 
está adequado, ou não. (4) Aplicação do instrumento piloto: após os devidos ajustes, 
decorrentes da etapa 3, será realizada uma aplicação piloto das oito escalas para verificar 
potenciais dificuldades dos respondentes, bem como possíveis entraves e/ou necessidades 
específicas ao procedimento de aplicação em uma pequena amostra que se assemelhe às 
características da população-alvo. Amostra: Quanto à aplicação final do estudo, estima-se 
obter uma amostra de respondentes não probabilística de conveniência, provenientes das 
cinco regiões geográficas do país, maiores de 18 anos, de ambos os sexos, de diferentes 
cargos ocupacionais e diversos setores econômicos. Os sujeitos serão convidados a 
responderem à pesquisa a partir de link online para acesso ao questionário eletrônico com 
os seguintes  componentes:  (a) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), com 
vistas a assegurar que as informações obtidas serão confidenciais e utilizadas  apenas para 
o estudo; (b) questionário solicitando dados como:(idade, sexo, escolaridade etc.) e 
questões organizacionais e do trabalho (cargo, tempo de emprego, setor econômico, etc.); 
e, (c) as oito escalas desenvolvidas no presente trabalho. A aplicação final contará com 
aplicações presenciais em empresas, previamente contactadas, e que demonstrem 
interesse em participar da pesquisa. Análise dos dados: Prevê-se a coleta de, 
aproximadamente, 1.200 indivíduos para proceder às duas etapas prioritárias da análise de 
dados. A primeira refere-se à busca por evidências de validade de construto por meio da 
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Análise Fatorial Exploratória (AFE) empregando-se o software Factor (última versão 
disponível no momento), a partir de uma subamostra de 400 casos retirados aleatoriamente 
do total. Serão verificados os pressupostos estatísticos aplicáveis (e.g. normalidade 
multivariada), bem como a adequação dos dados à realização da AFE. Ainda, serão 
verificadas para cada escala, a ocorrência de comunalidades entre os itens e seus 
respectivos fatores, cargas fatoriais de cada item na matriz-padrão, análise de correlação 
entre fatores. Após a AFE, será realizada a Análise Fatorial Confirmatória  utilizando-se o 
software MPlus com uma subamostra de 800 indivíduos restantes da amostra coletada. Por 
fim, será verificada a confiabilidade dos fatores da escala por meio da técnica de alfa de 
Cronbach. Resultados Esperados e Implicações: A presente pesquisa poderá lançar as 
primeiras bases consistentes para aproximar os universos acadêmicos entre a psicologia 
social, organizacional e do trabalho com a ACV Social. Assim, pretende-se promover a 
disseminação da ACV Social no Brasil, e a internacionalização dos resultados da pesquisa 
por meio da futura tradução do instrumento ao inglês no intuito de ser empregado em 
contextos internacionais, o que permitirá a avaliação dos impactos psicossociais deletérios 
ou benéficos ao trabalhador em organizações, tanto brasileiras quanto internacionais. 
 
Palavras-chave: Psicologia Social e do Trabalho; ACV Social; Trabalho; e Psicometria. 
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Introdução: A temática dos riscos psicossociais no trabalho vem sendo desenvolvida desde 
a década de 1980 com a inserção desta, na classe de riscos ocupacionais como uma 
preocupação emergente pela Organização Internacional do Trabalho - OIT (1984). No 
campo dos riscos psicossociais, adota-se a concepção de risco como a probabilidade de 
produção de um dano à integridade física ou mental trabalhador (OIT, 1984), seja na forma 
de um transtorno ou doença, seja por lesão ou acidentes de trabalho. Considerando que 
riscos psicossociais representam a probabilidade de produção de um dano, os fatores que 
aumentam a probabilidade de ocorrência do dano são denominados fatores de risco 
psicossociais. Assim, fatores de risco são antecedentes dos riscos a eles associados, 
ressalva sendo feita que a relação de antecedência e consequência não é linearmente 
causal, pois os fatores de risco psicossociais interagem entre si, podendo assumir papel 
moderador, mediador, ou agirem como proxy de riscos associados (Kraemer, Stice, Kazdin, 
Offord, & Kupfer, 2001). Os fatores de risco psicossociais estão relacionados a interação 
dinâmica entre os indivíduos e seu trabalho, compreendendo o desempenho profissional; o 
controle e autonomia – inclusive em relação às funções, tarefas e atividades realizadas; a 
forma de organização dos esquemas de produção; a jornada e intensidade do trabalho; as 
características organizacionais e o ambiente interno e externo no qual as organizações de 
trabalho se inserem (Ahumada, & Martínez, 2011). Estes fatores, quando negativos, 
relacionam-se e antecedem um grande número de agravos à saúde do trabalhador, 
problemas como estes que incluem transtornos mentais, acidentes de trabalho, suicídio e 
abuso de substância, por exemplo (Stansfeld, & Candy, 2006). Desde o modelo inicial, 
proposto pela OIT definindo os riscos psicossociais como resultantes das interações 
dinâmicas entre condições de trabalho e as características individuais dos trabalhadores, 
contextualizada pelo entorno social, os modelos teóricos tem se modificado em função da 
necessidade de incorporação das características peculiares a cada contexto de trabalho 
(Oakman,  Dollard, Shimazu, & Nordin, 2016), bem como da adequação às características 
referentes a complexidade das medidas (Kortum, & Leka, 2014) a das relações de mediação 
e moderação entre as variáveis (Kraemer, et al., 2001). Os fatores de risco psicossociais no 
trabalho comumente encontrados na literatura incluem as condições e organização do 
trabalho, relações socioprofissionais, características das tarefas e atividades, jornada de 
trabalho, exposição a violência e contexto social do trabalho (Harvey, et al, 2018; Ahumada, 
& Martínez, 2011) da mesma forma que os consequentes desta exposição representados 
por agravos a saúde física e mental, desenvolvimento de adições e até o suicídio no 
trabalho (Zanelli, & Kanan, 2018; Kortum, & Leka, 2014). Entretanto, a mesma clareza ainda 
não foi alcançada em relação ao papel de moderação ou mediação que as variáveis 
individuais podem desempenhar (Harvey, et al. 2018). Efeitos sobre os consequentes da 
exposição aos fatores de risco psicossociais no trabalho foram identificados em relação a 
percepção de competência para atuar ante as demandas do trabalho (Sureda, Mancho, & 
Sesé, 2019; Lorente, & Yeves, 2016; Hao, Wu, Liu, Li, & Wu, 2015). Da mesma forma 
fatores como otimismo e conscienciosidade (Geller, 2016; Ilić, Arandjelović, Jovanović, & 
Nešić, 2017) tem apresentado efeito quando da exposição aos fatores de risco 
psicossociais, bem como a idade e a experiência dos trabalhadores (Havermans, et al, 
2018). A despeito deste desenvolvimento, no Brasil ainda predominam os estudos de 
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caráter exploratório ou descritivo, com poucas iniciativas de estudos correlacionais ou que 
avaliem o papel das variáveis individuais nas situações de exposição a fatores de risco 
psicossociais (Rodrigues, & Faiad, 2019).  Desta forma, este trabalho tem como objetivo 
geral propor um modelo explicativo para exposição a fatores de risco psicossociais no 
trabalho no contexto brasileiro. Neste contexto, os objetivos específicos incluem: a) 
identificar o efeito da exposição a fatores psicossociais no trabalho sobre indicadores de 
saúde mental e qualidade de vida dos trabalhadores; b) identificar o papel de mediação e/ou 
moderação de variáveis individuais sobre os efeitos da exposição a fatores de risco 
psicossociais; c) identificar e analisar os índices de ajuste do modelo e de modelos 
alternativos. 
Método: Estudo 1, com objetivo identificar os possíveis efeitos de mediação e moderação 
das variáveis individuais na exposição a fatores de risco psicossociais. Participantes: Para 
fins de desenvolvimento do modelo 1000 profissionais de segurança pública recrutados a 
partir das condições estabelecidas pela organização a que pertencem. Instrumentos: Para 
avaliação das condições de trabalho e fatores de risco a que estão eostos os participantes 
realizada a aplicação da versão brasileira do Working Conditions and Control Questionnaire 
– WOCCQ (Rodrigues, 2018), a Escala de Avaliação de Estressores Psicossociais (Ferreira, 
et. al, 2015) e a Escala de Trabalho Decente (Ribeiro, Teixeira, & Ambiel, 2019). Já para 
mensuração dos fatores individuais previstos no modelo serão aplicadas a Escala de 
Autoeficácia no Trabalho – EAE-T (Cardoso & Baptista, 2019), e a Revised Life Orientation 
Test – LOT-R (Bastianello, Pacico, & Hutz, 2014) e a Bateria Fatorial de Personalidade – 
BFP (Nunes, Hutz, & Nunes, 2010). Os consequentes previstos no modelo serão avaliados 
a partir da Escala de Depressão, Ansiedade e Estresse - DASS- 21 (Vignola & Tucci, 2013), 
do World Health Organization Quality of Life-BREF – WHOQOL-BREF (WHOQOL Group, 
1998), e do Inventário de Burnout no Trabalho – IBT (Damásio, Loureiro, & Borsa, 2017) 
além de dados relativos a afastamentos e acidentes de trabalho. Procedimentos: A 
aplicação dos instrumentos será realizada de forma individual ou coletiva em consonância 
com as possibilidades e condições que cada organização participante definir. Análise de 
dados: Serão realizadas análises descritivas e inferenciais. O teste de hipóteses e do 
modelo proposto serão analisados via modelagem por equações estruturais, utilizando o 
programa estatístico R  (R Core Team, 2013) e o pacote lavaan (Latent Variable Analysis 
versão 0.6-3) (Rosseel, et al., 2018). Estudo 2 - longitudinal, com a finalidade mensurar os 
efeitos de mediação e moderação na exposição a fatores de risco psicossociais em função 
do tempo de exposição a estes fatores. Participantes: 200 alunos em fase de conclusão do 
curso de formação de soldados de uma instituição de segurança pública. Os mesmos 
participantes serão convidados em mais dois momentos a participarem da pesquisa seis e 
doze meses após a entrada no trabalho efetivo. Neste estudo serão utilizados os 
instrumentos empregados no estudo 1. Procedimentos: A aplicação dos instrumentos será 
realizada de forma individual e online, com a primeira aplicação realizada ao final do curso 
de formação de soldados, a segunda 6 meses após o início das atividades laborais e a 
terceira aplicação com 6 meses após a segunda aplicação. Análise de dados: além das 
análises já indicadas no estudo 1, será avaliada a os efeitos do tempo de exposição e a 
invariância do modelo com auxílio do software SPSS com o pacote Mediation and 
Moderation in Repeated-measures designs - MEMORE (Montoya, & Hayes, 2017). 
Resultados esperados e implicações: Do ponto de vista teórico, espera-se contribuir com a 
compreensão dos mecanismos envolvidos na interação entre indivíduos e seus ambientes 
de trabalho na geração dos riscos psicossociais no trabalho, permitindo assim o 
desenvolvimento de estratégias mais efetivas de prevenção no campo da saúde do 
trabalhador.  
 
Palavras-chave: Riscos psicossociais no trabalho, riscos ocupacionais, saúde do trabalhador 
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Alguns autores entendem que o trabalho contemporâneo é marcado por um processo de 
precarização que encerra nas relações de trabalho adoecimento e sofrimento mental 
(Pontes, 2006). Ao destacar a centralidade da categoria trabalho na dinâmica de vida das 
pessoas, esta se apresenta como uma possibilidade terapêutica, com sua potencialidade 
integradora, criativa e de reconhecimento, perspectiva comumente utilizada na atenção em 
saúde mental, isto é, como possibilidade de reinserção social. Assim, no trabalho, o sujeito 
busca reconhecimento pelo outro por meio do seu fazer, e não apenas pelo ter ou pelo ser 
(Dejours, 1992). Tal fenômeno representa um modo de acesso que favorece a identidade no 
campo social. Nessa direção, Antunes (1995) sustenta a dimensão essencial do trabalho por 
se desenvolver pelos laços de cooperação social e pertencimento que referenciam a 
identidade social e estão presentes no processo de produção material, isto é, o ato de 
produção e reprodução da vida humana realiza-se pelo trabalho. No incontestável debate 
sobre o qual paira a categoria trabalho, percebe-se a constituição de sua centralidade na 
vida do ser humano. O modo como o trabalho se configurou historicamente é marcado por 
mecanismo relacionados à apropriação da subjetividade do trabalhador não somente no 
espaço de trabalho, como também em outras esferas da vida privada, consumindo tempo e 
força de trabalho para além da jornada formalmente fixada. Seligmann-Silva (2011) emprega 
a noção de “perda” ou “expropriação” subjetivas vividas pelos trabalhadores em processos 
de trabalho nos quais devem comparecer como coisas sem subjetividade, ou seja, em 
contextos de intensa sujeição. Em suas palavras, tem-se aqui uma vertente de análise, ao 
considerar a forma pela qual a situação de trabalho dominado/explorado atua sobre a 
subjetividade, modulando relações e usos pessoais do tempo, do espaço, dos próprios 
gestos e pensamentos. O trabalho convoca a totalidade do indivíduo e implica relações 
efetivas capazes de afetar sensivelmente a saúde física e mental, não sendo apenas um 
“contexto” da atividade ou “trabalho psíquico”. Estudos recentes, caracterizam o trabalho 
como uma atividade concreta e simbólica que inscreve cada ser humano em um coletivo 
social e no próprio gênero humano (Clot, 2006). O trabalho é o lugar de “experiência 
decisiva e dolorosa do real”, onde a capacidade do sujeito é desafiada, uma atividade 
inseparável do desenvolvimento pessoal, do valor pessoal e do sentimento de utilidade 
(Clot, 2006). Essa relação entre trabalho, saúde e subjetividade vem sendo estudada 
amplamente em órgãos da esfera pública federal, como em Pires(2018), Delía & Seligmann-
Silva (2014) e Paula(2016). Os estudos nos permitem pensar que as transformações 
ocorridas no serviço público nas últimas décadas, tem concebido a gestão e organização do 
trabalho, a partir de princípios relacionados ao modelo de acumulação flexível quer seja na 
intensificação do ritmo e do controle sobre o trabalho ou na lógica presente na divisão das 
tarefas, metamorfoses essas do hodierno mundo do trabalho. A partir desse olhar, este 
projeto tem como proposta compreender o modo como o trabalho é organizado e 
gerenciado em uma instituição da administração pública federal ligada ao Ministério Público 
da União – MPU e seu impacto na saúde dos trabalhadores, a partir de uma avaliação dos 
riscos psicossociais – características   das condições de trabalho e de sua organização que 
afetam a saúde das pessoas através de mecanismos psicológicos e fisiológicos – 
recorrendo aos pressupostos da Psicodinâmica do Trabalho como referencial teórico. 
Referida teoria tem como foco o estudo da relação sujeito, trabalho e saúde contemplando 
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as dimensões física e subjetiva para compreender a organização do trabalho e seus 
desdobramentos acerca do prazer e sofrimento e das possibilidades de mediação dessas 
vivências (Facas, 2013). Parafraseando Mendes (2008), a organização do trabalho põe em 
evidência a condição humana dentro do jogo de forças contraditórias que ora demandam a 
servidão do trabalhador, contribuindo para o adoecimento, e ora favorecem a emancipação 
do sujeito, promovendo a saúde mental. Assim, o modo como ocorre a organização do 
trabalho pode ser marcado por modelos rígidos de controle e divisão das tarefas, inibindo 
qualquer manifestação de liberdade quanto ao trabalho e sua administração por parte 
daquele que o realiza e que consequentemente está mais exposto aos riscos psicossociais. 
A Psicodinâmica do Trabalho considera o trabalho como aquilo que o sujeito inclui de si 
mesmo nas prescrições para realizar o que lhe foi atribuído, ou mesmo o que deve ser 
acrescido de si diante das limitações presentes na definição das prescrições (Dejours, 
2012), visto que o trabalho não é somente a mera execução prescrita de uma tarefa, mas a 
mobilização de desejos, afetos e emoções inerentes ao que não está normalizado, 
determinado, convencionado. Esta lacuna intransponível entre trabalho prescrito e trabalho 
real cria inevitavelmente no trabalhador uma experiência de sofrimento intrínseca ao 
trabalho a partir da vivência de fracasso. O sofrimento pode advir do corpo (ações 
mecânicas de ordem ergonômica) ou do psiquismo (insatisfação em relação aos significados 
das atividades e falta de reconhecimento). O sofrimento relacionado ao trabalho, para 
Dejours (1992), pode ser gerador de problemas e doenças mentais – sofrimento patogênico 
– ou mobilizador, no próprio sujeito, de melhorias para sua vida – sofrimento criativo. Assim, 
é no conflito entre organização do trabalho e funcionamento psíquico que está a fonte de 
sofrimento. No entanto, nesse conflito está também a chave das possibilidades: a 
organização do trabalho se configura em uma realidade social ao mobilizar e também ser 
mobilizada pelo trabalhador, que por sua vez, coloca sua subjetividade e constitui a 
intersubjetividade no trabalho (Mendes & Facas, 2011). Esse estudo  tem como objetivos: 1- 
Geral: Avaliar os riscos psicossociais relacionados ao trabalho em uma instituição da 
administração pública federal  ligada ao Ministério Público da União - MPU e seus impactos 
sobre a saúde de membros e servidores ativos efetivos e; 2 Específicos: Identificar as 
principais características da organização do trabalho dessa instituição; Identificar 
características do estilo de gestão adotado no órgão; Avaliar os indicadores de sofrimento 
patogênico no trabalho; Fornecer informações para o desenvolvimento de ações e políticas 
de prevenção em saúde e trabalho; Identificar os danos físicos e psicossociais decorrentes 
do trabalho. Método: Trata-se de uma pesquisa quantitativa que ocorrerá por meio da 
análise estatísticas dos dados, com delineamento correlacional para estabelecer relação 
entre as variáveis elencadas no estudo dos riscos psicossociais inerentes ao trabalho. Esta 
pesquisa consistirá em um estudo de caso, cuja unidade será uma instituição da 
administração pública federal ligada ao Ministério Público da União - MPU, com caráter 
exploratório e descritivo. Amostra: Far-se-á um recorte transversal para definição da 
amostra por conveniência. Dados fornecidos pela instituição pesquisada, em junho de 2019, 
informam que seu quadro de pessoal computava 224 pessoas que atendiam aos critérios 
para seleção da amostra, ou seja, membros com dedicação exclusiva e servidores ativos e 
efetivos. Foram excluídos servidores requisitados, cedidos, sem vínculo e membros com 
dedicação parcial.  Na composição da amostra não se levarão em conta critérios objetivos 
como faixa etária, sexo, estado civil, escolaridade ou nível socioeconômico. Procedimento: 
Inicialmente será realizada apresentação do projeto à Secretaria Geral do referido órgão e 
assinatura do termo de anuência da instituição. Para a coleta dos dados, a abordagem será 
realizada por meio de e-mail institucional e banner online disponibilizado na intranet do 
órgão, onde constarão informações básicas sobre a pesquisa: tema, objetivos, 
pesquisadores responsáveis e período de coleta de dados. O acesso ao link do PROART se 
dará com senha utilizada no protocolo institucional e ficará disponível por 60 dias. 
Instrumentos: Esta pesquisa utilizará o PROART – direcionado primordialmente para o 
diagnóstico ou mapeamento dos riscos psicossociais no trabalho, a partir de instrumentos 
que envolvam a investigação de diversas dimensões que transpassam a relação 
trabalhador-organização do trabalho – para coleta de dados. O PROART (Facas et al., 
2015) apresenta quatro escalas: Escala de Organização do Trabalho (EOT); Escala dos 
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Estilo de Gestão (EEG); Escala do Sofrimento Patogênico no Trabalho (ESPT) e Escala de 
Danos Físicos e Psicossociais no Trabalho (EDT). Consoante Facas (2013), as diferentes 
escalas do instrumento possuem relação entre si, o que possibilita a consecução de uma 
análise dinâmica entre elas. A resposta ao instrumento é realizada por meio de uma escala 
likert de frequência, contendo as opções: Nunca; Raramente; Às vezes; Frequentemente; 
Sempre. Procedimentos de Análise de Dados: Serão realizadas análises dos pressupostos 
estatísticos das análises estatísticas paramétricas. A análise de dados quantitativos será 
submetida à análise estatística, por meio do Software SPSS® (Statistical Package for Social 
Science) para Windows versão 25.0. Os dados serão tratados apenas de forma coletiva 
para não permitir a identificação dos sujeitos respondentes. A princípio, serão realizadas 
análises de média como medida de tendência central; desvio-padrão; análise de frequência; 
regressão entre as escalas do instrumento e análises de variância a um fator (ANOVA). 
Resultados Esperados: Espera-se com o referido estudo avançar na compreensão da 
relação entre organização, gestão do trabalho e riscos psicossociais, bem como contribuir 
para o desenvolvimento de ações relacionadas ao manejo, à promoção de saúde e à 
prevenção dos riscos psicossociais identificados   na pesquisa. 
 
Palavras-chave: Riscos Psicossociais; Organização do Trabalho; Sofrimento no Trabalho; 
Saúde e Trabalho. 
 
Referências 
Antunes, R.(1995). Adeus ao Trabalho? Ensaio Sobre as metamorfoses e a  

centralidade do mundo do trabalho. São Paulo: Cortez 
Clot, Y. (2006). A Função Psicológica do Trabalho. São Paulo: Vozes 
Delía, A. & Seligmann-Silva, E.(2014) Trabalho e saúde no Tribunal de Justiça de  São 

Paulo. Repercussões na vida de seus trabalhadores. Relatório final da  
pesquisa. São Paulo: AASPTJ-SP, AFFOCOS, ASSOJUBS, ASSOJURIS. 

Dejours, C. (1992). A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho.  
São Paulo: Cortez-Oboré. 

Dejours, C. (2012). Trabalho Vivo, Tomo I, Sexualidade e Trabalho. Tradução de  
Franck Soudant. Brasília: Paralelo 15. 

Facas, E. P. (2013). Protocolo de Avaliação dos Riscos Psicossociais no  
Trabalho – Contribuições da Psicodinâmica do Trabalho. (Tese de  
Doutorado). Universidade de Brasília, Brasília.  Recuperado em 19 de junho  
de 2019 de http://lpct.com.br/wp- content/uploads/2012/11/1- 

Facas, P. E., Duarte, F. S., Mendes, A. M. & Araújo, L. K. R. (2015). Sofrimento  
ético e (in) dignidade no trabalho bancário: análise clínica e dos riscos  
psicossociais. In  Monteiro, J. K., Vieira, F. O. & Mendes, A. M. (Orgs.).  
Trabalho e prazer (pp. 233-256). Curitiba, PR: Juruá. 

Mendes, A. M. (2008). Prazer, reconhecimento e transformação do sofrimento  
no   trabalho. In Mendes, A. M. (Org). Trabalho & saúde: o sujeito entre  
emancipação  e servidão. (pp. 13-  25). Curitiba, PR: Juruá. 

Mendes, A. M., & Facas, E. P. (2011). Subjetividade e trabalho com automação. In  
R. D. de. Moraes & A. C. L. Vasconcelos (Eds.), Subjetividade e trabalho  
com automação: Estudo piloto no polo industrial de Manaus (pp. 18-37).  
Manaus, AM: Editora da Universidade Federal do Amazonas. 

Paula, Kesley Morais de(2016). Vivências de prazer e sofrimento entre  
especialistas em políticas públicas e gestão governamental perante o  
advento do gerencialismo no setor público. Dissertação (Mestrado em  
Administração). Universidade de Brasília, Brasília. Recuperado em 28 de  
agosto de 2019, de http://repositorio.unb.br/handle/10482/22692 

Pires, C.N.C. (2018). As influências das práticas de gestão nas vivências de  
sofrimento no trabalho dos subordinados em um órgão do Poder Judiciário  
com atuação em  Goiás. Dissertação (Mestrado em Psicologia).  
Universidade Federal de Goiás, Goiânia. 



	 32	

Pontes, S. K. (2006). Produção enxuta e saúde do trabalhador: um estudo de  
caso (Dissertação de Mestrado), Recuperado em 15 de junho de 2018, de  
https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/3484. 

Seligman-Silva, E(2012) Trabalho e Desgaste Mental: o direito de ser dono de si  
mesmo. São Paulo, Brasil: Cortez. 

  



	 33	

APRENDIZAGEM NO TERCEIRO SETOR: RELAÇÕES COM DESENHO DO TRABALHO 
E COMPROMETIMENTO AFETIVO 
 
Eliane Cohen Costa Werner 
 
E-mail: nanewerner1@gmail.com  
 
Nível: Mestrado 
 
Orientador: Jairo Eduardo Borges-Andrade 
 
Linha de Pesquisa: Comportamento, trabalho e organizações 
 
Introdução: Mudanças tecnológicas, econômicas e na força de trabalho se constituem num 
grande desafio para as organizações. Uma das formas de enfrentamento têm sido o 
aumento em ações de T&D implementadas pelo setor de Recursos Humanos (Noe, Clarke, 
& Klein, 2014). Porém, as organizações do terceiro setor possuem características próprias 
que precisam ser levadas em consideração, como um desenho do trabalho diferenciado 
(Odelius & De Castro Sena, 2014) e a forte ligação de seus trabalhadores com os valores e 
missão da organização (Ohana & Meyer, 2016). A aprendizagem humana no trabalho é um 
processo no qual os empregados se desenvolvem ao adquirirem conhecimentos, 
habilidades e atitudes (CHAs) resultando em mudança de comportamento. Esse processo 
pode ocorrer em ambiente natural, de forma não muito estruturada e por iniciativa do 
trabalhador – sendo denominado “aprendizagem informal”. Os indivíduos usam estratégias 
cognitivas e comportamentais para ajudar a processar as informações, armazená-las e 
recuperá-las (Abbad & Borges-Andrade, 2014). Quando, porém, a aprendizagem é 
agenciada pela organização, acontecendo de forma planejada e estruturada com a 
finalidade de ajudar os empregados na aquisição de CHAs, ela é denominada 
“aprendizagem formal” (Noe et al., 2014). Se houver condições propícias (internas e 
externas), o indivíduo irá apresentar novos comportamentos no trabalho, transferindo aquilo 
que adquiriu. Essas duas dimensões da aprendizagem, formal e informal, têm assumido 
variados significados nas últimas décadas. Porém, em quase todas as situações de trabalho 
na qual a aprendizagem ocorre, elementos formais e informais estão presentes (Manuti, 
Pastore, Scardigno, Giancaspro, & Morciano, 2015). Há um efeito interativo entre ambas 
dimensões, de tal maneira que as experiências de aprendizagem informal podem ser 
aproveitadas ou aprimoradas por oportunidades formais de treinamento (Noe et al., 2014). 
Com o foco nos trabalhadores de organizações do terceiro setor, um levantamento da 
literatura internacional sobre o tema foi realizado pela autora do presente projeto no portal 
de periódicos CAPES. A busca foi direcionada para artigos em inglês, publicados em 
qualquer período. Foram inseridos no campo “título” a palavra-chave “learning” com o 
operador booleano AND para os seguintes termos, um de cada vez: “nonprofit”, “nonprofit 
organizations”, “non for profit”, “third sector”, “NPO”, “NGO” e “non governamental”. O 
mesmo procedimento foi repetido com a palavra-chave “training”. Os 236 artigos 
encontrados, em sua maioria, têm como foco a aprendizagem organizacional ou o contexto 
educacional. Apenas 30 artigos abordaram a aprendizagem humana no trabalho, incluindo 
estudos de caso e relatos de experiência. Estes artigos foram analisados com a finalidade 
de se identificar quais especificidades do setor são apontadas como relevantes para sua 
compreensão. Dentre elas, destacam-se a informalidade do trabalho (Nair & Bhatnagar, 
2011), seu elevado nível de autonomia (Mcmullen & Brisbois, 2003) e os múltiplos papéis 
assumidos pelos trabalhadores desse setor (Netting, O’Connor, Thomas, & Yancey, 2005). 
Elas sugerem a importância do desenho do trabalho e uma provável relação com a 
aprendizagem. Características do trabalho como autonomia, recursos e demandas estão 
associadas à aprendizagem informal no trabalho (Cerasoli et al., 2018). A pesquisa sobre 
autonomia influencia direta e indiretamente a aprendizagem (Noe et al., 2014). Esses 
trabalhadores também possuem um elevado grau de afiliação baseada em valores 
(Fenwick, 2005), motivações e compromissos mais fortes, ligados a uma maior significação 
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no seu trabalho (Nair & Bhatnagar, 2011) e um apego emocional às organizações daquele 
setor, com base em seus objetivos e crenças (Ohana & Meyer, 2016). Essas características 
poderiam estar associadas ao comprometimento afetivo, sendo esta dimensão 
frequentemente encontrada em estudos com organizações do terceiro setor (Stride & Higgs, 
2014). Esse comprometimento também é uma das características psicossociais que 
facilitam a aquisição e a transferência de aprendizagem (Abbad & Borges-Andrade, 2014). 
Objetivo geral: analisar como aquele desenho e esse comprometimento estão associados 
àquelas duas dimensões de aprendizagem. Objetivos específicos: 1) analisar como as 
estratégias de aprendizagem, já usadas por trabalhadores do terceiro setor, predizem o 
impacto de um evento de treinamento em organizações desse setor; 2) investigar como 
aquelas estratégias se modificam após esse evento; 3) analisar de que maneira a variedade 
de tarefas e a autonomia, aspectos importantes do desenho do trabalho nesse setor, se 
relacionam com aquelas estratégias de aprendizagem e com aquele impacto do 
treinamento; 4) identificar associações entre o comprometimento afetivo daqueles 
trabalhadores e tais estratégias e impacto.  Método: pesquisa de campo e correlacional, 
realizada em duas fases com membros de diferentes organizações do terceiro setor, 
participantes de treinamentos oferecidos por uma organização sem fins lucrativos. Pretende-
se coletar dados de 450 participantes na primeira fase, considerando as amostras em 
estudos correlatos (Vitória, 2014) e já realizado o acréscimo de 50% a fim de que a 
mortalidade amostral, na segunda fase, não afete as análises dos dados (Mesquita, 2018). 
Os dados serão coletados por via eletrônica através de dois questionários combinando 4 
diferentes instrumentos já existentes e que apresentam evidências de validade: 1) Escala de 
Estratégias de Aprendizagem no Trabalho (Brandão & Borges-Andrade, 2012) , versão 
reduzida de 12 itens, composta de 5 fatores que descrevem práticas utilizadas para 
aprender informalmente no ambiente de trabalho. São elas: reflexão ativa; busca de ajuda 
interpessoal; busca de ajuda em material escrito; reprodução; e aplicação prática. Os 
respondentes irão assinalar para cada item a frequência com que utilizam a estratégia 
descrita, sendo 1 “nunca faço” e 10 “sempre faço”. 2) Escala de Comprometimento 
Organizacional Afetivo (ECOA) desenvolvida por Siqueira (1995), versão reduzida com 5 
itens, unifatorial, consistindo apenas em expressões de afetos positivos, com índices de 
precisão superiores a 0,90, e são: “orgulhoso dela”, “contente com ela”, “entusiasmado com 
ela”, “interessado por ela” e “animado com ela”. 3) Medida de Impacto em Amplitude (Abbad, 
Pilati, Borges-Andrade & Sallorenzo, 2012), estrutura unifatorial (α = 0,94). Seus itens 
descrevem mudanças que ocorreram no comportamento do participante em função da sua 
participação no treinamento, sendo 12 questões associadas a uma escala tipo Likert de 
cinco pontos, em que 1 corresponde a “discordo totalmente” e 5 “concordo totalmente com a 
afirmativa”. 4) Questionário Brasileiro de Desenho do Trabalho, versão brasileira da escala 
original Work Design Questionnaire (Morgeson & Humphrey, 2006), testada por Borges-
Andrade, Peixoto, Queiroga e Perez-Nebra (2019). Será utilizada uma versão restrita a três 
de seus fatores, que a revisão de literatura apontou como mais relevantes para a presente 
pesquisa: Variedade de tarefas (α = .92), Autonomia na planificação do trabalho (α = .79) e 
Autonomia de decisão e realização (α = .90). O procedimento para a primeira fase se dará 
durante um evento de treinamento. Os inscritos serão convidados a acessar o questionário 
através de um link. Neste questionário estarão incluídas as medidas de Estratégias de 
Aprendizagem no Trabalho e Comprometimento Afetivo. Ele será composto de 17 itens, 
além de dados sócio demográficos, como idade, escolaridade e tipo de contrato. Será 
gerado um código de identificação e os e-mails dos respondentes serão solicitados, para 
que possam participar da segunda fase. Nesta segunda coleta de dados, uma nova medida 
das Estratégias de Aprendizagem no Trabalho será realizada, a fim de ser comparada com 
os escores medidos na primeira fase. As medidas de Impacto em Amplitude e do Desenho 
do Trabalho também serão realizadas, totalizando 30 itens. O questionário será enviado 
eletronicamente diretamente para os respondentes da primeira fase, após de 90 a 100 dias. 
Para medir impacto do treinamento, serão necessários esses dias entre o evento de 
treinamento e a aplicação do instrumento, para oportunizar a transferência de 
conhecimentos e habilidades para o contexto de trabalho. Este intervalo de dias é 
frequentemente utilizado em estudos correlatos (Ford, Baldwin, & Prasad, 2018). Além 
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disso, para que possa ser reduzida a inflação da correlação entre variáveis antecedentes e 
consequentes, um distanciamento temporal será adotado entre as medidas (Cassiano & 
Borges-Andrade, 2017). A análise estatística dos dados se dará inicialmente através da 
análise fatorial confirmatória das escalas utilizadas a fim de verificar as evidências de 
validade. A seguir, análises exploratórias serão feitas para averiguar os pressupostos 
estatísticos necessários à tomada de decisão dos testes a serem utilizados. As hipóteses 
serão testadas através de uma matriz de correlação e, a partir dos resultados identificados, 
novos testes serão realizados a fim de se testar o modelo proposto. Resultados esperados e 
implicações: São crescentes a importância do terceiro setor no Brasil e no mundo e a 
necessidade de mais pesquisas sobre o comportamento organizacional neste setor, 
considerando as suas características próprias (Odelius & De Castro Sena, 2014). O 
presente projeto espera reduzir a lacuna de pesquisa e elucidar como características dos 
indivíduos e das organizações devem ser consideradas na elaboração de ações de TD&E. 
Portanto, poderá ter implicações práticas relativas à garantia da eficácia dessas ações, além 
de evitar desperdícios e potencializar os resultados. 
 
Palavras chave: terceiro setor, estratégias de aprendizagem, impacto do treinamento, 
comprometimento afetivo, desenho do trabalho. 
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Introdução: A inovação é um fator importante para as organizações, principalmente como 
vantagem competitiva. Organizações que são inovadoras podem possuir uma cultura 
organizacional diferenciada, ou seja, organizações inovadoras possuem elementos que 
propiciam e incentivam o desenvolvimento de inovações (Machado, 2013). A busca pela 
inovação não é solitária. Acompanhada da necessidade de geração de inovações no 
ambiente empresarial vem a busca por elementos que incentivem e inibam a inovação. A 
literatura apresenta a associação da inovação com diversas variáveis, como liderança, 
aprendizagem organizacional, desempenho, clima e cultura (Francisqueto & Neiva, 2019). O 
comportamento inovador é definido por Scott & Bruce (1994) como um amplo conjunto de 
comportamento relacionados à geração de ideias, criando suporte para elas e ajudando na 
sua implementação. O clima para inovação é outro fator que afeta o desempenho criativo 
dos indivíduos e o comportamento inovador. Os funcionários que têm potencial inovador e 
criativo são mais propensos a praticar a inovação quando percebem um forte apoio 
organizacional (DiLiello e Houghton, 2006). Solomon, T. G., et al. (2004), encontraram 
evidências que o clima organizacional é um fator essencial que afeta o comportamento 
inovador do indivíduo. Assim como clima, a cultura organizacional pode proporcionar o 
compromisso do funcionário com a organização, fazendo que ele perceba a inovação como 
um valor organizacional (Taghipour & Dezfuli, 2013), essa percepção pode ser 
compreendida como uma orientação cultural voltada para inovação. A trocar líder-membro, 
do inglês Leader-Member Exchange (LMX), trata-se do quanto os líderes e liderados são 
hábeis para desenvolver um relacionamento maduro em termos de parceria e, desse modo, 
obter acesso aos benefícios que essa relação proporciona. (Scott & Bruce, 1994; Graen; 
Uhl-Bien, 1998). Isto posto, nesse trabalho busca-se avaliar em que medida o 
comportamento inovador é influenciado pela orientação cultural, tendo como fatores 
mediadores o clima de equipes e a troca líder-membro (LMX). Com o intuito de alcançar o 
objetivo geral, são delineados os seguintes objetivos específicos: descrever a influência da 
orientação cultural no comportamento inovador; identificar a influência da qualidade de 
relacionamento entre líder e liderado na relação entre orientação cultural e comportamento 
inovador; identificar se o clima para inovação no nível de equipes media a relação entre 
orientação cultural e comportamento inovador. Método: o estudo correlacional, a natureza é 
quantitativa e o caráter transversal com coleta de dados advinda de fonte primária (Creswell, 
2007). Amostra: Para realizar equações estruturais faz-se necessário a participação de, no 
mínimo, 300 sujeitos (Kline, 2011). A expectativa de tamanho de efeito de 0,35 foi baseada 
na meta-análise de Ilies, R., et al. (2007) e o poder estatístico de 0,80. Os sujeitos serão 
recrutados de forma não-probabilística por conveniência. São critérios de seleção dos 
participantes: (a) integrantes de equipes de trabalho de uma organização privada do Distrito 
Federal; (b) possuir vínculo empregatício com a organização, e (c) possuir chefia imediata. 
Ademais delimita-se que a equipe da qual o sujeito faça parte deverá ser composta por no 
mínimo três participantes que devem estar trabalhando juntos há pelo menos 6 meses. 
Instrumentos: Além de coletar os dados sociodemográficos (sexo, faixa etária, escolaridade 
e tempo de empresa), serão utilizados quatro instrumentos, em que a medida será em nível 
individual: Escala de Orientação Cultural para Inovação (EOCI), em versão completa, 
construída e possui indícios de validação por Francischettto (2016), formada por 54 itens, 
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com escala do tipo Likert de 7 pontos. O instrumento possui alfa de Cronbach maior de 0,90. 
Os itens fazem referência a características culturais da organização que podem levar ao 
estímulo ou à inibição da inovação, tais como rituais e histórias, estratégias de inovação, 
símbolos e heróis, autonomia e normas; Escala de Clima para Inovação (ECI), produzida 
pelos autores Puente-Palacios, Andrade Vieira e Freire (2010). A escala é composta por 5 
fatores e 35 itens, cujos índices de confiabilidade obtiveram escores entre 0,81 a 0,93. No 
entanto, para esse estudo será utilizada a medida de fator Inovação (fator 1) da escala, 
composta por 7 itens, com escala do tipo Likert de 5 pontos. O Fator Inovação aborda as 
práticas relativas ao espaço dado para a criação de novas formas de organização e 
realização do trabalho. Escala de Comportamento Inovador (ECI) desenvolvida por Janssen 
(2000). A escala possui 9 itens baseados na escala de comportamento inovador de Scott & 
Bruce (1994), sendo 3 itens sobre geração de ideias, 3 itens sobre promoção de ideias e 3 
itens sobre realização de ideias. O alfa de Cronbach para a auto-avaliação foi de 0,95. A 
escala será adaptada para o Brasil, utilizando o protocolo de adaptação cultural. Escala de 
Troca Líder-membro (Leader-member Exchange – LMX) de Scandura e Graen (1984). Um 
questionário com 7 perguntas de múltipla escolha, em que o respondente deve avaliar na 
escala de 1 a 5, algumas perguntas relacionadas a relação com o chefe imediato. O 
instrumento possui alfa de Cronbach de 0,86. A escala permitirá verificar a qualidade da 
troca líder-membro e se media a orientação cultural para inovação e o clima de equipes. 
Será adaptada para o Brasil, utilizando o protocolo de adaptação cultural. Procedimentos: os 
dados serão coletados por meio de um questionário eletrônico, enviado por e-mail aos 
colaboradores selecionados aleatoriamente e disponível durante 30 dias. Análise de dados: 
Será realizada análise fatorial exploratória e confirmatória para os instrumentos que serão 
adaptados para o Brasil, para aqueles que já possuírem indícios de validade será feito a 
análise fatorial confirmatória dos componentes. Para as análises de mediação será utilizado 
o procedimento de equações estruturais, buscando entender as relações de predições das 
variáveis. Os testes serão realizados por meio do programa Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS 24.0) e AMOS ou MPLus. Resultados esperados e implicações: Espera-se 
que o estudo possa contribuir para o aprimoramento de práticas que fomentam a inovação 
organizacional a partir do aferimento dos fatores que favoreçam o comportamento inovador 
individual e contribuir para o aprimoramento acadêmico a respeito do tema. Os resultados a 
serem encontrados além de fomentarem a literatura podem influenciar na tomada de 
decisão organizacional. 
 
Palavras-chave: Cultura organizacional, orientação cultural para inovação, comportamento 
inovador, clima para inovação, troca líder-membro. 
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Introdução: A Educação Interprofissional (EIP) tem sido nos últimos anos uma importante 
estratégia na formação de profissionais de saúde, principalmente em virtude da necessidade 
de se trabalhar em equipe, habilidade crucial para um cuidado em saúde integral e de 
qualidade. O trabalho colaborativo em equipes interprofissionais estimula a criatividade na 
solução de problemas e proporciona benefícios diretos aos pacientes e aos resultados da 
própria equipe de saúde. (Barr, 2013; D’Amour & Ondasan, 2005).  Há estudos científicos 
que evidenciaram impactos positivos do trabalho colaborativo em equipes interprofissionais 
(Chang et al., 2018; Reeves, Perrier, Goldman, Freeth & Zwarenstein, 2013; Villemure et al., 
2018) e apresentaram indicadores importantes de melhoria do cuidado oferecido ao 
paciente, a exemplo da redução de erros em procedimentos e serviços de urgência e 
emergência. A obra de Reeves, Lewin, Espin e Zwarenstein (2010), que analisou diferentes 
tipologias de trabalho em equipe nas últimas três décadas, contribuiu fortemente para 
aumentar o consenso de terminologias e conceitos sobre EIP, bem com impulsionar 
produções científicas que buscassem explicações mais efetivas sobre essas relações e 
práticas colaborativas existentes. Foi proposta uma tipologia e uma ferramenta de 
classificação denominada InterPACT com quatro categorias: (1) trabalho em equipe, (2) 
colaboração, (3) coordenação e (4) trabalho em rede e seis subcategorias: (1) objetivos; (2) 
papéis e responsabilidades; e grau de (3) identidade compartilhada, (4) comprometimento, 
(5) interdependência e (6) integração entre tarefas clínicas. A realização de ações de 
Treinamento, Desenvolvimento e Educação (TD&E) no contexto de equipes 
interdisciplinares de saúde pode ser um campo importante de aplicação dessas tipologias e 
ferramentas. Essas ações de desenvolvimento profissional têm se intensificado nas 
organizações e visam alcançar resultados não só individuais, mas também no nível das 
equipes, da organização e da sociedade (Borges-Andrade, Abbad & Mourão, 2012).A 
educação continuada em saúde, sobretudo realizada em serviço ou adotando cenários 
simulados, é descrita na literatura como crucial para o aprimorando e integração dos 
domínios de aprendizagem cognitivo, afetivo e psicomotor. Torna-se necessário 
compreender se os treinamentos ofertados a esse público algo estão vinculados a um 
planejamento instrucional adequado e compatível ao grau de desenvolvimento dessas 
habilidades. O treinamento que adota como estratégia de ensino exercícios de simulação 
realística, os quais reproduzem cenários reais do trabalho colaborativo, pode ser uma 
excelente oportunidade para o profissional analisar seu contexto laboral e aprender novas 
estratégias de enfrentamento para lidar com os desafios inerentes à EIP (Abbad et al., 
2016). Dessa forma, o objetivo geral desta pesquisa será avaliar treinamento de habilidades 
de trabalho colaborativo, no contexto interdisciplinar de saúde, identificando variáveis 
preditoras do impacto no desempenho individual dos egressos, das equipes 
interdisciplinares e as suas relações com os resultados para a organização e sociedade. 
Como objetivos específicos, busca-se: (1) Avaliar demandas de aprendizagem de 
competências relacionadas ao trabalho colaborativo; (2) Descrever os tipos de equipes 
interdisciplinares existentes em uma determinada instituição hospitalar, classificando-as 
conforme a tipologia e ferramenta InterPACT; (3) Avaliar os tipos de intervenção realizadas 
pelas equipes interdisciplinares, com o intuito de construir testes situacionais compatíveis 
aos cenários reais do contexto de saúde; (4) Planejar e executar treinamentos de 
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habilidades necessárias ao trabalho colaborativo e interprofissional em saúde com 
metodologias de ensino distintas; (5) Construir e buscar evidências de validade em 
instrumentos de impacto de treinamento no trabalho, na organização e na sociedade; (6) 
Identificar as variáveis preditivas e capazes de influenciar a eficácia do treinamento no nível 
do indivíduo, equipe, organização e sociedade; (7) Comparar efeitos de treinamento com 
adoção de metodologias de ensino distintas e (8) Avaliar a eficácia do treinamento em 
diferentes momentos do tempo (após o treinamento, 3 e 6 meses depois do treinamento) e a 
duração da manutenção das habilidades de trabalho colaborativo. Método: A pesquisa será 
de natureza empírica, com delineamento quasi experimental, abordagem mista, recorte 
longitudinal com três cortes no tempo (pré-teste, dois pós-testes, e grupo controle). Ao longo 
do estudo serão utilizadas fontes primarias de informação (questionários, testes situacionais, 
grupo focal e entrevistas semi estruturadas) e fontes secundárias (documentais e 
arquivísticas). O estudo será realizado em uma instituição hospitalar privada de médio a 
grande porte. Os participantes serão profissionais de saúde de mais de uma equipe 
interdisciplinar. O estudo será realizado em quatro etapas. (1) avaliação de necessidades de 
aprendizagem; (2) planejamento de treinamentos; (3) execução do treinamento e (4) 
avaliação de impacto de treinamento. Serão analisados os dados estatísticos descritivos 
(média, desvio padrão, moda, mediana, valor mínimo e máximo e porcentagens) e 
inferenciais (análise fatorial, consistência interna dos itens e correlações bivariadas, análise 
da variância, diferenças entre médias de grupos, regressão múltipla padrão). Os dados 
qualitativos, coletados por meio de análise documental, entrevistas e grupo focal serão 
utilizadas análises de conteúdo. Resultados esperados: Espera-se inicialmente, como 
achado de pesquisa, realizar uma avaliação de necessidades de aprendizagem das 
competências e habilidades interprofissionais que possibilitam o trabalho colaborativo e 
focadas na resolução de problemas na área de saúde. Outro achado teórico relevante e 
esperado neste estudo é a indicação de metodologias de ensino mais valorizadas no 
cenário de saúde e em cenários práticos de aprendizagem. A elaboração de pesquisas 
acadêmicas nesta área configura-se como um grande desafio, pois há ainda uma escassez 
de estudos com delineamentos mais robustos que apresentam resultados de efetividade em 
ações de TD&E e que visam trabalhar habilidades e atitudes necessárias à EIP. Espera-se 
que as discussões e métodos propostos por autores da área de EIP corroborem com a 
construção de instrumentos de aprendizagem, de avaliações de impacto (no trabalho do 
indivíduo, nas equipes, na organização e na segurança do paciente), assim como processos 
e efeitos de treinamento compatíveis com a realidade das equipes de saúde. É esperado 
ainda que a pesquisa seja uma oportunidade de avanço na aprendizagem interprofissional, 
a partir da aplicação de um modelo de avaliação sistemático, motivando novos esforços dos 
profissionais em direção a práticas colaborativas. 
 
Palavras-chave: Trabalho colaborativo, Educação interprofissional; Avaliação de 
treinamento; Ensino em saúde. 
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Paolo Macchiarini era médico, professor e pesquisador, ganhando notoriedade por ter 
desenvolvido uma traqueia artificial que possibilitou o primeiro transplante desse órgão em 
seres humanos. A notoriedade de Macchiarini está documentada até hoje no seu manuscrito 
sobre o transplante de traqueia (Macchiarini et al., 2008), que apresenta mais de 1.500 
citações. No entanto, em 2014, um grupo de cientistas publicou na revista Nature evidências 
de que os dados dos seus estudos de transplante de traqueia em porcos foram inventados, 
sendo a maior das evidências a morte de seis dos oito pacientes. Os comportamentos de 
indivíduos como Macchiarini podem ser compreendidos como influenciados por um conjunto 
específico de traços de personalidade que compõem a Dark Triad (Paulhus & Williams, 
2002). A Dark Triad é composta por três traços aversivos de personalidade: maquiavelismo 
e variantes subclínicas da psicopatia e do narcisismo. O maquiavelismo, volta-se para a 
expressão de comportamentos manipuladores e enganadores, utilizados como meios para 
alcançar determinados fins (Paulhus & Williams, 2002). Nesse mesmo sentido, a psicopatia 
pode ser definida como um conjunto de traços disruptivos envolvendo aspectos 
interpessoais (p. ex., senso de grandiosidade), afetivos (p. ex., ausência de remorso) e 
comportamentais (p. ex., comportamento impulsivo) (Hare, 2013; Paulhus & Williams, 2002). 
Já o narcisismo está presente na quinta edição do Diagnostic and Statistical Manual (DSM-
5) como um transtorno de personalidade marcado por variações e vulnerabilidades na 
autoestima que, em busca de regulações, necessita de constante atenção e busca de 
aprovação (APA, 2013). Na sua variante subclínica, o narcisismo apresenta-se marcado por 
um senso grandioso de autoestima, dominância, superioridade e uma convicção de ser 
merecedor de algo (Paulhus & Williams, 2002). A expressão de algumas estratégias 
comportamentais que são influenciados por esses traços, podem aparentar serem 
adaptativas em ambientes como as organizações. Isso ocorre, pois, traços como a 
psicopatia e o narcisismo são positivamente correlacionados com elevados níveis de 
empreendedorismo, interesses artísticos e sociais (Jonason, Wee, Li & Jackson, 2014). No 
entanto, narcisistas também tendem a se auto avaliar como mais inteligentes do que os 
outros e seus escores são negativamente correlacionados com o desempenho (Gabriel, 
Critelli & Ee, 1994). Os narcisistas assim como maquiavélicos, são hábeis em influenciar 
pessoas por meio da sua dominância e manipulação explorativa (Schwarzinger & Schuler, 
2016). Assim, a avaliação desse agrupamento de traços da personalidade pode auxiliar na 
identificação de comportamentos que são mal adaptativos e prejudiciais para as 
organizações e seus funcionários. No Brasil ainda é inexistente instrumentos que avaliem a 
Dark Triad no contexto organizacional. Portanto, a pesquisa em tela pretende traduzir, 
adaptar, obter evidências de validade de construto e normatizar o Dark Triad Personality at 
Work (TOP) para o contexto brasileiro. Objetivo Geral: Traduzir, adaptar, obter evidências de 
validade de construto e normatizar o TOP para o contexto brasileiro. Objetivos específicos: 
(1) Traduzir e adaptar o TOP; (2) Realizar análises exploratórias do banco de dados e dos 
itens do TOP; (3) Obter evidências de validade de construto; (4) Identificar evidências de 
validade baseadas na diferenciação de escores e correlações dos fatores do TOP com 
variáveis sociodemográficas; (5) Estimar as propriedades psicométricas dos itens do TOP e 
os níveis de traço latente dos sujeitos; (6) Avaliar a fidedignidade dos fatores do TOP a partir 
da amostra total e de subamostras (regiões, unidades da federação e variáveis 
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sociodemográficas); (7) Comparar as médias dos sujeitos nos fatores do TOP, a partir das 
macrorregiões geográficas brasileiras e variáveis sociodemográficas. Método: Para o 
processo de tradução e adaptação dos itens do TOP serão adotados os procedimentos 
descritos por Borsa, Damásio e Bandeira (2012), a saber: (1) tradução do instrumento do 
idioma de origem para o idioma-alvo por tradutores bilingues independentes; (2) síntese das 
versões traduzidas, na qual as versões traduzidas serão comparadas por juízes (experts na 
área de psicologia organizacional e personalidade) no tocante a sua equivalência com o 
instrumento original em quatro diferentes critérios: (i) Equivalência semântica: avaliar a 
existência de erros gramaticais, se o significado das palavras utilizadas preservam o 
significado da versão original e se o item apresenta apenas um significado – (ii) Equivalência 
idiomática: avaliar se expressões culturalmente equivalentes foram utilizadas em itens de 
difícil tradução – (iii) Equivalência experiencial: avalia o quanto um determinado item é 
aplicável a nova cultura, podendo ser substituído por equivalente – (iv) Equivalência 
conceitual: avaliar se algum termo ou expressão, adequadamente traduzido, avalia o mesmo 
aspecto em diferentes culturas; (3) avaliação da síntese por juízes experts, por meio de um 
comitê de experts em avaliação psicológica e/ou conhecimento na área de psicologia 
organizacional e personalidade que irá avaliar se aspectos como estrutura, layout, 
instruções de aplicação e diagramação do instrumento são adequados para o contexto e 
população; (4) avaliação do instrumento pelo público-alvo, objetivando identificar se os itens 
e instruções da versão em português do TOP são compreensíveis para o público-alvo por 
meio de uma leitura dos itens por um grupo de indivíduos com o perfil do público-alvo; (5) 
tradução reversa, onde a versão revisada do TOP será retraduzida para o seu idioma de 
origem para verifiar se a versão traduzida está refletindo o conteúdo do item, conforme 
propõe a versão original e; (6) estudo-piloto, trata-se da aplicação do instrumento na sua 
versão experimental em uma pequena amostra que reflita as características da população-
alvo. Amostra: Espera-se contar com uma amostra de conveniência de aproximadamente 
1.200 indivíduos distribuídos nas cinco regiões conforme proporção calculada a partir de 
dados geopolíticos populacionais, considerando no mínimo 100 participantes por região 
geopolítica, maiores de 18 anos, de ambos os sexos, de diversas unidades federativas, 
instituições públicas e privadas. Para coleta de dados serão utilizados dois instrumentos: (a) 
Dark Triad Personality at Work (TOP) (Schwarzinger & Schuler, 2016), na sua versão 
previamente adaptada por meio dos procedimentos anteriormente descritos e; (b) 
Questionário sociodemográfico com questões sobre características pessoais (sexo, idade, 
estado etc.) e características sobre aspectos organizacionais e laborais (emprego, cargo 
que ocupa, tipo de vínculo etc.). O projeto será submetido ao Comitê de Ética da 
Universidade de Brasília (UnB). A aplicação dos instrumentos dar-se-á por meio de um link 
on-line para o questionário eletrônico, da mesma forma que o estudo original, e de 
aplicações presenciais. Análise de Dados: As análises serão realizadas em quatro etapas: 
(1) Incialmente, com uma subamostra de 400 indivíduos, retirados aleatoriamente da 
amostragem geral de 1.200 indivíduos, buscar-se-á reunir evidências de validade de 
construto por meio a Análise Fatorial Exploratória (AFE) realizada por meio do software 
Factor (v.10.8.02). Após a análise do pressuposto estatístico da normalidade multivariada, 
será verificada a fatorabilidade da matriz de correlações dos itens do sistema por meio do 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e do Teste de Esfericidade de Bartlett, para serem então 
submetidos à AFE. Após, por meio da Análise Paralela de Horn (AP) buscar-se-á identificar 
o número de fatores existentes na matriz de correlações. A confiabilidade dos fatores da 
escala será realizada por meio da técnica de alfa de Cronbach (α); (2) Em uma segunda 
etapa, com uma segunda subamostra de 400 indivíduos, extraídos do restante de 800 
indivíduos da amostragem geral, serão realizadas Análises Fatoriais Confirmatórias (AFC), 
por meio da técnica de Modelagem por Equações Estruturais (MEE). Para realização desta 
última, utilizar-se-á software AMOS 7 (Analysis of Moment Structures), considerando-se a 
matriz de covariâncias e adotando o método de estimação ML (Maximum Likelihood). Para 
verificar a qualidade de ajuste do modelo serão utilizados os seguintes indicadores: a Razão 
x2/gl, o Índice de Qualidade do Ajuste (Goodness-of-Fit Index, GFI), o Índice de Qualidade 
do Ajuste Ponderado (Adjusted Goodness-of-Fit Index, AGFI), o Índice de Ajuste 
Comparativo (Comparative Fit Index, CFI), a Raiz Quadrada Média Residual (Root Mean 
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Square Residual, RMR), a Raiz Quadrada Média do Erro de Aproximação (Root Mean 
Square Error of Approximation, RMSEA). Modelos com x2/gl entre 2 e 3, GFI, AGFI, CFI, 
RMR e RMSEA com valores próximos ou iguais a 0,95, 0,90, 0,95, 0,06 e 0,08, 
respectivamente, indicam qualidade de ajuste do modelo (Garson, 2003; Hu & Bentler, 1999; 
Saris & Stronkhorst, 1984); (3) Em uma terceira etapa, com o restante da amostra geral, 400 
participantes, serão estimados os parâmetros dos itens e dos níveis de traço latente dos 
sujeitos por meio da Teoria de Resposta ao Item (TRI). Assim, utilizar-se-á o software 
Winsteps 4.0.0, estimando-se os parâmetros dos itens e dos níveis de traço latente dos 
sujeitos por meio do modelo de resposta gradual (GRM) (Samejima, 1997), que avalia os 
parâmetros de discriminação (parâmetro a) e localização (parâmetro b) dos itens; (4) Por 
fim, com o total da amostragem, 1.200 indivíduos, será realizada a normatização dos 
escores do TOP. Resultados Esperados e Implicações: Espera-se como resultado mais 
palpável um instrumento adaptado, com evidências de validade, confiabilidade e 
normatizado para o contexto brasileiro. Confia-se que o presente instrumento possa ser 
empregado no ambiente organizacional, de pesquisa, para o auxílio em processos seletivos 
e de orientação individual de profissionais no tocante a aspectos indesejáveis da 
personalidade. 
 
Palavras-chave: Personalidade, Tríade Sombria, Psicologia Organizacional, Psicometria, 
Evidências de validade. 
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Introdução 
Busca-se neste estudo descrever a complexidade das relações pessoa-rua a partir dos 
sentidos atribuídos pelos próprios sujeitos que vivem e permanecem nesse contexto. Esse 
recorte pretende alcançar a realidade de viver na rua sem naturalizar e normativizar os 
processos de vulnerabilidades existentes, e também considerando as construções dialéticas 
estabelecidas que tornam a rua lugar possível de viver. A respeito do tema abordado neste 
estudo, pretende-se responder a seguinte pergunta: “Quais são as representações de si e 
do contexto que são constituídas na relação pessoa- rua e implicam na escolha desse 
contexto como possibilidade de vida e permanência?” 
Logo, a questão parte de três hipóteses apresentadas a seguir: 

1. a rua é uma possibilidade de escolha social e simbólica; 
2. a vida e permanência na rua possuem construções sociais e subjetivas. 
3. diante da condição de vulnerabilidade social implicada no viver em situação de rua, 

existe uma dimensão de sentido potencialmente construído. 
 
Contextualização teórica 
A presente pesquisa emerge de uma perspectiva socioconstrutivista (Goffman, 
1959/1985),interacionista (Blumer, 1937/1969) e cultural-histórica (Vygotskij, 1934/1990), 
pelas quais as práticas sociais, as coordenadas culturais e os construtos da identidade não 
se apresentam como entidades lineares, mas surgem enquanto processos fluidos, 
intersecionais e complexos, cujo conhecimento é subjacente a lógicas mais correlacionais 
do que causais. Dessa forma as subjetividades se submetem a uma ordem social e 
simbólica que se dão por meio de categorias de significados negociados juntos com agentes 
que fazem parte de um mesmo contexto cultural (Goffman, 1959/1985). Nesse estudo se 
presta atenção particular às relações associativas e menos às dimensões da 
vulnerabilidade. Porém, o referencial teórico contribui a compreender como os laços são 
constituídos na rua, reconhecendo na pessoa que vive em situação de rua o próprio 
agenciamento de (re)produzi-la enquanto lugar existencial. Articulando-se a essa premissa 
epistemológica será adotada a teoria das representações sociais de Moscovici (1989), 
enquanto abordagem de matriz sociológica na Psicologia social. As representações sociais 
se constituem enquanto um processo de significação que é socialmente 
compartilhado,culturalmente reificado e normativamente legitimado. Tal perspectiva teórica 
permite particularizar as especificidades de uma dimensão complexa e multiforme, cujos 
mecanismos dependem de uma infinidade de fatores entrelaçados que não podem ser 
explicado exclusivamente com procedimentos de conhecimento dedutivos. 
 
Objetivo 
O objetivo geral do estudo é identificar os sentidos construídos na relação pessoa- rua que 
implicam na escolha desse contexto como possibilidade de vida e permanência. 
Objetivos Específicos 

1. Acessar as representações sociais acerca de si de pessoas com experiência de vida 
e permanência em situação rua. 
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2. Acessar as representações sociais acerca das condições contextuais de pessoas 
com experiência de vida e permanência em situação de rua. 

3. Descrever criticamente as construções dialéticas estabelecidas que tornam a rua um 
lugar possível de viver. 

 
Metodologia 
Trata-se da triangulação de três métodos qualitativos focados na análise dos processos 
discursivos: 

1. A análise da conversa, relativas as práticas comunicativas no contexto situado. 
2. A análise do conteúdo a respeito da organização morfossintática do material textual. 
3. A Análise Crítica do Discurso (ACD) a respeito da produção de significados 

implícitos. 
Com a ACD serão acessados os repertórios discursos a partir de uma perspectiva integrada 
entre estruturas, funções e contexto. 
Amostra 
Serão convidadas a participar do estudo dez pessoas (maiores de dezoito anos), de ambos 
os gêneros, que têm ou já tiveram vivência em situação de rua (entende-se por viver na rua, 
pessoas que garantem sua sobrevivência predominantemente nesse espaço: trabalho, 
alimentação, lazer, descanso, entre outras atividades). 
A amostra será dividida em duas partes: 

1. cinco pessoas que viveram no mínimo três anos consecutivos em situação de rua e 
que atualmente não se encontram mais nesse contexto; 

2. cinco pessoas com no mínimo três anos de permanência consecutivas em situação 
de rua e que não tenham o interesse de sair desse contexto. 

Tais critérios de inclusão visam garantir que todos os participantes da amostra tenham 
repertório amplo de vivência em situação de rua, aja vista que existe uma alta rotatividade 
dessa população, e que apresentem diferenças quanto a experiência de permanência nesse 
contexto. Os critérios de exclusão serão as pessoas que não correspondem aos critérios 
delineados, estiverem sob evidente efeito de substâncias psicoativas no momento da 
entrevista ou que por algum motivo desistirem de participar. 
Instrumentos 
Será utilizado como recurso a entrevista aberta (ou narrativa, ou em profundidade) visando 
deixar falar a pessoa por meio do próprio universo simbólico e experiencial, gerando filos 
discursivos que fazem emergir uma determinada prática retórica. Assim busca-se acessar 
os processos discursivos por meio dos quais os atores sociais se posicionam diante de si, 
do contexto e do outro generalizado. Se espera poder desta forma evidenciar as inter-
relações ator-ator e ator-contexto implicadas na escolhas de vida e permanência em 
situação de rua. Será utilizada ainda a observação etnográfica de fundo (Zuchermaglio 
2004) como elemento de análise das estruturações implícitas (a matriz simbólica) e dos 
contextos situados de interação (a rua). Essa modalidade prevê a aproximação do objeto de 
interesse científico a partir da inserção direta e participante no contexto onde se 
desenvolvem os eventos do próprio campo de pesquisa (Goffman, 1959/1985). Busca-se 
assim superar os limites de correlações causais e postura neutra diante da realidade a ser 
conhecida. A questão norteadora utilizada nesse estudo será: “Fale sobre a sua experiência 
de vida na rua”. Entende-seque outras perguntas podem ser utilizadas na entrevista, 
buscando acessar os objetivos específicos desse estudo. Tais questões irão emergir na 
interação com a pessoa participante no momento da realização da entrevista. O objetivo, de 
fato, consiste em estimular uma fala espontânea do sujeito, com interferência mínima do 
pesquisador na construção do próprio discurso. Será possível, assim, identificar um gênero 
narrativo distinto, que caracteriza o estilo discursivo, e, então, os limites linguísticos que 
circunscrevem a Lebenswelt e o Dasein (Habermas, 1967/1970) da pessoa que vive na rua. 
Procedimentos de Coleta de Dados 
O encontro e contato será realizado pela pesquisadora com os possíveis participantes que 
se incluem nos critérios: 

1. pessoas que viveram no mínimo três anos consecutivos em situação de rua e que 
atualmente não se encontram mais nesse contexto, será feito a partir da relação 
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institucional, especificamente para fins desta pesquisa, com a Traços: uma iniciativa 
social que comercializa revistas por meio dos “porta-vozes da cultura” (pessoas que 
viveram ou vivem em situação de rua). 

2. pessoas com no mínimo três anos de permanência consecutivas em situação de rua 
e que não tenham o interesse de sair desse contexto, serão contatados no próprio 
cenário de vida dos mesmos. O local escolhido para essa etapa do estudo será o 
Setor Comercial Sul, na região Central de Brasília-DF. 

Procedimento de Análise dos Dados 
Trata-se da triangulação de metodológicas, quais qualitativas, quali-quantitativas e 
interpretativas. No âmbito da presente pesquisa, a fim de realizar as diferentes 
procedimentos analíticos delineados na compreensão dialética e critica dos processos 
discursivos observados nas entrevistas, serão utilizados 
softwares específicos: 

1. Iramuteq (sintaxe): Será utilizado nesta pesquisa para a realização da análise 
hierárquica descendente (AHD) das classes lexicais, análise fatorial das 
correspondências (AFC) distribuídas em um plano cartesiano, análise fatorial 
simplificada (sem ponderação das ocorrências) (nuvens de palavras), proximidade e 
distância das classes lexicais (similitude). Essas procederas analíticas fazem emergir 
dois níveis analíticos: nível quantitativo (organização explicita) com uma sucessiva 
interpretação qualitativa (matriz implícita) 

2. Transana (semântica): será utilizado nesta pesquisa para agilizar a transcrição das 
entrevistas e garantir a sincronização do file áudio com o texto transcrito, gerando 
uma onda audiométrica que permitem ser implementada na análise da conversa. O 
programa é capaz de organizar segmentos do texto, conforme as categorias de 
significados definidas a priori (método ex-ante). Tal 
organização permite de criar histogramas a partir da frequência e distribuição das 
palavras chave ao longo do texto. 

 
Resultados esperados 
Os resultados pretendidos (diretos ou indiretos) do presente estudo visam a possibilidade de 
contribuir para uma compreensão mais ampla de um fenômeno complexo: a permanência e 
vida. Espera-se de fazer emergir as experiências e as representações sejam sociais, sejam 
individuais, a fim de implementar 
as possibilidades de aproximação com o sentido dessa vivência e da complexa realidade da 
permanência nesse contexto, podendo promover importantes iniciativas na construção de 
políticas públicas que alcancem de forma mais eficiente essa população. 
 
Palavras-chave: Pessoas em situação de rua, Representações Sociais, Possibilidades.  
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Os transtornos alimentares são alterações do comportamento alimentar que afetam a saúde 
e o funcionamento psicossocial. Os três diagnósticos principais são anorexia nervosa, 
bulimia e compulsão alimentar. A anoxeria nervosa é definida como uma restrição na 
ingestão de calorias em relação às necessidades, o que leva o indivíduo a uma severa 
perda de peso, concomitante a um medo intenso de ganhar peso, e a autopercepção 
alterada da sua forma física. A bulimia, por sua vez, tem seu diagnóstico firmado na 
ocorrência de episódios de compulsão alimentar, caracterizados pelo consumo elevado de 
quantidades de alimento e a sensação de falta de controle que o indivíduo sente sobre essa 
ingestão. Tal compulsão é acompanhada de comportamentos compensatórios inapropriados 
para controlar o peso, como ingestão de laxantes, indução de vômitos, excesso de 
exercícios ou jejuns, e da autoavaliação influenciada pela forma e peso corporal. Já o 
transtorno de compulsão alimentar é marcado por recorrentes episódios de compulsão 
alimentar, nos quais o indivíduo ingere uma quantidade elevada de alimentos, e possui uma 
sensação de falta de controle sobre a situação. Existe uma vivência de sofrimento 
relacionada a esses episódios, que devem ocorrer mais de uma vez por semana, durante o 
período de três meses, para a confirmação do diagnóstico (APA, 2014). A respeito do 
percentual da população brasileira acometida por esses transtornos, Kolar, Rodriguez, 
Chams & Hoek (2016) apresentaram uma revisão sistemática de pesquisas conduzidas em 
amostras brasileiras representativas dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia, em 
que a prevalência de bulimia nervosa variou de 1% a 2% e o transtorno de compulsão 
alimentar variou de 4,7% a 9,78%. A prevalência de anorexia nervosa nessa metanálise 
utilizou-se de amostras de outros países da América Latina, e teve uma média de 0,1% de 
ocorrência. Um estudo de metanálise que revisou estudos sobre transtornos alimentares em 
amostras brasileiras de estudantes de graduação (Trindade, Appolinario, Mattos, Treasure & 
Nazar, 2019) revelou que, dos 33 estudos analisados, The Eating Attitudes Test (EAT-26) foi 
utilizado em 19, o Bulimic Inventory Test, Edinburgh (BITE) em seis, a Binge Eating Scale 
(BES) em dois. Com relação a distorção da imagem corporal, 14 estudos usaram o Body 
Shape Questionnaire (BSQ), enquanto oito estudos utilizaram o Stunkard Figure Rating 
Scale (FRS). A literatura nacional mostra que os instrumentos psicológicos mais utilizados 
em suas investigações sobre transtornos alimentares são o EAT-26, o BITE e o BES, 
indicando que o cenário de pesquisas nacionais sobre transtornos alimentares se 
beneficiaria bastante do Eating Disorder Scale-3 (EDI-3). Este instrumento além de aferir o 
risco de transtornos alimentares, avalia também fatores psicológicos associados, que 
diferenciam a tipologia dos casos e oferecem prognósticos a respeito do tratamento. O EDI-
3 é amplamente utilizado em pesquisas e como ferramenta diagnóstica, e tem adaptações 
para diversos países. O Eating Disorder Inventory, em sua terceira versão, é composto por 
12 fatores. Três destes fatores versam sobre o risco de transtornos alimentares, com foco 
em sintomas de anorexia nervosa, bulimia e compulsão alimentar, e nove dizem respeito ao 
desajuste psicológico e emocional associados aos transtornos alimentares. A literatura 
nacional ainda carece de um instrumento que avalie os transtornos alimentares e os 
aspectos psicológicos e emocionais relacionados, verificando-se essa lacuna nas amostras 
já estudadas. O EDI-3 possui três (03) escalas que juntas indicam o risco de transtornos 
alimentares: (1) Desejo de emagrecer, (2) Bulimia e (3) Insatisfação corporal. Além desses 
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construtos, possui nove (09) escalas de ajustamento psicológico e emocional que estão 
associadas aos transtornos alimentares e que servem de complemento para a tipificação 
dos casos e de preditores para certos aspectos do tratamento. São elas: (1) Baixa 
autoestima, (2) Alienação pessoal, (3) Insegurança Interpessoal, (4) Alienação interpessoal, 
(5) Déficit interoceptivo, (6) Desregulação emocional, (7) Perfeccionismo, (8) Asceticismo, e 
(8) Medo de amadurecer. Diante da diferença estrutural entre os instrumentos já utilizados 
em pesquisas sobre transtornos alimentares, da lacuna que pesquisas nacionais têm 
deixado por não terem um instrumento como o EDI-3 disponível para utilização, e das 
vantagens avaliativas que profissionais de saúde brasileiros passariam a dispor, o presente 
estudo se propõe a traduzir, adaptar e obter evidências de validade de construto do EDI-3 
para o Brasil. Objetivo Geral. Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo geral 
traduzir, adaptar e obter evidências de validade de construto do EDI-3 para o Brasil. 
Objetivos específicos. Para alcance do objetivo geral serão considerados os seguintes 
objetivos específicos: (1) Traduzir e adaptar o EDI-3 para o contexto local; (2) Obter 
evidências de validade de construto; (3) Identificar evidências de validade baseadas na 
diferenciação de escores e correlações dos fatores do EDI-3 com variáveis 
sociodemográficas; (4) Estimar as propriedades psicométricas dos itens do EDI-3 e os níveis 
de traço latente dos sujeitos; (5) Avaliar a fidedignidade dos fatores do EDI-3 a partir da 
amostra total e de subamostras (regiões, unidades da federação e variáveis 
sociodemográficas); e (6) Normatizar o EDI-3 para o contexto brasileiro. Método: A proposta 
apresentada é composta de duas etapas com procedimentos metodológicos específicos. A 
primeira etapa diz respeito à tradução e adaptação do EDI-3 para a língua portuguesa, feita 
conforme diretrizes internacionais (ITC, 2016). A segunda etapa visa a produção de 
evidências de validade, fidedignidade e elaboração de normas a partir de uma amostra da 
população brasileira. A tradução será realizada por três tradutores independentes, 
brasileiros fluentes em língua inglesa, com conhecimento técnico dos construtos tratados 
nos itens que compõem o EDI-3. As três versões serão analisadas e as divergências na 
formulação dos itens será decidida pelo corpo de pesquisadores por meio de consenso. A 
versão final do instrumento em língua portuguesa será traduzida para o inglês por um 
tradutor independente (Borsa, Damásio & Bandeira, 2012). Após esta etapa, será realizado 
um grupo focal composto de pessoas da população-alvo que possuam o nível mais baixo de 
escolaridade da população alvo, a fim de averiguar a compreensão da redação dos itens 
adaptados. Uma vez concluídas a tradução e adaptação, serão levantadas evidências de 
validade do EDI-3 adaptado. Previsão de participantes. A etapa do estudo para obtenção de 
evidências de validade terá caráter quantitativo, transversal, na qual a amostra será de 
conveniência, composta por pessoas diagnosticadas com transtornos alimentares e grupo 
controle. Para o cálculo amostral será considerada a projeção populacional do IBGE para o 
Brasil e Distrito Federal no ano de 2018. Para a obtenção das amostras clínicas será 
realizado um contato prévio com profissionais de saúde, centros clínicos e estudiosos de 
transtornos alimentares residentes na capital. A amostra de controle será coletada em 
grandes centros de circulação de pessoas conforme conveniência considerando critérios de 
inclusão e exclusão da amostra. A aplicação envolverá um rapport inicial do aplicador, 
leitura e preenchimento do Termos de Consentimento Livre e Esclarecido. Estima-se que a 
aplicação do instrumento dure em média 30 minutos. Instrumentos. O EDI-3 é composto por 
dois formulários que contém perguntas sobre sintomas de transtornos alimentares, e 91 
itens das escalas de risco de transtornos alimentares e desajuste psicológico. Também será 
utilizado um questionário sociodemográfico com questões sobre sexo, idade, estado civil, 
renda familiar, peso e altura.  Plano de análise dos dados. Após a coleta de dados serão 
realizados inspeções e testes estatísticos para averiguar a existência de erros de digitação 
no banco de dados, respostas outliers, distribuição normal das variáveis na amostra e 
fatorabilidade da matriz de correlações. No caso dos dados apresentarem distribuição 
normal e a matriz de correlações ser fatorável, serão realizadas análises fatoriais para 
averiguar a estrutura interna do EDI-3 na amostra brasileira. A confiabilidade do instrumento 
será aferida pelo índice alfa de Cronbach, utilizando o software SPSS versão 24. Será 
utilizada a Teoria de Resposta ao Item para estimação dos parâmetros de dificuldade e 
discriminação dos itens, bem como curvas características e curvas de informação dos itens. 
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Para tal será utilizado o modelo de Resposta Gradual de Samejima a partir do Software R. 
Resultados Esperados e Implicações. Ao final desta pesquisa espera-se como resultado 
mais palpável um instrumento adaptado, com evidências de validade, confiabilidade e 
normatizado para o contexto brasileiro. É esperado também que a estrutura fatorial do 
instrumento na amostra brasileira seja semelhante à estrutura das amostras internacionais. 
 
Palavras-chave: Transtornos alimentares, Eating disorder inventory – 3, Adaptação cultural, 
Evidências de validade. 
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Introdução: O medo do crime exerce influência fundamental na vida das pessoas, desde as 
escolhas mais simples às mais complexas. Mais notavelmente, o medo do crime tem um 
impacto muito maior do que as reais ocorrências criminais (Armitage, 2017; Kitchen & 
Schneider, 2007). Enquanto processo básico, está relacionado a uma emoção intensa 
perante a percepção ou detecção de uma ameaça iminente, que aciona diversas alterações 
fisiológicas no organismo, tais como taquicardia, tensionamento dos músculos e dilatação 
das pupilas (VandenBos, 2007). Já em termos psicossociais, o medo pode figurar como uma 
atitude, com suas dimensões cognitiva, afetiva e comportamental (Albarracín et al., 2018), 
influenciando as (in)ações do indivíduo face a situações específicas. Por exemplo, o medo 
do crime pode afastar as pessoas do convívio social, principalmente de espaços marcados 
por desordens sociais e ambientais (Gabriel & Greve, 2003), gerando enclausuramento no 
próprio lar, mesmo em locais com menores taxas criminais (Hale, 1996). De modo a 
conciliar teórico conceitualmente e até metodologicamente termos que são oriundos de 
áreas diferentes (em especial direito e psicologia), o medo do crime pode ser aqui concebido 
pela forma como uma pessoa pensa, sente e age perante uma ameaça real ou percebida de 
sofrer alguma ofensa contra sua integridade física ou contra seu patrimônio, ambos bens 
jurídicos tutelados pelo Código Penal Brasileiro. O ambiente físico, com seus 
desdobramentos para as relações interpessoais, encontra-se entre os fatores mais 
relacionados ao crime e ao medo do crime. Essa relação tem sido demonstrada 
empiricamente por quase cinco décadas, destacando-se as pesquisas sobre abordagens 
como a dos espaços defensáveis de Newman (1972), a teoria das janelas quebradas 
(Wilson & Kelling, 1982) e diversos temas de psicologia ambiental (Gifford, 2014). Já a 
chamada prevenção criminal pelo design do ambiente (CPTED - crime prevention through 
environmental design) se configura como um conjunto de estratégias fundamentais para o 
enfrentamento da criminalidade e para a redução do medo do crime em seus níveis 
primários. Ela inclui dimensões de territorialidade e vigilância natural, principalmente, mas 
também suporte ativo e controle de acesso, entre outras (Senna, Iglesias, & Vasconcelos, 
aceito). A presente pesquisa tem por objetivo geral investigar as relações do design do 
ambiente com a percepção de (in)segurança, gerando assim subsídios para intervenções 
em espaços públicos. Como objetivos específicos, pretende-se: a) aprimorar, estender e 
testar o Inventário CPTED para Espaços Públicos, desenvolvido pelo doutorando (Senna, 
2017), com vistas a evidências de validade e fidedignidade em diferentes contextos 
aplicados; b) Investigar, por meio de estudo multimétodos, como as dimensões identificadas 
no modelo da CPTED influenciam o comportamento das pessoas e como o próprio 
comportamento, por sua vez, se manifesta nessas dimensões; e c) Testar relações causais, 
por meio delineamentos quase-experimentais, no medo situacional do crime em espaços 
públicos. Foram planejados dois estudos empíricos principais. O Estudo 1 , já em 
andamento, inclui o aprimoramento, a extensão e o teste do Inventário CPTED e também da 
Escala de Medo Situacional do Crime para Espaços Públicos, desenvolvidos 
preliminarmente durante o mestrado do aluno (Senna, 2017). Método: Participantes - 102 
transeuntes (56 homens), em duas praças de uso misto em um bairro de classe média. 
Instrumentos - Além dos próprios itens de CPTED, o Inventário envolve informações sobre 
os aplicadores, data e horário, o georreferenciamento e campos para a descrição da 
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avaliação qualitativa dos locais, bem como para a propositura de intervenções. Por sua vez, 
a Escala de Medo inclui 10 itens que refletem as dimensões atitudinais do medo situacional 
do crime (p.ex. "Observando-se no local delimitado, o quanto você… Se preocupa em ser 
vítima de agressão física? "), além de dados demográficos. Procedimentos - Quatro 
entrevistadores, agentes de segurança pública, foram convidados a tomar parte no estudo 
de campo e treinados na racional teórica da CPTED e na forma de aplicação dos 
instrumentos com os participantes da pesquisa, tais como em Cozens (2008) e Senna 
(2017). Na primeira etapa uma praça de uso residencial de um bairro de classe média alta 
foi avaliada por meio do emprego do Inventário e de técnicas de pesquisa pessoa-ambiente, 
como observação direta dos comportamentos nos ambientes, análise de vestígios 
(arqueologia do comportamento) e diário de campo (Pinheiro, Elali, & Fernandes, 2008). 
Também foram obtidas informações dos eventos criminais com maior incidência na praça e 
seu entorno, por meio das estatísticas oficiais e de entrevistas informais com residentes e 
trabalhadores dos condomínios residenciais que a circundam. A análise dos dados revelou 
consistência entre as manifestações das estratégias da CPTED e os comportamentos 
identificados nos micro-ambientes da praça. Já na segunda etapa foram realizadas 
implementações no Inventário CPTED e na Escala de Medo do Crime, aplicando-os em 
duas praças de uso misto (residência e comércio). Os itens do Inventário CPTED passaram 
de dicotômicos para escalares e a Escala de Medo do Crime, outrora aplicada online, foi 
utilizada em uma versão impressa. Os resultados de ambas as etapas estão sendo 
avaliados qualitativa e quantitativamente (sobretudo testes t, análises fatoriais e ANOVAs). 
No Estudo 2, pretende-se investigar a hipótese de que quanto mais positivas as dimensões 
da CPTED se apresentam em um espaço público, menores são os escores de medo do 
crime neste espaço. Métodos: Participantes - Prevê-se uma amostra de 100 aplicadores e 
1.000 respondentes para avaliar 50 ambientes no Distrito Federal, entre os quais praças 
públicas, frações de parques urbanos, estacionamentos de centros comerciais e campi 
universitários. Cem cadetes do último ano do curso de formação de oficiais da Polícia Militar 
do Distrito Federal receberão treinamento em aplicações da psicologia social e da psicologia 
ambiental na prevenção situacional do crime, mormente considerando o diagnóstico com 
vistas à propositura de intervenções em micro ambientes urbanos à luz das estratégias da 
CPTED. A amostra permitirá uma diversidade de relações com os locais pesquisados, 
incluindo residentes, comunidade de negócios, transeuntes e usuários de espaços públicos 
urbanos. Instrumentos - serão utilizados, de forma conjunta, estatísticas criminais, pesquisas 
por amostra de domicílio e dados abertos. O medo do crime será medido por meio da 
Escala de Medo Situacional do Crime. Já as desordens físicas e sociais serão levantadas 
por meio do Inventário CPTED para Espaços Públicos e demais elementos metodológicos 
elencados no Estudo 1. Procedimentos - Será realizado o diagnóstico de espaços públicos 
urbanos como praças e entornos de centros comerciais, com a sobreposição de três 
camadas: crime; medo do crime; e desordens físicas e sociais. Análise dos Dados - serão 
comparadas as estatísticas criminais e os dados de medo do crime nos locais recuperados 
com com semelhantes características sociais, econômicas, culturais, urbanísticas e 
topográficas. Para as análises inferenciais serão utilizadas ANOVAs uni e multivariadas com 
comparações entre e intra-grupos (pré e pós-intervenções). Regressões lineares e logísticas 
incluirão o teste de preditores para variáveis com respostas dicotômicas (p.ex., presença ou 
ausência de crime, presença positiva ou negativa das estratégias da CPTED) ou contínuas 
(p.ex., escore de medo do crime e das estratégias da CPTED). Resultados esperados e 
implicações - a pesquisa pretende contribuir para a literatura sobre CPTED e sobre medo do 
crime, ao produzir elementos que aprimorem a organização conceitual das dimensões do 
modelo. Trata-se de aspecto fundamental, uma vez que a literatura é rica em estudos de 
caso, mas escassa em estudos mais sistemáticos. O teste do Inventário CPTED para 
Espaços Públicos no Brasil deve gerar insumos para garantir invariância da medida, 
retroalimentando a teoria da CPTED concebida e amplamente implementada no hemisfério 
norte, mas com carência de testes no hemisfério sul, sobretudo nos países não-anglófonos. 
A investigação das relações entre CPTED e medo do crime constitui eixo central em seu 
poder heurístico para os mais diversos usos. Do ponto de vista metodológico, os estudos 
prezam por uma abordagem multimétodos, permitindo triangulação dos dados. A inclusão 
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de medidas não-reativas, de dados georreferenciados e de técnicas de diário constituem 
elementos distintivos na proposta, que permitem maior interface com outras áreas do 
conhecimento que se ocupam de criminologia. A relevância parece ainda mais imediata 
quando se consideram os índices de criminalidade no Brasil (e em outros países). A 
pesquisa, por exemplo, pode corroborar a aplicabilidade do uso de escores do medo do 
crime para a realização de diagnósticos e acompanhamento de políticas públicas de 
segurança (Lino & Matsunaga, 2018). Sobretudo, a pesquisa se detém sobre as 
possibilidades de gerar intervenções simples e de baixo custo que possam romper com o 
ciclo desordem-medo-criminalidade, ao invés de focar em mudanças estruturais ou ações no 
plano legal que são muito dificilmente gerenciáveis e mensuráveis. 
 
Palavras-chave: CPTED, Medo do Crime, Prevenção Criminal, Segurança Pública, Espaços 
Públicos Seguros. 
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Introdução: O cenário de trabalho está muito mais dinâmico. A ideia de ingressar em uma 
organização e construir sua carreira, como era nas décadas de 70 e 80, foi sendo 
transformada por um contexto de constantes mudanças organizacionais e novas formas de 
se pensar em vínculos com o trabalho. O comprometimento tem sido estudado como uma 
relação entre os funcionários e as organizações, mais especificamente como uma ligação 
psicológica do funcionário com a organização, onde a maioria dos modelos estudados indica 
que, quanto mais o indivíduo está comprometido com a organização, menos intenção de 
deixar a organização ele irá apresentar (Scheible & Bastos, 2014). Por outro lado, a 
percepção dos investimentos feitos pelo indivíduo ao longo do tempo de trabalho, começa a 
ter um peso maior quando o indivíduo pensa na possibilidade de afastamento ou saída da 
empresa. Por se tratar de uma permanência na organização por não querer perder os 
investimentos realizados, e não pelo desejo de ficar e contribuir ativamente para 
organização (ligado à noção do comprometimento), entende-se que o entrincheiramento é 
um novo tipo de vínculo mais conveniente para predizer essa permanência. No 
entrincheiramento, o indivíduo permanece na organização por uma percepção de 
aprisionamento, de não ver possibilidades de empregabilidade em outras empresas ou 
carreiras, e, com isso, ele continua na organização por necessidade de manter seu emprego 
ou seus investimentos, e não pelo comprometimento que sente com a empresa (Scheible & 
Bastos, 2014). O entrincheiramento pode ser analisado como os investimentos emocionais e 
financeiros acumulados na sua carreira; os custos emocionais e financeiros que seriam 
perdidos com uma mudança; e a falta de alternativas para mudar de carreira ou organização 
(Scheible & Bastos, 2014). Além das transformações de vínculo, o cenário atual também 
observa mudanças na forma em que o trabalho pode ser delineado dentro das 
organizações. O desenho do trabalho é um construto importante ao se pensar nas 
organizações, pois ele pode impactar na saúde e na vida financeira dos indivíduos, grupos e 
organizações. Segundo Morgeson e Humphrey (2008) o desenho do trabalho seria o estudo, 
a criação e a modificação da composição, conteúdo, estrutura e ambiente em que os 
trabalhos e funções são realizados. A maneira como as tarefas são executadas ou 
construídas (seu conteúdo e estrutura) podem influenciar o desempenho, a satisfação e o 
envolvimento do indivíduo com a organização à qual faz parte. Dessa forma, acredita-se 
haver uma relação entre o desenho do trabalho e o construto do entrincheiramento, pois, 
este se deriva da base de vínculos organizacionais. Observa-se que quando as condições 
de trabalho, sua estrutura, conteúdo e ambiente não são favoráveis aos indivíduos, eles 
tendem a realizar mudanças nas tarefas como forma de modificar seu próprio desenho de 
trabalho. Dessa forma, o fenômeno do job crafting seria uma forma de enfrentamento que o 
indivíduo tem para realizar mudanças nas demandas e recursos de trabalho, por meio de 
comportamentos específicos e proativos que um funcionário pode ter para que, na sua 
percepção, esse trabalho passe a ser mais significativo, satisfatório e adequado com seus 
interesses e valores. Com isso, tem sido observado que o job crafting está relacionado 
positivamente com o comprometimento organizacional, desempenho, engajamento, 
satisfação, personalidade proativa e bem-estar individual, uma vez que o redesenho do 
trabalho representa uma tentativa de melhorar a realização e o significado do trabalho 
(Chinelato, Ferreira, & Valentini, 2015). Dessa forma, espera-se que os funcionários que 
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utilizam estratégias de job crafting para remodelar características de seu desenho do 
trabalho sintam-se mais engajados e comprometidos, o que por sua vez, diminuirá o nível de 
entrincheiramento percebido. Por conseguinte, torna-se importante examinar as implicações 
práticas do fenômeno do entrincheiramento devido às consequências negativas deste 
(redução no desempenho, uma predisposição ao absenteísmo e uma redução no nível de 
satisfação), logo, a contribuição da pesquisa está em investigar novas relações do 
entrincheiramento, para que se construam modelos que possam predizer o impacto desse 
fenômeno sobre o comportamento do trabalhador. Objetivo: Este estudo tem como objetivo 
identificar o poder de moderação do job crafting na relação entre desenho do trabalho e 
entrincheiramento. A hipótese central é que desenhos de trabalho que apresentem menor 
autonomia, maior complexidade e menor percepção de significado da tarefa apresentarão 
maiores índices de entrincheiramento, como indicam os resultados da pesquisa de 
Rodrigues (2012). Ao passo que, na presença de maior nível de job crafting a força da 
relação do desenho do trabalho e entrincheiramento irá diminuir, pois os indivíduos terão 
mais autonomia para realizar mudanças em suas demandas e recursos de trabalho, 
reduzindo o nível de entrincheiramento percebido. Método: Para atingir os objetivos 
propostos, à amostra será composta por trabalhadores brasileiros que estejam trabalhando 
há pelo menos um ano e seis meses consecutivos na mesma organização. O público-alvo 
da pesquisa será funcionários do serviço público, pois esse tipo de serviço prioriza 
atividades mais engessadas no seu desenho de trabalho, tendo estruturas organizacionais 
mais limitadas (Ribeiro & Mancebo, 2013), que permite pouca flexibilização das atividades, 
contribuindo para o alcance dos objetivos da pesquisa. A amostra não probabilística será 
realizada por conveniência, tomando como critério a disponibilidade e a participação 
voluntária dos indivíduos. A pesquisa será quantitativa com um desenho correlacional de 
corte transversal. Para o cálculo amostral foi utilizado o programa G-Power, com um 
tamanho de efeito de 0,0869, um poder de teste de 0,80 e um erro de 0,05, para 15 fatores 
preditores, tendo como número amostral um quantitativo de 230 participantes. O tamanho 
de efeito foi embasado no estudo de Humphrey et al. (2007) que correlacionou as variáveis 
de desenho do trabalho e comprometimento organizacional. Para medição do 
entrincheiramento será aplicada a versão reduzida da Escala de Entrincheiramento 
Organizacional (EEO), respondida em uma escala Likert de 5 pontos, formada por 18 itens 
distribuídos em três dimensões. Para medição do desenho do trabalho será aplicada a 
Escala de desenho do trabalho adaptada por Borges-Andrade, Lemos Alves Peixoto, 
Queiroga e Pérez-Nebra (2019), constituída por 18 fatores, que foram agrupados em quatro 
dimensões, organizadas em uma escala Likert de 5 pontos. Para medir o job crafting será 
aplicada a versão traduzida da Job Crafting Scale (JCS). A tradução da escala foi realizada 
por Chinelato et al (2015), e o estudo de evidências de validade para amostra brasileira 
resultaram em escala Likert de 5 pontos, composta por 14 itens e três dimensões. As 
variáveis serão coletadas por meio de questionários que serão aplicados aos trabalhadores 
brasileiros no período de dezembro a maio 2019/2020. Ao início do questionário terá uma 
breve descrição dos objetivos da pesquisa, uma explicação acerca do caráter anônimo dos 
dados e um espaço para que o participante assinale seu consentimento livre e esclarecido. 
A aplicação foi dividida em duas fases, sendo que na primeira fase aplicadas às escalas de 
desenho do trabalho, job crafting, dados de contexto e dados sociodemográficos; e na 
segunda fase será aplicada a escala de entrincheiramento. Será realizada uma análise 
fatorial confirmatória, para evidências de validade das escalas aplicadas, e será calculado o 
alfa de Cronbach para análise da consistência interna. A análise da relação entre as 
variáveis do estudo será realizada por meio da análise de regressão múltipla hierárquica. 
Todas as análises realizadas serão no nível do indivíduo. Resultados esperados e 
implicações: A compreensão de como o desenho do trabalho é construído e vivenciado na 
organização auxiliará o entendimento das características do trabalho que podem afetar a 
percepção de entrincheiramento organizacional do indivíduo. Compreender as 
características do desenho do trabalho que estão associadas ao entrincheiramento, e 
aplicando estratégias de job crafting a essas características, pode-se minimizar o impacto 
negativo do desenho do trabalho e influenciar o bem-estar no trabalho do indivíduo. Espera-
se contribuir academicamente para o entendimento de como o desenho do trabalho e o 
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entrincheiramento organizacional se relacionam, e a partir disso, construir ações e práticas 
organizacionais de gestão que possam minimizar os efeitos negativos do entrincheiramento. 
 
Palavras-chave: Entrincheiramento, Desenho do Trabalho, Job Crafting, Bem-estar no 
trabalho 
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Corrupção pode ser definida como “abuso de poder conferido no intuito de aferir ganhos 
privados” (Transparency International, 2018). No escopo desta pesquisa, a corrupção é 
considerada o comportamento de agentes públicos que os desviam de suas tarefas 
atribuídas e os leva a perseguir interesses privados, bem como obter status e ganhos 
financeiros. Já no que tange à desonestidade, a medida em que os indivíduos seguem as 
regras depende de quão predominante é a violação da regra em determinada sociedade 
(Keizer, Lindenberg, & Steg, 2008). Se a trapaça está imiscuída em uma determinada 
sociedade e fica impune, os indivíduos começam a ver a desonestidade cotidiana como 
justificável e aceitável. Como resultado, agir desonestamente pode não mais comprometer o 
autoconceito de honestidade (Gino, Ayal & Ariely, 2009). As pessoas aprendem a se 
comportar de um modo socialmente esperado, agindo de uma forma que busca aprovação 
social e evitando a desaprovação. Essas crenças sobre o que os outros pensam que 
devemos ou não fazer são conhecidas como normas injuntivas (Cialdini, Kallgren, & Reno, 
1991). As pessoas também aprendem a seguir normas situacionais a partir da observação 
de outras pessoas. Essas crenças sobre o que a maioria faz em ambientes específicos são 
referidas como normas descritivas (Cialdini et al., 1991). Um modelo que leva em 
consideração o efeito de normas sociais sobre as intenções comportamentais é a teoria do 
comportamento planejado (TCP) de Ajzen (1991). Além de normas, a TCP inclui controle 
comportamental percebido e atitudes. Nesse sentido, indivíduos que vêm de diferentes 
origens sociais ou que têm diferentes traços de personalidade também são propensos a 
diferir nas crenças que detêm (Fishbein & Ajzen, 2010). Outra variável que desempenha um 
papel na desonestidade é a relação intergrupal. Nesse sentido, quando as pessoas confiam 
umas nas outras, elas sentem um elo comum e isso torna mais provável que considerem a 
corrupção aceitável. Ou seja, é mais provável que considerem a corrupção tolerável quando 
advém de membros do endogrupo. Evidências empíricas mostram que quando um 
confederado trapaceou ostensivamente ao terminar uma tarefa de forma impossivelmente 
rápida e deixando a sala com a recompensa máxima, o nível de comportamento antiético 
dos participantes aumentou quando o confederado era um membro do grupo, mas diminuiu 
quando era um membro do exogrupo (Gino, Ayal & Ariely, 2009). Assim, a falta de ética não 
depende apenas da análise de custo-benefício, mas também das normas sociais implicadas 
pela desonestidade dos outros. Para esta tese de doutorado, propõe-se a realização de 
cinco estudos. No Estudo 1, os objetivos específicos incluem testar se intenção de 
engajamento em desonestidade cotidiana, medida por meio da teoria do comportamento 
planejado, pode ser aplicada para prever comportamento corrupto. No Estudo 2, tem-se 
como objetivo avaliar se normas descritivas, manipuladas por meio da interação com um 
confederado que trapaceia em uma tarefa, podem funcionar como preditoras de 
comportamento desonesto. O Estudo 3 visa analisar se a interação com membros do 
endogrupo pode causar engajamento em comportamento desonesto fora do contexto 
laboratorial. Os estudos 4 e 5 visam replicar os estudos 2 e 3 em um país considerado 
minimamente desonesto e fazer análises comparativas com o Brasil. Método. Estudo 1. 
Participantes. Os participantes foram obtidos por amostragem por conveniência. Houve três 
variáveis manipuladas (quantidade de dinheiro envolvida, pertencimento e perspectiva do 
grupo). O cálculo do tamanho da amostra levou em consideração a realização de uma 
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ANOVA de medidas repetidas, com erro tipo I (0,05), potência do teste (0,80), tamanho do 
efeito pequeno (0,15), número de grupos (3), número de medições (8) e correlações entre 
medidas repetidas (0,5). Isso resultou em um tamanho amostral de 273 participantes. 
Contudo, foram coletadas respostas de 301 participantes. Instrumentos e materiais. 
Cenários de desonestidade cotidiana desenvolvidos no âmbito desta pesquisa foram 
aplicados. Além disso, os seguintes instrumentos foram empregados: uma medida de 
percepção de corrupção adaptada da World Values Survey (Pesquisa de Valores Mundiais, 
2012); medida de desonestidade no passado, desenvolvida no âmbito desta pesquisa; um 
questionário para medir intenção de engajamento em desonestidade cotidiana, também foi 
criado no âmbito desta pesquisa; uma medida de conscienciosidade retirada do inventário 
das cinco grandes personalidades; e escala de autoestima de Rosenberg (Rosenberg, 
1965). Procedimento. A pesquisa foi aplicada individualmente pela Internet. Um conjunto de 
questionários foi implementado em um Formulário Google e foi divulgado nas redes sociais.  
Resultados. Das 301 pessoas que participaram da pesquisa, 80 foram eliminadas por meio 
de um procedimento de checagem de atenção. Cinco outliers multivariados também foram 
excluídos, resultando em um tamanho amostral final de 216 participantes. No que tange à 
manipulação das variáveis de pertencimento a um grupo, valor envolvido e perspectiva, foi 
encontrado que apenas a manipulação de pertencimento ao grupo foi significativa, F (1, 215) 
= 73,054, p <0,001, η²p = 0,254, com pessoas relatando serem mais corruptas quando lidam 
com membros do endogrupo, M = 1,790, SE = 0,059, em comparação com membros do 
exogrupo, M = 1,191, SE = 0,037. Não houve efeitos significativos para a quantidade de 
dinheiro em jogo e para o tipo de ação),  F (1, 215) = 1,55, p =. 21, ηp = 0,007 e F (1, 215) = 
0,96, p = 0,33, ηp = 0,004, respectivamente. Quando se trata de intenções gerais de 
envolvimento na corrupção, a atitude do participante, t (216) = 2,798, ß = 0,214, p = 0,006, 
bem como o envolvimento em comportamento desonesto no passado, t (216) = 3,133, ß = 
0,227, p = 0,002, foram preditores significativos. O controle comportamental percebido, por 
outro lado, foi apenas marginalmente capaz de prever essas intenções, t (216) = 1,861, ß = 
0,123, p = 0,06. Estudo 2. Participantes. Os participantes serão obtidos por amostragem por 
conveniência. No total, 200 pessoas participarão deste estudo. Haverá dois grupos (com 
confederado e sem confederado) e cada grupo terá 100 participantes. O cálculo amostral 
levou em consideração a realização de uma ANOVA unidirecional, com erro tipo I (0,05), 
poder do teste (0,80), tamanho do efeito pequeno (0,2) e número de grupos (2).  
Instrumentos e materiais. Serão utilizados o jogo dos pontos (Mazar, Amir & Ariely, 2008), 
medida de conformidade social (Feldman, 2003), medida de normas subjetivas da TCP 
adaptadas a partir de Beck e Ajzen (1991), escala de comportamento desonesto anterior, 
medida de conscienciosidade do inventário de cinco grandes fatores e escala de autoestima 
de Rosenberg. Procedimento. A pesquisa será realizada individualmente em um 
computador. Os participantes serão alocados aleatoriamente em um grupo com ou sem 
confederado. A coleta de dados será realizada na UnB, e os participantes serão levados a 
uma sala de laboratório. Os dados obtidos serão testados por uma ANOVA unidirecional.  
Estudo 3. O Estudo 3 será parcialmente realizado fora do ambiente laboratorial. Pretende-se 
investigar se um priming de desonestidade dentro do laboratório tornará a norma descritiva 
da desonestidade saliente e influenciará o comportamento desonesto numa situação fora do 
laboratório. Além disso, espera-se que a interação com um confederado influencie o 
comportamento dos participantes. Participantes. A amostra será obtida por amostragem por 
conveniência e será composta por 492 participantes. Haverá quatro grupos, com um design 
2 (conteúdo do priming: honestidade e neutro) x 2 (com e sem confederado). Cada grupo irá 
conter 123 participantes. Para o cálculo do tamanho amostral, considerou-se o desempenho 
de uma ANOVA fatorial, com erro tipo I (0,05), poder do teste (0,80), tamanho do efeito 
pequeno (0,15) e número de grupos (4). A amostra será composta por alunos de graduação 
e pós-graduação da Universidade de Brasília (UnB). Instrumentos e materiais. Será aplicada 
uma tarefa de preenchimento de palavras faltantes, uma medida de conformidade social 
(Fieldman, 2003), medidas subjetivas de TCP e desonestidade na medida passada 
adaptada Beck e Ajzen (1991), o inventário de personalidade consciente da Big Five e a 
escala de autoestima de Rosenberg. Procedimento. A pesquisa tem um design fatorial entre 
sujeitos. Os participantes serão levados para uma sala de laboratório, onde será contado um 
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engodo - que eles farão um teste de habilidades cognitivas. O procedimento envolve uma 
tarefa executada em um computador na qual os participantes devem completar as palavras 
no menor tempo possível. Na metade dos grupos, as palavras estão relacionadas ao 
comportamento honesto. Na outra metade, as palavras não estão relacionadas a esse 
assunto. Além disso, os participantes deixarão o laboratório com ou sem um confederado. 
Quando presente, o confederado estimulará o participante a recolher um objeto perdido e 
toma-lo para si, sem devolvê-lo. Os dados obtidos serão testados por uma ANOVA fatorial 
2x2 (palavras honestidade e neutras versus com e sem um confederado) sobre os 
resultados obtidos. Estudos 4 e 5. Esses estudos consistirão em replicações dos estudos 2 
e 3 em outro país no intuito de realizar análises comparativas entre culturas. 
Resultados esperados. No Estudo 2, espera-se que os participantes que interagirem com o 
confederado tenderão a trapacear mais. No Estudo 3, espera-se que participantes que 
forem expostos a palavras de honestidade tenderão a ser mais honestos e que aqueles que 
estiverem na presença do confederado tenderão a trapacear mais. Nos estudos 4 e 5, 
espera-se, a princípio, os mesmos resultados, uma vez que se tratam de replicações dos 
Estudos 2 e 3. Contudo, é possível que os resultados difiram em virtude de variáveis 
culturais e de contexto, dado que serão realizados em um país diferente. 
 
Palavras chave: comportamento desonesto, corrupção, normas sociais, normas descritivas, 
trapaça 
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Introdução 
O presente estudo visa avaliar elementos contextuais e subjetivos – querer fazer e poder 
fazer –, presentes nas relações intragrupos sobre o desempenho de competências. Em que 
medida os interesses, afinidades e subjetividades impactam o próprio desempenho do 
sujeito em atividades que demandam colaboração e influenciam o resultado final. Os dados 
relacionados ao desempenho de jovens e adultos no mercado de trabalho são de difícil 
individualização, pois quando se fala em produtividade no trabalho um indicador importante 
para seu acompanhamento é a Produtividade Total dos Fatores – PTF, indicador 
macroeconômico, cujo cálculo 
envolve a divisão do Produto Interno Bruto – PIB pela população ocupada. Esse indicador 
está relacionado ao crescimento do PIB per capita e, de acordo com manual do IPEA, o 
cálculo da Produtividade pode relacionar ainda a população economicamente ativa e a 
população em idade ativa (25 a 50 anos), naquilo que é chamado o “imperativo da 
produtividade”. A produtividade do trabalho é um indicador acerca da eficiência dos agentes 
econômicos, dos setores e da economia, que tem como limitador a falta de informações 
acerca da intensidade e qualidade do capital humano utilizado, no âmbito da 
microeconomia. Sabe-se, de fato, que as Escolas de Governo são responsáveis pelo 
desenvolvimento de competências de Agentes Públicos no país. A Gestão baseada em 
Competências tornou-se o modelo padrão para ações de capacitação de agentes públicos 
no âmbito do Governo Federal, desde 2006, após da publicação do Decreto 5707/2006, 
metodologia que veio a acompanhar os pressupostos teóricos modernos utilizados em 
ações de Treinamento, Desenvolvimento e Educação, nos âmbitos privado e público do 
mercado de trabalho, e também na fundamentação da formação de jovens dos ensinos 
médio e técnico do país. A fim de compreender a qualidade do capital humano parte do 
mercado de trabalho no Brasil, este estudo tem como objetivo analisar variáveis que 
impactam grupos de trabalho no uso de competências.  
 
Referencial Teórico  
Autores como Gramigna (2007), Fleury (2002), Zarifian (1999), Sparrow e Bognanno (1994), 
Chiavenato (2008), Cockerill (1994) e Nisembaum (2000) apresentam definições e 
classificações para Competências Organizacionais e Individuais. Utilizamos o conceito de 
Durand, 2000; Nisembaum, 2000; Santos, 2001 citado por Borges-Andrade et al.(2006, p. 
98) que define: “competências representam combinações sinérgicas de conhecimentos, 
habilidades e atitudes, expressas pelo 
desempenho profissional, dentro de determinado contexto organizacional”. Ainda, de acordo 
com os mesmos autores um desempenho competente é o resultado de forças relacionadas 
ao “saber fazer” (CHAs), ao “querer fazer” (motivações metas e aspirações) e ao “poder 
fazer” (variáveis contextuais). A psicologia social estuda o “como” e o “porque” das 
interações sociais, envolvendo processos de influência de uma pessoa sobre outra. Logo, se 
parte do pressuposto de que as interações sociais se constituem como um complexo 
conjunto de variáveis que compõem o universo subjetivo de cada agente e que juntamente 
com outros decorrentes das relações entre os agentes perfazem as trocas sociais daqueles 
mesmos sujeitos. Porém, foi demonstrado que os posicionamentos entre atores sociais em 
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contextos ergonômicos 
nos ambientes de trabalho têm uma relevância subjetiva (no nível motivacional, emotivo e 
psicológico), e coletiva (no nível intersubjetivo, interativo e de representações sociais). Tal 
perspectiva dialética é 
fundamentada na compreensão analítico-crítica da influência do grupo sobre o sujeito (Asch, 
1956; Sherifet al., 1961; Tajfel). Porém, a assim chamada individualidade, a qual não se 
manifesta enquanto característica exclusivamente inata, mas emerge a partir de um 
caleidoscópio de identidades situacionais (Goffman, 1959/1985), se torna subversiva frente 
às características sobreordenadas que definem o grupo. Especificamente Solomon Asch 
(1956) demonstrou como uma opinião unânime promovida por um grupo homogêneo causa 
uma distorção das habilidades perceptivas e cognitivas em conformidade com as 
representações compartilhadas e legitimadas entre os membros do grupo de pertencia. 
Numa perspectiva bourdieuana (Bourdieu, 1980/2009), tais práticas de negociação de 
significados entre sujeitos que formam um mesmo grupo, de fato, constituam um campo 
sociocultural, historicamente delimitado, simbolicamente circunscrito e, enfim, 
normativamente reificado. De acordo com Durkheim (1898), os fatos sociais se tornam 
coisas num processo secular de negociação de significados, os quais transformam um 
conjunto de representações individuais em representações coletivas. Logo, as 
representações sociais (Jodelet, 1989/2009), surgem desde um compartilhamento de 
sentidos entre agentes, que participam em um mesmo contexto e/ou prática (ação) social. 
Aquelas mesmas representações sociais, em consequência, definem as identidades dos 
sujeitos, os quais de acordo com Scherifet al. (1961), perdem as próprias características 
individuais (representação micro), assumindo a identidade do grupo como um todo 
(representação macro). Tal processo de subversão subjetiva, da origem ao conflito 
intergrupo (ibidem), que dispõe em oposição antinômica os membros de ambas as 
categorias. Logo, no nível das interações profissionais, podem emergir dinâmicas parecidas, 
sendo que o desempenho, por exemplo, dos participantes em diferentes grupos pode ser 
avaliado como sucesso ou insucesso a respeito das conotações associadas mais ao grupo 
como um todo do que não a produtividade e as competências do sujeito. A avaliação dos 
fatores intrínsecos será baseada em teste psicológico de personalidade e comportamental, 
concomitantemente com formulários contendo itens de descrição individual. Após as 
atividades em grupo serão realizadas pesquisas qualitativas em nível individual e coletivo, 
com avaliação qualitativa de discurso mediante o emprego de softwares. A avaliação de 
fatores extrínsecos consistirá em levantamento observacional, realizado pela pesquisadora, 
juntamente com formulário aplicado ao final das atividades e respondidos individual e 
coletivamente. Portanto, as considerações analíticas de corte psicossocial (Scherif et al., 
1961) e organizacional (Borges-Andrade, 2006), serão acostadas com assuntos da teoria da 
personalidade.  
 
Objetivos 
O objetivo geral do estudo é identificar o nível de correlação existente entre as 
características e interesses individuais sobre o desempenho final, quando em atividades em 
grupo. Dessa maneira o tema da pesquisa é o impacto da relação intragrupo sobre a 
efetividade do desempenho. Especificamente, pretende-se avaliar os efeitos dos interesses 
e afinidades interpessoais do grupo em relação ao desempenho de competências, mediante 
a investigação do universo pessoal e sua relação com o desempenho individual obtido em 
atividades em grupos de trabalho, como em Cooperativas, Grupos Interministeriais, Grupos 
de Esporte ou de Jovens em situações de trabalho. Portanto, o desempenho competente 
será aquele classificado como efetivo. A gestão de desempenho vem sofrendo 
aprimoramentos e opera em um contexto em que tarefas instrumentais têm sido substituídas 
por entregas que demandam capacitação prévia, ferramentas cognitivas e nível superior de 
qualidade final, ao passo que requerem menor esforço físico e geram maior valor agregado. 
O assunto da presente pesquisa é, de fato, focado na seguinte pergunta analítica: 
1. As características de personalidade em consonância com as competências individuais 
impactam o desempenho de competências realizadas em grupos? 
2. Ademais, no momento que as relações de grupos operantes são impactadas por 
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elementos técnicos e sociais/afetivos foram propostas outras quatros prerrogativas de 
investigação: 
- Relações boas ou ruins impactam em que medida o resultado obtido pelo grupo? 
- Trabalhar com o perfil de pessoas que se gosta assegura resultado competente? 
- Trabalhar com perfil que não se gosta impacta o resultado competente? 
- Outros fatores (isolados na pesquisa) têm mais influência sobre o resultado? 
 
Procedimentos metodológicos 
A amostra será constituída de trabalhadores – estudantes universitários, agentes públicos, 
etc. , a definir – participantes de um grupo de trabalho. O grupo escolhido constituirá o corte 
empírico da presente pesquisa e constituirá testemunho privilegiado (stakeholder) do 
estudo, composto de figuras 
profissionais, cujo ponto de vista oferecerá descrição participante, técnica e direta da 
realidade observada. Inicialmente será realizado cadastro de potenciais participantes 
(currículos de estudantes, grupos interministeriais instituídos, cadastro de cooperativas, ou 
outro), quando será feita a definição da amostra, dado início ao levantamento, com posterior 
análise de dados e retorno aos participantes, se 
necessário. Em linhas gerais, os grupos serão constituídos do que se chamará de “sujeitos 
competentes” e que vivenciarão uma atividade em grupo, mediante o emprego de 
desempenho competente, em que serão avaliadas questões de impacto sobre elementos de 
caráter subjetivo e técnico. 
 
Resultados esperados 
- Observação de existência de variações nos resultados de grupos formados de acordo com 
preferência subjetiva e em desacordo com as preferências pessoais. 
- Observação das variáveis que compuseram os grupos com melhor e piores desempenhos. 
- Observação de outros elementos que impactam o desempenho dos grupos, apontados 
durante e após a pesquisa pelos participantes. 
- Ao final da pesquisa pretende-se avaliar o nível de correlação existente entre as variáveis 
psicológicas e subjetivas em relação às competências pessoais e coletivas, considerando- 
se os resultados alcançados. 
 
Palavras chave: Desempenho de competências / relações intragrupais / grupos operantes / 
subjetividade e influência 
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Introdução: A avaliação psicológica em concurso público no contexto de segurança pública é 
realizada a partir de um estudo científico do cargo a fim de obter conhecimento a respeito 
deste cargo, principalmente no que se refere aos requisitos psicológicos necessários para o 
desempenho de suas atividades. Após este estudo, os responsáveis técnicos fazem uma 
escolha dos testes psicológicos que melhor avaliem os requisitos considerados mais 
importantes (Thadeu, Ferreira & Faiad, 2012). Entretanto, a avaliação psicológica neste 
contexto vem enfrentando alguns desafios, como a exposição ilegal da maioria dos testes 
psicológicos na internet, o que favorece um treino prévio dos candidatos que acaba por 
prejudicar os resultados desta avaliação (Santos, 2016; Thadeu & Ferreira, 2013). Além 
desta exposição ilegal dos testes, um outro desafio existente é a baixa quantidade de 
instrumentos psicológicos favoráveis disponíveis para a sua utilização, o que limita o 
psicólogo a utilizar testes que estejam disponíveis na internet (Faiad & Alves, 2018). 
Consequentemente, essa limitação acaba diminuindo o poder preditivo de uma avaliação 
psicológica. Essa escassez de instrumentos se vê, por exemplo, em testes que se destinam 
exclusivamente a avaliar a impulsividade. De acordo com a lista de testes favoráveis do 
Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI, acessada em agosto de 2019), 
apenas a Escala de Avaliação da Impulsividade - EsAvI (Rueda & Ávila-Batista, 2012) 
possui o propósito de avaliar esse construto. Entretanto, alguns de seus itens também já se 
encontram na internet. O processo de construção de um instrumento, por via de regra, é 
guiado por diferentes etapas, as quais se estruturam em dois procedimentos: 1) 
procedimentos teóricos e 2) procedimentos empíricos (Borsa & Seize, 2017; Pasquali, 
1999). Os procedimentos teóricos são marcados pelas etapas: a) conceituação do construto; 
b) elaboração dos itens; c) análise dos itens; e d) versão prévia do instrumento. Os 
procedimentos empíricos contam com o estudo-piloto e a coleta de dados. O próprio 
processo de construção de instrumento também conta com busca de evidências de validade 
para que o instrumento alcance o que propõe avaliar (AERA, 2014). A impulsividade, 
construto a ser avaliado pelo instrumento em questão, apresenta diferentes definições - 
ainda sem um consenso na literatura nacional e internacional – e é avaliada por meio de 
diversos fatores, os quais, em geral, referem-se à audácia/temeridade, à falta de 
planejamento, ao controle cognitivo e à falta de concentração (Ávila-Batista & Rueda, 2011). 
Alguns dos principais pesquisadores que se destinaram a estudar o construto possuem 
posicionamentos diferentes quanto à sua definição. A impulsividade, anteriormente estudada 
dentro da Teoria da Personalidade de Eysenck e Eysenck (1978, 1980, como citado em 
Eysenck, Pearson, Easting, & Allsopp, 1985, p. 613), foi pensada como dois componentes 
distintos, sendo um deles referente à busca de sensações (a qual, se analisada nos traços 
de personalidade, se enquadraria melhor na dimensão da Extroversão) e o outro referente à 
própria impulsividade (a qual estaria mais relacionada à dimensão do Psicoticismo). Em 
contrapartida, Dickman (1990) defendeu a existência de dois tipos de impulsividade: um 
funcional e outro disfuncional. A impulsividade funcional trata-se de uma capacidade em agir 
e tomar decisões em um contexto que necessita agilidade (ex.: jogos esportivos). Ao 
contrário da impulsividade disfuncional, a qual se refere a tomadas de decisão rápidas e 
irrefletidas devido à uma dificuldade do indivíduo em se planejar e tentar prever possíveis 
consequências de tais atitudes. Outro pesquisador que se dedicou ao estudo da 
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impulsividade a definiu como um traço de personalidade relacionado a realizações não 
planejadas de ações motoras rápidas, as quais, frequentemente, são ineficientes e 
incorretas (Patton, Stanford & Barratt, 1995). Para o presente estudo assume-se a definição 
de que a impulsividade está relacionada a atitudes não planejadas e que são tomadas sem 
considerar as possíveis consequências envolvidas, sendo tais consequências para a própria 
pessoa ou para outrem. Objetivos: Diante do exposto, o objetivo geral desta pesquisa 
consiste em construir um instrumento psicológico de impulsividade e levantar evidências de 
validade para ser utilizado, principalmente, em processos seletivos no contexto de 
segurança pública. De forma complementar, os objetivos específicos são: a) construir os 
itens com base na teoria e nos instrumentos existentes; b) avaliar as fontes de evidências de 
validade do instrumento (conteúdo, consistência interna e validade convergente) bem como 
de suas outras propriedades psicométricas. Método: A amostra do projeto será composta 
por policiais em formação do Curso de Formação Profissional (CFP) de três instituições de 
segurança pública do Distrito Federal. O planejamento amostral inicial é de 200 policiais por 
instituição (600 ao todo). Esse cálculo amostral foi pensado a partir da discussão trazida por 
Laros (2011) em que não se possui um consenso a respeito do quantitativo adequado de 
participantes por variável (item). Considerando tal discussão e ainda que o instrumento de 
impulsividade será construído com base em 4 fatores e, aproximadamente, 80 itens 
(primeira versão), será mais coerente contar com um N mínimo de 600 participantes, 
considerando 7,5 participantes por item. O projeto em questão será dividido em 3 fases. A 
fase inicial de construção dos itens está sendo realizada a partir de uma revisão de 
literatura. Concomitantemente, será realizado também um grupo focal com, ao todo, 7 
policiais das três instituições para que se possa ter uma melhor compreensão do que vem a 
ser impulsividade neste contexto, para além da concepção teórico-conceitual já levantada. A 
partir disso, será possível realizar a definição constitutiva e operacional do instrumento. 
Finalizada esta etapa de definição do construto, os itens do instrumento serão elaborados a 
partir de outros instrumentos que avaliam este mesmo construto, da concepção teórica 
levantada e do material construído pelo grupo focal. Para a análise dos itens, serão 
convidados 5 juízes (também psicólogos) para avaliarem a clareza dos itens e a sua 
adequação às dimensões que serão definidas. O instrumento também será lido para 
policiais das instituições envolvidas a fim de avaliar a adequação de tais itens para o 
público-alvo em questão (análise semântica). Assim, será elaborada uma versão do 
instrumento para a aplicação do estudo piloto. A fase 2 se dará em parceria com as 
instituições de segurança pública pesquisadas. Inicialmente, será agendada uma semana de 
aplicação no segundo semestre de 2019, em que os policiais em formação responderão o 
instrumento construído na fase anterior. Após a aplicação, seguirá para a análise dos dados 
coletados. Inicialmente, a fim de obter evidências de validade quanto à estrutura interna do 
instrumento, será realizada uma Análise Fatorial Exploratória e Confirmatória. A Análise 
Fatorial Confirmatória será com base no estudo de Ávila-Batista e Rueda (2011), o qual 
descreve as análises fatoriais realizadas na construção do instrumento EsAvI. Na fase 3, o 
instrumento de impulsividade (em seu formato final) será aplicado em uma nova amostra de 
policiais em formação do CFP das mesmas instituições de segurança pública. Essa 
aplicação se dará no primeiro semestre de 2020. O cálculo amostral será realizado com 
base nos mesmos preceitos utilizados na fase anterior. Em conjunto com o instrumento de 
impulsividade, serão aplicados também outros três instrumentos, buscando, a partir disso, 
obter evidências de validade convergente: EsAvI (Rueda & Ávila-Batista, 2012), o Inventário 
de Personalidade NEO Revisado - NEO-PI-R (Costa & McCrae, 2009) e um instrumento de 
desejabilidade social (a ser definido). Em cada sala de aplicação será empregada uma 
ordem diferente a fim de evitar o efeito de teste. Posterior à aplicação, serão realizadas duas 
análises dos dados obtidos. Inicialmente será feita novamente uma Análise Fatorial 
Exploratória e Confirmatória. A Análise Fatorial Confirmatória terá como base a análise 
realizada com a primeira versão deste instrumento. Em paralelo à análise fatorial, e com o 
objetivo de analisar a validade convergente entre as medidas, será realizada também uma 
correlação entre o desempenho obtido no instrumento de impulsividade com os escores 
apresentados na EsAvI, no NEO-PI-R e no instrumento de desejabilidade social. A 
correlação com a EsAvI contribuirá para avaliar o quanto os fatores avaliados neste 
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instrumento estão relacionados com os fatores do instrumento em construção. A correlação 
com o NEO-PI-R poderá permitir a análise da relação entre o construto impulsividade com a 
teoria dos Cinco Grandes Fatores da personalidade. A aplicação do instrumento de 
desejabilidade social possibilitará a análise do possível viés de hierarquia existente em um 
contexto militar. Espera-se encontrar resultados convergentes entre os dados da EsAvI e do 
instrumento em construção; uma correlação positiva entre “audácia/temeridade” 
(instrumento impulsividade) e “abertura” (NEO-PI-R), e também correlação positiva entre 
“controle cognitivo” e “conscienciosidade". Em contrapartida, espera-se visualizar uma 
correlação negativa entre “falta de concentração e persistência” (instrumento impulsividade) 
e “conscienciosidade” (NEO-PI-R). Resultados esperados e implicações: Ao final, é 
esperado que o instrumento construído apresente evidências de validade para o público-
alvo e para o contexto estudado. Além disso, também se espera que seja um instrumento 
com significativa utilidade nos processos seletivos de segurança pública, contribuindo para 
uma avaliação psicológica que consiga identificar os candidatos que apresentem o perfil 
mais próximo do que é esperado para o cargo. 
 
Palavras-chave: impulsividade, instrumento, avaliação psicológica, segurança pública. 
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Plataformas de petróleo são ambientes complexos e perigosos, por serem distantes da 
costa e de socorros imediatos necessitam de autonomia para operarem (Freitas, Souza, 
Machado & Porto, 2001).  As plataformas também exigem serviços como alimentação, 
alojamento das tripulações, fornecimento de energia elétrica, serviços de telecomunicações, 
entre outros que requerem um alto grau de organização e coordenação. O trabalho off-
shore, (tradução literal da língua inglesa tem o significado de “afastado da costa”), ocorre em 
plataformas marítimas e pode variar entre o tipo de plataforma, sendo elas fixas, 
semissubmersíveis, flutuantes, etc. (Antoniolli, Emmel, Ferreira, de Oliveira Paz & Kaiser, 
2015). O trabalho nesses locais apresenta características próprias, como o isolamento dos 
trabalhadores em alto mar por um período considerável de tempo (Carvalho, 2010). 
Segundo Sales (2009) o ambiente confinado desses locais de trabalho e o ritmo ao qual os 
trabalhadores estão sujeitos, resultam em diversas consequências negativas para suas 
vidas familiares e social. Os trabalhadores nas plataformas diferem entre si na execução de 
suas atividades e funções, o período de permanência nas plataformas, à jornada de trabalho 
e os salários, existindo dois tipos de trabalhadores nas plataformas, os funcionários estatais 
e os terceirizados (Pena, 2002). Conforme apontado por Silva-Junior e Ferreira (2007), as 
condições de trabalho neste ambiente incluem uma ampla diversidade de atividades e 
estressores ambientais, consideradas como desagradáveis. Em conformidade, fatores como 
vibrações, ruídos, baixa luminosidade e ventilação não adequada, foram apontados por 
Chen, Yu e Wong (2005), como desafiadores para a adaptação física, biológica e 
psicológica desses trabalhadores e como geradores de uma condição constantemente 
estressora que pode acarretar em transtornos psicossociais. Conforme Araújo (2007), 
acidentes nesses locais resultam em prejuízos de milhões de reais e centenas de vidas. No 
Brasil, o trabalho off-shore é regulamentado pela Lei 8.511/72 e por Normas 
Regulamentadora definidas pelo Ministério do Trabalho, as NR 35 e NR 37 (Araújo, 2007), 
que versam sobre a rotina de trabalho embarcado, gratificações salariais e saúde e 
segurança do trabalhador. Contudo, as normas para trabalho em espaço confinado não 
levam em consideração o ambiente das plataformas de petróleo, que não possuem saídas 
de emergências e definem como espaço confinado, apenas os espaços de trabalho e 
realização de atividades. De acordo com Alvarez, Figueiredo & Rotenberg, (2010), a 
questão da segurança do trabalhador off-shore é crítica, levando em consideração os 
problemas aos quais eles estão expostos, pois deve-se considerar também que o trabalho 
em turnos causa um quadro de privação de sono, fadiga, exposição a um ambiente onde há 
muita necessidade de desempenho de tarefas que demandam atenção e alerta em 
momentos inadequados do ponto de vista dos ritmos biológicos. Ao delimitar o perfil do 
trabalhador off-shore, Souza (1996) identificou que sentimentos ligados a pensamentos 
depressivos, adoecimentos psicológicos, problemas com insônia, afastamento da família e 
até mesmo afastamento do local de trabalho, são tratados como adaptação ou falta de 
adaptação do trabalhador ao ambiente e não como problemas decorridos do local ou 
condições de trabalho. A condição psicológica dos trabalhadores inseridos no ambiente 
confinado parece ser um gargalo da literatura. A pesquisa tem como objetivo identificar se a 
percepção do estresse no ambiente de trabalho a qual estão inseridos os trabalhadores off-
shore, está relacionada com o sentimento de bem-estar no trabalho e com o suporte social 
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percebido pelos trabalhadores. Além disso, tem como objetivo secundário identificar e 
descrever as habilidades e competências necessárias à aptidão para estar inserido em um 
ambiente confinado, por meio do método Delphi (Brown, 2007), uma técnica de coleta de 
dados que conta com a participação de especialistas e trabalhadores de uma área 
específica. A pesquisa ajudará a entender quais são as causas dos acidentes de grandes 
proporções que matam centenas de trabalhadores e consequentemente conseguir ter um 
planejamento preventivo, através de treinamentos e palestras que são propostos pela 
Norma Regulamentadora 37 buscando contribuir para refutar o ciclo vicioso das 
investigações de acidentes de trabalho no Brasil, onde os trabalhadores são 
simultaneamente vítimas e culpados pelos acidentes de trabalho (Pena, 2002). Para isso, 
serão realizados dois estudos: o primeiro estudo caracteriza-se como um estudo 
correlacional, cujo objetivo é obter dados empíricos sobre as relações entre a percepção do 
estresse presente no ambiente de trabalho e o sentimento de bem-estar, bem como com o 
suporte social percebido pelos trabalhadores. Participarão do estudo 245 trabalhadores 
submetidos a rotina de trabalho embarcada. A escolha dos participantes será realizada por 
amostragem em rede, que segundo Granovetter (1976), consiste em iniciar um processo de 
inquisição por questionário eletrônico via internet, solicitando aos potenciais participantes 
que além de responderem à pesquisa, também a divulguem de modo que alcance o maior 
número possível de pessoas que atendam os critérios de inclusão a responderem o 
questionário. Espera-se que a amostra apresente nível médio de escolarização e seja 
formada majoritariamente pelo sexo masculino. Para avaliar o estresse no ambiente de 
trabalho, serão utilizadas duas escalas: (1) Escala de Vulnerabilidade ao Estresse no 
Trabalho (EVET) (Sisto et al, 2007), composta por 40 itens e (2) Escala de Estressores 
Ambientais Off-Shore Oil (EACOS) (Silva Júnior & Ferreira, 2007) composta por 47 itens. 
Para avaliar a percepção de suporte social, será utilizada a Escala de Percepção de Suporte 
Social (EPSUS-A) (Cardoso & Baptista, 2014), composta por 36 itens, distribuídos em 
quatro fatores com coeficientes de fidedignidade encontrados entre 0,75 e 0,92. Por fim, 
para avaliar o bem-estar será utilizada a Escala de Bem-Estar no Trabalho (Paschoal & 
Tamayo, 2008), composta por 30 itens, divididos em três fatores com coeficientes de 
fidedignidade encontrados entre 0,88 e 0,93. Além das quatro escalas, será aplicado um 
questionário para obtenção de informações sociodemográficas, (como sexo, idade, local de 
moradia), profissionais (queixas de trabalho, adoecimentos, afastamentos, tipo de tarefas 
realizadas, reconhecimentos), de estilo de vida (status de relacionamento, práticas 
esportivas, uso de substâncias químicas, uso de álcool, atividades de lazer) e familiares 
(filhos, esposa, relação com familiares e amigos fora do confinamento). A aplicação dos 
instrumentos será dividida em dois momentos, com o objetivo de evitar que os participantes 
fiquem demasiadamente cansados ao responder a pesquisa e que essa questão possa 
refletir em suas respostas. No primeiro momento serão aplicadas as escalas relacionadas 
ao estresse percebido no ambiente de trabalho, juntamente com o questionário e o termo de 
consentimento livre esclarecido, e no segundo momento, as escalas relacionadas a 
percepção de suporte social e ao bem-estar no trabalho. O segundo estudo - uma análise 
descritiva - será feita a partir do uso do método Delphi e tem como objetivo identificar e 
descrever as competências e habilidades necessárias para a aptidão em estar inserido em 
um ambiente confinado. Participarão desta análise, 10 trabalhadores submetidos a rotina de 
trabalho embarcada (off-shore). Os participantes receberão um e-mail, contendo um 
questionário com duas questões que estará disponível em uma plataforma survey. Além das 
questões específicas, o questionário contará com questões demográficas e um termo de 
consentimento livre e esclarecido. A participação nesta etapa também é voluntária. As 
questões específicas do questionário serão: 1 - O que atrapalha a inserção no 
confinamento? 2 - Quais as habilidades necessárias para que o confinamento não se torne 
um problema de saúde? Essas questões podem sofrer alterações ao longo da pesquisa. O 
método Delphi tem como objetivo obter o mais confiável consenso de opiniões de um grupo 
de especialistas, por meio de uma série de questionários, intercalados por feedbacks, esse 
método é compreendido como uma técnica sistemática para coletar a opinião, válidas 
cientificamente, de especialistas sobre determinado assunto (Munaretto et al., 2013). 
Espera-se observar uma relação positiva entre o suporte social e o bem-estar percebido dos 
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indivíduos e uma relação negativa entre o bem estar e o estresse percebido no ambiente de 
trabalho. Espera-se contribuir teoricamente para a área off-shore no que diz respeito a 
saúde mental dos trabalhadores. O estudo espera atingir seus objetivos de identificar as 
competências e habilidades necessárias para estar inserido em um ambiente confinado e 
contribuir para que os treinamentos previstos na Norma Regulamentadora 37, do Ministério 
do Trabalho, possam corroborar para prevenir acidentes de trabalho e uma maior adaptação 
ao ambiente de confinamento por parte dos trabalhadores. 
 
Palavras chave: Off-shore, embarcados, estresse, bem estar, confinamento 
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Homicídios dolosos são tipos de agressão em que o indivíduo assume o risco de causar a 
morte, geralmente, com intenção genuína (animus necandi) de produzir tal efeito (Greco, 
2017). O termo agressão possui várias conotações, mas é definida na psicologia como 
qualquer comportamento que tem o objetivo de causar mal a alguém que está motivado 
para evitá-lo (Anderson & Bushman, 2002). Verifica-se na maior parte das culturas que a lei 
define o homicídio em critérios como a premeditação, a intenção, a vítima, o motivo, os 
modos e os meios empregados - todos fenômenos que conferem à psicologia social um 
papel bastante estratégico nos esforços de sua compreensão (Bartol & Bartol, 2014). 
Durkheim (1893/1977) se referiu a um estado social com ausência de regras e normas de 
convivência, em que os indivíduos vivem conforme suas próprias vontades, cunhando o 
termo anomia. Embora não se possa caracterizar o cenário brasileiro dessa maneira 
extrema, a alusão ao termo é fundamental para que se reconheça a ausência de um poder 
mediador (ou pelo menos percebido como não mediador), que parece incapaz de garantir a 
convivência harmoniosa (Teymoori, Bastian, & Jetten, 2017). O país registrou cerca de 
60.000 homicídios em 2017, o que sugere haver considerável desprezo pela vida humana, 
comportamentos agressivos e um ambiente normativo de aparente permissividade. Diversas 
áreas têm adotado níveis de análise para o problema, do micro ou macro (ou estudos 
multinível, como na revisão de Jackson, Choi, & Gelfand, 2019 sobre vingança), mas ainda 
faltam esforços articulados para compreender os fenômenos relevantes, sobretudo de 
maneira multi-metodológica e que procure integrar os fatores disposicionais e situacionais 
envolvidos. Objetivos: O objetivo geral deste projeto é investigar elementos preditivos, 
correlatos e consequentes dos homicídios intencionais brasileiros na perspectiva da 
psicologia social, de modo a gerar subsídios para as aplicações voltadas à prevenção 
criminal. Ao se caracterizar a literatura da psicologia da agressividade, as perspectivas se 
alternam em contraposições que incluem determinismo x livre-arbítrio, automatismo x 
controle, cultura x personalidade, dentre outras. Há uma tradição de estudos correlacionais 
e experimentais, por exemplo, sobre efeitos de filmes violentos (Gomide, 2000; Huesmann & 
Taylor, 2006), assim como sobre a banalização da violência (Abramovay, Rua, Waiselfisz, & 
Andrade, 1999; Cárdia, 1997; Meneghel et al., 2000). Por outro lado, sabe-se que altas 
taxas de testosterona são comuns em indivíduos que cometeram crimes violentos, enquanto 
outros autores conferem primazia a fatores situacionais (McFarland & Carnahan, 2009). Mas 
há também evidências de que a personalidade prevalece nos comportamentos agressivos 
quando fatores situacionais não são fortes, enquanto as atitudes, embora não fortemente 
preditivas, mostram-se muito relevantes na compreensão geral dos homicídios (Rebellon, 
Manasse, Van Gundy, & Cohn, 2014). Este projeto de pesquisa tem base em estratégias 
multimétodo e de método misto (quali e quanti), como se adota cada vez mais na pesquisa 
da criminalidade (Trahan & Stewart, 2013). Método: O Estudo 1, em andamento, tem o 
objetivo específico de analisar as estatísticas de homicídios no Brasil com base em dados 
coletados pelo Ministério da Saúde - DataSus no período 2008-2019. Por ser análise de 
dados secundários, a amostra é composta não por participantes, mas por uma amostra de 
milhões de registros sobrepostos, como unidade de análise. Embora disponibilizados 
publicamente e já tendo sido objeto de análises, não parece haver esforço que tenha 
utilizado modelos multivariados adequados para identificar fatores preditivos por tipo de 
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morte, tipo de violência, cronologia, geografia e as variáveis psicossociais a eles 
associados. Assim, instrumentos e procedimentos envolvem a própria base de dados e o 
plano de análise dos dados envolve estatísticas descritivas, mas sobretudo testes 
inferenciais multivariados, incluindo modelos de regressão linear múltipla (e multivariada), 
regressões multinível, análises fatoriais e ANOVA's. No Estudo 2, que já passou por teste 
piloto, o objetivo é identificar, no relato dos próprios condenados por homicídio, quais 
estratégias de justificação e atribuição causal utilizam em suas argumentações de inocência 
e culpabilidade no processo judicial e posteriormente durante o cumprimento da pena. Serão 
analisados processos judiciais e inquéritos policiais de homicídios ocorridos no Distrito 
Federal, de livre acesso, excluindo-se as alegações de doença mental. Prevê-se a 
participação de 30 voluntários, a que o doutorando tem acesso por sua atividade na 
segurança pública. Estudo piloto já está sendo conduzido com um condenado. Os 
instrumentos incluem um roteiro de entrevista semiestruturadas, baseado na Escala de 
Mecanismos de Desengajamento Moral (Iglesias, 2008), assim como medidas de atribuição 
causal, fatores contextuais e modus operandi dos crimes. O Estudo é conduzido com 
autorização judicial, além das exigências éticas previstas. O plano de análise envolve 
análises de conteúdo para identificar as categorias não definidas a priori, além da 
classificação das ocorrências em formato de check-list para aquelas definidas. Estudo 3 tem 
o objetivo de se desenvolver aquilo que é conhecido como autópsia psicológica de autores 
de homicídios, também com dados secundários. Serão analisados dois casos brasileiros de 
ataques em escolas. Os procedimentos serão baseados naqueles desenvolvidos para o 
estudo do suicídio no Brasil (p.ex. Werlang, & Botega, 2003), considerando discussões 
contemporâneas sobre seus problemas de validade e fidedignidade (Bullis, 2012; 
Hjelmeland, Dieserud, Dyregrov, Knizek, & Leenaars, 2012). O Estudo 4, também já em 
andamento, adota uma perspectiva psicométrica para os preditores e correlatos do 
homicídio doloso, com o objetivo de elaborar e adaptar medidas atitudinais para três perfis: 
condenados por homicídio, agentes da segurança pública e cidadãos sem registros de 
agressão letal. Prevê-se um total de 1.000 participantes, de diferentes Unidades da 
Federação. Os instrumentos incluem: a) Dark Triad Scale (Paulhus & Williams, 2002), em 
sua versão reduzida de 12 itens (Jonason & Webster, 2010), que mede narcisismo, 
psicopatia e maquiavelismo, cuja tradução e adaptação resultou na aplicação piloto em 35 
policiais da Polícia Militar do Distrito Federal; b) Short Sadistic Impulse Scale (O’Meara, 
Davies, & Hammond, 2011), que mede unidimensionalmente a inclinação sádica em 10 
itens. A escala foi traduzida e adaptada pelo, tendo sido testada em 35 participantes 
(amostra de oportunidade);  c) Factor D (Moshagen, Hilbig, & Zettler (2018), instrumento que 
mede os princípios básicos subjacentes aos "traços obscuros da personalidade" que 
considera que as características desses traços se coadunam em um núcleo comum. O 
instrumento já foi traduzido e retrotraduzido com o apoio de seis colegas bilíngues, assim 
como uma validação por juízes com o apoio de três especialistas. d) Inventário Big Five de 
Personalidade (Goldberg, 1992), adaptado para o Brasil e reduzido a 25 itens por Hauck 
Filho, Machado, Teixeira & Bandeira (2012), que mede neuroticismo, extroversão, 
amabilidade, conscienciosidade e abertura a experiências.; e) Aggression Questionnaire 
(Buss & Perry, 1992), que foi utilizado no Brasil apenas com estudantes universitários 
(Gouveia et al., 2008), incluindo 29 itens e passará aqui por novo estudo de validação. 
Finalmente, o Estudo 5 tem o objetivo de categorizar atos e falas por meio da análise direta 
das interações de homicidas e suas vítimas, com base em fontes audiovisuais de graves 
atos de violência. A amostra de oito vídeos inclui casos notórios de esquartejamento, 
decapitação e execução que ocorreram no Ceará, Rio Grande do Sul e Acre, e outros 
cometidos no sistema prisional divulgados em redes sociais em 2018, registrados 
intencionalmente pelos autores ou por terceiros envolvidos. Os procedimentos envolvem o 
treino de observadores, seguindo protocolo adotado por Iglesias, Caldas e Lemos (2013) e 
Cruz e Iglesias (2017) para categorização, assim como as técnicas de análise de imagens 
revisadas por Loizos (2005). O plano de análise inclui a busca de evidências de 
concordância entre juízes, assim como uma categorização em formato de check-list. 
Resultados esperados e implicações:  Os resultados esperados variam conforme os 
objetivos mais dedutivos ou indutivos de cada estudo, mas podem ser sumariamente 
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expressos pela intenção de se identificar, de maneira integrada, variáveis robustas na 
compreensão do homicídio letal no Brasil, com evidências diversas de validade e 
fidedignidade. Do ponto de vista teórico, espera-se que os resultados possam contribuir para 
a compreensão psicossocial do homicídio doloso ao se concentrar a pesquisa em variáveis 
que são preditivas, correlatas ou consequentes. Embora não se tenha a pretensão de gerar 
(mais um) modelo de agressão/violência/homicídio, é fundamental que se considerem os 
elementos contextuais brasileiros. Do ponto de vista metodológico, há ainda poucas 
pesquisas que conjuguem perspectivas quali e quanti num mesmo programa, sobretudo na 
criminologia brasileira sendo esperadas implicações que evidenciam novas perspectivas. 
Neste projeto, elas variam desde o emprego de modelos estatísticos para dados 
quantitativos secundários, da análise de conteúdo de processos judiciais e entrevistas 
presenciais com condenados, à elaboração/adaptação de instrumentos com base em 
psicometria e a análise de situações criminosas em registros audiovisuais. Finalmente, as 
implicações práticas são diretamente expressas pela possibilidade de se produzir insumos 
para a prevenção criminal no país ou pela elaboração e difusão de conhecimentos passíveis 
de utilização prática por órgãos judiciais e policiais, além de outras. 
 
Palavras-chave: Homicídios, agressividade, violência, fatores situacionais e dispocionais 
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Introdução: A cada instante diversos crimes ocorrem simultaneamente em todas as partes 
do mundo. Neste sentido, ainda que a violência urbana tenha sido motivo de debates ao 
longo do tempo, o fenômeno da criminalidade tem atingido atualmente proporções bem mais 
elevadas, como o caso brasileiro (Nascimento, Pimentel, & Adaid-Castro, 2016). Parte da 
explicação desse fenômeno esteve associada à globalização e ao desenvolvimento 
tecnológico, o que possibilitou o surgimento de outros crimes, como os crimes cibernéticos. 
Ainda assim, diversos crimes comumente reportados permaneceram ocorrendo e estão se 
acentuando, como no caso de homicídios, roubos, tráfico de drogas, violências contra a 
mulher estão sendo praticados com crueldade exacerbada e têm atingido proporções 
alarmantes (Costa, 2005). Para entender a complexidade do fenômeno do crime no Brasil, 
pode-se recorrer a comparação com outras localidades que enfrentaram situações de 
guerra. Neste sentido, as taxas de mortes violentas no Brasil superam as de países que 
passam por conflitos armados. Para se ter ideia, os estados do Rio de Janeiro e São Paulo 
no período de dezembro de 1987 e novembro de 2001 tiveram 3.937 mortes de jovens por 
arma de fogo. Neste mesmo período, nos combates entre Israel e Palestina, 467 
adolescentes foram mortos a bala (Lemgruber, 2004). Ao se verificar a evolução de certos 
tipos criminais no Brasil, Lima e Bueno (2018) relatam que a taxa de mortes violentas 
intencionais foi de 61.597 em 2016 para 63.895 em 2017. O mesmo pode ser visto nos 
casos de roubos e furtos de veículos, cujos números foram de 273.339 em 2016 para 
276.371 em 2017 (Lima & Bueno, 2018). Mesmo diante da complexidade que o caso 
apresenta, no Brasil, cidadãos ordinários, gestores públicos, Policiais Militares, dentre 
outros, pouco podem fazer com vistas à prevenção criminal, em termos práticos e imediatos. 
Segundo Lino e Matsunaga (2018) locais como áreas de prostituição, zonas de tráfico e uso 
de drogas, estacionamentos ou áreas comerciais funcionam como atratores para o 
cometimento de crimes. Isto ocorre tendo em vista que abrigam condições específicas que 
induzem e motivam criminosos a selecionarem alvos no local. Neste estudo ora 
apresentado, o estacionamento público será estudado sob a perspectiva de motoristas, que 
terão sua percepção de segurança avaliada como indicadora de sua atitude segura. Desta 
forma, com vistas a ampliar o foco na prevenção criminal pretende-se com este trabalho 
estudar Atitude Segura de Motoristas em Estacionamento Público, local comumente 
utilizado para cometimento de práticas delituosas, objetivando-se em última análise a 
prevenção criminal. Problema de Pesquisa: É possível identificar se motoristas ao se 
encontrarem em estacionamento público têm percepção de segurança, bem como avaliar a 
condição e estado de segurança em que se encontram, buscando a prevenção criminal? 
Objetivo geral: Identificar o nível de percepção de segurança de motoristas ao integrarem 
um estacionamento público. Objetivos específicos: I. proceder a uma revisão bibliográfica 
sobre percepção de segurança; II. desenvolver e conduzir grupos focais com motoristas 
usuários de estacionamentos públicos; III. gerar itens sobre percepção de segurança; IV. 
testar a qualidade dos itens por meio de avaliações inter-juízes; V. desenvolver uma medida 
de percepção de segurança; VI. testar a medida com motoristas usuários de 
estacionamentos públicos; VII. comparar a percepção de segurança de motoristas usuários 
de estacionamentos com alto e baixo índice de criminalidade no DF. Método: Pretende-se 
realizar esta pesquisa em duas etapas, incluindo 02 (dois) estudos. O primeiro estudo 
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consiste em elaborar um Instrumento de Percepção de Segurança, com base na revisão 
teórica sobre o tema e resultados de grupos focais com motoristas. Para se verificar as 
evidências de validade o instrumento passará pelos processos de análise inter-juízes, 
semântica e verificação do coeficiente de validade de conteúdo (CVC) do instrumento, 
técnica proposta por Hernandez-Nieto (2002), que avalia a concordância entre os juízes. O 
segundo estudo compreende a aplicação do instrumento desenvolvido no Estudo 1 em 
diferentes estacionamentos públicos que variarão segundo características territoriais, tais 
como: locais ermos ou povoados, com diferentes níveis de visibilidade, claro ou escuro, 
contando ou não com sistema de vigilância, elementos estes que quando identificados e 
avaliados servirão como indicadores de nível de periculosidade do estacionamento. 
Resultados Esperados: Do ponto vista teórico, pretende-se contribuir trazendo 
conhecimento relacionado à percepção de atitude segura de motoristas. Nesta fase será 
possível trabalhar o enriquecimento do referencial teórico de modo a trazer ao trabalho 
conhecimento teórico-científico que poderá fundamentar e validar a pesquisa em tela. Do 
ponto de vista prático, busca-se avaliar a percepção de segurança de motoristas como 
indicadora de possíveis ações e de assessoramento de gestores quanto a tomadas de 
decisão no desenvolvimento de políticas de segurança pública no tocante à prevenção 
criminal. 
 
Palavras chave: atitude, percepção, estacionamento, público, prevenção. 
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Introdução: O estudo trata dos riscos psicossociais e sua inter-relação com as causas do 
adoecimento ocupacional e dos acidentes de trabalho. Tem como justificativa a variabilidade 
de conceitos existentes e propagados a respeito dos riscos psicossociais e suas implicações 
para o adoecimento mental e físico do trabalhador, o que dificulta o entendimento a respeito 
das causas dessas doenças, bem como dos acidentes de trabalho, e, consequentemente, o 
estabelecimento do nexo causal e do planejamento de ações de prevenção e mitigação 
desses riscos. Para se chegar nessa temática foi realizada revisão de literatura com intuito 
de se compreender o entendimento a respeito de riscos psicossociais e suas consequências 
no mundo do trabalho. A busca foi feita por periódicos eletrônicos, num período de 20 anos 
(1998 a 2018), na base bibliográfica da CAPES, e dessa busca surgiram inicialmente 131 
artigos publicados entre 2004 e 2018, que abordavam uma diversidade de conceitos sobre 
riscos psicossociais relacionados à Transtornos Mentais e Comportamentais (TMC), e 
apenas dois artigos relacionando esses riscos, de forma indireta, com os acidentes de 
trabalho. Ficou evidente a diversidade conceitual existente na literatura sobre riscos 
psicossociais, além de uma separação entre esses e os acidentes de trabalho. Os estudos 
mostram que em geral são atribuídos como causas desses acidentes os riscos físicos, 
químicos, ergonômicos (tais como ruídos, temperatura, iluminação, agentes químicos, etc.), 
e como causas dos TMC os riscos psicossociais (organização do trabalho, gestão do 
trabalho, etc.). Essa atribuição conceitual linear de causa e efeito faz parecer que há uma 
separação na relação entre os riscos e suas consequências, contudo, a organização do 
trabalho também pode estar na gênese dos acidentes de trabalho. Assim, será defendida, 
neste projeto, a ideia de que as condições físicas fazem parte da própria organização do 
trabalho, caracterizando, assim, um risco psicossocial que pode gerar tanto acidentes 
quanto TMC e outras doenças ocupacionais, uma vez que a base comum dessas doenças é 
uma só: o trabalho. Essa separação entre as causas dos afastamentos por acidentes de 
trabalho e por TMC será questionada, uma vez que essa separação parece existir para fins 
didáticos no mundo do Direito Trabalhista. Para a área do Direito do Trabalho, a separação 
se faz necessária para fins indenizatórios no caso de haver confirmação entre a etiologia do 
acidente e o dano causado no decorrer da atividade laboral. A partir dessas reflexões surgiu 
uma questão: como evidenciar que os riscos psicossociais ensejam a organização do 
trabalho, e esta as condições físicas, e de forma integrada possam aumentar a 
probabilidade de desencadear tanto afastamentos por TMC, quanto por acidentes de 
trabalho, e outras doenças ocupacionais, sem ordem linear de causa e efeito? Parte-se 
então da tese de que tal multiplicidade de conceitos sobre riscos psicossociais corrobore 
para legitimar o modo de produção capitalista, gerar confusão conceitual, dificultar o 
reconhecimento da importância dos riscos psicossociais enquanto riscos ocupacionais que 
englobam a organização do trabalho e as condições físicas, e aumentar a probabilidade de 
gerar adoecimento físico, mental e acidentes no trabalho. Tal reflexão justifica-se uma vez 
que no Brasil os TMC ocupam o terceiro lugar entre as doenças que mais afastam do 
trabalho desde 2003, e segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2002) tende a 
ocupar a primeira posição até 2020, especialmente os transtornos depressivos. As lesões e 
traumatismos (acidentes de trabalho) ocupam o primeiro lugar no rol das causas dos 
afastamentos (superior a 15 dias), e as doenças do sistema osteomuscular ocupam o 
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segundo lugar, mas segundo Mendes, Ghizoni e Araújo (2011) esses dados são 
questionáveis, uma vez que ainda existe grande subnotificação das doenças ocupacionais 
no Brasil, principalmente TMC. Os afastamentos geram custos diretos e indiretos para a 
sociedade como um todo, tanto em termos de saúde para as pessoas, como econômicos 
para empresas e governo. Para discorrer sobre essa ideia, este projeto abordará o trabalho 
como fator central da constituição do ser humano, bem como os riscos psicossociais como 
um fenômeno social e psíquico. Objetivos: Tem-se como objetivo geral analisar os riscos 
psicossociais e suas implicações para a inter-relação das causas de afastamento pelo 
trabalho, tanto por adoecimento quanto por acidentes, e como objetivos específicos 
caracterizar os riscos psicossociais relacionados ao trabalho, analisar as causas de 
afastamento do trabalho por adoecimento e por acidente, identificar os riscos psicossociais 
que estão na base das inter-relações com adoecimento e  acidente de trabalho, e, 
apresentar a abordagem dos riscos psicossociais que inclui os fatores da organização do 
trabalho, do estilo de gestão, do sofrimento e dos danos, estabelecendo relações com os 
afastamentos pelo trabalho. Método: Serão utilizados os pressupostos teóricos e 
metodológicos da Psicodinâmica do Trabalho que lança um olhar sobre o coletivo de 
trabalho e não apenas sobre os trabalhadores individualmente, e entende o sofrimento 
psíquico em situações de trabalho a partir de uma análise da organização do trabalho à qual 
os indivíduos são submetidos (Merlo & Mendes, 2009). Entende-se que o delineamento 
qualitativo se coloca como mais apropriado para este estudo, pois levará ao 
aprofundamento esperado a respeito do entendimento dos significados das ações e 
interações humanas inerentes nas inter-relações, dimensão essa dificilmente alcançada pela 
via da estatística e dos números (Minayo, 2001). Pretende-se realizar um estudo empírico, 
de caráter exploratório e reflexivo-analítico, por proporcionar maior familiarização com o 
problema, com amplo levantamento bibliográfico e análise crítica dos dados coletados, à luz 
da teoria levantada. A amostra será do tipo não probabilística, com escolha deliberada dos 
elementos que a compõem, e de conveniência, onde participarão pessoas que estiverem 
imediatamente e voluntariamente disponíveis, composta pela população-alvo de 
trabalhadores de qualquer setor ou ramo, acometidos por quaisquer doenças ocupacionais 
comprovadamente originárias no ambiente de trabalho, e que estejam classificadas no 
Código Internacional de Doenças (CID), bem como trabalhadores que sofreram acidentes de 
trabalho (típicos ou de trajeto). Para a coleta de dados pretende-se realizar entrevistas 
semiestruturadas usando um roteiro com questões predefinidas como guia. As entrevistas 
serão gravadas mediante prévio consentimento dos entrevistados e transcritas 
posteriormente. Para as entrevistas e análise dos dados pretende-se fazer uso de dois 
métodos: Método Biográfico – Histórias de Vida (Moriña, 2017), e Análise de Conteúdo 
(Bardin, 2016). Em termos de número de participantes a amostra deverá estar composta por 
25 trabalhadores aproximadamente, conforme critério estabelecido por Bauer e Gaskell 
(2002) para pesquisas qualitativas. Mas para estabelecer o tamanho final da amostra será 
utilizado o processo de amostragem por saturação teórica (Fontanella et al., 2011) 
objetivando a transparência quanto a dimensão ética que ajuda a evidenciar o rigor 
empregado em uma investigação científica. Resultados esperados e implicações: Espera-se 
que este estudo preencha uma lacuna teórica e aplicada no que diz respeito ao conceito de 
riscos psicossociais e sua inter-relação com o adoecimento mental, físico e acidentes de 
trabalho, podendo assim contribuir para um melhor planejamento de ações de prevenção de 
doenças ocupacionais, formulação de políticas de promoção de saúde, e melhor 
entendimento sobre o estabelecimento de nexo causal e subnotificação dessas doenças. 
Quanto à lacuna metodológica acredita-se que o Método Biográfico - Histórias de Vida, em 
particular, poderá ampliar as formas de se conhecer os fenômenos da vida através de um 
modo de pesquisa científica que inclui a subjetividade no processo de compreensão da 
realidade. 
 
Palavras chave: Riscos Psicossociais, Organização do Trabalho, Acidentes de Trabalho, 
Doenças Ocupacionais 
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Introdução: O estudo da ética nas organizações tem sua importância fundamentada em um 
contexto atual de frequentes condutas antiéticas que culminam em notórios impactos 
organizacionais (Almeida, Den Hartog, & Porto, 2018; Lu & Lin, 2014). O papel 
preponderante que os líderes apresentam para a promulgação de condutas éticas na 
organização é evidenciado pela associação positiva entre a liderança ética e a tomada de 
decisão ética pelos trabalhadores, vez que esses líderes representam um modelo de 
comportamento ético aos seus subordinados e, ainda, os recompensam por tais 
comportamentos (Almeida et al., 2018). De forma semelhante, a justiça organizacional, que 
consiste na justiça percebida a partir das trocas entre o indivíduo e seus pares, 
subordinados, superiores e a própria organização, também se associa positivamente ao 
comportamento ético dos trabalhadores. Assim, indivíduos com forte percepção de justiça 
evidenciam mais comportamentos de cidadania e menos comportamentos contraprodutivos 
(Koopman, Scott, Matta, Conlon, & Dennerlein, 2019). A percepção de justiça organizacional 
também tem sido positivamente relacionada com a liderança ética (Koopman et al., 2019; 
Xu, Loi, & Ngo, 2016). Contudo, apesar de pesquisa na área sugerir que a relação entre a 
liderança ética e os comportamentos dos trabalhadores deve ser diretamente mediada por 
variáveis latentes organizacionais, como a percepção de justiça, pesquisas com esse foco 
ainda carecem de desenvolvimento (Yanik, 2018). Esta lacuna no campo dos processos 
subjacentes à liderança ética no que tange à sua relação com os comportamentos dos 
trabalhadores nas organizações evidencia a necessidade de se investigar acerca do papel 
mediador da justiça organizacional na relação entre a liderança ética e os comportamentos 
antiéticos dos trabalhadores. 
 
Objetivo: Analisar o papel mediador da percepção de justiça organizacional grupal na 
relação entre a liderança ética e o comportamento antiético do grupo. Para tanto, pretende-
se (1) analisar como a liderança ética se relaciona aos comportamentos antiéticos do grupo; 
(2) analisar a relação entre a liderança ética e as dimensões de percepção de justiça do 
grupo; e (3) analisar como as diferentes dimensões da percepção de justiça se relacionam 
ao comportamento antiético do grupo. Diante disso, esta pesquisa se baseia nas seguintes 
hipóteses:  
H1: Quanto mais forte for a liderança ética, menos comportamentos antiéticos serão 
apresentados pelo grupo de liderados; 
H2: A liderança ética se relaciona positivamente com as dimensões de percepção de justiça 
do grupo de liderados; 
H3: As dimensões de percepção de justiça do grupo se relacionam negativamente com os 
comportamentos antiéticos do grupo; 
H4: A percepção de justiça exercerá uma mediação parcial na relação entre a liderança 
ética e o comportamento antiético dos liderados. 
 
Método: Para atingir os objetivos desta pesquisa correlacional de corte transversal, o 
número amostral foi baseado na análise de poder, estimado por meio do programa G-Power 
3.1, considerando o tamanho de efeito de 0,26 (Mayer, Aquino, Greenbaum, & Kuenzi, 
2012), o poder do teste de 0,80 e o α de 0,05, culminando em uma amostra de 78 grupos. 
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Considerando a taxa de mortalidade presente na coleta de dados, este estudo se propõe a 
utilizar uma amostra de 160 grupos de trabalho, pertencentes a 3 diferentes organizações. 
Para compor a amostra, todas as unidades de trabalho serão convidadas a participar. 
Contudo, para a análise dos dados, serão consideradas apenas aquelas que são compostas 
por, no mínimo, 3 funcionários, além do líder formalmente instituído. A utilização desse 
critério resultará em uma amostra por conveniência de 480 funcionários. 
O construto da liderança ética será mensurado por meio da Escala de Liderança Ética no 
Trabalho – ELET, que consiste em uma adaptação ao contexto brasileiro (Almeida et al., 
2018), apresentando evidências de validade da escala original, Ethical Leadership at Work 
(Kalshoven et al., 2011). A estrutura final da escala adaptada conta com 29 itens, 
distribuídos entre sete fatores e organizados em uma escala Likert variando entre 1 (Nunca 
se comporta dessa forma) a 5 (Sempre se comporta dessa forma). A mensuração dos 
comportamentos antiéticos dos trabalhadores será realizada por meio da Observed 
Unethical Behavior Scale (MacLean, Litzky, & Holderness, 2015), que consiste em uma 
adaptação da escala apresentada por Treviño e Weaver (2001). Esta escala se encontra em 
etapa final de tradução e busca de evidências de validade para o contexto brasileiro. A 
escala apresentada por MacLean et al. (2015) é composta por 8 itens em uma estrutura 
unifatorial, sobre os quais os respondentes são solicitados a informar quanto à frequência, 
durante o último ano, com que observaram comportamentos antiéticos dos outros, variando 
de 1 (Never) a 5 (Frequently). Para possibilitar a emersão desse construto em nível de 
grupo, todos os itens apresentarão uma modificação no referencial, passando a se referirem 
ao grupo. Para avaliar a percepção de justiça, será utilizada a Escala de Percepção de 
Justiça de Colquitt (2001), adaptada ao contexto nacional pelo estudo de Assmar et al. 
(2002), encontrando evidências de validade em amostras brasileiras. Esta é uma escala 
Likert de 5 pontos (variando de “nunca” a “sempre”), composta por 20 itens, distribuídos por 
quatro dimensões. Todos os itens da escala adaptada apresentarão modificação no 
referencial, de forma que passem a se referir ao grupo.  
A coleta de dados ocorrerá por meio de dois questionários, com aplicações previstas entre o 
mês de outubro e novembro de 2019. Para tanto, cada organização será contatada visando 
à explicação e sensibilização quanto ao tema da pesquisa, e oferecendo pela participação 
um relatório geral a respeito dos dados coletados, respeitando o sigilo em relação aos 
participantes. Será solicitado o organograma institucional, a fim de conhecer a dinâmica 
hierárquica e possibilitar a composição amostral. Em seguida, os líderes de cada grupo 
serão contatados, assegurados quanto ao sigilo da pesquisa e solicitados a convidarem 
seus subordinados para participação na pesquisa. Os questionários serão enviados a todos 
os participantes em dois momentos distintos, respeitando-se o intervalo de uma semana 
entre o envio do primeiro e do segundo, de modo a evitar o viés do método comum 
(Podsakoff, MacKenzie, & Podsakoff, 2012). Primeiramente, será enviado aos liderados, via 
e-mail, o link do questionário contendo a Escala de Liderança Ética no Trabalho. Após uma 
semana, será enviado a todos os participantes (líderes e liderados) um questionário 
contendo a Escala de Percepção de Justiça e a Observed Unethical Behavior Scale, além 
de dados de contexto e sociodemográficos. Todos os questionários direcionados aos líderes 
e aos liderados apresentarão uma codificação, de forma a possibilitar identificá-los para fins 
de pareamento e de emersão das variáveis em nível de grupo. 
A análise fatorial confirmatória será conduzida para se obter evidências de validade para 
cada instrumento. Em seguida, todas as escalas terão a confiabilidade de suas dimensões 
avaliadas por meio do cálculo do coeficiente Alpha de Cronbach e da magnitude da 
correlação item total. Para a emersão (por composição) das variáveis Liderança Ética, 
Percepção de Justiça Organizacional do grupo e Comportamento Antiético do grupo, serão 
verificadas a variância das respostas entre as diferentes equipes (por meio do coeficiente de 
correlação intraclasse - ICC) e a similaridade das respostas entre os membros de uma 
mesma equipe (por meio do ADMD). Para a realização da agregação, será verificada, 
também, a existência de número suficiente de respondentes por unidade, de forma a refletir 
um fenômeno em nível de grupo. Quanto a esse fator, tem-se como indicação o montante 
de três a cinco respostas, sendo este valor suficiente para agregar medidas em nível de 
grupo (Priesemuth, Arnaud, & Schminke, 2013). Assim, consideraremos para o presente 
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estudo apenas grupos com três ou mais respondentes além do líder formalmente instituído. 
Atendidos esses pressupostos, serão realizadas as agregações das respostas dos membros 
em nível de grupo para cada variável. As relações entre as variáveis do estudo serão 
analisadas por meio da regressão múltipla hierárquica. As análises serão realizadas em 
nível de grupo. 
Resultados esperados e implicações: Espera-se que essa pesquisa possa contribuir 
teoricamente, uma vez que o estudo da percepção de justiça do grupo como mediadora da 
relação entre liderança ética e comportamentos antiéticos do grupo possibilitará a 
compreensão acerca dos processos subjacentes aos efeitos da liderança ética, 
evidenciando seu papel desempenhado em nível de grupo. Ademais, esse trabalho contribui 
com a elucidação quanto ao processo de emersão da percepção de justiça e dos 
comportamentos antiéticos em nível grupal, contribuindo para a literatura da área. O 
presente estudo pretende contribuir, também, para a prática organizacional, uma vez que 
muitas decisões no contexto organizacional são tomadas em grupo (Treviño, Den 
Nieuwenboer, & Kish-Gephart, 2014). Nesse sentido, os resultados obtidos contribuirão para 
a atuação estratégica de gestão de pessoas em nível de grupo, visando lidar com o 
fenômeno de comportamentos antiéticos de forma mais assertiva, uma vez que serão 
evidenciadas sob quais variáveis espera-se maior efeito sob os comportamentos antiéticos 
dos trabalhadores, mitigando-os com maior eficácia. 
 
Palavras chave: Liderança Ética, Percepção de Justiça Organizacional, Comportamento 
Antiético, Grupos de trabalho. 
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Introdução: A mudança organizacional é definida como um conjunto de eventos que ocorrem 
dentro da organização e que despertam reações nos indivíduos que a compõem (Neiva e 
Paz, 2012). As mudanças advêm de fatores internos e/ou externos à instituição, que possam 
trazer consequências positivas ou negativas para os resultados organizacionais. Existem 
autores como Peccei, Giangreco e Sebastiano (2011) e Bono, Glomb e Shen et al (2013) 
que abordam o processo de transformação nas instituições sob o viés do trabalhador, 
avaliando seu impacto na saúde física e mental e no comportamento destes, com ênfase no 
estresse como consequência. Dessa forma evidencia-se a necessidade de se pensar nas 
mudanças organizacionais com estratégias que protejam o trabalhador das consequências 
negativas desta, caso contrário seria certo o fracasso da mudança proposta (Seijts e 
Roberto, 2011). A mudança organizacional é tida como um momento de alterações que 
repercutem no trabalhador, produzindo reações emocionais, cognitivas e comportamentais 
(Piderit, 2000). Dessa forma, considera-se que as modificações no ambiente de trabalho 
seriam uma variável indutora de estresse nos indivíduos, em que o estresse ou as 
consequências dele poderia(m) ser minimizado(as) quando os sujeitos desenvolvessem 
estratégias de enfrentamento (coping). O estresse ocupacional surge quando as exigências 
do trabalho não correspondem às capacidades, aos recursos e às necessidades do 
trabalhador (Hungulo, 2019). Já o coping trata-se das estratégias de enfrentamento que a 
pessoa desenvolve frente a situação estressora. Assim têm-se que as estratégias de coping 
são fundamentais para reduzir os danos e custos que o estresse (aqui fruto do processo de 
mudança vivido) pode causar no indivíduo (Hassard et al, 2017). Diante disso, será feita a 
avaliação longitudinal – durante dois anos, em intervalos trimestrais – dos fatores 
estressores e das estratégias de coping utilizadas por Agentes do Sistema de Internação 
Socioeducativa do Distrito Federal, durante a implantação de um programa de mudanças 
organizacionais. Serão ainda monitoradas as variáveis de contexto que caracterizam as 
mudanças, como as intervenções conforme a intensidade, o grau de risco e o ritmo delas, 
por meio de entrevistas e escalas. Com isso, o objetivo geral deste estudo é avaliar o 
estresse e as estratégias de coping durante a implementação de um programa de mudanças 
organizacionais no sistema de internação socioeducativa do DF?. Os objetivos específicos 
são: monitorar as variáveis que caracterizam o processo de mudanças organizacionais 
(como as intervenções realizadas, a intensidade da mudança, o grau de risco e o ritmo das 
intervenções); identificar estratégias de coping no processo de mudança; e analisar os 
fatores estressores e o estresse durante tal processo. No método, será estabelecida 
amostra a partir dos agentes socioeducativos lotados em Centros de Internação 
Socioeducativas do Distrito Federal. Esses profissionais trabalham em instituições de 
recolhimento de jovens em conflito com a lei e que cumprem medidas socioeducativas, 
como previsto nos arts. 112 a 130 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (Lei n. 
8.069, 1990). De 2016 a 2022, foram iniciadas e são previstas mudanças organizacionais no 
contexto destes como alterações na gestão, entrada de novos servidores (novos agentes) e 
inauguração de novas unidades de internação, o que leva ao remanejamento de pessoal. 
Isso se deve à implementação do novo plano de carreira aprovado em 2014. Como 
instrumentos e no intuito de avaliar a intensidade das intervenções realizadas, os graus de 
riscos e o ritmo das intervenções do programa de mudança organizacional, será utilizada a 
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Escala de Atributos de Mudança Organizacional (Nery & Neiva, 2015), que possui estrutura 
bifatorial. O primeiro fator versa acerca do entendimento dos indivíduos quanto a 
preparações prévias à mudança (planejamento, preparação e experiências anteriores), e o 
segundo sobre como eles interpretam os aspectos decorrentes da implantação da mudança, 
que podem afetar a organização e os próprios empregados. A fim de avaliar os fatores 
estressores no ambiente de trabalho, será construída e utilizada a Escala de Fatores de 
Estresse para Agentes Socioeducativos em Centros de Internação (EEASE). No que tange à 
mensuração do coping, será utilizada a Escala de Coping Ocupacional (ECO) desenvolvida 
por Latack (1986) e traduzida e validada para a língua portuguesa por Pinheiro, Troccoli e 
Tamayo (2003).  Serão ainda realizadas entrevistas trimestrais com o objetivo de monitorar 
outras características do contexto de mudança organizacional que possam influenciar no 
desenvolvimento de estresse e de estratégias de coping. No procedimento de coleta de 
dados, serão aplicadas as escalas e as entrevistas trimestralmente por um período de dois 
anos – como já mencionado –, a participação será voluntária e serão convidados a participar 
da pesquisa os agentes de todos os oito centros de internação do Distrito Federal. Além 
disso, para fim de comparação serão ainda aplicados em agentes do Centro de Atendimento 
de Liberdade Assistida. Em tempo, a diferença entre ambos é que os agentes de internação 
trabalham em regime de plantão, lidam com jovens que infringiram leis mais graves e/ou é 
recorrente no ato e possuem uma rotina de atuação própria do contexto de internação como 
realizar escolta e revistas. Já os agentes que atuam em centros de liberdade assistida 
trabalham em regime de expediente e atendem jovens que infringiram leis mais leve ou 
cumpre primeira medida (foram pegos pela primeira vez). Na análise de dados serão 
realizadas análises fatoriais confirmatórias (AFC) para os instrumentos já existentes, além 
de análise fatorial exploratória (AFE) e confirmatória (AFC) para o instrumento em validação. 
Em todos os casos serão verificados confiabilidade e indicadores de ajuste, no intuito de 
alcance de estrutura psicométrica satisfatória, como também validades fatorial, convergente 
e discriminante. Será mensurada a relação entre as variáveis – através de regressões 
múltiplas, a fim de constatar as mudanças ocorridas nos dois grupos ao longo do tempo. 
Resultados esperados: Pretende-se, com este projeto, contribuir academicamente para 
estudos sobre a mudança organizacional, com foco em alterações que apresentam 
consequências a curto e longo prazo. Tem-se a intenção de colaborar com a produção de 
conhecimento, diante da necessidade teórica, empírica e documental atinentes às lacunas 
que existem na produção sobre mudança organizacional. Espera-se fornecer, assim, meios 
para maior desenvolvimento dessa área de estudos, considerando que a produção 
acadêmica sobre o tema é mínima e predominantemente estrangeira; portanto, um estudo 
empírico no contexto nacional se faz relevante. O formato de delineamento longitudinal não 
é algo frequente. A possibilidade de realizar um estudo com tal corte demonstra progresso e 
a possibilidade de se refletir sobre o uso do método, mapeando as dificuldades e as 
vantagens dele, o que auxilia pesquisadores que tenham a intenção de utilizá-lo no futuro. 
Ao considerar que a mudança organizacional é um processo, ou seja, algo que se estende 
para além da modificação pontual de determinado aspecto, o trabalho com o corte 
longitudinal privilegia a compreensão da mudança como um fator prolongado. Será possível 
contribuir para a gestão de pessoas com um diferencial competitivo das organizações, além 
de ser um ativo indispensável para o bom funcionamento delas. Poderá, ainda, contribuir 
para a reestruturação dos processos de mudança, a partir da premissa de que as alterações 
observadas nas instituições têm impacto nos sujeitos que a compõem. Convém salientar 
que, ao estudar estresse e coping, implicitamente se discute sobre saúde e adoecimento do 
trabalhador. 
 
Palavras chave: estresse no trabalho, coping, mudança organizacional, agente 
socioeducativo. 
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Introdução: Por que algumas pessoas ajudam desconhecidos e outras não? Que 
características pessoais podem levar ao comportamento de ajuda? Quando essas pessoas 
estão mais propensas a ajudar? A questão sobre quais características disposicionais e 
situacionais levam a um comportamento prosocial é antiga em psicologia social. Dovidio, 
Piliavin, Schoreder e Penner (2017) explicam que a variação do comportamento de uma 
pessoa depende da força da demanda da situação, isto é, em situações em que existam 
informações claras e não ambíguas sobre como ela deveria se comportar, características 
pessoais não terão tanta influência na causa de um comportamento. Entretanto, quando 
essas informações ambientais são fracas e as normas sobre como se espera que uma 
pessoa aja são ambíguas, características de personalidade serão as principais 
antecedentes do comportamento. Nesse aspecto surge a necessidade de entender que 
características pessoais poderiam levar a certos tipos de comportamento, em especial o 
comportamento prosocial. Além das informações com respeito a ambiguidade da situação 
afetarem o comportamento, a moralidade, de igual forma, também influencia, já que 
funciona como um conjunto de mecanismos que trabalham juntos para regular o egoísmo e 
fazer a vida cooperativa algo possível (Haidt & Kesebir, 2010). A moralidade provê uma 
sensação de certeza aos indivíduos ao dar instruções claras, consistentes e amplamente 
aplicáveis sobre como se comportar e como avaliar o comportamento de outros (Federico, 
Ekstrom, Tagar & Williams, 2016), regulando as interações sociais de um indivíduo com 
outros em direção à cooperação (Tomasello & Vaish, 2013) Por outro lado, Simpson e Willer 
(2015) argumentam que sanções morais criam ambiguidade na motivação de cada pessoa 
em ter um comportamento prosocial, enquanto Forsberg, Nilsson e Jørgensen (2018) 
demonstram que a busca por conhecimento definitivo acentua a dicotomização de 
indivíduos em categorias, o que poderia levar a comportamentos preconceituosos.  
A moralidade, estudada a partir da abordagem dos Fundamentos Morais, de Haidt e Joseph 
(2004), categoriza reações emocionais intuitivas e automáticas que comumente ocorrem em 
julgamentos morais, e propõe cinco domínios para explicar essas reações e ajudar a 
entender as diferenças entre grupos, divididos em fundamentos individualizantes 
(individuality) e fundamentos de ligação (binding). Os fundamentos individualizantes 
consistem em: a) dano/cuidado, que inclui preocupações sobre crueldade, sofrimento de 
outros, compaixão, cuidado e bondade; b) justiça/reciprocidade, que concerne ao tratamento 
injusto, igualdade, traição e direitos individuais; c) pertencimento/lealdade, que diz respeito 
às obrigações com o grupo e auto-sacrificio. Os fundamentos de ligação dizem respeito à: 
(a) autoridade/respeito que se refere à ordem social, obrigação para conformar-se com 
relações hierárquicas e obediência a tradição e a autoridade, e por fim; (b) 
pureza/santidade, referente a sensibilidade ao contágio, tanto físico como espiritual, auto-
controle e inocência (Haidt & Joseph, 2007; Wheeler, McGrath & Haslam, 2019). 
Os fundamentos morais dos indivíduos vêm recentemente sendo associados a fenômenos 
relacionados à necessidade intrínseca por certeza, como é o caso da need for closure 
(NFC). Esse conceito refere-se à necessidade motivacional de uma pessoa por qualquer 
resposta a qualquer tópico, em detrimento a ambiguidade. Foi proposto por Kruglanski 
(1989), e é um conceito que também vem sendo relacionado com fenômenos como o 
fundamentalismo religioso, autoritarismo, preconceito e hostilidade. Concerne à tendência 
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individual a preferir ordem e estrutura na vida, a sentir desconforto com situações ambíguas 
e preferir a previsibilidade, além do sentimento de urgência em tomar decisões finais e não 
desejar que estas sejam confrontadas, podendo variar de situação para situação (Webster & 
Kruglanski, 1994). Federico et al. (2016) acharam evidência de que indivíduos com baixo 
NFC demonstrariam menor adesão a fundamentos de ligação, enquanto indivíduos com alto 
NFC endossariam a ambos os fundamentos, de ligação e individualizantes, devido ao 
desejo por coesão grupal que pessoas com NFC alto geralmente são associadas, ademais 
de se submeterem com mais facilidade a autoridades e a hostilizarem membros do 
exogrupo com mais frequência. Com respeito ao comportamento prosocial, definido por 
Dovidio et. al (2017) como uma ampla categoria de ações definidas pela sociedade como 
benéficas para outras pessoas e para o sistema político, que implica na existência de um 
benfeitor e de um recipiente dos benefícios, são escassos os estudos que associam estes à 
NFC, por ser um fenômeno mais frequentemente associado a comportamentos hostis e 
preconceituosos. Shteynberg, Gelfand, Imai, Mayer e Bell (2017) encontraram que o 
tratamento justo com outras pessoas está ligado a pessoas com baixos níveis de NFC. Por 
outro lado, Dugas et al. (2017) encontraram que maiores níveis de NFC indicam tendências 
a glorificar membros do endogrupo, percebê-los como vítimas, e em contrapartida, favorece 
a que os indivíduos se sintam no direito moral de agredir ou hostilizar membros do 
exogrupo. Entretanto, Gribbins e Vandenberg (2011) não encontraram uma relação direta 
entre NFC e comportamentos de ajuda a membros do endogrupo, o que evidencia a 
necessidade de se estudar mais a fundo se existe um papel moderador da NFC sobre a 
relação entre fundamentos morais e comportamento prosocial. Objetivo: O objetivo geral da 
presente pesquisa é avaliar o papel moderador da NFC sobre a relação entre fundamentos 
morais e comportamento prosocial por meio de dois estudos, um correlacional e outro 
experimental. Para isso, será realizada primeiramente a adaptação e validação para o 
contexto brasileiro da escala breve de NFC. Método: O Estudo 1 terá como objetivos 
específicos adaptar e produzir evidências de validade para a cultura brasileira da escala 
breve de NFC (α = 0,87) proposta por Roets e Van Hiel (2011), além de analisar as 
correlações entre Fundamentos Morais e Prosocialidade, entre Fundamentos Morais e NFC, 
entre NFC e Prosocialidade, e a relação de moderação de NFC sobre Fundamentos Morais 
e Prosocialidade. Será utilizada uma amostra de aproximadamente 400 participantes, entre 
18 e 60 anos, tomados por conveniência, a partir de um questionário online.  Ademais, serão 
aplicados o questionário sobre fundamentos morais (Silvino et al., 2016), para verificar a 
predominância de fundamentos individualizantes (α = 0,87) ou coesivos (α = 0,91) na 
amostra, a escala de consideração empática (α = 0,75) do Índice de Reatividade 
Interpessoal (Sampaio, Guimarães, dos Santos, Formiga & Menezes, 2011), e a escala de 
altruísmo auto relatado (α = 0,77) da Bateria de Personalidade Prosocial (Rabelo & Pilati, 
2013). Também serão aplicadas as escalas de autoritarismo de direita (α = 0,96)  (Villanova, 
De Sousa, Koller & Costa, 2018), orientação a dominância social (α = 0,83) (Fernandes, 
Costa, Camino & Mendoza, 2007) e o cognitive reflection test, versão 2 (Thomson & 
Oppenheimer, 2016) para verificação de validades convergentes e divergentes, e serão 
tomados dados demográficos. Para a análise dos dados, será utilizado o programa 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 24.0. Serão realizadas análises 
fatoriais exploratórias e confirmatórias para verificar a estrutura fatorial da escala de NFC, 
correlações de Pearson para análise das relações diretas entre as escalas, e regressão 
linear múltipla para verificar a moderação de NFC sobre os fundamentos morais e as 
escalas de prosocialidade. Para o Estudo 2, pretende-se testar a moderação da NFC 
experimentalmente. Para isso, voluntários serão selecionados para completar a tarefa de 
priming de incerteza pessoal de Van den Bos (2001), após serem divididos entre grupo 
controle e grupo experimental, em que terão que responder às seguintes perguntas abertas: 
(1) Por favor, descreva brevemente as emoções que o pensamento de estar incerto sobre 
algo desperta em você, e (2) Por favor, escreva abaixo, o mais especificamente possível, o 
que você acha que acontece com você fisicamente quando você se sente incerto sobre 
algo. Os participantes do grupo controle responderão às perguntas (1) Por favor, descreva 
brevemente as emoções que o pensamento de assistir TV despertam em você, e (2) Por 
favor, escreva abaixo, o mais especificamente possível, o que você acha que acontece com 
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você fisicamente quando você assiste TV. Após o priming, os participantes serão instruídos 
a completar a Escala de Afetos Positivos e Negativos (PANAS) (Terracciano, McCrae, & 
Costa, 2003, adaptado por Galinha & Pais-Ribeiro, 2005) como tarefa filler, já que segundo 
Brizi et al. (2016), os efeitos da incerteza pessoal são ativados com uma demora. Em 
sequência, os participantes terão que realizar o jogo do Dilema do Prisioneiro, para que seja 
observado em que medida escolhem cooperar, e isso servirá como medida de 
comportamento prosocial. Ambos os grupos, ademais, terão que responder ao Questionário 
de Fundamentos Morais e à escala breve de NFC, adaptada no Estudo 1. Resultados 
esperados e implicações:  Espera-se que o estudo possa contribuir para o início dos estudos 
sobre NFC no âmbito nacional, ademais de contribuir para a continuação dos estudos 
transculturais sobre a teoria dos fundamentos morais e ajudar a preencher a lacuna na 
literatura que versa sobre NFC e comportamentos adaptativos. 
 
Palavras-chave: Need For Closure, Fundamentos Morais, Comportamento Prosocial, 
Incerteza 
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Introdução: Por que escolhemos liderar? Este é o questionamento que embasa a literatura 
de motivação para liderar (Motivation to Lead ou MTL), constructo proposto por Chan e 
Drasgow (2001) e definido como um estado afetivo que impacta a intensidade e a 
persistência dos esforços de um indivíduo para assumir papéis e responsabilidades 
relacionadas à liderança. Autores têm ampliado a investigação de aspectos que podem 
influenciar este tipo de motivação, destacando a relevância de variáveis individuais como 
antecedentes do fenômeno (Badura et al, 2019). No entanto, o desenvolvimento de 
liderança é um processo que depende de oportunidades e condições contextuais (Popper & 
Mayseless, 2007) e os estudos deveriam ser ampliados nessa direção. Ao realizar uma 
revisão de literatura na base de periódicos da CAPES, foram identificados 42 estudos que 
abordaram o constructo, dentre os quais apenas oito incluíram variáveis situacionais em 
suas investigações, evidenciando uma importante lacuna da produção de conhecimento na 
área. Sob esta ótica, o presente trabalho abordará a relação da MTL com duas variáveis 
relacionadas ao contexto: desenho do trabalho e segurança psicológica. A literatura 
apresenta o desenho do trabalho como um forte preditor da motivação para o trabalho 
(Parker, Morgeson e Johns, 2017). Trata-se de uma variável ambiental que abarca atributos 
relacionados às tarefas desempenhadas pelo indivíduo e ao ambiente social em que ele 
está inserido (Morgeson & Humphrey, 2006). A segurança psicológica é uma variável que se 
refere à avaliação do sujeito sobre seu contexto. Definida como a percepção do individuo do 
quanto ele se sente confortável para atuar no ambiente organizacional, sem medo de 
consequências negativas para sua autoimagem, seu status e sua carreira, trata-se de uma 
variável frequentemente relacionada a atitudes positivas do empregado frente à organização 
(Newman et al, 2017). Objetivos: O estudo proposto tem como objetivo geral identificar o 
papel do desenho do trabalho e da percepção de segurança psicológica na emergência e na 
eficácia da liderança, por meio da MTL. Para atingir o objetivo, serão conduzidos três 
estudos, cujos objetivos específicos são: (1) construir e buscar evidências de validade para 
um novo instrumento de MTL, ampliando e refinando o modelo teórico subjacente, (2) 
identificar a influência do desenho do trabalho e da percepção de segurança psicológica na 
emergência de liderança, por meio da MTL e (3) identificar a influência do desenho do 
trabalho e da percepção de segurança psicológica na eficácia de liderança, por meio da 
MTL. Destaca-se que o estudo dois terá foco no papel da MTL em não líderes, enquanto o 
estudo três abordará o impacto da MTL na atuação de profissionais que ocupam cargos 
gerenciais. Método: O método do primeiro estudo foi delineado com base nas orientações 
de Hinkin (1998). Na primeira etapa, serão conduzidas entrevistas com, pelo menos, vinte 
profissionais, questionando sobre motivos relacionados à vontade por assumir papéis de 
liderança. A amostra contará com participantes com e sem cargos de liderança formal. Os 
dados serão analisados por meio de análise de conteúdo, a luz de teorias mais atuais de 
motivação. A partir desta análise inicial, serão elaborados itens para avaliação da MTL. Os 
itens serão, submetidos a uma análise de juízes, visando à eliminação de inconsistências 
teóricas. Em seguida, será conduzida uma avaliação semântica, visando reduzir 
ambiguidades nos itens. Por fim, a escala será aplicada, virtualmente, por meio do 
procedimento “bola de neve”. A amostra desta etapa será de, pelo menos, cinco 
respondentes por item (Laros, 2012). Para análise dos dados obtidos, será conduzida uma 
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análise fatorial exploratória, visando analisar a estrutura do instrumento. A confiabilidade dos 
fatores resultantes será acessada por meio do cálculo do Alfa de Cronbach e do Lambda 2 
de Guttman. No segundo estudo, será realizada uma coleta de dados com, pelo menos, 100 
profissionais que não estão atualmente em cargos gerenciais. A adequação da amostra foi 
verificada por meio do GPower, que indicou que, para um tamanho de efeito moderado 
(Badura et al, 2019), com os parâmetros Alfa = 0,05, Poder do teste = 0,80 e seis 
antecedentes, um tamanho de amostra de 75 respondentes seria suficiente. O instrumento 
de coleta de dados será encaminhado, por meio da intranet da organização participante, em 
dois momentos diferentes. Num primeiro momento, serão coletados dados relativos às 
variáveis: percepção do desenho do trabalho (das lideranças e individual), percepção de 
segurança psicológica e MTL. Após seis meses, serão coletados dados acerca da 
emergência de liderança formal, da MTL e das variáveis controle, a saber: personalidade, 
tempo de experiência e autoeficácia. Para acessar o desenho de trabalho será ultizada a 
versão em português (Borges-Andrade et al, 2019) do Work Design Questionnaire 
(Morgeson & Humphrey, 2006). Serão acessados os fatores: autonomia, variedade de 
competências, significado do trabalho, processamento de informações e interdependência, 
totalizando 32 itens. Para cada item, o respondente deverá avaliar o quanto a característica 
descrita se aplica ao seu trabalho e ao trabalho dos líderes da organização, em duas 
colunas diferentes. A segurança psicológica será acessada pela tradução de Ramalho 
(2019) da Team Learning and Psychological Safety Survey (Edmondson, 1999), com 
estrutura unifatorial, composta por seis itens. Ambos os instrumentos são avaliados por meio 
de uma escala Likert de concordância. Após seis meses, a emergência de liderança será 
acessada por duas perguntas com respostas dicotômicas (sim ou não), nas quais será 
questionado se o profissional teve oportunidade de assumir papéis de liderança formal nos 
últimos seis meses e, caso positivo, se ele aceitou a oportunidade. Por fim, a MTL será 
mensurada, em ambos os momentos, pelo instrumento construído no primeiro estudo. Para 
acessar as variáveis controle serão utilizados os instrumentos a seguir: Escala Reduzida 
dos Cinco Grandes Fatores de Personalidade (Natividade & Hutz, 2015), composto de 20 
itens, distribuídos em cinco fatores (abertura, conscienciosidade, extroversão, 
agradabilidade e neuroticismo) e Escala de autoeficácia para liderar de Chan e Drasgow 
(2001), composta de um único fator com de 6 itens. Ambas as escalas são respondidas em 
uma escala Likert de concordância. Por fim, será solicitado aos respondentes que indiquem, 
em anos, seu tempo de experiência total e seu tempo de experiência em cargos de 
liderança. O estudo três contará com procedimentos e os instrumentos de coleta de dados 
similares aos descritos para o estudo anterior, com alguns ajustes, detalhados a seguir. A 
coleta será conduzida com, no mínimo, 75 líderes. Conforme descrito anteriormente, a 
adequação deste tamanho amostral foi avaliada por meio do GPower. O desenho de 
trabalho, a MTL e a percepção de segurança psicológica serão acessados no momento um, 
com os mesmos instrumentos descritos anteriormente. Destaca-se que serão coletados 
apenas os dados referentes ao desenho do trabalho individual, ou seja, do próprio líder. Seis 
meses após a primeira coleta, as variáveis controladas serão acessadas, utilizando-se dos 
instrumentos descritos anteriormente. Ressalta-se que dados relativos à MTL também serão 
coletados neste momento. Por fim, para acessar a variável eficácia de liderança, será 
realizado um processo de emersão a partir das respostas fornecidas pelos subordinados de 
cada líder a uma escala de dois itens, que vem sendo utilizada com sucesso para acessar o 
constructo (Hassan et al, 2013). Para inclusão na amostra é necessário que o líder seja 
avaliado por, pelo menos, três de seus subordinados. A adequação da emersão será 
analisada com base no Índice de Correlação Intraclasse (ICC) e na medida de ADMD. A 
análise de dados dos dois últimos estudos será conduzida por meio de análise fatorial 
confirmatória e regressão hierárquica. Destaca-se que, em todos os instrumentos de coleta, 
serão incluídos itens relativos aos dados sóciodemográficos, abarcando idade, sexo e área 
de lotação. As respostas fornecidas quanto à área de lotação serão utilizadas para parear as 
respostas de líderes e liderados, viabilizando a operacionalização da emersão proposta no 
método do estudo três. Resultados esperados e implicações: Os resultados deste trabalho 
irão contribuir com a literatura acadêmica em, pelo menos, três aspectos. Primeiramente, 
será possível ampliar e fortalecer o suporte teórico do modelo da MTL, ao integrá-lo com 
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teorias recentes de motivação. Destaca-se que a investigação empírica do fenômeno tem 
evidenciado dificuldades em replicar as dimensões teóricas propostas no modelo (Bobbio & 
Rattazzi, 2006), reforçando a necessidade de revisitar suas bases teóricas. Uma segunda 
contribuição será a análise de antecedentes da MTL relacionados ao contexto. Conforme 
supracitado, esta é uma importante lacuna da literatura acerca do tema. Outra limitação dos 
trabalhos da área é o foco excessivo na investigação dos antecedentes do fenômeno, em 
detrimento de seus consequentes. Desta forma, a terceira contribuição do presente trabalho 
será a realização de uma análise mais completa do processo de desenvolvimento e 
manutenção de liderança. Uma vez que a integração de achados é uma lacuna histórica na 
literatura de liderança (Zaccaro et al, 2018), ressalta-se que esta contribuição é bastante 
relevante. Do ponto de vista prático, destaca-se que a MTL é um constructo com grande 
potencial de aplicação, pois abarca um aspecto afetivo anterior ao engajamento em 
treinamentos e papéis de liderança. Expandir a compreensão deste fenômeno pode 
aperfeiçoar o alinhamento de expectativas e o direcionamento de investimentos na área de 
formação de líderes.  
 
Palavras-chave: motivação para liderar, desenho do trabalho, segurança psicológica. 
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Introdução: O uso de novas estratégias de ensino com uso de tecnologias tem sido 
importante para a aquisição do conhecimento com foco na segurança do paciente e na 
aprendizagem organizacional, como se vê nas instituições hospitalares. Os simuladores, 
neste processo, têm sido amplamente empregados como estratégia de trazer para perto do 
profissional a realidade em que este virá exercer a sua atuação. As modalidades do ensino 
em simulação são divididas em alta e baixa fidelidade. A Simulação de Alta Fidelidade (SAF) 
consiste-se no uso de um simulador completo, software avançado, capaz de simular 
qualquer situação clínica, em cenários de grande aparato tecnológico, idêntica ao ambiente 
hospitalar, com uso, por sua vez, de maiores recursos (Adams, Wasson, Admire, Pablo 
Gomez, Babayeuski, Sako & Willis, 2015; Ziv et al, 2003). 
A Parada Cardiorrespiratória (PCR) é um problema de saúde pública mundial, mesmo com 
os avanços relacionados à prevenção e ao tratamento. É sabida a necessidade emergente 
de tais profissionais com o conhecimento sobre emergências, tomada de decisão rápida, 
avaliação de prioridades e estabelecimento de ações imediatas. Neste diapasão, fomentar 
um modelo de treinamento e atuação dos profissionais de saúde em situações de 
emergência nunca foi tão relevante para as organizações hospitalares, devido à alta 
incidência de tais eventos, a literatura hoje apresenta como lacuna o tempo decaimento dos 
Conhecimentos, Habilidades e Atitudes (CHA’s) dos treinamentos em Ressuscitação 
Cardiopulmonar (RCP).  
No Brasil Bertóglio, Azzolin, Souza e Rabelo (2006) sugerem também, em seu estudo, que o 
período de reciclagem de três meses seria o mais adequado para garantir as habilidades do 
curso, confrontando a vertente de treinamento americana, uma vez que, estes praticam as 
habilidades de RCP a partir dos 5 anos de idade, diferente da realidade brasileira. Frente ao 
exposto, as situações de emergência requerem ações eficazes por parte dos profissionais 
de saúde, e, por parte da organização, o encargo da promoção de treinamentos que 
contemplem tais situações. Deste modo, um treinamento de RCP baseado da SAF resulta 
em aprendizagem e retenção para o trabalho em discentes do curso de enfermagem? 
Deste modo o objetivo desta pesquisa consiste em avaliar o efeito de um treinamento de 
RCP com uso de SAF. Além de observar se ocorre sua retenção e ou decaimento. A 
escolha dos intervalos de tempo entre o pré e pós-testes será realizada em função de 
relatos de pesquisa que indicam a manutenção da aprendizagem por três meses após o 
treinamento e um decréscimo do desempenho do participante após 3 meses Bertóglio et al 
(2006). Deste modo, após a avaliação de diversos trabalhos com metodologias semelhantes 
este estudo, apresentará as seguintes hipóteses que serão testadas intragrupo e intergrupo: 
H1- O grupo experimental apresenta melhor resultado no pós-teste 1 (T2) que no pré-teste 
(T1); H2 - O grupo experimental apresenta decréscimo no resultado do pós-teste 2 (T3) que 
no pós-teste 1(T2), porém melhor resultado que pré-teste (T1); H3 - O grupo experimental 
apresenta decréscimo no resultado do pós-teste 3 (T4) que no pós-teste 1(T3), porém com 
resultado equivalente ao que pré-teste (T1); H4 - Não há diferença no resultado apresentado 
pelo grupo controle (não treinado) no pré-teste (T1); H5 - Não há diferença no resultado 
apresentado pelo grupo controle (não treinado) do pós-teste 2 (T3) que no pós-teste 1(T2); 
H6 - Não há diferença no resultado apresentado pelo grupo controle (não treinado) do pós-
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teste 3 (T4) que no pós-teste 1(T3); H7 - Não há diferença no resultado apresentado pelo 
grupo experimental (treinado) e controle (não treinado) no pré-teste (T1); H8 - O grupo 
experimental apresenta melhor resultado no pós-teste 1 (T2) em relação ao grupo controle; 
H9 - O grupo experimental apresenta melhor resultado no pós-teste 2 (T3) em relação ao 
grupo controle; H10 - Não há diferença no resultado apresentado pelo grupo experimental e 
controle no pós-teste (T4). 
Método: Pesquisa experimental do tipo ensaio randomizado-controlado, cego, com dois 
grupos experimentais e grupo controle. Abordagem mista (quantitativa e qualitativa) e 
período de seguimento do estudo longitudinal, sendo as medidas dispostas da seguinte 
forma: pré-teste (T1), aplicado antes da intervenção; e três pós-testes (T2, T3 e T4), com T2 
aplicado logo após a intervenção, o T3 aplicado um mês após a intervenção e T4 aplicado 
dois meses após o treinamento, entrevistas e grupos focais. O cegamento do experimento 
consiste na etapa que os participantes não saberão quais treinamentos serão alocados e 
nem os responsáveis por corrigir as avaliações saberão. Todos os treinamentos serão 
ministrados pelo pesquisador.  
O Grupo Experimental I (GE-I) com treinamento de RCP como maior repetição do uso da 
modalidade de simulação de alta fidelidade; o Grupo Experimental II (GE-II) como maior 
repetição do uso de vídeos de demonstração; e o Grupo Controle (GC) sem treinamento. Os 
participantes serão escolhidos e designados aleatoriamente nas três condições e 
submetidos aos quatro testes (T1, T2, T3 e T4). A etapa de randomização e análises 
estatísticas será obtida usando o SPSS, versão 22. A variável dependente é definida como o 
número de acertos nas questões dos testes de verificação de aprendizagem e retenção. Os 
protocolos deste estudo e os Termos de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) foram 
aprovados pelo Comitê de Ética da Faculdade de Medicina (FM) da Universidade de Brasília 
(UnB) e pelo Hospital Universitário de Brasília (HUB) e submetido ao Registro Brasileiro de 
Ensaios Clínicos (REBEC) parecer de aprovação 2.036.478 e CAAE 62109116.7.0000.5558. 
Para a composição do treinamento e avaliações foram criados oito objetivos instrucionais a 
partir dos quais foram construídos os itens de pré-teste e pós-testes e as modalidades de 
treinamento. Os objetivos foram embasados nas habilidades que são consideradas 
relevantes e precisam ser aprendidas pelos profissionais de saúde de acordo com as 
normas técnicas contidas no Guideline da AHA (2015, 2017 e 2018), sendo eles: (1) avaliar 
o ritmo apresentado pela vítima e realizar o atendimento segundo algoritmo; (2) realizar 
compressões torácicas eficazes; (3) realizar ventilações eficazes; (4) conhecer o intervalo 
máximo e mínimo entre as compressões torácicas e a verificação de ritmo/pulso; (5) 
administrar desfibrilação para o tratamento dos ritmos de parada cardiorrespiratória; (6) 
administrar as medicações para o tratamento dos ritmos de parada cardiorrespiratória; (7) 
avaliar a curva de capnografia apresentada pela vítima e realizar o atendimento segundo 
algoritmo; e (8) liderar uma ressuscitação cardiopulmonar (RCP). 
O estudo será realizado em um hospital universitário de Brasília, Distrito Federal, Brasil, no 
Laboratório de Simulação Realística de Alta Fidelidade. A população do experimento será 
formada por discentes do curso de enfermagem de uma universidade pública do Distrito 
Federal. Os critérios de inclusão serão: alunos que já cursaram a disciplina de fundamentos 
de enfermagem, o que os qualificava para a execução das técnicas e procedimentos de 
enfermagem, e que aceitaram participar da pesquisa. Os critérios de exclusão foram: estar 
com a matrícula em trancamento ou em licença para tratamento de saúde. A relação dos 
discentes será extraída do sistema de informações sobre estudantes de graduação.  
Serão criadas duas modalidades de treinamento, o tema do treinamento será sobre RCP 
com carga horária de 20h, dividida em dois dias. Aqui, cabe ressaltar que os treinamentos 
serão desenhados: com o uso de simulação de alta fidelidade e com o uso de aula teórica e 
uso de vídeos de demonstração.  
Serão construídos quatro testes (T1, T2, T3 e T4) a partir dos oito objetivos instrucionais do 
treinamento. Cada teste será composto por oito itens equivalentes em conteúdo e grau de 
dificuldade (número de acertos).  
Para a Análise de dados serão utilizados Análise Fatorial Exploratória e confirmatória para 
avaliação dos itens e Teoria de Resposta ao Item – TRI. Para comparar as médias em 
função dos grupos experimentais (intergrupo), serão conduzidas Análises de Variância 
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(ANOVAs) Oneway. Para comparar as médias intragrupo, serão realizadas três ANOVAs de 
medidas repetidas. 
Resultados Esperados: Espera-se com os cuidados metodológicos adotados para os 
possíveis problemas de validade interna e externa deste experimento, sejam capazes de 
responder as hipóteses aqui levantadas, trazendo respostas concretas aos novos 
treinamentos de RCP e seus efeitos.    
O grupo controle torna-se importante para se concluir que outros efeitos podem atingir 
resultados similares descartando falsas preposições, além de entender melhor os resultados 
encontrados no experimento, sendo etapa fundamental para a robustez metodológica dos 
achados e garantia real dos resultados. Desta forma, espera-se que o grupo experimental 
apresente melhores resultados em relação ao grupo controle, trazendo à clareza que os 
treinamentos com uso da simulação realística são a maneira mais adequada para se 
garantir o aprendizado por parte dos treinados, melhorando sua tomada de decisão clínica 
por terem treinados diferentes situações clínicas em cenários reais corroborando os estudos 
já descritos neste ante projeto (Aqel & Ahmad, 2014; Bertóglio et al, 2006; King & Reising, 
2011; Paige et al, 2014). 
O desenho experimental defendido por Shadish et al., (2002) sustenta que o delineamento 
experimental com o uso de pré-teste/pós-teste e grupo controle, é um importante modelo 
para se realizar experimentos, tendo como vantagem a diminuição de ameaças quanto à 
validade interna da pesquisa. O que reforça a execução deste estudo e a carência de 
pesquisas longitudinais com medidas maiores que a terceira mensuração melhorando as 
relações entre a causa e feito pesquisados (Menard, 2007). 
 
Palavras chave: Simulação de alta fidelidade; Suporte avançado de vida em cardiologia; 
Aprendizagem, Retenção de aprendizagem. 
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Introdução. Qualidade de vida no trabalho, sob a ótica das organizações, é um preceito de 
gestão caracterizado por um conjunto de normas, diretrizes e práticas que visa a promoção 
do bem-estar individual e coletivo e o desenvolvimento humano nas organizações (Ferreira, 
2017). Um levantamento exploratório feito por Ferreira, Almeida, Guimarães & Wargas 
(2011) mapeou os serviços que empresas brasileiras ofertavam no campo de Qualidade de 
Vida no Trabalho (QVT). De mapa astral a aromaterapia, as intervenções majoritariamente 
vendidas eram de cunho paliativo, produtivista e assistencialista — desempenhavam função 
compensatória do desgaste vivenciado pelos trabalhadores. Os programas propostos 
atuavam nos efeitos, e não nas causas da fadiga ocupacional (Ferreira, 2006). Crítico ao 
que havia de hegemônico na área, Ferreira aplicou os conhecimentos da ergonomia de 
matriz franco-belga — uma abordagem científica antropocêntrica focada na atividade — ao 
campo de QVT. Nascia assim a Ergonomia da Atividade aplicada à QVT (EAA_QVT). Com o 
objetivo de compatibilizar o contexto sóciotécnico ao trabalhador, a abordagem proposta 
consiste em conhecer as raízes de mal-estar através das representações dos trabalhadores 
sobre diversas facetas da organização, como as relações socioprofissionais, as condições e 
o contexto de trabalho (Ferreira, 2017). Aliás, é essa a diferença basilar entre as 
abordagens teórico-metodológicas majoritária e contra hegemônica: o protagonismo dos 
trabalhadores. Na última, o conceito de QVT emerge daqueles que nela laboram. Inexiste 
um cardápio de ações a ser implantado de forma autocrática. O ato de consultar os 
trabalhadores, em si mesmo, é uma ação de QVT. Instaura um espaço de fala, dá 
visibilidade e estrutura uma linha de gestão participativa. Sobretudo, “cria um baú de 
expectativas” que pressiona a organização a dar respostas efetivas ao que foi perguntado 
(Ferreira, 2017). Este é um ponto sensível da EAA_QVT, visto que “se não houver pré-
disposição, interesse efetivo e compromisso inarredável de dirigentes e gestores em 
conceber uma política e um programa de QVT e, concretamente, implantá-lo, é 
aconselhável e prudente não aplicar a abordagem metodológica de QVT” (Ferreira, 2017, p. 
197). A falta de devolutivas às respostas dos trabalhadores gera a sensação de tempo 
perdido, de que houve uma “encenação” do estilo gerencial democrático (Ferreira, 2017). O 
efeito é inverso — a participação, que antes era fonte de QVT, pode se tornar fonte de 
frustação e mal estar. O problema central dessa pesquisa é: quais fatores levam 
organizações a fazerem diagnósticos, políticas e programas de ação em QVT e não 
executá-los, frustrando os trabalhadores? Para tal pergunta, faz-se necessária a interface 
com outros ramos do conhecimento. O campo de pesquisa nomeado Maturidade 
Organizacional (MO) investiga modos de avaliação de organizações. As teorias de MO 
surgiram do intuito de explicar a dinâmica da evolução das instituições. Os modelos teóricos 
lembram as fases de desenvolvimento infantil, em que determinados comportamentos são 
típicos de certas idades. Presume-se, igualmente, que certos comportamentos 
organizacionais são peculiares a cada nível de maturidade. A expressão maturidade, em 
termos de gestão, é utilizada como sinônimo de um ideal de funcionamento, que é baseado 
nas melhores práticas de outras organizações. A finalidade é identificar padrões no 
comportamento das organizações e fornecer caminhos claros para desenvolvê-los (Silveira, 
2009). Uma de suas variações é a avalição de MO ergonômica. Segundo Guizze (2011, p. 
2), “a prévia apreciação do grau de maturidade ergonômica de uma organização parece ser 
absolutamente imprescindível para poder ali implementar com sucesso um programa”. 
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Assim, o diagnóstico e o desenvolvimento de instituições a partir dos modelos de MO 
aparenta ser um caminho viável de preparação do contexto organizacional para 
intervenções em diversas temáticas. Objetivo geral de pesquisa: investigar a relação entre 
Programas e Políticas de Qualidade de Vida no Trabalho (PPQVT) em organizações 
públicas brasileiras que utilizaram a abordagem EAA_QVT e o grau de maturidade 
organizacional. Objetivos específicos: a) levantar as organizações que fizeram intervenções 
em QVT segundo a abordagem teórico-metodológica de Ergonomia da Atividade; b) avaliar 
o nível de perenidade de PPQVT de cada organização e categorizá-los em: implantado 
integralmente, parcialmente ou abandonado; c) analisar o efeito da descontinuidade do 
PPQVT nas representações dos trabalhadores; d) identificar fatores contextuais e 
organizacionais críticos para a perenidade/abandono dos PPQVT’s. A hipótese de pesquisa 
é que, quanto maior for o grau de maturidade da organização mais sustentável ou contínuo 
é o PPQVT. Método. O propósito geral da pesquisa é exploratório, com recorte temporal 
transversal. Cerca de 20 organizações que já aplicaram as etapas de EAA_QVT serão 
analisadas configurando escolha de amostra censitária e, portanto, a pesquisa se enquadra 
como estudo de caso múltiplo, situação em que o pesquisador estuda conjuntamente mais 
de um caso para investigar determinado fenômeno (Gil, 2017). Para as organizações 
situadas no Distrito Federal, a coleta de dados se dará in loco. Para as situadas em outros 
Estados federativos, a coleta se dará via internet. Para o primeiro e o segundo objetivo 
específico, de levantamento das organizações que já realizaram intervenções segundo a 
EAA_QVT e as respectivas classificações de perenidade de PQVT (n≅22) será utilizado 
análise documental. As classificações atribuídas a cada instituição serão validadas por 
juízes. Para o terceiro e quarto objetivos específicos, serão feitas entrevistas com, no 
mínimo, três trabalhadores das respectivas instituições (n≅66) que estiveram ativamente 
envolvidos com a intervenção de EAA_QVT, configurando, neste caso, escolha amostral por 
conveniência segundo o critério de envolvimento com a intervenção à época. Feitas as 
entrevistas e a sua transcrição, será utilizado o método de análise quali-quanti denominado 
Análise de Conteúdo (AC) por meio do software Iramuteq. A AC trabalha com o conteúdo 
estabelecendo categorias para sua interpretação (Caregnato, 2006). Dessa forma, pretende-
se compreender o pensamento dos sujeitos através do conteúdo expresso no texto. 
Resultados esperados. O retorno censitário às organizações que já receberam intervenções 
em EAA_QVT permitirá o feedback crítico e histórico de um fator ainda não mensurado na 
respectiva abordagem: a perenidade de cada PPQVT. Portanto, na seara acadêmica, a 
pesquisa poderá alargar as fronteiras de atuação da EAA_QVT, estendo-as a uma etapa 
prévia de preparação das organizações. No campo organizacional, pretende-se munir as 
instituições de fundamentação teórica para análise da prontidão institucional para 
intervenções em QVT. Tal análise desembocará em um planejamento mais eficaz das 
mudanças necessárias para elevar a organização ao grau de maturidade desejado. No 
campo social, em especial no que tange os trabalhadores, espera-se que os achados de 
pesquisa lancem luz sobre o risco da aplicação da EAA_QVT de forma despretensiosa. Mais 
ainda, espera-se que a pesquisa contribua para a perenidade dos PPQVT e, 
consequentemente, para o aumento do bem-estar individual e coletivo dentro das 
organizações. Ainda na seara social, agora no âmbito das políticas públicas, os achados 
poderão colaborar com a maior efetividade dos investimentos públicos ao evitar o 
desperdício causado pela descontinuidade, supostamente fruto da falta de maturidade 
organizacional.  
 
Palavras chave: Ergonomia; ergonomia da atividade; qualidade de vida no trabalho; 
maturidade organizacional; maturidade ergonômica. 
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Introduction: Authoritarian views have, in the recent past, been conflated with a generalized 
lack of trust in governmental institutions, stemming from a sense of insecurity towards 
individual well-being (Inglehart & Norris, 2016; Van der Meer & Hakhverdian, 2017). 
Perceived insecurity puts in check the perception of the effectiveness of governmental 
institutions and policies, especially when impunity and corruption scandals are salient (Van 
der Meer & Hakhverdian, 2017). In that sense, the effect of people’s beliefs, represented by 
Schwartz’ (et al., 2014) values theory, and general ideological attitudes (Feldman & 
Johnston, 2014) are considered in understanding where these insecurities and this distrust 
come from. Ideology will be measured in a issue based, two-dimensional model, both due to 
recurrent criticism of the one-dimensional ideology model  in recent literature and due to 
growing evidence of the better fit of the two-dimensional model (Azevedo, Jost, Rothmund & 
Sterling, 2019; Feldman & Johnston, 2014). The issue-based (e.g. “Gay rights”, “Government 
interventionism” and so on) approach to ideology, asking whether participants agree with 
specific ideological statements, also circumvents the usual self-placement item, which can be 
influenced by the symbology attached to broad ideological categories (left-right; Ellis & 
Stimson, 2012; Feldman & Johnston, 2014). It also unravels ideology in such a way that it 
becomes closer to the day-to-day issues that affect the lives of citizens, instead of broadly 
grouping them in abstract labels. Objectives: In sum, we aim to analyze if and how fear of 
crime, economic insecurity, and political distrust moderates the relation between personal 
values and economic/social ideology and authoritarianism through three studies. Study 1 
focuses on the relationship between personal values and two-dimensional ideology, as well 
as on the evidence of validity regarding the ideology measure in the Brazilian context and its 
relation to intended vote. Study 2 aims to gather evidence of validity for economic insecurity, 
fear of crime, political trust and authoritarianism measures, as well as to verify the predictive 
effect of the first three in regards to the latter. Finally, study 3 serves to test the fit of the 
overall model. Method: Study 1 was conducted through an online survey during the 2018 
Brazilian Presidential Campaign, an ideal moment to gather evidence for the relation 
between values and ideology and voting intention. It was comprised of three waves with 118 
participants (age: M = 32.48, SD = 10.61; 58.48% female; high school and under: 20.34%, 
higher education: 79.66%), 406 participants (age: M = 40.79, SD = 9.28; 22.74% female; 
high school and under: 18.83%, higher education: 81.17%) and 187 participants (age: M = 
33.71, SD = 11.90; 46.67% female; high school and under: 22.00%, grad and post-grad 
degrees: 78.00%; only 18% identified as full-time students), respectively. Wave 1 was 
analyzed through an Exploratory Factor Analysis (EFA) considering only loadings of .5 and 
above as sufficient to account for the relatively low sample size (Field, Miles & Field, 2012) 
and was processed using the package psych (Revelle, 2018) to explore factor structure 
within the construct. Preliminary parallel analysis (Horn, 1965) was tested through the paran 
package (Dinno, 2018). The oblimin rotation was used for the EFA since factors were 
expected to correlate significantly. For wave 2, a Confirmatory Factor Analysis (CFA) was 
run using the lavaan package (Rosseel, 2012) to test the goodness-of-fit of the two-
dimensional structure of the scale. Robust maximum-likelihood estimation and the Satorra-
Bentler chi-square (SB X²; Satorra & Bentler, 1994) were used to account for non-normality 
of the sample. Indices checked to assess quality of the fit of the model (cutoff thresholds in 
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parantheses; Schweizer, 2010) were the model chi-square, the Robust Comparative Fit 
Index (rCFI; ≥ .95), the Robust Tucker-Lewis Index (rTLI; ≥ .95), the Robust Root Mean 
Square Error of Approximation (rRMSEA; ≤ .06), and the Standardized Root Mean Square of 
Residuals (SRMR; ≤ .08). A second robust CFA was run in wave 3 to verify model fit with 
adjusted items. For correlations between values, ideology, and voting intention correlation 
was tested with the rcorr function of the Hmisc package (Harrel, 2019). All analyses were 
conducted using R (R Core Team, 2014). For Study 2, regarding evidence of validity for the 
fear of crime, economic insecurity, political trust, and authoritarianism measures and the 
analysis of  the predictive effects of fear of crime, economic insecurity, and political trust over 
authoritarianism, a total sample of 475 will be the target. Of these 150 will be used for 
exploratory factor analysis to verify factor structure in each measure. 325 responses to be 
used for goodness-of-fit tests, which is the minimum sample size considering (1-β) = .95, 
given α = .05, w = .40 and df = 80 (G*power; based on the goodness-of-fit test). A 
satisfactory Portuguese measure has only been identified for fear of crime (unpublished), 
measuring how safe one feels in their daily lives (walking on the streets, being alone at night, 
etc.). An economic insecurity measure, based on perceived economic instability (such as 
perceived price hikes, work availability in the participants’ field and personal financial 
stability), will be made for this project. A political trust measure will also be elaborated for this 
project, likely based on Van der Meer and Hakhverdian’s (2017) previous work, which utilizes 
representative images of national institutions and asks participants how much they trust 
these. For authoritarianism, a three-factor model will be used: traditionalism, obedience to 
authorityand  moral absolutism. Sixteen items for traditionalism and obedience to authority 
will be translated from Duckit and Bizumic’s (2013) questionnaire, while items for moral 
absolutism will be built specifically for this project. Translated items will go through back-
translation procedures. Items will go through expert judges to verify content validity. A pilot 
study will be run on the target population (Brazilian nationals with average degrees of 
education) to evaluate if items are being understood and responded adequately. The 
questionnaire will be transcribed to SurveyMonkey and applied through various social 
networks, targeting both politically oriented and general groups and communities in various 
social networks. A CFA will be conducted to test the model fit, while multiple regression will 
be used to test predictive relations. Study 3 aims to check the goodness-of-fit of the entire 
model, as well as analyze the predictive relations of personal values, ideology, fear of crime, 
economic insecurity, and political trust on authoritarianism. A total of 380 full responses will 
be the minimum sample for this study, considering (1-β) = .95, given α = .05, w = .40, and df 
= 117 (G*power; based on the goodness-of-fit test).  The personal values questionnaire 
PVQ-21, the 16 item two-factor ideology scale tested in Study 1, and the measures tested in 
Study 2 will all be utilized in Study 3. Application procedures will follow the same model as 
Study 2, but with all 6 measures. A CFA will be conducted to test the model fit, while 
structural equation modeling will be used to test predictive relations. All participants will be 
above 18 years of age. Expected Results: These three studies aim to advance 
understanding of the psychology of politics in Brazil in two ways. Initially, through gathering 
strong evidence of validity for measures of political trust, economic and criminal insecurity, 
ideology and authoritarianism, thus allowing for deeper insight into political attitudes and 
preferences in the country. Then by studying the current far-right shift in national politics, 
expanding on how specific political attitudes relate to each other and how ideologically 
charged issue preferences impact insecurity, trust and, ultimately, support for authoritarian 
policies. These measures aim to give a more detailed understanding of the variables 
underlying this shift and how (and if) they lead to growing authoritarian support. Furthermore, 
personal values will be measured and included in the model, in an attempt to identify 
relations between these beliefs and subsequent political attitudes. In sum, this project aims 
to both develop or adapt the tools for more robust political analyses in Brazil and to apply 
them to further understand the current political context of the country.   
 
Palavras-chave: Ideology, Values, Political Trust, Insecurity, Authoritarianism 
 
Referências 



	 104	

 
Azevedo, F., Jost, J. T., Rothmund, T., & Sterling, J. (2019). Neoliberal ideology and the 

justification of inequality in capitalist societies: Why social and economic dimensions of 
ideology are intertwined. Journal of Social Issues, 75(1), 49-88. DOI: 
10.1111/josi.12310 

Dinno, A. (2018). paran: Horn’s Test of Principal Components/Factors, https://CRAN.R-
project.org/ package=paran Version = 1.5.2 

Ellis, C., & Stimson, J. A. (2012). Ideology in America. New York: Cambridge University 
Press 

Feldman, S. & Johnston, C. (2014). Understanding the Determinant of Political Ideology: 
Implications of structural complexity. Political Psychology, 35(3),  37-358. 
DOI:10.1111/POPS.12055 

Field, A.; Miles, J. & Field, Z. (2012). Discovering Statistics Using R. London: Sage. 
Harrel, F. E.. (2019). Hmisc: miscellaneous functions for data analysis, 
Inglehart, R. F., & Norris, P. (2016). Trump, Brexit, and the rise of populism: Economic have-

nots and cultural backlash. 
R Core Team (2014). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation 

for Statistical Computing, Vienna, Austria.URL http://www.R-project.org/. 
Revelle, W. (2018) psych: Procedures for Personality and Psychological Research, 

Northwestern University, Evanston, Illinois, USA, https://CRAN.R-
project.org/package=psych Version = 1.8.12 

Rosseel, Y. (2012). lavaan: An R Package for Structural Equation Modeling. Journal of 
Statistical Software, 48(2), 1-36. URL http://www.jstatsoft.org/v48/i02/ 

Satorra, A., & Bentler, P. M. (1994). Corrections to test statistic and standard errors in 
covariance structure analysis. In A. V. Eye & C. C. Clogg (Eds.), Latent variables 
analysis. Applications for developmental research (pp. 399–419). Thousand Oaks, CA: 
Sage. 

Schwartz, S. H., Caprara, G. V., Vecchione, M., Bain, P., Bianchi, G., Caprara, M. G. & 
Mamali, C. (2014). Basic personal values underlie and give coherence to political 
values: A cross national study in 15 countries. Political Behavior, 36(4), 899-930. 

Van der Meer, T., & Hakhverdian, A. (2017). Political trust as the evaluation of process and 
performance: A cross-national study of 42 European countries. Political Studies, 65(1), 
81- 102. 

  



	 105	

CANDOMBLÉ: SUBJETIVIDADE, REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA IDENTIDADE 
AFRICANA NO BRASIL E CUIDADOS EM SAÚDE MENTAL 
 
Rodrigo Maciel Ramos 
 
Email: rodrigomago@uol.com.br  
 
Nível: Doutorado 
 
Orientadora: Ana Lúcia Galinkin 
 
Linha de Pesquisa: Comportamento no contexto social e ambiental 
 
À partir da análise histórica do período de formação da cultura do candomblé (Silveira, 
2006), temos que ele foi constituído como um movimento social de resistência à política 
colonial portuguesa que buscava apagar as identidades e subjetividades dos povos 
africanos trazidos ao Brasil, como forma de facilitar o processo escravagista. Vieram 
centenas de povos e etnias ao Brasil, provenientes da África central e ocidental. No entanto, 
quatro séculos de uma violenta perseguição sistemática das instituições colonialistas 
(Wallerstein, 2007) ocasionaram o epistemicídio de grande parte dos saberes desses povos, 
que a fim de preservação das suas culturas e identidades étnicas se agruparam em torno de 
três grandes troncos étnicos, os bantu, os gbé, e os yorubá, formando respectivamente três 
nações de candomblé, angola, jeje e  ketu. E, portanto, dado o contexto de extrema 
hostilidade que os povos africanos enfrentaram no Brasil, a constituição do candomblé foi 
uma forma adaptativa que os africanos e seus descendentes encontraram para reconstituir 
laços comunitários a partir do conceito de família-de-santo, e preservar seus saberes e o 
estilo de vida de seus ancestrais nesse território, de forma que esses conhecimentos 
pudessem ser passados às futuras gerações. Na atualidade, os terreiros de candomblé são 
ocupados pelos adeptos preferencialmente aos finais de semana, e são considerados por 
eles como uma extensão do território africano no Brasil, um local com uma cultura de matriz 
africana e onde a construção da realidade se dá à partir de uma lógica de mundo diferente 
da cultura da cidade,  que para eles é considerada como uma cultura ocidentalizada, 
estando essa população imersa no que Clifford (1999) conceitua como um hibridismo 
cultural. Assim, contemporaneamente o candomblé atua como uma tecnologia de 
subjetivação afro-brasileira, cujo objetivo final é a construção e aquisição da identidade 
africana e a promoção de uma educação cognitiva e sensorial das tradições africanas, de 
forma que o adepto, inicialmente uma pessoa ocidentalizada, construa a noção de mundo e 
de ser humano amparada na cosmogonia dos povos africanos que aportaram no Brasil 
(Ramos, 2015). Além disso, historicamente os terreiros de candomblé bem como seus 
predecessores, os calundus, eram atuantes nas formas de cuidado à saúde embasadas 
pela cosmogonia africana e reconhecidos dentro da sociedade brasileira como terapêuticas 
afro-brasileiras geradas para o atendimento das demandas de angústia e sofrimento da 
população desse território (Silveira, 2006). Um fato observado pela dissertação de mestrado 
-Candomblé e umbanda: caminhos terapêuticos afro-brasileiros (Ramos, 2015) -durante a 
pesquisa de campo etnográfica realizada em um terreiro de candomblé de angola, e ainda 
carente de aprofundamento e análise, é de que muitos dos adeptos ao ingressar no terreiro 
apresentam demandas relacionadas à saúde mental e fazem uso de cuidados em saúde 
mental embasados pela cultura ocidental, como o uso de medicamentos psiquiátricos e de 
atendimento clínico em psicologia. No entanto, com o aprofundamento de seus vínculos com 
o terreiro e a partir de vivências que modificam as suas cosmovisões, aproximando-os 
subjetivamente do universo cultural afro-brasileiro, apresentam a tendência a se utilizar de 
cuidados em saúde mental embasados pela cultura de matriz de africana. Um outro fato 
relevante observado pela pesquisa de campo, e que também leva a um desdobramento 
dessa, é a peculiaridade da forma como, na atualidade, ocorrem os processos de 
construção da identidade africana a partir da cultura do candomblé, que não encontra 
respaldo em nenhuma das teorias de identidade até agora pesquisadas, mesmo àquelas 
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que tratam de identidades étnicas, como a de Stuart Hall. Historicamente, os processos de 
adesão ao terreiro tendiam a ocorrer por descendência étnica de origem a um dos três 
troncos étnicos supramencionados, no entanto passados quase 200 anos da fundação dos 
primeiros terreiros, o modo de adesão ao terreiro ocorre por adoção de identidade étnica. Na 
pesquisa de campo, de forma unânime, os adeptos indicaram que “ter ancestralidade” foi o 
fator preponderante para que eles decidissem ingressar no terreiro. Assim, entre os relatos 
apresentados, “ter ancestralidade” era entendido como ter a sua biografia atrelada a 
elementos da cultura do candomblé que sempre lhes estiveram próximos, mas que somente 
foram reconhecidos após a adesão; por exemplo, desde a infância gostar do som do 
atabaque, ou ter um interesse por tudo que se referia à cultura afro-brasileira, ou a 
preferência pelo uso de medicamentos naturais, ou ter sonhos recorrentes com entidades do 
universo afro-brasileiro, entre outros, compondo uma narrativa autobiográfica realizada do 
momento presente em direção ao passado, vinculada a um sentido subjetivo de que “ter 
ancestralidade” e aderir ao candomblé, iniciando o processo de subjetivação afro-brasileira e 
construção da identidade africana, é tornar-se aquilo que sempre se foi e, além disso, dado 
o caráter coletivo dessa cultura, a adesão é considerada por eles como uma reconexão à 
ancestralidade afro-banta que foi interrompida pelo processo colonizatório. A discussão 
realizada acima apresenta o seguinte problema de pesquisa: a adesão ao universo do 
terreiro leva o adepto a realizar um processo de subjetivação, realizado a partir da cultura do 
candomblé, que tem como resultante a construção da identidade africana baseada em 
diversas representações sociais, com um consequente impacto na escolha de cuidados em 
saúde mental, tendendo a escolher aqueles que estão baseados na cosmogonia africana 
por estarem mais próximos dessa identidade e apresentarem maior possibilidade de 
produção de sentidos. Para a realização da presente pesquisa cujos objetivos são: 
1) analisar a construção da subjetividade afro-brasileira dos adeptos  da cultura do 
candomblé; 2) acessar as representações sociais que constroem a identidade 
candomblecista; 3) compreender como a subjetivação afro-brasileira e a construção e 
aquisição da identidade africana influenciam a escolha dos adeptos por cuidados em saúde 
mental embasados pela cosmogonia africana. Pretende-se, para a tese de doutorado, 
utilizar a metodologia de pesquisa etnográfica, como proposta por Csordas (2008), com a 
imersão subjetiva  e sensorial do pesquisador em um terreiro de candomblé de angola, 
Tumba Nzo Jimona dia Nzambi, localizado em Águas Lindas, região periférica de Brasília, 
pelo período de pelo menos 12 meses, com a intenção, assim, de obter uma melhor 
compreensão do ethos da pesquisa bem como uma maior empatia do grupo de adeptos do 
terreiro em relação aos objetivos da pesquisa. Ainda como forma de acesso aos conteúdos 
subjetivos dos adeptos e às suas representações sociais, pretende-se utilizar a abordagem 
qualitativa, de modo que o pesquisador atue como um facilitador junto à comunidade no 
processo de construção coletiva do conhecimento, em se reconhecendo que são os adeptos 
os verdadeiros detentores dos saberes da cultura do candomblé. Os instrumentos de 
pesquisa serão, portanto, seguindo o paradigma da corporeidade de Csordas, a própria 
experiência corporal do pesquisador em meio ao ethos, e um diário de campo, e pela 
epistemologia qualitativa, método proposto por González Rey, dinâmicas conversacionais 
recorrentes com entrevistas gravadas por meio de gravador de aúdio. As entrevistas serão 
transcritas e após análise interpretativa serão apresentadas ao adeptos que poderão 
esclarecer, corrigir ou acrescentar conteúdos aos seus depoimentos, de forma a aproximar o 
resultado da pesquisa às suas realidades sociais reconhecidas. Esse tipo de procedimento 
apresenta a vantagem do aprofundamento contínuo dos resultados da pesquisa, uma vez 
que após a dinâmica conversacional inicial, tanto o pesquisador quanto os adeptos tendem 
a continuar a reflexão sobre a temática abordada e podem acrescentar conteúdos 
elaborados a posteriori sempre que acharem necessário. Esclarece-se que o método 
etnográfico proposto não possui uma formula pré-estabelecida a ser aplicada, havendo 
momentos para encontros entre o pesquisador e os adeptos, e momentos para observação 
e participação do cotidiano e dos rituais do terreiro, sendo que a escolha mais adequada 
para cada um desses momentos será realizada a partir da própria prática do campo. A 
pesquisa será realizada em uma amostra escolhida entre os 130 adeptos do terreiro, 
maiores de 18 anos, iniciados ou não no candomblé, preferencialmente pessoas de 
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diferentes gêneros com diferentes períodos de adesão, desde adeptos recém-chegados 
àqueles que tenham maior numero de anos de adesão. Aos marcos teóricos já mencionados 
pretende-se acrescentar a etnopsiquiatria de Tobie Nathan, que correlaciona a identidade 
cultural da pessoa às possibilidades de produção de sentidos e cura oferecidas pela 
epistemologia que embasa o processo terapêutico. Essa pesquisa busca realizar uma 
reversão do histórico de pesquisas em psicologia sobre o candomblé, que até os anos 60 
(Almeida, Oda, & Dalgalarrondo, 2007), eram embasadas em um monologismo e em uma 
perspectiva racista que difamaram essa cultura, ajudando a disseminar na sociedade 
brasileira o atual preconceito sistêmico atribuído as religiões de matrizes africanas. Assim, 
trazendo os adeptos para o local de coautores da pesquisa, pretende-se retratá-la em suas 
reais contribuições e dimensões. Dessa forma, a pesquisa se insere no campo de estudos 
decolonizados da psicologia social, realizando uma aproximação entre a cultura popular 
afro-brasileira e o meio acadêmico, adotando um debate pluriepistêmico como forma de se 
compreender os seus processos autóctones. E uma contribuição sobre o uso do método 
etnográfico em pesquisas da psicologia social, bem como a possibilidade de diálogo entre a 
corporeidade e as teorias de identidade, das representações sociais e da subjetividade. E 
ainda contribuir para se pensar o candomblé como uma etnopsicologia afro-brasileira. 
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Introdução: Os comportamentos indesejados, que ameaçam o bem-estar da organização e 
de seus membros e prejudicam o alcance dos resultados são definidos como 
comportamentos contraproducentes (Ones, & Dilchert, 2013). Pesquisadores têm construído 
diversos modelos de explicação e definição desses comportamentos. Porém, há definições 
que se confundem com as de comportamento antiético, por este ser um construto que 
também prejudica o alcance dos objetivos organizacionais, mas que, segundo Wiemik e 
Ones (2018), é definido como um tipo de comportamento contraproducente. Há, portanto, 
uma necessidade de aprofundar nas discussões sobre os elementos que diferenciam esses 
construtos. Dentre os modelos teóricos desenvolvidos sobre comportamento 
contraproducente, destaca-se o de Spector e Fox (2005). Para esses autores, o 
comportamento contraproducente é classificado em cinco dimensões - abuso, desvio de 
produção, sabotagem, comportamento de retirada e furto – e pode ser explicado a partir da 
relação entre esse comportamento e um evento estressor por meio da mediação de uma 
emoção negativa. O conflito interpessoal tem sido visto como uma dessas fontes de 
estresse social no local de trabalho (Spector, & Fox, 2005). O modelo de Jehn (1995), o 
mais utilizado nos estudos da área (Silva e Puente-Palacios, 2010), classifica o conflito 
intragrupo em duas dimensões: conflito de relacionamento, que envolvem 
incompatibilidades interpessoais; e conflito de tarefa, que inclui desacordos a respeito do 
conteúdo das tarefas desempenhadas. De acordo com a autora, o conflito de 
relacionamento está relacionado a reações negativas, como a diminuição de satisfação e a 
baixa produtividade; mas não há consenso sobre as consequências do conflito de tarefa, 
pois dependendo da intensidade em que ele ocorre pode haver uma reação negativa no 
grupo. Assim, o conceito de conflito intragrupo traz uma percepção mais global do fenômeno 
de conflito nesse contexto, necessária na discussão da relação entre os tipos de conflito 
dentro do grupo e o engajamento em comportamentos contraproducentes, já que pesquisas 
não têm investigado o impacto que cada tipo de conflito dentro da equipe tem no 
engajamento nos diversos tipos de comportamentos contraproducentes (Ones, 2018), e nem 
considerado a forma compartilhada de gerenciamento desses conflitos no grupo. O contexto 
organizacional fornece situações que definem a forma normativa e socialmente 
compartilhada de manejo desses conflitos, apesar dos indivíduos possuírem preferências 
para diferentes estratégias de gerenciamento de conflito. Dessa forma, indivíduos dentro da 
mesma unidade tendem a se influenciar criando seu próprio ambiente social com uma visão, 
ao menos parcialmente compartilhada, de como lidar uns com os outros e como administrar 
os conflitos (Gelfand, Leslie, & Keller, 2008). Segundo Gelfand, Leslie, Keller e Dreu (2012), 
a tipologia de cultura de gerenciamento de conflito é dividida em: dominação, que envolve 
confrontações diretas e discussões acaloradas; colaboração, que inclui concordância e 
cooperação; e evitação, onde há necessidade de manutenção da harmonia no grupo e 
esquiva de discussões. Outra lacuna encontrada na literatura está relacionada a uma baixa 
quantidade de publicações a respeito dos comportamentos contraproducentes no nível de 
equipe, pois, embora esses comportamentos sejam necessariamente emitidos pelos 
indivíduos, estudos mostram que os sujeitos que observam comportamentos 
contraproducentes dentro de suas equipes tendem a reproduzir esses mesmos tipos de 
comportamento (Aubé, Rousseau, & Tremblay, 2011), gerando um “efeito contágio” 
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(Robinson, & O'Leary-Kelly, 1998). Objetivos: Analisar o papel moderador da cultura de 
conflito na relação entre conflito intragrupo e comportamento contraproducente da equipe; e 
de forma específica, identificar quais aspectos de conflito intragrupo estariam relacionados 
com quais dimensões do comportamento contraproducente, identificar quais tipos de cultura 
de conflito estariam relacionados com quais dimensões do comportamento 
contraproducente, e analisar como o comportamento contraproducente emerge dentro da 
equipe. Hipóteses: 1a) O Conflito Interpessoal terá relação positiva mais forte com o 
Comportamento de Abuso; 1b) Um alto nível de Conflito de Tarefas terá relação positiva 
com Comportamento Contraproducente; 2a) A Cultura de Colaboração enfraquecerá a 
relação entre Conflito Intragrupo e Comportamento Contraproducente; 2b) A Cultura de 
Evitação e de Dominação fortalecerão a relação entre Conflito Intragrupo e Comportamento 
Contraproducente. Participantes: 92 equipes formadas por servidores públicos de três 
instituições públicas, considerando um tamanho de efeito de 0,21 (Spector et al., 2006), 
poder do teste de 0,80 e quantidade de 11 preditores. Instrumentos: Para medição do 
conflito intragrupo será utilizada a Escala de Conflitos Intragrupos de Silva e Puente-
Palacios (2010), para a cultura de conflito será utilizada a Conflict Culture Scale de Gelfand 
et al. (2012), que está sendo adaptada para o contexto brasileiro e levantada evidências de 
sua validade pelo Grupo de Pesquisa Tamayo, e para o comportamento contraproducente 
será utilizada a Counterproductive Work Behaviors Checklist de Spector et al. (2006), a ser 
traduzida e adaptada para o contexto brasileiro, onde será modificado o referente para a 
equipe e serão estabelecidos novos parâmetros de precisão e validade. Haverá também um 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e um Formulário de Dados Demográficos, com 
os seguintes campos: idade, nível de escolaridade, cargo que ocupa, função que ocupa, e 
tempo de serviço na equipe. A variável controle será tamanho da equipe. Procedimento: O 
setor de Gestão de Pessoas de cada organização será contatado a fim de informar o 
objetivo da pesquisa e sensibilizar os gestores a respeito da importância do estudo. Após o 
consentimento da organização, os questionários serão enviados em uma única coleta por 
email via Formulário eletrônico, ressaltando-se a garantia do anonimato e do sigilo. Haverá 
também os instrumentos de Conflito Intragrupo, de Cultura de Conflito e de Comportamento 
Contraproducente referentes à equipe. Portanto, antes de cada instrumento haverá 
instruções sobre quem é o objeto de análise para o seu preenchimento, e após a conclusão 
do preenchimento dos questionários, cada participante será identificado por um código 
criado a partir de suas iniciais e uma sequência numérica aleatória referente a sua equipe. 
Análise: Será realizada análise fatorial exploratória do instrumento a ser traduzido e 
adaptado. A confiabilidade da estrutura fatorial será calculada pelo Alfa de Cronbach, e 
serão considerados valores a partir de 0,70, e pelo valor médio da correlação item-total. 
Será realizada, também, análise fatorial confirmatória dos instrumentos que já possuem 
evidências de validade, e, além dos critérios estatísticos descritos anteriormente, também 
serão apresentadas justificativas teóricas para a extração de fatores. E embora os 
questionários tenham sido preenchidos individualmente, o nível de análise das variáveis 
Conflito Intragrupo, Cultura de Conflito e Comportamento Contraproducente será de equipe, 
com a agregação dos dados obtidos individualmente. Para isso, será realizado cálculo do 
coeficiente ICC, utilizado o índice ADmd e a análise de variância pela ANOVA. Uma vez 
concluída essa análise preliminar, será realizada uma regressão múltipla hierárquica, onde 
serão calculados a correlação de Pearson, os intervalos de confiança, o tamanho de efeito e 
o coeficiente de determinação do modelo proposto. Resultados esperados: Como 
contribuição do projeto proposto, espera-se ampliar o conhecimento da área a respeito dos 
fenômenos coletivos no contexto organizacional, uma vez que estudos sobre a emersão de 
comportamentos desviantes são escassos. E de forma mais específica, confirmar achados 
empíricos anteriores da relação entre conflito e comportamento contraproducente, encontrar 
moderação significativa da cultura de conflito nessa relação de forma a ampliar o rol de 
preditores desse comportamento, e acessar de forma significativa a emersão do 
comportamento contraproducente no nível de equipe. O melhor entendimento das variáveis 
contextuais que predizem os comportamentos contraproducentes trará ferramentas para a 
gestão de pessoas no contexto organizacional, de forma a sustentar políticas 
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organizacionais que diminuam a emissão desses comportamentos e que aumentem o 
desempenho e o alcance dos objetivos. 
 
Palavras chave: comportamento contraproducente, conflito intragrupo, cultura de conflito, 
equipe. 
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Introdução: Nas sociedades contemporâneas, as prisões mais do que promovem uma 
modalidade de punição stricto sensu. Teoricamente, é um mecanismo que tem o intuito de 
se  constituir como aparato de reajuste de comportamentos considerados danosos. Uma das 
formas adotadas para disciplinar o sujeito protagonista de alguma violação normativa, 
consiste na modulação da pena (Foucault, 1987). Entre as várias vertentes através das 
quais atuar uma mudança das ações assim chamadas desviantes, encontra-se o 
isolamento, e dentre diferentes mecanismos, o trabalho como meio de inserção social 
(Correa e Souza, 2016; Julião, 2011). Goffman (1961) discorre sobre prisões como hospitais 
psiquiátricos, mas pode-se comparar esse modelo de prisão com a prisão moderna, 
considerando-se instituições totais como “estufas para mudar pessoas” (Goffman, 1961, p. 
22). A função das prisões modernas passou a ser de proporcionar diferentes possibilidades, 
com a tentativa de não seguir com a lógica da punição física, com dor e sofrimento. O intuito 
seria de promover um processo de ressocialização e potencialização de produtividade. É 
relevante destacar aqui o Artigo 10 da Lei de Execução Penal (Lei Nº 7.210/84):  “A 
assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e 
orientar o retorno à convivência em sociedade.” A proposta do Estado é de que o presídio 
seja um meio de reabilitação e de prevenção de possíveis crimes que possam vir a ser 
cometidos enquanto a pessoa não está “preparada” para conviver em sociedade. Entretanto, 
a punição disciplinar se tornou uma forma simbólica a favor do castigo em vez de identificar 
e reforçar potencialidades (Foucault, 1987). Dependendo da localização no Brasil e no resto 
do mundo, os presídios podem conter diferentes regras internas, diferentes dinâmicas e 
recursos, porém, de modo geral, há quatro direcionamentos e justificativas teóricas e 
simbólicas para a manutenção destes espaços: castigo – forma de reparo aos danos 
causados pelo sofrimento alheio; dissuasão – presídios como exemplo do que acontece com 
quem rompe regras sociais; neutralização – o que impede a reincidência dos crimes 
cometidos externamente; readaptação (Combessie, 2009). Historicamente, as 
representações de trabalho foram se reconfigurando conforme as mudanças econômicas e 
estruturais na sociedade. Na Idade Média, a relação de trabalho era servil e essa dinâmica 
foi se modificando conforme o surgimento do capitalismo (Borges & Yamamoto, 2014; 
Ornellas & Monteiro, 2006). 
Pensando na transformação da centralidade do trabalho na sociedade contemporânea e 
tendo em vista os estudos sobre conformidade de Asch (1956), pode-se questionar a 
importância do trabalho na reintegração ao meio social devido ao possível significado do 
labor como forma de pertencimento e aceitação social. Tendo em vista que o modelo 
prisional brasileiro se baseou nos Estados Unidos e na Europa, é notória a progressão do 
significado simbólico do trabalho. Inicialmente, era utilizado como mecanismo de punição, 
como forma de tornar a pena mais árdua, e atualmente visa capacitação para reinserção - 
de pessoas expostas, uniformizadas, realizando trabalhos braçais - para atividades 
profissionalizantes (Cabral e Silva, 2010; Bueno, 2016). Objetivo Geral: Identificar as 
representações sociais sobre o valor reeducativo da prisão para pessoas detidas em 
diferentes contextos de reclusão e avaliar a eficácia das propostas formativas/profissionais 
em quatro diferentes regimes de detenção. Metodologia: Conforme os objetivos e ao 
referencial epistemológico do estudo, pretende-se delinear um percurso de compreensão 
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crítico-analítico a fim de poder individualizar similaridades e diferenças na implementação de 
atividades de trabalho e formação, comparando diferentes lógicas penitenciárias em dois 
contextos geopolíticos. A matriz teórica deste trabalho é ancorada a uma visão dialética dos 
eventos sociais; logo a comparação entre diferentes contextos permite acessar as 
peculiaridades funcionais, organizacionais e estruturais que caracterizam as situações 
observadas para a presente pesquisa. Todavia, considerando a amplitude dos dados, é 
importante estender os procedimentos analíticos para uma perspectiva metodológica 
triangular. Neste sentido, a interpretação crítica dos resultados será combinada com uma 
análise padronizada dos dados qualitativos, o que permite fazer emergir conteúdos seja no 
nível de representações cognitivas, seja a respeito das representações sociais e do 
imaginário coletivo, que circunscrevem os processos de significação das realidades, objetos 
do presente estudo. Método: Para o olhar interpretativo dos dados escolheu-se a 
abordagem sociocognitiva da Análise Crítica do Discurso (ACD), focada na estrutura dos 
significados simbólicos, na utilização de repertórios linguísticos específicos, nas estratégias 
retóricas e nas lógicas argumentativas (Van Dijk, 1993). Nesse sentido, a ACD considera a 
linguagem, não só como uma sofisticada representação comunicativa das estruturas 
cognitivas, mas como um poderoso instrumento retórico, utilizado estrategicamente e 
intencionalmente para transmitir significados intra-, inter-, e extra-pessoais para o outro 
significativo e o outro generalizado. Nesta perspectiva, a Escola de Amsterdã (Van Dijk, 
1993) dirige uma atenção particular para os processos cognitivos ativados na construção e 
elaboração de um evento discursivo. Consequentemente, enfatiza-se a ligação entre 
processos cognitivos ativados pela memória de longo prazo (por ex.: esquemas, scripts, 
contextos) e estratégias retóricas utilizadas na produção de textos/discursos, evidenciando 
como tal ligação é funcional para a (re)produção de estereótipos, preconceitos, orientações 
ideológicas, etc. Pelo construto de intencionalidade, pretende-se investigar a organização 
cognitiva do discurso, e como por meio dos processos psicológicos, foram construídas as 
lógicas comunicativas dos repertórios linguísticos. Instrumentos para coleta dos dados: 
Sendo o objetivo da pesquisa analisar as representações sociais por meio das quais uma 
pessoa detida se posiciona discursivamente a respeito do valor re-educativo, os dados 
serão gravações transcritas de entrevistas semiestruturadas. Esta modalidade de condução 
da entrevista consistiu em um procedimento dialógico sem estrutura a priori, no qual o 
entrevistador convida o interlocutor a falar de si livremente. O método, de fato, oferece a 
vantagem de reproduzir interações pragmáticas (práticas funcionais), paradigmáticas 
(discursos sociais) e simbólicas (matrizes ideológicas) dentro de um fluido tecido 
comunicativo, articulado em diferentes níveis de posicionamento, desde o micro 
(representações cognitivas) até o macro (representações sociais). O tipo de entrevista 
proposta permite estudar, além do conteúdo textual, a matriz implícita (simbólica e 
contextual) onde se articularam os eventos discursivos. Ferramentas pela análise dos 
dados: A intepretação e análise temática serão realizadas  por meio do software IRAMUTEQ 
R (Ratinaud, 2014), um programa que analisa a estatística de dados textuais. 
Entre as diferentes funções do programa foram escolhidas dois procederes estatísticos: 1- 
Uma Análise Hierárquica Descendente (AHD) das classes lexicais, apresentada 
graficamente por meio de um dendograma (Reinert, 1990). 2- Uma Análise Fatorial (AF) da 
frequência absoluta das formas, apresentada graficamente pro meio de uma nuvem de 
palavras (Atenstaedt, 2017). 
A AHD consiste em um proceder estatístico descritivo, que calcula as formas (as 
ocorrências estatisticamente significativas) mais frequentes, transversalmente distribuídas 
ao longo do corpo dos dados. As formas, portanto, são organizadas em específicas classes 
estáveis, classificadas pelo programa a respeito da afinidade intratextual associada a um 
vocabulário específico (o Português e o Italiano nesta pesquisa). Este método reduz cada 
segmento textual a palavras-chave, organizadas pelo programa a respeito da própria 
frequência. A AF, ademais, classifica as formas horizontalmente a respeito seja da 
frequência, seja da relevância (ou peso) das ocorrências estatisticamente significativas. 
Graficamente a nuvem de palavras representa uma análise lexicográfica básica, que oferece 
no nível visual uma apresentação simples, mas bem estruturada, das correspondências 
entre as ocorrências evidenciadas pelo programa. Sua aplicação torna-se particularmente 
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útil pela compreensão crítica de procederes estatísticos, adotadas pela análise quantitativa 
de dados qualitativos como textos e discursos. 
Resultados esperados e implicações: espera-se que a partir das análises, as diferenças e 
similaridades entre a função da prisão para brasileiros presos no Brasil e na Itália sejam 
elucidadas, e a partir disto, compreender como o espaço físico e a dinâmica de 
funcionamento podem influenciar no valor de reinserção. Ou seja, os resultados do trabalho 
podem ser utilizados como forma de embasamento para futuras políticas públicas que 
contemplam a temática da reinserção social. 
 
Palavras chave: reinserção social, sistema penitenciário, representações sociais, método 
quali-quantitativo. 
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Introdução: O mundo moderno é caracterizado por grandes mudanças globais e sociais que 
ocorrem de maneira cada vez mais rápida, esse mesmo contexto influencia o âmbito 
organizacional, no qual as organizações promovem mudanças para que possam se adaptar 
(Neiva & Pantoja, 2011). Organizações que conseguiram se manter competitivas e existindo 
foram àquelas que conseguiram responder rapidamente e de forma efetiva às mudanças 
organizacionais (Eisenhardt & Martin, 2000). A mudança organizacional pode ser definida 
por alterações, que ocorrem de forma planejada ou não, nos componentes característicos 
da organização e que ocorrem por motivos internos ou externos ao contexto organizacional 
e trazem consequências (Neiva & Paz, 2012). Segundo a tipologia, a mudança pode ser 
transacional, quando alguns aspectos são alterados e ocorrem pequenos ajustes de forma 
contínua objetivando a eficiência organizacional; ou pode ser transformacional, quando 
envolve ruptura de padrões anteriores e atinge a organização como um todo (Burke & Litwin, 
1992). Alguns fatores geradores de mudança são levantados na literatura, como o rápido 
desenvolvimento científico e tecnológico, oscilações no mercado e formas de atuar e se 
relacionar com clientes e stakeholders. Esses fatores pressionam as organizações – e seus 
membros – a atuarem de uma nova forma para atender as demandas existentes (Domingos 
& Neiva, 2014). 
Dessa forma, as organizações, para lidarem com a competição global e incertezas do 
mercado, precisam de funcionários que extrapolem os objetivos meramente formais e o 
comportamento padrão de trabalho, engajando-se em um comportamento inovador 
(Janssen, 2001). O comportamento inovador é definido como a criação intencional, 
introdução e aplicação de novas ideias, dentro de uma função de trabalho, grupo ou 
organização, a fim de beneficiar o desempenho da função, o grupo ou a organização 
(Janssen, 2000). Amabile et. al (1996) relatam a importância do ambiente social para nível e 
frequência do comportamento inovador em indivíduos e grupos, sendo um ponto inicial para 
a inovação organizacional. Gerenciar de forma eficaz uma equipe diversificada, por razões 
legais, sociais e econômicas, é outra capacidade organizacional necessária na busca por 
garantir vantagens competitivas sustentáveis. A diversidade é entendida como outro ponto 
de vista ou variabilidade, mas pode ser entendida como a representação de pessoas com 
diferentes identidades grupais em um sistema social (Cox, 1994). As organizações utilizam a 
diversidade como um recurso estratégico valioso, raro e que não pode ser copiado, sendo 
uma fonte de vantagem competitiva sustentável (Richard, Murthi, & Ismail, 2007). Estudos 
sobre o tema encontraram uma associação entre diversas formas de diversidade e uma 
melhor tomada de decisão, maior inovação e desempenho organizacional (Jackson & Joshi, 
2004). Devido às rápidas mudanças tecnológicas e a competição global, a inovação possui 
um papel fundamental na efetividade organizacional e sobrevivência a longo prazo das 
organizações (Mumford, 2000). Apesar da importância das relações interpessoais com o 
comportamento inovador, poucos estudos examinaram empiricamente a relação entre 
ambos (Van der Vegt & Janssen, 2003). 
Diante do cenário de mudanças, inovação e diversidade enfrentado pelas organizações, o 
presente estudo justifica-se pela relevância prática do tema e também por contribuir para a 
literatura no tema de diversidade e comportamento inovador, preenchendo a lacuna 
existente nos estudos relacionados e acrescentando um fator importante para essa relação: 
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a mudança organizacional. Objetivos e hipóteses: O objetivo geral do trabalho consiste em 
descrever as relações existentes entre a diversidade de grupos e o comportamento 
inovador, considerando-se um contexto de mudança organizacional. Os objetivos 
específicos traçados para se alcançar o objetivo geral são: identificar se a diversidade nos 
grupos possui uma relação positiva com o comportamento inovador nos indivíduos; e 
identificar se as mudanças organizacionais influenciam um comportamento inovador nos 
indivíduos. As hipóteses delimitadas com base no contexto das variáveis de estudo são: H1 
- A diversidade nos grupos possui uma correlação positiva com comportamento inovador; 
H2 - As mudanças percebidas como transformacionais possuem uma correlação maior com 
o comportamento inovador do que mudanças percebidas como transacionais; H3 - Grupos 
diversos demograficamente terão uma correlação maior com a aceitação ao diverso; H4 – 
Grupos com maior aceitação ao diverso apresentarão um maior comportamento inovador; 
H5 - O cenário de mudança transformacional e transacional modera a relação entre a 
diversidade nos grupos e o comportamento inovador. Método: A presente pesquisa se 
caracteriza como correlacional. Os tipos de mudança organizacional serão medidos a nível 
do indivíduo, o comportamento inovador será medido a nível individual e a diversidade será 
medida a nível individual e grupal, caracterizando esse estudo, então, como multinível. A 
amostra é não-probabilística por conveniência, composta por funcionários de empresas 
privadas do Distrito Federal. Os participantes deverão integrar uma equipe de trabalho de, 
no mínimo, 3 pessoas; possuir vínculo trabalhista com a organização de, no mínimo, 6 
meses e possuir chefia imediata. 
Participarão desse estudo uma quantidade mínima de 59 equipes de trabalho, que 
correspondem a, minimamente, 177 respondentes; considerando um poder estatístico de 
80%, nível de confiança de 95% e considerando um tamanho de efeito para prever o 
comportamento inovador de 0,20 (Hammond et al., 2011). O cálculo foi realizado utilizando o 
software GPower 3.1. Para medir as variáveis, serão utilizadas três escalas com indícios de 
validade. A Escala de Percepção dos Tipos de Mudanças Organizacionais (Domingos & 
Neiva, 2014) visa identificar se o indivíduo percebe as mudanças transformacionais ou 
transacionais que ocorreram na organização. São 30 itens avaliados em uma escala de 0 a 
10, sendo 18 itens sobre a mudança transformaciomal – Alfa de Cronbach de 0,93 – e 12 
itens sobre a mudança transacional – Alfa de Cronbach de 0,76. A Escala de 
Comportamento Inovador foi desenvolvida por Janssen (2000). A escala possui 9 itens 
baseados na escala de comportamento inovador de Scott e Bruce (1994) avaliados em uma 
escala de 1 a 7, sendo 3 itens sobre geração de ideias, 3 itens sobre promoção de ideias e 3 
itens sobre realização de ideias. Os itens da escala serão respondidos pelos participantes e 
o alfa de Cronbach para a auto-avaliação foi de 0,95. A Escala Universalidade-Diversidade 
de Miville-Guzman Sintética (M-GUDS S) foi desenvolvida por Fuertes et al. (2000), sendo 
um aprimoramento do trabalho feito por Miville et al. (1999). A escala mede a orientação 
universal ao diverso e é composta por 15 itens avaliados de 1 a 6, sendo 5 itens sobre 
apreciação relativista, 5 itens sobre diversidade de contato e 5 itens sobre conforto com a 
diferença. O alfa de Cronbach para a escala completa foi de 0,76, para diversidade de 
contato o alfa de Conbrach foi de 0,74, e 0,59 para apreciação relativista e conforto com a 
diferença.  
Além disso, os itens sociodemográficos também irão compor a variável de diversidade, 
sendo eles: gênero, idade, raça, escolaridade, nacionalidade, orientação sexual e renda 
mensal; uma vez que essas informações também podem caracterizar o grupo como diverso 
ou não. O questionário será enviado via e-mail para os participantes e, antes de terem 
acesso ao questionário, os participantes receberão um breve texto explicativo sobre a 
pesquisa e o termo de consentimento para ser aceito. Além das perguntas contidas no 
questionário, serão feitas perguntas sociodemográficas para que a amostra possa ser 
devidamente caracterizada. Após o aceite do respondente, a ordem das perguntas irá 
aparecer de forma aleatória para cada participante. Para análise das escalas, serão 
verificadas as características psicométricas das escalas, por meio da análise descritiva, 
análise fatorial exploratória e confirmatória – para a escala de comportamento invoador, sem 
indícios de validade no Brasil – e análise fatorial exploratória para as escalas de diversidade 
e mudança organizacional. Para análise dos dados, serão considerados os pressupostos 
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estatísticos para análises multivariadas e pressupostos para análises de regressão. 
Serão coletados dados de diversidade a nível individual que serão considerados a nível de 
grupo – emersão do nível micro para o nível meso. Neste caso, o estudo de atributos por 
emersão necessita constatar a existência de consenso entre os membros da equipe, para 
que se confirme que o atributo se refere ao coletivo e não de cada pessoa (Puente-Palácios 
& Borba, 2009). 
Serão considerados os pressupostos para compor escores grupais – homogeneidade das 
respostas dos membros de cada equipe e variabilidade entre grupos – analisando-se o 
índice ADMd ou análise dos desvios médios com base na mediana. Serão construídos 
escores grupais realizando a média aritmética para as escalas, com o objetivo de compor 
escores por equipe. 
Para avaliar a predição da diversidade do grupo no comportamento inovador individual, 
considerando os atributos da mudança organizacional como moderadores, será realizada 
uma regressão linear multinível. Resultados esperados: Espera-se que o estudo encontre 
uma relação positiva entre diversidade nos grupos e o comportamento inovador nos 
indivíduos, encontrando também uma relação positiva entre a percepção de mudanças 
transformacionais e o comportamento inovador. Além disso, espera-se que o estudo possa 
auxiliar na compreensão das variáveis de estudo, impulsionando a diversidade nos grupos 
para que ela gere um comportamento inovador como forma de resposta às mudanças 
ocorridas no ambiente organizacional. 
 
Palavras-chave: mudança organizacional, comportamento inovador, diversidade. 
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Introdução. Racionalidade e intuitividade. A teoria do sistema dual tem sido constantemente 
citada em múltiplos artigos e basicamente apresenta duas formas de processamento de 
decisões e julgamentos, com base nas definições de Kahneman (2012) do sistema 1(rápido, 
associativo, impulsivo) e sistema 2 (devagar, analítico e reflexivo). O termo “heurística” foi 
consolidado por Tversky e Kahneman (1974), como processos simplificadores da tomada de 
decisão sobre incertezas. Apesar da eficiência sob a ótica do tempo e da energia 
dispensadas, essa simplificação pode ocasionar vieses ou erros de julgamento impreciso. 
Crença em ciência nas organizações. Acreditar em ciência não pressupõe somente a 
exposição de evidências, dados e gestão do conhecimento, visto que mesmo diante de fatos 
e sólidas pesquisas, certos indivíduos mantém seu ponto de vista inicial (Sagan, 1985), sob 
a ótica de que sistemas morais, crenças e julgamentos possam influenciar a interpretação 
de acordo com a organização (politica, comunidade científica, economia, religiões, 
sociedade, etc) que os interpreta (Knudsen, 2017). Nas organizações, a Gestão Baseada 
em Evidências se distingue de outros processos decisórios pelo uso explícito e sistemático 
de evidências científicas que podem ser internas ou externas (Tort-Martorell et al, 2011). 
Traços de personalidade e Estilo Cognitivo. Considerando que a inteligência não é o único 
preditor a propensão heurística, um fator pode se referir aos traços de personalidade 
agrupados no Big Five. Alguns traços de personalidade podem estar associados a maior ou 
menor susceptibilidade a vieses e heurísticas (Caputo, 2013). Problema. Mesmo em um 
contexto organizacional e em uma amostra com gestores, a crença em ciência apresenta os 
mesmos padrões? Existe alguma predominância de estilo cognitivo e traço de 
personalidade? Os tipos de decisão organizacionais podem ser influenciados pelos estilos 
cognitivos de pensamento, traços de personalidade e crença em ciência? Objetivos. O 
objetivo deste estudo é testar a relação entre o estilo cognitivo de pensamento, traços de 
personalidade, crença em ciência e susceptibilidade a heurísticas sobre uma tendência 
racional ou intuitiva, em decisões envolvendo gestão de pessoas ou finanças. Hipóteses. 
Considerando a sustentação teórica exposta, apresentam-se as hipóteses da pesquisa: 
H1a: Os traços de personalidade são preditores de crença em ciência; H1b: O estilo 
cognitivo de pensamento é preditor da crença em ciência; H2: A crença em ciência medeia a 
relação entre traços, estilo cognitivo e susceptibilidade a heurísticas e vieses; H3:  
Considerando um cenário onde é incluída uma variável de decisão organizacional, a 
susceptibilidade a heurísticas e vieses cognitivos será impactada: H3a: Quando houver 
manipulação do nível de informação; H3b: Quando houver importância e impacto 
mensurável na decisão;  H3c: Quando houver indução a situação de preconceito; H4: Que a 
tendência a intuição e susceptibilidade a heurística será mais presente em decisões sobre 
gestão de pessoas que em decisões de natureza administrativo-financeiras (moderado pelos 
cenários com níveis de informação distintos, impacto da decisão e com indução ao 
preconceito). Método. Neste estudo, será realizada pesquisa quantitativa de caráter 
experimental por meio questionário eletrônico via internet, em que será observado como as 
decisões serão processadas.  O foco da análise é no indivíduo e a coleta de dados será 
acerca das opiniões /percepções destes em relação as questões propostas. Amostra. O 
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local escolhido para a aplicação dos questionários será uma instituição financeira de 
economia mista do Brasil. Para o estudo, serão selecionados os gestores das unidades 
subordinadas a diretoria escolhida.  A distribuição da população é apresentada conforme 
abaixo: N = 293 E0 = 2%. Desta forma, obtemos uma amostra de 263 indivíduos. 
Consideraremos um nível de significância de 95%. Ao mesmo tempo, utilizou-se 
metodologia para considerar o poder estatístico e o tamanho do efeito. Em consulta ao 
aplicativo G*Power 3.1, calculou-se que seriam necessários 178 indivíduos para um 
tamanho de efeito médio (f^2=0,15) e para um poder de teste igual a 0,95. Tendo em vista 
que existe a possibilidade de mortalidade, além de eventuais ausências programadas 
(férias, licenças, etc) para a possivel época de coleta, estima-se a quantidade de 
questionários enviados em 20% acima do valor calculado via G*Power 3.1, totalizando 214 
indivíduos. A amostra será probabilística e com corte transversal. Os participantes serão 
selecionados de maneira aleatória simples. Procedimentos de coleta 
A coleta dos dados ocorrerá no primeiro semestre de 2020, onde será encaminhado link do 
questionário via e mail aos participantes. Também, será encaminhado Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, onde os dados coletados não serão associados 
nominalmente para fins de identificação do respondente. O questionário encaminhado será 
conhecido de maneira randômica, e os cenários propostos em cada teste serão 
apresentados por sorteio realizado pelo sistema. Instrumentos. 
Coleta de dados demográficos já disponíveis em base de dados. 
Cognitive Reflextion Test: Instrumento de avaliação de pensamento racional ou intuitivo 
proposto por Baron et al (2015) que possui 14 itens e α=0,84. Exemplo de item dos 
instrumentos:   Um taco e uma bola custam US $ 1,10 no total. O bastão custa US $ 1,00 a 
mais que a bola. Quanto custa a bola? Big Five: Versão do IGFP-5R (Inventário de fatores 
de personalidade reduzido do Big Five) foi adaptado para o Brasil por Andrade (2008) e 
possui os seguintes coeficientes α (Extroversão = 0,76, Consienciosidade = 0,66, 
Amabilidade = 0,74, Neuroticismo = 0,75, e Abertura e experiência = 0,68) e 32 itens. 
Exemplo de item do instrumento, em uma escala likert: É conversador, comunicativo 
Science Belief:  Instrumento de avaliação de crença em ciência proposto por Farias et al 
(2013) em uma escala tipo likert possui α = 0,91 e 10 itens. Exemplo de item dos 
instrumentos: A ciência é a parte mais valiosa da cultura humana. Testes de 
Susceptibilidade Heurística: O instrumento será composto de cenários de decisão em 
gestão de pessoas e finanças. Em cada cenário haverá a manipulação do tipo, quantidade 
ou qualidade da informação disponível, induzindo o indivíduo a decisões com heurística e 
vieses, baseando-se em informações irrelevantes, disponibilidade, representatividade, 
preconceito/efeito halo, correlação ilusória, ancoragem e ajustamento. O instrumento ainda 
será construído e serão avaliados indícios de validade durante o ano de 2019. Para os 
testes onde não foram encontradas adaptações ou indícios de validade para o Brasil (CRT e 
Science Belief) o procedimento de adaptação será de acordo com normas internacionais, 
considerando a tradução conforme recomendação da International Test Commission, onde 
tradutores bilíngues independentes e com conhecimento do construto sejam convidados 
para adaptar os itens ao novo idioma (Beaton et al, 2000). Posteriormente, será realizada 
análise de validade do construto via teste de consistência interna e análise fatorial para fins 
de comparação com amostras do estudo original. Análise dos dados. 
Serão realizadas estatísticas descritivas para que sejam apresentados os valores de média, 
mediana e moda da amostra. Serão avaliados os dados omissos, os casos extremos e os 
pressupostos de normalidade, homocedasticidade e linearidade de acordo com as 
prescrições de Field (2017). Posteriormente, será realizada análise de regressão, com o 
intuito de explorar a relação e predição entre as variáveis propostas observando a 
multicolinearidade, e pressupostos de normalidade e homocedasticidade. Por fim, será 
realizada a comparação entre grupos para verificar a diferença entre os tipos de decisão 
(intuitiva ou racional), considerando a variável do cenário manipulado. Resultados 
esperados. Espera-se observar que os indivíduos com características proeminentes de 
abertura a experiência e conscienciosidade, além de estilo cognitivo racional apresentem 
maior tendência a decisões racionais. Em relação a crença em ciência, embora possa existir 
uma elevada crença científica nas organizações, é possível que a correlação com a 
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racionalidade não se apresentará de maneira positiva devido a moderações de origem 
cultural ou vinculadas a qualidade do ensino ou compreensão do tema, fatores estes que 
devem ser melhor explorados. Também, pressupõe-se que o cenário influenciará a decisão, 
e ocorrerão tendências intuitivas quando consideradas as decisões em gestão de pessoas 
em relação a decisões financeiras ou administrativas. 
 
Palavras chave: Crença em ciência, sistema dual, heurísticas, racionalidade 
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Introduction. One of the most prominent characteristics of human beings is that they differ 
from one another. However, there has only been a concentrated effort to accurately measure 
these differences in a scientific fashion since the second decade of the 20th century (Leary, 
1957). Throughout the decades since, several lines of research characterized the field of 
personality psychology, more prominently those that primarily focused on traits and those 
that focused on process. In any case, the world of personality measuring tools has been 
dominated by trait theory, in specific, the big five factor model (FFM; McCrae, & Costa, 
1996). Trait theory is a conceptual framework wherein personality is understood as a series 
of characteristics, called traits, that influence our thoughts, feelings and behavior (c.f., 
Wiggins, 1979). As it followed the development of psychometrics and was influenced by its 
most important pillars, such as the development of the factor analysis and the theory behind 
testing (Colom, 2006). this line of research has attempted to define the dimensionality of 
personality, finding a combination of clusters of traits that best describe the continuums 
through which individuals vary. The most influential model, so far, has been that of Costa and 
McCrae (McCrae, & John, 1992), who suggested a five-factor model composed of Openness 
to Experience, Agreeableness, Extraversion, Neuroticism and Conscientiousness. This 
model is currently known as the Big Five model of personality (FFM), and, though more 
divisions have been proposed, most psychologists accept at least those five. The Big Five 
and numbers bigger still. While personality seems to be an abstraction, under a scientific 
framework, we would expect a good model of personality to be useful in predicting real-world 
behavior. There is plenty of work dedicated to doing just that. More recently, Chen, Widjaja 
and Yen (2015) used Facebook to examine the relationship between need for affiliation, 
need for popularity, and self-steem with self-disclosure using the FFM personality traits as 
moderators. All traits significantly affected the relationship between one of the predictors and 
self-disclosure. Though the FFM was not developed from a clinical population, there have 
also been advancements to the use of these personality dimensions in predicting clinical 
outcomes (e.g., Allen et al., 2018). Bartholomeu et al. (2010) was able to identify the 
relationship between Neuroticism and anxiety. More recently, in Brazil, Monteiro et al. (2015) 
developed a profile comparing the big five dimensions with the Triarchic Psychopathy 
Measure. Since its inception, there have been plenty of criticism to FFM measuring 
instruments, including their low reliability, lack of dimensionality replicability in foreign 
countries and disappointing correlation with related phenomena. Meanwhile, personality tests 
based on the Big Five model are still being developed, incorporating answers to this kind of 
criticism. For instance, Soto and John (2017) developed and collected validity evidence for 
the Next Big Five Inventory (BFI-2). The authors introduced a hierarchical structure, controls 
for individual differences in acquiescent responding, and provided greater bandwidth, fidelity, 
and predictive power than the original BFI, while still retaining the original measure’s 
conceptual focus, brevity, and ease of understanding. Although the FFM has been the 
dominant model, the popularity of alternative models seems to be growing. There is a 
growing body of research supporting the extraction of a dimension called Intellectuality from 
Openness to Experience, forming a model sometimes called the Big Six (Ashton et al., 
2004). Research that previously studied associations between external variables and 
personality using basically only the Big Five model have begun to also test predictions using 
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the Big Six. Costello and Saucier (2017), for instance, studied the matter of stability and 
change in personality. The maturity and cumulative continuity principles are two 
characteristics long believed to be staples of the definition of personality itself. Maturity refers 
to the idea that people become more honest and integer towards the end of their lives, and 
the cumulative continuity principle refers to the relative permanence of personality features. 
The researchers used a self-reporting measure and found that Agreeableness, 
Conscientiousness and Emotional Stability all increased with age.  While there have been 
calls for all of psychology, especially regarding studies that feature variables more prone to 
influence to cultural bias, to reach a wider audience (e.g., Henrich, Heine, & Norenzayan 
2010), there are no recorded instances of SATEPSI-approved psychological instruments 
being developed with this wider audience in mind. Meanwhile, as reliability and validity 
issues of the FFM comes into check, there are questions over whether the framework may 
be entirely inadequate in different populations. Although there doesn’t seem to be a shortage 
of personality measuring instruments in Brazil, there are no recorded instances of any 
instrument being created with a special look to these problems. Universal Design. 
The Universal Design paradigm establishes that the design should be human-centered, so 
that things should be created in a way that is most appropriate for use by humans in natural 
settings, without requiring additional adjustments. In other words, the design should be 
focused on the needs of its users from the beginning of the process. The concept was born 
out of movements associated with the rights of disabled people, which grew after the world 
wars brought soldiers back home with numerous disabilities. Currently, disabled people must 
rely on products and services designed with disabilities in mind. Assistive technology helps 
make previously inaccessible products assessible. The philosophy of universal design 
extends to all things, such that they may be used to their greatest possible extent, by the 
largest amount of people, in the most natural way possible, without need for adaptation. 
Although the idea of universal design sounds appealing, until now, there have been 
difficulties to implement them in the field of testing. Although there have been isolated efforts 
of battling ableist biases, for instance, printing larger size tests, or having someone read the 
test out lout for an examinee, there have been no efforts to, for instance, produce a version 
of a test with a more accessible vocabulary. Computer-Based Testing. Computer-Based 
Testing is a broad concept that encompasses any sort of technique that associates 
educational or psychological testing with the use of a computer system. Although the 
inclusion of computational methods in testing has been used since the 1970s, only recently 
have the most popular uses become logistically viable (Lushene, O’Neal & Dunn, 1984). With 
the advent of broad testing experiences with computers in countries that have had the 
necessary infrastructure since earlier decades, the literature on the use of computer in 
testing has defined clear advantages and disadvantages to this method. Some of the most 
important advantages to this use are (Becker & Bergstrom, 2013): 1. Ease of grading; 2. 
Immediate and informative feedback: if the device used has enough computational power to 
grade the test while examinee answers it, the computer may provide immediate feedback to 
the examinee. The use of a computer also makes it easy for feedback to be individualize and 
provide more information about the examinee’s characteristics (Kyllonen, 1991). 3. Use of 
innovative items: The computer may provide auditory input, for instance, or more dynamic 
items with moving graphics may simulate more accurately a situation where the ability being 
tested may be employed (Sireci e Zeninsky, 2005).  4. Security: because the stimuli in 
computer-delivered tests are dynamically generated, the test may be applied on an item-by-
item basis, making it harder for an examinee to, for instance, take a picture or make a copy 
of the test in its entirety. 5. Accessibility: the items on a computer may be more easily 
coupled with accessibility features like on-screen reader or magnifier. Objective. Although it 
has been years since initial criticisms regarding the inability of our current measuring tools to 
accurately quantitatively describe the characteristics of ample demographics, there hasn’t 
been an effort to create instruments that were validated with such an object in mind. 
Meanwhile, there are doubts whether the big five personality theory applies to a Brazilian 
population. This study aims to develop an instrument capable of measuring personality in a 
wider demographic range, as well as test the pertinence of the big five model in this 
population. Methods. To build the item bank, six subject matter experts will read one-hundred 
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verbal stimuli, containing behaviors and the associated personality traits, and will each write 
five items for each verbal stimulus using different vocabulary from different regional 
subcultures, also varying from simpler to more complex use of linguistic patterns. 
Later, five hundred participants will be recruited in person and over the internet, though 
social media tools. A computerized adaptive testing software will be used to administer the 
test. A statistical analysis will be run to determine item quality and confirm the FFM. 
Expected Results. By the end of the study, it’s expected that a computer item bank will have 
been built into a software designed to deliver psychological tests and be ready to use. One 
hundred items will already have their psychometric properties defined, making way for the 
rest of the items to have their own psychometric properties defined. Inside the software, the 
items will be classified according to which demographic they apply to. 
 
Palavras-chave: Computerized adaptive testing, personality, psychological testing, test 
construction, big five. 
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Estudos e pesquisas sobre a personalidade confundem-se com a história do 
desenvolvimento da psicologia. Pode-se compreender que personalidade diz respeito a 
padrões de comportamento e atitudes que são típicas de um determinado indivíduo, de 
forma que os traços de personalidade difeririam de um indivíduo para outro, sendo, 
entretanto, relativamente constantes em cada pessoa e estáveis (Rebollo & Harris, 2006), "a 
organização dinâmica, no indivíduo, dos sistemas psicofísicos que determinam seu 
comportamento e seus pensamentos característicos" (Allport, 1966), a personalidade se 
refere às características dos indivíduos, sendo únicas e o distinguindo dos demais a partir 
de padrões consistentes de sentimentos, pensamentos e comportamentos (Trentini, Hutz, 
Bandeira, Teixeira, Gonçalvez e Thomazoni, 2009). Dentre as definições teóricas clássicas 
de personalidade a teoria dos cinco grandes fatores de personalidade proposta por McCrae 
e Costa (1987) tem se mostrado suficientemente robusta para a observação do construto 
personalidade em diferentes culturas (Stajkovic, Bandura, Locke, Lee & Sergent, 2018; 
Cherry, 2019; Pletzer, Bentvelzen, Oostrom & De Vries, 2019). A origem do modelo dos 
cinco grandes fatores se deu a partir de teorias fatoriais e de traços de personalidade. Foi 
McDougall que em 1930 sugeriu que analisar o léxico de um povo cooperaria para a 
compreensão do que seria personalidade para este. A teoria dos traços os considera 
principais determinantes do comportamento e servem de base predisposicional para a 
consistência de respostas comportamentais em diferentes situações. Esta teoria é 
dimensional, porque assume que os traços podem ser condensados em grandes fatores, e 
esta é a base para comparar e contrastar indivíduos e grupos. A teoria do traço enfatiza uma 
abordagem mais orientada para a superfície da personalidade, propondo a descrição de 
aspectos conscientes e concretos, com base em pesquisas empíricas (Ewen, 2014). Esta 
teoria de personalidade tornou-se a base para diversos estudos que, em conjunto com o 
pensamento fatorial, alcançou um avanço empírico e conceitual substancial para as 
pesquisas sobre este construto. Os cinco fatores são mais do que simples descrições 
(McCrae & Costa 1999, 2008). Os traços que compõem os fatores são tratados como algo 
que realmente existe e pode ser observado a partir de comportamentos, gostos e 
preferências; cada fator é visto como uma estrutura psicológica, e os indivíduos se 
diferenciam pelo grau em que possuem de cada um destes fatores. Os cinco fatores são 
tendências disposicionais básicas universais, isto é, apresentadas por todos os indivíduos e 
biológicas (Costa & McCrae, 1998). Dessa forma, as diferenças comportamentais ligadas 
aos cinco grandes fatores são determinadas por influências genéticas, por estruturas 
neurais, pela química cerebral entre outros (Jang, Livesley, & Vemon, 1996; Power & 
Pluess, 2015). Os cinco fatores, são conhecidos como Big Five e são nomeados: openness 
to experience, conscientiousness, extraversion, agreeableness e neuroticism. No que se 
refere à medida da personalidade, no Brasil, há pelo menos vinte e oito instrumentos, com 
parecer favorável do Conselho Federal de Psicologia (referência até agosto de 2019 – 
Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos), no entanto, apenas seis destes instrumentos 
têm como base a teoria dos cinco grandes fatores: a Bateria Fatorial de Personalidade 
(BFP), a Escala Fatorial de Extroversão (EFEx), a Escala Fatorial de Socialização (EFS), o 
NEO PI-R, o NEO FFI-R e o Inventário Hogan de Personalidade (HPI). Considerando ser 
este o modelo de estrutura de personalidade que conta com maior disseminação em 
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pesquisas mundiais relativas ao construto (Cherry, 2019, Pletzer, Bentvelzen, Oostrom & De 
Vries, 2019) considera-se necessário ampliar o conjunto de instrumentos que objetivem esta 
aferição. Uma outra questão que é característica destes instrumentos é o fato de serem 
escalas ou inventários verbais onde o indivíduo precisa ler uma sentença e posicionar-se 
sobre a mesma. Há uma realidade que faz com que um percentual considerável da 
população brasileira tenha dificuldades em responder a um instrumento psicológico 
composto por itens verbais. O índice de analfabetismo se aproxima de 8,5% da população, o 
que representa, em número absolutos, pouco mais de 17 milhões de pessoas segundo a 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2004/2013 do IBGE (PNAD, 2009). O mesmo 
estudo mostra que o analfabetismo funcional alcança índices de 29,4%, ou 
aproximadamente 60 milhões de pessoas. Torna-se, então, um dos desafios da área de 
avaliação psicológica a busca por medidas que consigam acessar essa parcela da 
população com instrumentos que estejam alinhados os modelos mais modernos de 
pensamento e pesquisa sobre a personalidade. Uma possibilidade para a construção de 
instrumento de personalidade que contemple uma população com tais características é a de 
instrumento composto por itens não verbais que possam ser compreendidos por pessoas 
alfabetizadas e não alfabetizadas e que evoque respostas que apontem conexão com o 
traço latente de personalidade que se pretende aferir. A utilização de instrumentos não 
verbais em testes objetivos se justifica por permitir avaliações em indivíduos não 
alfabetizados. Neste grupo se inserem crianças ou imigrantes, mesmo adultos, que não 
tenham ainda completo domínio da leitura de uma determinada língua (Rong & Paunonen, 
2008). No campo da psicologia da personalidade, já houve algumas tentativas de criar 
medidas não verbais da personalidade. Em 2001 foi desenvolvido o Five-Factor Nonverbal 
Personality Questionnaire (FF-NPQ; Paunonen, Ashton, & Jackson, 2001). O FF-NPQ 
mostrou boa validade convergente em relação aos inventários de personalidade verbal 
baseados no modelo dos Cinco Grande Fatores (Hong, Paunonen & Slade, 2008; Moore, 
Schermer, Paunonen e Vernon, 2010; Paunonen, 2003; Paunonen et al., 2001). A 
possibilidade de avaliação da personalidade de diferentes estratos da população se justifica, 
entre outros pontos, porque a relação entre os escores obtidos nos diferente fatores de 
personalidade podem cooperar para a compreensão de diferentes fenômenos, como 
exemplo, estudos empíricos da personalidade e da psicopatologia levaram a uma 
reconhecimento crescente de que muitos transtornos psiquiátricos representam variações 
inadequadas nos traços normativos de personalidade (Krueger & Eaton, 2010). Estudos 
indicam que os escores das dimensões de traços personalidade podem estar associadas ao 
início, gravidade e curso de muitas doenças psiquiátricas, incluindo a depressão maior 
(Klein, Kotov e Bufferd, 2011). No Brasil, a Pesquisa Nacional de Saúde (2013) estima que 
7,6% das pessoas de 18 anos ou mais de idade receberam diagnóstico de depressão por 
profissional de saúde mental naquele ano, o que representa 11,2 milhões de pessoas. Neste 
contexto são apresentados os objetivos deste projeto: Construir, obter de evidências de 
validade e estabelecer normas de aplicação de instrumento verbal e não verbal de 
personalidade baseado no modelo dos Cinco Grandes Fatores de personalidade. 
Estabelecer correlações entre escores obtidos no instrumento criado e indicadores da 
depressão. Estes objetivos serão alcançados a partir de três estudos. Estudo 1: Construção 
de instrumento verbal e não verbal de personalidade. Método: Para a construção dos itens 
que irão compor os instrumentos serão utilizados duas etapas de avaliação. Em primeiro a 
avaliação dos itens por juízes especialistas em construção de instrumentos e personalidade 
e a realização de grupos focais compostos por indivíduos com diferentes níveis de 
escolaridade a fim de avaliar a compreensão dos itens por estes diferentes estratos. 
Inicialmente, serão pré-testados 130 itens referentes a cinco fatores teóricos. Este número 
leva em conta o que é estimado pela técnica de construção baseada na teoria de traços 
latentes (Pasquali, 1998). Estudo 2: Coleta de evidências de validade do instrumento 
construído no Estudo. Método: Aplicação do instrumento em amostra de conveniência a 
partir de contato com pesquisadores parceiros em diferentes regiões do país. Para a 
evidência de validade convergente, será adotada uma escala para avaliação dos cinco 
fatores da personalidade, a ser escolhida. Tendo em vista os estudos da validade de 
construto do instrumento, serão analisados, por meio de técnicas de análise fatorial 
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exploratória e confirmatória, a dimensionalidade do banco de itens e os índices de precisão 
dos fatores eventualmente encontrados onde se espera uma convergência com o modelo 
dos cinco grandes fatores. Em seguida serão realizadas demais análises estatísticas 
descritivas e inferenciais e Teoria de Resposta ao Item. As análises serão realizadas 
comparando as diferentes regiões de aplicação, escolaridade e sexo dos indivíduos da 
amostra. Estudo 3: Análise de fatores da personalidade que podem funcionar como 
preditores de sintomas depressivos. Método: Aplicação do instrumento de personalidade e 
de escala de depressão em amostra clínica de indivíduos diagnosticados com depressão 
maior. Análises estatísticas comparativas entre seus resultados e o da população que 
compôs o estudo 2. Correlações lineares para estimar a correspondência entre escores no 
instrumento de personalidade a escala de depressão. E análise ROC. Resultados esperados 
e implicações: Espera-se contribuir para a área de avaliação psicológica entregando um 
instrumento baseado em pressupostos teóricos robustos e com evidências de validade e 
precisão que possibilitem sua utilização na população em diferentes estratos de 
escolaridade e a entrega de evidências que cooperem para os estudos que correlacionam 
traços de personalidade e a depressão. 
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