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Introdução: O comportamento ético dos vendedores tem recebido atenção de 

pesquisadores em função da maior exposição a pressões éticas a que os vendedores 

estão submetidos. Esses profissionais trabalham em ambientes relativamente não 

supervisionados; eles são os principais responsáveis por gerar as receitas da empresa, 

seu ambiente de trabalho é muito estressante e são frequentemente avaliados com 

base em objetivos de curto prazo (Dubinsky et al., 1986; Bellizzi e Hite, 1989; Wotruba, 

1990). Estudos sobre comportamento ético de vendas notaram que o comportamento 

ético é consistente com uma vasta gama de normas reconhecidas da sociedade como 

por exemplo, venda sem pressão, honestidade, e divulgação completa de informações 

sobre certo produto (Robertson & Anderson,1993). A ética então se relaciona com as 

normas morais existentes em uma sociedade, e é normal que as pessoas julguem se a 

motivação por trás de uma ação é moral ou imoral (Frankena, 1973). 

O comportamento ético dos vendedores é definido como comportamentos que os 

funcionários cometem para enganar ou explorar outras pessoas ou fornecer a si 

próprio, à organização ou a terceiros uma vantagem injusta a serviço de alguma outra 

finalidade (Wiernik, & Ones, 2018). Como resultado dessas ações espera-se a 

promoção de relacionamentos de longo prazo com os clientes, com base na satisfação 

e confiança do cliente (Roman e Munuera, 2005). Sendo assim, identificar os fatores 

que promovem o comportamento ético de vendas torna-se essencial para promover a 

satisfação dos consumidores e a sua lealdade (Shadab, 2012; Ou, Shih, & Chen, 2015). 

As pesquisas identificam as seguintes lacunas nessa literatura: faltam estudos sobre os 

efeitos mediadores da justiça internacional na relação entre liderança e clima ético 

(Neubert et al., 2009), faltam estudos que selecionem participantes de vários setores 

como bancos, corretoras de ações, setores de vendas de bens tangíveis, ou outros 

setores para investigar a generalização das descobertas; e faltam estudos com culturas 

diferentes da cultura asiática, e que não se limitem somente a observar modelos 

baseados em setores de seguros de vida (Shadab, R. 2012) e somente em serviços 

farmacêuticos (Sridhar, G., & Lyngdoh, T. 2019). A presente pesquisa está focada em 

analisar o processo de influência da liderança no comportamento ético em 

Moçambique. O comportamento do líder influencia o comportamento ético da equipe 
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de vendas por meio do desenvolvimento de um clima ético na organização e da 

percepção de justiça interacional. Este estudo visa contribuir para a literatura da área 

respondendo a algumas lacunas nas pesquisas que agreguem os vários setores de 

vendas de bens e serviços e que incorporem outras variáveis mediadoras, para 

generalizar e fortalecer os resultados atuais. Como contribuição prática, o modelo 

proposto visa a melhoria na prestação de serviços das organizações, aumento da vida 

do cliente com base na satisfação, e da vida das organizações moçambicanas com base 

na confiança e lealdade dos consumidores que geram recompra. A seguir são definidas 

as variáveis do estudo.  

Liderança ética – liderança ética é o processo de influência sobre as atividades de um 

grupo para atingimento de resultados de maneira socialmente responsável (De Hoogh 

e Den Hartog, 2009). A fim de atender a esse propósito, o comportamento ético do 

líder tem sido cada vez mais pesquisado. A liderança ética (LE) foi positivamente 

associada a resultados desejáveis de subordinados, como: tomada de decisão ética, 

comportamento pró-social, diminuição de comportamento, contraproducente, 

satisfação, motivação, comprometimento e confiança no líder e negativamente 

associada na supervisão abusiva, (Brown & Trevino, 2006).  

Uma perspectiva da aprendizagem social da liderança ética propõe que os líderes 

influenciam o comportamento dos seus seguidores por meio de modelagem, incluindo 

aprendizado observacional, imitação e identificação (Brown et al.,2005). Líderes éticos 

baseados em valores, são excelentes exemplos, pois é provável que os seguidores 

respeitem e se identifiquem com eles, além de imitar e seguir seus comportamentos 

(Brown & Trevino, 2006). Eles também indicaram que a ética e as normas do local de 

trabalho, são influenciados pelos valores éticos dos líderes, que moldam e orientam o 

ambiente social de uma empresa. Assim, a hipótese 1 é que a liderança ética exerce 

influência sobre o comportamento ético de vendedores e a hipótese 2 é que a 

liderança ética influencia o clima ético. 

Clima ético (CE) O clima ético tem sido definido como “as percepções prevalecentes de 

práticas organizacionais típicas e procedimentos culturais que têm conteúdo ético, ou, 

aqueles aspectos do clima de trabalho que determinam o que constitui 

comportamento ético no trabalho” (Victor e Cullen, 1988, p. 101). O programa de uma 

organização, políticas, procedimentos e práticas, bem como a forma como as situações 

são promulgadas determinam o clima ético dentro da organização, (Mulki, Jaramilo e 

Locander, 2008). O clima ético pode afetar as percepções compartilhadas do que é um 

comportamento eticamente correto e como as questões éticas devem ser tratadas na 

organização (Wu, 2017); também pode orientar os vendedores a se envolver em 

comportamentos éticos de vendas consistente com as normas da sociedade 

amplamente reconhecidas (honestidade, divulgação de informações, transparência). A 

hipótese 3 é que o clima ético influencia positivamente o comportamento ético dos 

vendedores.  

Justiça interacional – A justiça interacional refere-se aos aspectos sociais envolvidos 

nas relações entre as pessoas que decidem e as pessoas afetadas pelas decisões 
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(Assmar et al., 2005). Refere-se ao tratamento respeitoso e cortês por parte dos 

gestores e as justificativas sobre as decisões tomadas. Cada componente de justiça 

organizacional afeta resultados organizacionais específicos; e as percepções de justiça 

interacional estão mais relacionadas com os comportamentos e atitudes em relação 

aos decisores (Conner, 2003; Folger & Cropanzano, 1998; Masterson, Lewis, Goldman, 

& Taylor, 2000; Viswesvaran & Ones, 2002). Da mesma forma que a percepção de 

justiça pode trazer impactos positivos sobre atitudes e comportamentos, a injustiça 

pode induzir o indivíduo a ter comportamentos negativos. Assim, a hipótese 4 é que a 

justiça interacional influencia o comportamento ético e a hipótese 5 é que clima ético 

e justiça interacional mediam a relação entre liderança e comportamento ético.  

Objetivo: Este estudo tem como objetivo testar a influência da liderança ética (LE) 

sobre o comportamento ético dos vendedores (CEV) por meio da mediação do clima 

ético (CE) e da percepção de justiça interacional (JI). Específico: Analisar a percepção 

do conceito do CEV no contexto moçambicano; Traduzir e coletar evidências de 

validade de uma escala do CEV; Analisar a relação do Clima Ético com o CEV: Analisar a 

relação da Liderança Ética com o CEV: Analisar a influência do clima ético como 

mediador na relação entre liderança e CEV; Analisar a mediação da justiça interacional 

na relação entre liderança ética com CEV. Para alcançar os objetivos são propostos 3 

estudos.  

Estudo 1 - O primeiro estudo tem como objetivo principal analisar os significados e os 

comportamentos associados ao comportamento ético de vendas no contexto 

moçambicano. Método: A amostra será composta por 30 participantes dentre eles 

metade vendedores de produtos tangíveis e a outra metade consumidores de 

produtos tangíveis. O instrumento será uma entrevista semiestruturada e a análise de 

dados será realizada por meio da análise de conteúdo por categorização, com o auxílio 

do software IramuTeq. Estudo 2 – O objetivo deste estudo é desenvolver e buscar 

evidências de validade para a escala de comportamento ético de vendas em 

Moçambique. A partir das entrevistas realizadas no estudo 1, serão elaborados itens 

para o instrumento. Esses itens serão submetidos a validação por juízes e semântica. 

Os itens que atenderem os critérios de adequação irão compor a escala de 

comportamento ético de vendas. Método: Essa escala será aplicada a uma amostra de 

consumidores moçambicanos (5 participantes por item) para identificar as evidências 

de validade e confiabilidade. Escala original com (alfa de cronbach .93) de (Roman & 

Ruiz, 2005). Serão realizadas análises fatorial exploratória e de confiabilidade. 

Estudo 3 - O terceiro estudo tem o objetivo testar as relações do modelo proposto. 

Método: Um questionário com as escalas de clima ético (Almeida & Porto, 2019) e 

liderança ética (Almeida, Den Hartog & Porto, 2018), e escala de justiça interacional ( 

Beuren, I. M., Kreuzberg, F., & Franz, L. 2016) será respondido por vendedores e um 

questionário com a escala do CEV será respondida pelos consumidores. Será realizada 

uma análise fatorial confirmatória, para evidências de validade das escalas aplicadas. A 

análise da relação entre as variáveis do estudo será realizada por meio da análise de 
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regressão múltipla e hierárquica. Todas as análises realizadas serão no nível do 

indivíduo.  

Resultados esperados e implicações: Esperamos que a pesquisa auxilie no 

desenvolvimento de interações organizacionais para prevenir os comportamentos 

antiéticos no local de trabalho e influenciar o bem-estar na sociedade ao melhorar as 

relações entre vendedores e consumidores. Espera-se contribuir teoricamente a testar 

um modelo que busca identificar o processo por meio do qual os líderes influenciam o 

comportamento ético e de testar a generalização de achados internacionais no 

contexto africano. 

 

Palavras-Chave: Comportamento ético, Liderança, Clima, Justiça 
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Introdução: Estresse Financeiro pode ser entendido como uma tensão mental ou física 

oriunda de preocupações sobre assuntos financeiros. Tais preocupações afetam o 

bem-estar pessoal e geralmente, têm relação com dívidas se avolumando e a 

impossibilidade de pagá-las, insatisfação com o próprio padrão de vida, ausência de 

poupança que permita cobrir emergências ou pagar gastos imprevistos, insuficiência 

de recursos para a aposentadoria e outras demandas (Garman et al., 2004). Para os 

fins desse projeto de pesquisa, essa será a definição constitutiva adotada do construto 

a ser mensurado. Trata-se de um tema relevante e bastante presente nas sociedades 

modernas, pois, as preocupações com dinheiro e economia foram elencadas como as 

principais causas de estresse emocional nos Estados Unidos (American Psychological 

Association, 2008) e no Brasil a situação não deve ser diferente. Além do componente 

psicológico (a preocupação) o Estresse Financeiro é também caracterizado pela gestão 

financeira pessoal ineficiente, evidenciada pela ausência de poupança e excesso de 

dívidas. Neste sentido, entendemos que esse pode ser um bom indicador subjetivo 

para o superendividamento que, segundo o Banco Central do Brasil (2020), é “o 

resultado de um processo no qual indivíduos e famílias se encontram em dificuldade 

de pagar suas dívidas a ponto de afetar de maneira relevante e duradoura seu padrão 

de vida” (p.25). Diversos estudos sugerem que a caracterização do 

superendividamento deve ir além dos critérios objetivos, como a quantidade de 

compromissos financeiros, comprometimento de renda e inadimplência, mas também, 

indicam que é fundamental ter critérios subjetivos para a identificação das dívidas 

como heavy burden ou  “um fardo pesado” (tradução livre), a fim de caracterizar o 

nível de dificuldade que cada indivíduo ou família se encontra para lidar com suas 

dívidas (BCB, 2020; Bridges et al., 2006; D'Alessio & Iezzi, 2013, 2016). Neste sentido, 

propor um instrumento de medida de percepção do Estresse Financeiro pode 

contribuir na identificação dos superendividados e, ainda, servir de parâmetro para a 

avaliação de iniciativas que tenham como objetivo melhorar a gestão financeira 

pessoal. Dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor 

realizada mensalmente nas capitais do país pela Confederação Nacional do Comércio 

(CNC/PEIC, 2020) apontaram o crescente nível de endividamento das famílias e das 

contas em atraso durante a pandemia da Covid-19 no Brasil o que sugere um aumento 
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concomitante do nível de Estresse Financeiro, principalmente, entre os trabalhadores 

autônomos e da iniciativa privada, que sofreram maior impacto econômico com as 

restrições impostas no período. Diante desse contexto, este estudo tem como objetivo 

construir um instrumento de medida com evidências positivas de fidedignidade e 

validade para a mensuração da percepção do estresse financeiro em adultos. Para 

alcançar esse objetivo geral, a pesquisa será subdividida em três etapas que se 

desdobrarão nos seguintes objetivos específicos: (1) Realizar pré-teste para validação 

de conteúdo da versão preliminar da Escala de Percepção do Estresse Financeiro 

(EPEF). Etapa concluída em novembro 2020. (2) Realizar teste empírico da EPEF na 

população alvo a fim de (a) Obter evidências de validade de construto, (b) Avaliar a 

consistência interna dos fatores encontrados, (c) Obter evidências de validade 

convergente/divergente entre os scores da EPEF e da Escala de Bem-Estar Financeiro, e 

(3) Realizar testes de hipóteses com os resultados obtidos da EPEF a fim de (a) Verificar 

se altos níveis de Estresse Financeiro atuam como preditores do endividamento 

excessivo (quem se considera “muito endividado”), (b) Verificar se houve aumento na 

preocupação com questões financeiras pessoais no período da Pandemia Covid-19, (c) 

Avaliar se existe diferença significativa no nível de percepção do Estresse Financeiro de 

acordo com algumas características dos respondentes como: idade, sexo, estado civil, 

grau de instrução, personalidade, nível socioeconômico, ocupação e entre as 

diferentes regiões do Brasil. Método: Para construção da EPEF foram seguidas as 

etapas descritas por Hogan (2006), Pasquali (2010), AERA (2014) e Carvalho e Ambiel 

(2017), quais sejam: conceituação do construto (definição constitutiva, operacional e 

revisão de literatura); elaboração dos itens (descrever em comportamentos os traços 

latentes que se deseja avaliar) por meio da consulta a outros instrumentos existentes e 

da realização de entrevista com um grupo de usuários de um Programa de 

Atendimento a Superendividados em Brasília-DF (Cejusc-Super do TJDFT), semelhante 

ao Grupo Focal proposto por Gondim (2003); análise dos itens por juízes (avaliação dos 

especialistas quanto ao conteúdo e à semântica) e, finalmente, a obtenção da versão 

preliminar do instrumento que foi submetida a um pré-teste com 51 participantes para 

validação de conteúdo seguindo o procedimento proposto por Hinkin & Tracey (1999) 

usando ANOVA e os critérios de construção de itens de Pasquali (2010). A partir do 

pré-teste, a versão preliminar da EPEF passou de 41 itens e 4 dimensões teóricas 

(saúde física, emocional, social e gestão de finanças pessoais- GFP) para uma escala 

bidimensional composta por 24 itens, sendo 12 representantes da dimensão GFP e 12 

representantes da “nova” dimensão denominada Socioemocional, que abrange 

simultaneamente a questões sociais, emocionais e aspectos da saúde física 

relacionados ao estresse financeiro. Para o teste empírico da EPEF com a população 

alvo (etapa prevista para 2021) será realizada uma pesquisa quantitativa correlacional, 

do tipo Survey on-line, transversal, com amostra não probabilística de conveniência 

prevista de no mínimo 240 participantes (mínimo 10 participantes por item da EPEF 

(Damásio, 2012)), adultos (maiores de 18 anos), de ambos os sexos, variados níveis 

socioeconômicos e graus de instrução, residentes no país, provenientes das cinco 

regiões brasileiras (aproximadamente 50 participantes de cada região). O instrumento 

de pesquisa conterá (a) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), com vistas 
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a assegurar que as informações obtidas serão confidenciais e utilizadas somente para a 

pesquisa; (b) Bloco das Escalas com a EPEF, em construção, Escala de Bem-Estar 

Financeiro (adaptada ao contexto brasileiros por Ponchio et al. (2018), Escala Reduzida 

de Diferencial Semântico para Avaliação de Personalidade (Damásio & Laros, 2015), 

três itens com questionamentos específicos sobre endividamento e a Pandemia da 

Covid-19, e (c) um último Bloco de dados socioeconômicos. Plano de análise de dados: 

(1) Para verificação da estrutura fatorial- está prevista a realização de análise fatorial 

exploratória (AFE) com os 24 itens da EPEF pelo método Fatoração de eixo principal e 

uso de Análise Paralela para determinação do número de fatores (Laros, 2012) e 

rotação Oblimin Direto por considerarmos que os dois fatores que esperamos emergir 

da análise são inter-relacionados, mas distintos; (2) Para o coeficiente de fidedignidade 

– avaliaremos a consistência interna ente os fatores por meio do cálculo dos 

coeficientes de α de Cronbach, e esperamos encontrar valores acima de 0,70. Caso 

alcancemos os resultados esperados nas análises (1) e (2) verificaremos (3) a validade 

convergente por meio da correlação negativa entre as pontuações médias dos scores 

da EPEF e na escala de bem-estar financeiro, sendo esperada a obtenção de uma forte 

relação inversa entre os escores obtidos; (4) a validade de critério – É esperado que 

pessoas que se consideram muito endividadas apresentarão maiores níveis de estresse 

financeiro, a ser testada por meio de uma regressão múltipla, tendo a variável escalar 

nível de endividamento como resultado (variável critério) e a pontuação média em 

cada um dos fatores da EPEF como variáveis preditoras; (5) Maiores níveis de estresse 

financeiro são esperados em pessoas que relatam aumento das preocupações com as 

suas questões financeiras devido à pandemia Covid-19; e (6) Maiores níveis de estresse 

financeiro são esperados nos idosos (idade acima de 60 anos). Numa perspectiva 

bidirecional, será utilizado teste t para avaliar (7) Diferentes níveis de estresse 

financeiro entre os sexos; e por meio de ANOVA de medidas repetidas, com teste post-

hoc Bonferoni, iremos avaliar diferentes níveis de estresse financeiro (a) nas cinco 

regiões do país, com expectativa de maiores níveis de estresse no Norte e Nordeste; 

(b) nos diferentes graus de instrução, com expectativa de maiores níveis de estresse 

naqueles com graus mais baixos; (c) nos diferentes estratos socioeconômicos, com 

expectativa de maiores níveis de estresse nos estratos mais baixos; (d) nos 

trabalhadores com diversos tipos de ocupação principal, com expectativa de menores 

níveis de estresse para os servidores públicos; e (e) nos diferentes perfis de 

personalidade. Em todas as análises iremos utilizar os softwares IBM SPSS Statistics 

versão 22 ou Factor 10.10.03 e iremos propor intervalos de confiança Bootstrap BCa 

95%, calcular e reportar o tamanho do efeito (d de Cohen ou r de Pearson), conforme 

orientações de boas práticas de análise estatística de Field (2020). Resultados 

esperados e implicações: Esperamos que o teste empírico da EPEF encontre por meio 

da Análise Fatorial Exploratória uma estrutura fatorial com duas subescalas (fatores 

socioemocionais e gestão de finanças pessoais), com evidências de validade e 

fidedignidade, obtendo, assim, um instrumento que possa ser utilizado como critério 

subjetivo do superendividamento e, adicionalmente, como uma medida de avaliação 

da eficácia de intervenções de educação financeira. 
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Introdução: O presente projeto de Doutorado tem como objetivo geral verificar a 

ocorrência do capital cultural a partir das interações familiares e seu impacto sobre o 

rendimento acadêmico de alunos da Educação Básica submetidos a uma avaliação 

educacional de larga escala. De acordo com Bourdieu (2005), o capital cultural é 

definido como ativos sociais relacionados a uma pessoa, como educação, 

conhecimento, forma de vestir etc. Para o referido autor, o capital cultural pode 

resultar de uma relação entre as estratégias familiares e as estratégias específicas de 

cada instituição de ensino. Segundo Lahire (1997), o processo de transmissão cultural, 

por sua vez, pode se dar pela forma familiar da cultura escrita, pelas condições e 

disposições econômicas, pela ordem moral doméstica, pelas formas de autoridade 

familiar e as formas familiares de investimento pedagógico. Estes processos de 

interações familiares geram “heranças” culturais. A herança cultural a partir das 

interações familiares, que pode ser operacionalizada como a presença de regras e 

horários no ambiente familiar, questões de organização pessoal e higiene, pode 

interferir diretamente no processo adaptativo dos alunos às suas unidades escolares, 

que por sua vez pode interferir no desempenho acadêmico destes mesmos alunos. 

Uma vez que a escola exerce um papel importante na mobilidade social (Assaf, 2015), 

possibilitando ao longo do tempo que os alunos migrem para novas camadas sociais, é 

justificável entender a influência do capital cultural, a partir das interações familiares. 

Neste estudo entendemos como família o conceito descrito pelo Dicionário de 

Português Online Léxico na sua primeira definição: “Designação de aglomerado de 

pessoas que possuem relação de parentesco e partilham a mesma habitação; também 

designado por agregado familiar”. O modelo teórico que norteará esta pesquisa é o 

proposto por Tramonte e Willms (2010), que divide o capital cultural em estático e 

relacional. O capital cultural estático envolve práticas culturais resultantes da 

disposição econômica da família. Por outro lado, o capital cultural relacional envolve as 

experiências registradas no ambiente familiar. No estudo realizado por Tramonte e 

Willms (2010), a partir dos dados do Programme for International Student Assessment 

(PISA, 2000), foi encontrado que o capital cultural relacional apresenta fortes efeitos 

na alfabetização dos alunos e no senso de pertencimento quando comparado com o 

capital cultural estático. O estudo apontou também diferenças no capital cultural entre 
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e intra escolas. Justificativa: Diante do exposto, surge a necessidade de elaborar e 

obter evidências psicométricas de um instrumento que avalie o capital cultural a partir 

das interações familiares, verificando o impacto desse capital nos resultados 

acadêmicos. Ressaltamos que não foi encontrado nenhum instrumento com estas 

características nos acervos bibliográficos nacionais e internacionais. Em termos 

práticos, destacamos que os resultados oriundos da presente pesquisa poderão 

colaborar na implantação de políticas educacionais que facilitem o engajamento do 

aluno no ambiente escolar e seu sucesso acadêmico. Objetivos: O presente projeto de 

doutorado tem como objetivo geral verificar a ocorrência do capital cultural a partir 

das interações familiares e seu impacto sobre o rendimento acadêmico de alunos do 

ensino básico. Para alcance deste objetivo, serão considerados os seguintes objetivos 

específicos: (a) Elaborar um instrumento para avaliar o capital cultural a partir das 

interações familiares; (b) Obter evidências de validade do instrumento baseadas na 

estrutura interna; (c) Obter evidências de fidedignidade do instrumento; (d) Verificar o 

poder preditivo do capital cultural em relação ao desempenho acadêmico; (e) 

Comparar grupos de escolas e alunos quanto ao capital cultural. Método: Esta 

pesquisa é do tipo quantitativa, com corte transversal de coleta de dados e com 

delineamento correlacional. O projeto será submetido à análise do Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos e a aplicação do instrumento somente será realizada 

uma vez obtida a sua aprovação no órgão competente. Serão considerados todos os 

cuidados para que os alunos tenham todas as informações sobre os seus direitos 

enquanto participantes voluntários antes de responderem ao instrumento de 

pesquisa. Os sujeitos que participarão da aplicação final da pesquisa são alunos de 

uma rede de escolas que está presente em todas as cinco macro regiões geográficas 

do Brasil. Tais alunos possuem diferentes níveis socioeconômicos e culturais. 

Especificamente serão considerados os estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental 

(EF), com idades variando entre 09, 10 e 11 anos. Anualmente a rede aplica uma 

avaliação de desempenho acadêmico e o instrumento de medida proposto para 

avaliação do capital cultural será anexado ao final da avaliação. A previsão é que 

14.000 alunos participem da aplicação do instrumento. A amostra será por 

conveniência pois participarão apenas alunos da série mencionada. Os alunos já 

participam anualmente do programa de avaliação mantido pela rede e isto dará maior 

facilidade na logística e composição da amostra. O Termo de Assentimento e o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) também deverão ser assinados, esse 

último pelos pais ou responsáveis. Com o propósito de ter um instrumento confiável, o 

processo de construção seguirá as orientações de AERA, APA e NCME (2014), Andrade 

e Valentini (2018), DeVellis (2017), de Cohen (2018). Os itens que comporão o 

instrumento serão elaborados a partir da definição constitutiva que será construída 

após a pesquisa bibliográfica. Estes itens do instrumento passarão por um processo de 

busca de evidência de validade de conteúdo, a partir de juízes especialistas. Nessa fase 

será considerado o índice Kappa. Após o instrumento passar por esta etapa inicial e 

sofrer as alterações necessárias, este deverá ser submetido a uma amostra piloto para 

verificar possíveis problemas não detectados na etapa anterior. Essa amostra piloto 

consiste em uma amostra de conveniência proporcionalmente inferior que contenha 
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as características da população alvo. Para encontrar evidências de validade baseada na 

estrutura interna do instrumento, será considerada a amostra final de respondentes e 

será realizada Análise Fatorial Exploratória (AFE). Os critérios de Teste de Esferecidade 

de Bartlet e Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) serão utilizados para verificar a fatorabilidade 

da matriz (Pasquali, 2012). Será realizada a Análise Paralela para melhor acurácia na 

definição do número de fatores (Damásio, 2012). Espera-se encontrar os dois fatores 

(Relacional e Estático) conforme modelo proposto por Tramonte e Willms (2010). Para 

encontrar evidências de fidedignidade do instrumento será utilizado o alfa de 

Cronbach e Lambda de Gutmann, além da confiabilidade composta. O rendimento 

acadêmico será aferido a partir da avaliação em larga escala realizada pela rede, que 

fornecerá os desempenhos dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática. Com o 

objetivo de comparar o capital cultural dos diferentes grupos de alunos que compõem 

a amostra, e o impacto sobre o rendimento acadêmico será utilizada a ANOVA-One 

Way. Será estabelecido um nível de 95% de confiança, também serão calculados o 

tamanho do efeito por meio do ‘d de Cohen’, bem como intervalos de confiança. Uma 

análise de regressão multinível também será realizada, considerando os estudantes 

com nível 1 e escolas como nível 2. É comum o uso desse tipo de estrutura em 

pesquisas que envolvem ambiente escolar (Andrade, 2005). As análises estatísticas 

serão realizadas por meio dos softwares Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) 25.0, Factor 10.3.01 e MPlus. Resultados Esperados e Implicações. Espera-se 

que ao final deste estudo, surja uma nova visão do impacto que o capital cultural do 

aluno, obtido a partir das interações familiares, exerce sobre o seu desempenho 

acadêmico. Pesquisadores como Couri (2010), destacam a importância do nível 

socioeconômico dos alunos e apontam este fator como sendo a variável que mais 

explica as diferenças de rendimento entre eles. Dessa forma, sem ignorar a influência 

socioeconômica, esperamos adicionar uma nova variável a essa equação, aumentando 

o seu poder de explicação. 

Palavras-Chave: Capital cultural, interação familiar, educação, rendimento escolar, 

avaliação educacional 

 

Referências 

 

American Educational Research Association, American Psychological Association, and 

National Council on Measurement in Education (2014). Standards for Educational and 

Psychological Testing. Washington, DC: American Educational Research Association. 

Andrade, J. M. de, & Valentini, F. (2018). Diretrizes para a Construção de Testes 

Psicológicos: a Resolução CFP n° 009/2018 em Destaque. Psicologia: Ciência e 

Profissão, 38(spe), 28-39. https://dx.doi.org/10.1590/1982-3703000208890 



 

17 
Seminário PPG-PSTO 2020 
Março 2021 

Andrade, J. M. de (2005). Construção de um modelo explicativo de desempenho 

escolar: um estudo psicométrico e multinível com dados do SAEB. Dissertação de 

Mestrado, Universidade de Brasília, Brasília. 

Assaf, M. I. A., Costa, B. L. D. (2015). Considerações sobre o papel do capital cultural e 

acesso ao ensino superior: uma investigacão com dados de Minas Gerais. Educação em 

Revista, 31, 71–95. Retrieved from 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

46982015000300071&lang=pt 

Bourdieu, P. (2005). Capital cultural, escuela y espacio social (2 edición). Bueno Aires, 

Argentina: Siglo XXI editores, S.A. 

Cohen, L.; Manion, L.; Morrison, K. (2018). Research Methods in Education (18a Ed.). 

London: Routledge - Taylor & Francis Group. 

Couri, C. (2010). Nível socioeconômico e cor/raça em pesquisas sobre efeito-escola. 

Estudos em Avaliação Educacional, 21(47), 449–472. 

Damásio, B. F. (2012). Uso da análise fatorial exploratória em psicologia. Avaliação 

Psicológica, 11(2), 213–228. 

Lahire, B. (1997). Sucesso escolar nos meios populares: as razões do improvável. São 

Paulo: Ática. 

Lexico, Dicionário Online de Português. Porto: 7Graus, 2018. Acessado em: 18/02/2021 

em https://www.lexico.pt/familia/. 

Pasquali, L. (2012). Análise Fatorial para Pesquisadores. Brasília, DF: LabPam. 

Tramonte, L., & Willms, J. D. (2010). Cultural capital and its effects on education 

outcomes. Economics of Education Review, 29(2), 200–213. 

https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2009.06.003 

  



 

18 
Seminário PPG-PSTO 2020 
Março 2021 

Nome do(a) aluno(a): Aline Pinho 

Título do Projeto: 

Necessidades de Aprendizagem no Trabalho: relações com variáveis individuais e do  

contexto 

 

E-mail: alinepinho@hotmail.com.br 

Nível: Mestrado 

Orientador(a): Jairo Eduardo Borges-Andrade 

Linha de Pesquisa: Comportamento, trabalho e organizações 

Introdução – A aprendizagem no trabalho promove o desenvolvimento de 

competências, que se expressam em termos de desempenho neste trabalho. Os 

principais facilitadores dessa aprendizagem foram descritos na revisão de Noe, Clarke 

e Klein (2014). No nível individual, esses fatores seriam: traços de personalidade, 

orientação para metas, personalidade proativa e agilidade de aprendizado. No nível do 

contexto, os citados autores destacaram: cultura / clima, características da tarefa, 

troca social, suporte do supervisor, confiança e justiça. A aprendizagem no trabalho 

pode ocorrer nas modalidades formal ou informal. A informal é a que ocorre de 

maneira relativamente não-estruturada e espontânea, por iniciativa dos próprios 

trabalhadores, com maior flexibilidade e liberdade dos aprendizes (Eraut, 2004). É 

distinta da formal, que se dá de maneira estruturada e sustentada pelas organizações 

de trabalho (Abbad & Borges-Andrade, 2004). Esta estrutura e sustentação ocorrem 

por meio de um sistema de Treinamento, Desenvolvimento & Educação (TD&E). A 

avaliação de necessidades é o primeiro elemento desse sistema, sendo sucedida pelo 

planejamento e execução e, por fim, pela avaliação de TD&E (Borges-Andrade, 2006). 

O objetivo daquele primeiro elemento é identificar necessidades de capacitação 

expressas por lacunas de competências que impeçam o aparecimento de um 

desempenho no trabalho que pode ser caracterizado como excelente (Abbad, Coelho, 

Freitas, & Pilati, 2006). A avaliação de necessidades é o principal momento para se 

tomar decisões acerca do que precisa ser aprendido, quem precisa fazê-lo e quais 

ações podem promover essa aprendizagem. Apesar dessa relevância, trata-se do 

elemento menos estudado do sistema TD&E, conforme Ferreira & Abbad (2013). Há 

ainda menos estudos quando a temática é abordada na modalidade da aprendizagem 

informal no trabalho (Kyndt, Govaerts, Verbeek & Dochy, 2012). Considerando ambas 

modalidades, utiliza-se o termo necessidades de aprendizagem - em substituição a 

necessidades de TD&E - para ampliar as possibilidades de identificar e enfrentar 

lacunas de competências dos trabalhadores, como indicaram Vargas & Abbad, (2006). 

A avaliação de necessidades de aprendizagem (ANA), no nível individual, pode ser 

realizada por meio de dois levantamentos feitos simultaneamente. O primeiro utiliza 

uma escala de importância para cada uma das competências necessárias para o 

desempenho excelente do trabalhador, enquanto o segundo utiliza uma escala que 
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afere o domínio delas. Em seguida, o escore invertido desta segunda escala é 

multiplicado pelo escore de importância daquela primeira escala. Este produto é o 

escore de necessidade ou de prioridade que, portanto, respectivamente incorpora as 

operacionalizações de lacuna de competência e de relevância desta competência. Ele 

pode fundamentar decisões sobre políticas organizacionais que promovam a 

aprendizagem no trabalho, nas duas modalidades mencionadas. Contudo, se esta ANA, 

além de obter esse escore, demonstrar que ele está associado a variáveis 

antecedentes - individuais e de contexto, ela poderá com muito mais precisão indicar 

que políticas são mais adequadas, para quais pessoas e sob que condições de trabalho. 

Assim, seria possível atuar na minimização dos efeitos destas variáveis ou então no 

planejamento e execução antecipados, proativos, de ações instrucionais destinadas ao 

desenvolvimento de competências emergentes no trabalho, conforme aponta Ferreira 

(2014). Apenas 7% dos estudos científicos sobre ANA, publicados nas últimas cinco 

décadas (1970 - 2019), investigaram variáveis antecedentes de necessidades de 

aprendizagem no trabalho (Ferreira, Schneider, Abbad, Montezano & Sousa, 2020). Há 

pouco conhecimento sobre fatores contextuais e individuais que podem estar 

associados a essas necessidades, mas já existem revisões que identificaram, 

descreveram e organizaram os fatores facilitadores dessa aprendizagem – 

anteriormente citados, como a de Noe, Clarke e Klein (2014). Tais fatores sugerem 

variáveis antecedentes de necessidades de aprendizagem no trabalho. Algumas delas, 

relativas ao contexto do trabalho, poderiam ser objeto de intervenções após a 

realização da ANA. Por exemplo, características da tarefa – tais como a autonomia no 

trabalho e a variedade de habilidades para realizá-lo - poderiam ser alteradas para 

promover aprendizagem informal, bem como a oferta de treinamentos, para 

promover aprendizagem formal. Entretanto, as intervenções também precisam levar 

em conta variáveis de natureza individual. Por exemplo, preferência por aprendizagem 

formal ou informal poderia ajudar na decisão sobre alterar aquelas características da 

tarefa ou ofertar esses treinamentos. Essa possibilidade de realizar intervenções, no 

ambiente organizacional específico em que a ANA será realizada, guiou a escolha das 

variáveis antecedentes do presente projeto. Objetivos – O objetivo geral do estudo 

consiste em investigar as relações entre necessidades de aprendizagem e as 

características do indivíduo e do trabalho. Os objetivos específicos são: 1- Identificar as 

principais competências para o trabalho; 2 - Construir um instrumento de ANA 

baseado nessas competências; 3- Obter evidências de validade desse instrumento de 

mensuração; 4 – Verificar relações entre essas medidas e características do 

trabalhador e do contexto de seu trabalho. Método – A pesquisa terá recorte temporal 

transversal, com caráter qualitativo e quantitativo. Será realizada na Secretaria de 

Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF), órgão da administração 

direta do Governo do Distrito Federal (GDF), com cerca de 3.500 servidores. Para o 

primeiro objetivo específico, serão utilizadas as competências transversais, expressas 

pela pessoa no ambiente de trabalho e comuns a todos os servidores do GDF. Elas já 

foram mapeadas pelo GDF. Com tal base, serão identificadas e formuladas as 

competências institucionais, comuns a todos os servidores (efetivos, comissionados e 

eletivos) da Sejus-DF, e as gerenciais, necessárias aos diferentes níveis da gestão desta 
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Secretaria. Para essa identificação e formulação, será utilizada a análise documental e 

o método Delphi. Visando a atingir o segundo objetivo específico, será construído 

questionário de ANA, que incluirá esses três tipos de competências. Terá o formato de 

auto avaliação, em escalas (0 a 10) de importância e domínio dessas competências. 

Este questionário ainda incluirá medidas de características individuais (idade, 

escolaridade, tempo de serviço, treinamentos feitos nos últimos dois anos e 

preferência por aprendizagem formal ou informal) e contextuais (cargos efetivo e 

comissionado; se tem responsabilidade de gestão; lotação; interdependência, 

autonomia e significado das tarefas; variedade de habilidades necessárias para realizá-

las). Para atingir o terceiro objetivo específico, serão realizadas análises fatoriais 

exploratórias, com os escores de importância e de domínio. Em seguida, será(ão) 

criado(s) escore(s) de necessidades, calculado(s) pela multiplicação do(s) escore(s) de 

importância e de domínio - após inversão de sua escala. Será ainda realizada análise 

confirmatória para as medidas de interdependência, autonomia e significado das 

tarefas e variedade de habilidades - quatro dimensões do Questionário de Desenho do 

Trabalho (Borges-Andrade, Peixoto, Queiroga & Pérez-Nebra, 2019). Para alcançar o 

último objetivo específico, serão realizadas análises inferenciais que se revelarem 

apropriadas (por exemplo, correlação, teste T, ANOVA e regressão múltipla), em que 

o(s) escore(s) de necessidade(s) será(ão) variável(is) critério e aquelas medidas de 

características individuais e contextuais serão variáveis antecedentes. Principais 

resultados esperados – A pesquisa tem como produtos esperados: criação e teste de 

um método de ANA que contemple 1) variáveis do indivíduo e do contexto 

(contribuição metodológica); 2) obtenção de evidências de validade das medidas de 

necessidades e de desenho do trabalho (contribuição metodológica); 3) verificação de 

relações entre as variáveis do indivíduo e as do contexto e as necessidades de 

aprendizagem (contribuição teórica); e 4) realização de ANA em uma organização 

pública brasileira, fornecendo subsídios para tomadas de decisões sobre a aplicação de 

recursos e a melhoria na qualidade da prestação de serviços públicos (contribuição 

prática). 

Palavras-Chave: necessidades de aprendizagem, variáveis do indivíduo, desenho do 

trabalho, aprendizagem formal e aprendizagem informal. 
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Introdução: Ao refletir acerca da educação brasileira têm-se a associação de diversas 

complicações acometidas por fatores que dificultam o processo de desenvolvimento 

dos alunos, tornando-se necessário a inclusão de novas políticas públicas. Para a 

garantia de ações efetivas é necessário avaliações que consigam identificar os fatores 

de risco que mantém o presente cenário educacional.  Diante a avaliação externa de 

nível nacional, Saeb (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica), os resultados 

estão demonstrando melhorias com o passar do tempo, contudo, ainda estão 

insuficientes de acordo com a expectativa de aprendizagem (Alves & Ferrão, 2019). 

Outrossim, temos o maior estudo sobre educação do mundo, o Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), tradução de Programme for 

International Student Assessment, realizado pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), vem demonstrando o baixo desempenho escolar 

nos domínios contemplados na prova: leitura, matemática e ciências (INEP, 2019). A 

prova é aplicada no Brasil desde sua primeira edição, em 2000, de modo trienal, afere 

as habilidades e conhecimentos necessários para a sociedade moderna de alunos de 

15 anos, idade considerada final da escolaridade obrigatória (Ministério da Educação, 

2020). Com o passar do tempo, o programa Pisa acrescentou questionários que 

perpassam a avaliação de habilidades e conhecimentos específicos, como o 

questionário de bem-estar do aluno, incluso no ano de 2018, para identificar aspectos 

adjacentes ao desempenho dos domínios da prova. A partir de dados do Pisa 2015, 

Borgonovi e Pál (2016), identificaram cinco domínios do bem-estar, são eles: (1) 

cognitivo, que concerne aos conhecimentos, habilidades e fundamentos que mantem 

os alunos participativos na sociedade atual; (2) psicológico, que são as avaliações e 

opiniões sobre a própria vida, além de envolvimento com a escola relacionado a 

objetivos e ambições; (3) físico, que está conectado à saúde dos alunos, prática de 

exercício físico e hábitos alimentares; (4) social, ao qual indica a qualidade da vida 

social do indivíduo, inclui relações com a família, pares e professores; e (5) material, 

são os recursos materiais que permitem à família sanar as necessidades dos filhos. 

(Pollard & Lee, 2003; Rath & Harter, 2010; Statham & Chase, 2010). Percebe-se a 

importância de estudos que compreendam mais sobre o tema abordado, afinal, é uma 

amplitude de fatores inerentes ao ser humano que precisam ser colocados em pauta 

diante uma perspectiva científica que permitirá subsidiar futuras pesquisas e até 
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mesmo estratégias de práticas educacionais. Para a pesquisa concernir com tais 

propostas surge a seguinte questão: há uma relação positiva entre o bem-estar e o 

desempenho escolar no Pisa 2018? Para responder esta pergunta serão realizadas 

análises envolvendo os resultados do questionário e dos domínios cognitivos da 

avaliação (leitura, matemática e ciências). Ademais, o estudo parte da hipótese do 

encontro de resultados significativos e positivos acerca da relação entre as variáveis 

em análise. Objetivo Geral: Mensurar o grau de relação entre os resultados do 

questionário de bem-estar e o desempenho dos alunos na avaliação Pisa 2018. 

Objetivos específicos: (1) Avaliar a relação entre bem-estar e a nota de leitura do PISA. 

(2) Verificar a relação entre o bem-estar e a nota de matemática do PISA. (3) Calcular a 

relação entre o bem-estar e a nota de ciências do PISA. Método: Este estudo será 

elaborado a partir do delineamento de pesquisa de levantamento de dados do PISA 

2018, disponíveis no site da OCDE. Trata-se de uma pesquisa quantitativa do tipo 

transversal. O método de pesquisa quantitativa advém da aferição por meio de 

análises estatística de opiniões, reações, sensações, hábitos e atitudes etc. de um 

público-alvo (Manzato & Santos, 2012). No caso do presente estudo serão utilizados os 

dados coletados de questionário e teste desenvolvidos de acordo com os critérios da 

TRI (Teoria de Resposta ao Item). Amostra: O público-alvo foi delimitado com base nos 

alunos com idade entre 15 anos e 3 meses (completos) e 16 anos e 2 meses 

(completos) a partir do início da avaliação. Em virtude disso, a amostra foi selecionada 

conforme os critérios de padronização, com rigidez, para cobrir a população- alvo em 

estudo, a OCDE e a Westat foram responsáveis por esta seleção. Desse modo, 

participaram da avaliação 579 escolas das 27 unidades da Federação de escolas 

urbanas e rurais, públicas e privadas. Por fim, foram contabilizados no total 10.961 

participantes de maneira amostral, entre os 2 milhões de alunos com faixa etária 

delimitada para o estudo (INEP/MEC, 2019). Instrumentos: Para a implementação da 

pesquisa será utilizado os resultados disponíveis pelo site da OCDE, no caso, (1) o 

questionário de bem-estar e (2) o desempenho dos alunos nos domínios de leitura, 

matemática e ciências, em que o domínio de leitura possui destaque neste ano de 

aplicação, portanto, teve um número maior de itens. Todos os instrumentos foram 

aplicados em computadores. Na qualidade de análise serão utilizados o software IBM 

SPSS Statstics 25.0 e o programa MLwiN versão 3.05 (Charlton et. al., 2020).    

Procedimento: Inicialmente será realizada a coleta de dados no site da OCDE em que 

estão disponíveis a base de dados para a pesquisa. Posteriormente, será feita a Análise 

Fatorial Exploratória, a fim de explicar e reduzir os dados, com o intuito de encontrar 

variáveis subjacentes não-observáveis aparentes diante um conjunto maior de 

variáveis diretamente observáveis, desta maneira estima-se o número correto de 

retenção de fatores (Laros, 2005). Por fim, será elaborado a análise de regressão de 

multinível, elaborada por Goldstein em 1992. Análise de dados: Os dados serão 

analisados inicialmente por meio da execução da Análise Fatorial Exploratória (AFE), 

para a organização das informações. A AFE tem como propósito encontrar construtos 

latentes que explicam a covariância entre os itens (Damásio, 2012). Ademais, será 

estruturado a execução da Análise de Regressão de Multinível para averiguar as 

relações estabelecidas nos objetivos específicos do estudo. Esse modelo é usado com 
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dados de grande escala e que possuem estrutura hierárquica ou agrupada, 

características existentes no Pisa (Hox & Maas, 2005). A análise escolhida discorre da 

característica do estudo, ao qual inclui diferentes níveis, além disso o modelo é 

vantajoso por ser parcimonioso devido ao número de parâmetros a prever e produz 

estimativas eficientes (Barbosa & Fernandes, 2000). Resultados Esperados e 

Implicações: Espera-se por meio desta pesquisa compreender melhor a relação entre o 

bem-estar do aluno e o desempenho no PISA em diferentes áreas de conhecimento. 

Palavras-Chave: PISA, bem-estar, desempenho escolar. 
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Introdução: Nas últimas décadas, o mundo do trabalho tem sido cenário de intensas 

mudanças.  O processo de reestruturação produtiva, ora em curso nas economias 

capitalistas, enseja mudanças institucionais e organizacionais nas relações de produção 

e de trabalho (Baumgarten, 2006). Novas tecnologias, busca incessante e obstinada 

por performance e produtividade, maior flexibilidade nos processos produtivos e 

capacidade de resiliência dos trabalhadores são alguns dos efeitos negativos desse 

cenário que vêm contribuindo para a intensificação e precarização do trabalho 

(Antunes, 2008) e, consequente, aumento dos índices de absenteísmo, acidentes, 

doenças do trabalho e licenças-saúde nas organizações públicas (Santi et al., 2018). 

Mais recentemente, a adoção compulsória do trabalho remoto em decorrência da 

pandemia de COVID 19 e o movimento de implementação desse modelo em forma de 

programa de gestão reitera a precarização e a responsabilização do trabalhador por 

sua própria adaptação às exigências do trabalho prescrito. O processo de 

transformação que ocorre no mundo do trabalho não é neutro para aqueles que o 

vivenciam. Nessa perspectiva, o bem-estar dos trabalhadores, a satisfação do usuário-

cidadão, a eficiência e a eficácia dos serviços prestados pelos órgãos governamentais 

constituem desafios inerentes às práticas de gestão. As organizações públicas adotam 

práticas ou modos de gestão segundo o que determina a legislação e, com base nela, 

estabelecem formatos de gestão muitas vezes focados em procedimentos 

operacionais estabelecidos para o restrito cumprimento da forma da lei. Para Chanlat 

(2000), modo de gestão são as práticas administrativas e de pessoal que a direção de 

uma organização utiliza para a consecução de objetivos. Segundo Pereira (1993), as 

práticas de gestão compreendem as tarefas empreendidas por pessoas, em geral 

ocupantes de posições estratégicas, postos de comando e de chefia, voltadas para a 

escolha dos melhores meios para atingir os fins pretendidos pela organização. Para 

este estudo, adota-se a definição de práticas de gestão como expressão das 

representações dos trabalhadores sobre o modo de gestão habitual existente no 

contexto organizacional, como obediência à hierarquia, participação nas decisões, 

interesse da chefia, cooperação, gestão flexível, liberdade de ação (Ferreira, 2017). 

Destaca-se aqui a participação enquanto prática de gestão que empodera o 

trabalhador para construção e consolidação de seu contexto de trabalho, 
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contrapondo-se ao modelo hegemônico promotor de práticas demasiadamente 

hierarquizadas e formalizadas que resultam no distanciamento do trabalhador da 

realidade de seu próprio ambiente laboral. As oportunidades de participação, 

enquanto práticas, são as ações da organização que facilitam o envolvimento dos 

empregados na discussão e nos processos de tomada de decisão sobre os assuntos do 

contexto de trabalho e incentivam a apresentação de sugestões (Youndt et al.,1996). A 

participação, no que se refere às finalidades institucionais, dá-se praticamente no 

âmbito do compartilhamento da informação, no sentido de instruir os servidores da 

missão institucional e dos resultados globais desejados, de modo a identificar qual é o 

espaço de contribuição individual para que esses resultados sejam alcançados. É 

possível perceber a separação entre os que pensam (planejamento) a instituição, 

ligados à alta administração, e os situados no nível da execução do que já fora 

planejado, ou seja, a maioria dos trabalhadores da instituição (Brasil, 1998). A 

participação em instituições educativas, por exemplo, como nas Instituições Federais 

de Ensino Superior - IFES, apresenta-se como iniciativas individuais diárias focadas na 

denominada flexibilidade, multifuncionalidade e compartilhamento. O discurso da 

participação tem o sentido do agir individual na definição dos objetivos e métodos 

educacionais operacionais transmitindo a sensação de democracia, escolha e 

participação (Carvalho, 2013). O referencial epistemológico desse estudo é a 

abordagem histórico-materialista que vislumbra a participação efetiva nos processos 

de tomadas de decisões (Gramsci, 1978). Trata-se aqui de conceber a participação dos 

trabalhadores como participação na concepção, organização e tomada de decisão 

sobre o trabalho e não apenas na execução do que foi concebido por outros. Sampaio 

et al. (2019) argumentam que as políticas e as práticas empregadas pelas organizações 

geram impacto como um todo e afetam a produtividade, o desempenho individual e a 

efetividade organizacional, além de promoverem consequências na saúde e no bem-

estar dos trabalhadores. O estudo da percepção de psicólogos que atuam na saúde 

pública sobre políticas e práticas de gestão de pessoas e bem-estar no trabalho, de 

Sampaio et al. (2019), demonstrou que quanto mais os trabalhadores percebem que a 

organização promove políticas de envolvimento dos empregados na tomada de 

decisões e solução de problemas, mais os trabalhadores relatam bem-estar no 

trabalho - BET. Sousa e Dela Coleta (2012), ao analisarem o bem-estar e a satisfação no 

trabalho em psicólogos que atuam na saúde pública, encontraram correlações 

negativas entre políticas e práticas de gestão de pessoas inadequadas, problemas e 

dificuldades no relacionamento profissional com a equipe e condições de trabalho 

inadequadas com o nível de BET relatado. Lawson, et al. (2009) sugerem que 

proporcionar aos empregados a oportunidade de tomar decisões pode trazer 

benefícios importantes para sua satisfação e seu bem-estar. Esses estudos confirmam 

a importância das práticas de gestão e da participação para obtenção de resultados, 

aumento da produtividade e performance organizacional, apontam ou sugerem 

correlações positivas com a satisfação e bem-estar do trabalhador, mantendo, porém, 

o foco mais na produtividade e menos no "ser" trabalhador. Essas análises revelam, 

ainda, construtos carentes de aprofundamento epistêmico e metodológico, 

justificando, assim, a relevância da realização de trabalhos dedicados a explorá-los 
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mais detalhadamente no contexto do trabalho, tanto do ponto de vista teórico quanto 

aplicado. Objetivos: O objetivo geral é analisar as práticas de gestão do trabalho, a 

participação dos trabalhadores e suas implicações nas representações de bem-estar no 

trabalho – BET e mal-estar no trabalho – MET de servidores públicos brasileiros. E os 

objetivos específicos são: caracterizar as práticas de gestão do trabalho; identificar as 

práticas de gestão de acordo com as características profissiográficas dos 

trabalhadores; identificar as formas de participação no contexto de um órgão público; 

identificar as vivências de bem-estar – BET e mal-estar no trabalho – MET. Método: A 

abordagem teórico-metodológica guia do presente estudo é a Ergonomia da Atividade 

cuja perspectiva é promover o bem-estar do trabalhador, a eficiência e eficácia das 

organizações. Para compreender as situações de trabalho em sua totalidade e 

dimensões, a ergonomia utiliza a Análise Ergonômica do Trabalho (AET), cujo elemento 

central organizador e estruturante da situação de trabalho é a atividade de trabalho 

(Guérin et al., 2001). A pesquisa será realizada em uma instituição pública federal em 

duas etapas interdependentes. A primeira consiste na aplicação do Inventário de 

Avaliação de Qualidade de Vida no Trabalho - QVT (IA _QVT), desenvolvido por Ferreira 

(2009). Para o escopo da presente pesquisa serão utilizados os resultados das escalas 

“práticas de gestão” e “sentimentos do trabalho”. A escala “práticas de gestão” 

expressa as representações relativas ao modo de gestão habitual existente no 

contexto organizacional, como participação nas decisões; interesse da chefia; 

cooperação; gestão flexível; liberdade de ação e obediência à hierarquia. A “escala 

sentimentos do trabalho” avalia as representações relativas às experiências, às 

emoções, aos afetos e aos desgastes individuais no contexto do trabalho. A amostra é 

por conveniência e inclui todos os trabalhadores da organização que responderam ao 

questionário independentemente do vínculo. A segunda etapa prevê a análise 

documental para traçar o cenário organizacional em estudo e o uso de entrevista semi-

estruturada para evidenciar as representações dos sujeitos selecionados com base nos 

resultados da etapa anterior. As entrevistas serão gravadas mediante prévio 

consentimento dos entrevistados e transcritas posteriormente. A análise dos dados 

quantitativos coletados será por meio da estatística descritiva e inferencial, incluindo 

cálculo de frequências, medidas de tendência central e de dispersão, verificação de 

pressupostos estatísticos para as análises, análise dos resíduos, multicolinearidade, 

bem como análise da correlação entre variáveis e regressão múltipla, considerando 

nível de significância a 5%. Será realizada análise de evidências de validade para o 

instrumento utilizado, por meio da análise fatorial confirmatória. Para a interpretação 

do conteúdo gerado por meio das entrevistas serão realizadas análises textuais de 

conteúdo, classificação hierárquica descendente, análise de similitude e nuvens de 

palavras por meio do software IRaMuTeQ (Ratinaud, 2009). Resultados esperados e 

implicações: Os resultados desse estudo podem servir como fonte de conhecimento 

do cotidiano de trabalho das instituições investigadas, assim como fornecer subsídios 

para uma agenda de promoção à saúde dos trabalhadores. Do ponto de vista 

científico/acadêmico, a caracterização das práticas de gestão e da participação dos 

trabalhadores em seus contextos laborais pode contribuir para o enriquecimento da 
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literatura científica e do aporte metodológico da análise ergonômica do trabalho e de 

sua aplicabilidade em organizações públicas. 

Palavras-Chave: Ergonomia da Atividade, Práticas de Gestão, Participação, Setor 

Público 
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Os últimos anos foram marcados por inúmeros protestos em todo o mundo, sendo 

2019 apelidado como o ano de todos os protestos pela Revista Exame (AFP, 2019), 

tendência que se manteve em 2020. Atualmente, protestos políticos têm sido 

estudados como formas de ação coletiva que são qualquer ação de um indivíduo 

representando seu grupo e com o objetivo de melhorar as condições gerais desse 

grupo (van Zomeren et al., 2008), ou garantir a manutenção de seu status (Mikołajczak 

& Becker, 2019). Especificamente, estas são consideradas forma de mobilização 

política quando compreendem uma reação a injustiças (van Zomeren et al., 2008). 

Contudo, o que leva algumas pessoas a agirem coletivamente e outras não? Estudos 

sobre a justificação do sistema (e.g, Jost, Banaji & Nosek, 2004; Jost, Becker et al., 

2017) têm proposto modelos que abarcam fatores necessários à ação coletiva e, 

também, o porquê nem todos se mobilizam. Este estudo visa avançar na construção de 

um modelo explicativo aos fatores que reduzem a ação política mesmo sob condições 

de injustiça. 

Cabe examinar, então, o modelo de Jost, Becker et al. (2017) que tem como fator 

preditivo central da ação coletiva a percepção de injustiça (van den Bos, 2020; van 

Zomeren et al., 2008). Esta pode advir de processos de comparação social com outros 

indivíduos ou grupos relevantes, na privação relativa (van Zomeren et al., 2008), e de 

fenômenos macroeconômicos, na privação econômica coletiva (Varaine, 2018). 

Entretanto, comportamentos políticos são melhor explicados por fatores afetivos do 

que cognitivos, assim emoções formam pontes entre percepções de injustiça e 

tendências de ação (Jost, Becker et al., 2017; van Zomeren et al., 2008), se destacando 

a hostilidade, devido a sua capacidade de invocar reações à injustiça (Berkowitz, 1989; 

Jost, Becker et al., 2017; van Zomeren et al., 2008). 

Logo, propõe-se que a justificação do sistema, a privação econômica e o desamparo 

aprendido podem explicar não apenas a ação política, como sua redução. A justificação 

do sistema busca analisar porque as pessoas consideram os arranjos sociais como 

justos, legítimos e justificados, de forma a manter o status quo, mesmo quando isso 

contraria seus interesses pessoais e grupais (Jost, Banaji & Nosek, 2004; Jost, Becker et 

al., 2017; Kay & Jost, 2003). Já a privação econômica é tratada como um critério 
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objetivo de desigualdade (i.e., renda média, segundo dados censitários) que pode 

afetar a participação ou não participação em protestos. 

Por fim, o desamparo aprendido se refere a crença de um indivíduo que seus 

comportamentos não alteram as consequências, gerando uma expectativa de 

incontrolabilidade (Maier & Seligman, 1976; Miller III & Norman, 1979), o que leva a 

ocorrência de deficits comportamentais, cognitivos e emocionais (Maier & Seligman, 

1976). Para além da incontrolabilidade, a teoria da atribuição aparece como uma 

explicação adicional ao desamparo aprendido (Abramson et al., 1978; Miller III & 

Norman, 1979; Quinless & Nelson, 1988), de forma que “uma pessoa aprende o 

desamparo quando explica sua incapacidade de controlar eventos importantes ao 

justificar isso com causas internas (‘Sou eu!’), globais (‘Vai afetar tudo o que faço’) e 

estáveis (‘Vai durar pra sempre!’)” (McKean, 1994, pp. 177-178). De forma que, como 

encontrado por Landry et al. (2018), o desamparo atua como um mediador da relação 

entre justificação do sistema e protestos. 

Objetivo: Propor um modelo explicativo dos fatores que reduzem a ação política 

mesmo sob condições de injustiça. 

Método: A amostra será composta por residentes do Brasil, maiores de 18 anos, que 

respondam a pesquisa até o final e não falhem no item de checagem de atenção. O 

tamanho da amostra será calculado a partir do RMSEA, tendo como base um alfa de 

0,05 e um poder de 0,8. A coleta dos dados ocorrerá por meio de formulário online a 

ser divulgado em diversas plataformas digitais, além do uso de posts patrocinados no 

Facebook Ads. Ainda, considerando o cunho político da pesquisa, será realizado o 

acompanhamento da orientação política dos participantes de forma a equilibrar a 

amostra. O instrumento de pesquisa será integrado por: 

A Escala Geral de Justificação do Sistema desenvolvida por Kay e Jost (2003) que pode 

ser respondida por meio de oito itens (ɑ = 0,87) a serem respondidos entre 1 (discordo 

totalmente) e 9 (concordo totalmente). 

A Escala de Percepção de Justiça Social proposta por Klandermans et al. (2008) e 

adaptada para o contexto brasileiro por Moreira et al. (2018) com redução de itens e 

fatores, tornando-a unidimensional. Esta adaptação possui oito itens a serem 

respondidos entre 1 (discordo totalmente) e 5 (concordo totalmente), com 

confiabilidade superior ao dos quatro fatores originais (ɑ = 0,92). 

A Escala de Afetos Negativos (apenas 4 itens referentes a hostilidade), proposta por 

Watson et al. (1988) e adaptada para o contexto brasileiro por Carvalho et al. (2013). 

Essa medida consiste de uma instrução única para que o participante avalie os itens 

representativos de sentimentos (i.e., raiva, hostilidade, irritabilidade, desdém, 

indignação e aversão). Estes itens devem ser respondidos a partir de uma escala de 

cinco pontos ancorada em 1 (muito pouco ou nenhum pouco), 3 (moderadamente) e 5 

(extremamente), que apresentou índice de confiabilidade alto (ɑ = 0,87) em ambos os 

estudos. Será solicitado ao participante que as respostas sejam com relação ao sistema 

político. 
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A Escala de Desamparo Aprendido, proposta por Quinless e Nelson (1988), que 

compreende 20 itens (ɑ = 0,85) a serem respondidos entre 1 (concordo totalmente) e 

4 (discordo totalmente). Vale ressaltar que para evitar confusões com a forma de 

resposta pelos participantes, a coleta no presente estudo será por meio da escala 

invertida (i.e., 1 sendo discordo totalmente, e 4 sendo concordo totalmente). A 

variável será codificada após a coleta para que os valores estejam de acordo com a 

escala original. A adaptação dessa escala para o contexto brasileiro está sendo 

realizada pelo autor. 

O item de checagem de atenção que consistirá em solicitar que o participante marque 

“prosseguir”, ao invés de “continuar” para seguir com a pesquisa. 

Por fim, considerando diversas medidas que têm sido utilizadas para mensurar 

intenção de protesto (Jost, Chaikalis-Petritsis et al., 2011; Smith et al., 2008) e as 

diferenças entre mensurações no nível atitudinal e comportamental, o respondente 

deverá indicar o quanto consideraria participar e o quanto já participou nos últimos 

anos dos seguintes comportamentos de protesto: (i) postar uma mensagem de 

protesto em suas redes sociais, (ii) assinar uma petição, (iii) usar um adesivo, imagem 

ou pôster (protestos não disruptivos); (iv) se unir a ação de um grupo que compartilha 

das minhas opiniões, (v) apoiar uma greve, (vi) participar de uma manifestação 

(protestos disruptivos). Esse instrumento poderá ser respondido a partir de uma escala 

de nove pontos (1 representando não participaria de jeito nenhum ou nunca participei 

e 9 representando participaria com certeza ou participo frequentemente). 

Também serão coletados dados sociodemográficos de forma a caracterizar a amostra, 

testar o efeito de variâncias individuais e compor a medida de privação econômica. 

Sendo eles: país, estado, cidade e bairro de residência, sexo biológico, idade, etnia, 

nível de escolaridade, situação de emprego e se usufruem de benefícios sociais. Os 

participantes também deverão indicar sua orientação política numa escala onde 1 

representa de extrema esquerda, 4 representa centro e 7 representa de extrema 

direita. A medida de privação econômica se dará pelo cruzamento de alguns desses 

dados com a base de dados censitária mais recente e uma de aproximadamente 10 

anos para a composição da diferença da renda média dos participantes. Ainda, 

considerando que no Brasil o censo de 2020 foi postergado devido a pandemia da 

COVID-19, caso esses dados ainda não estejam disponíveis será realizada uma projeção 

da renda média em 2020. 

Esses dados serão analisados por meio do procedimento de Modelagem por Equações 

Estruturais (MEE) a serem realizadas no software R, pacote lavaan (Rosseel, 2012). 

Análises de pressupostos serão conduzidas de forma a determinar quais estimativas de 

parâmetros e estatísticas de teste serão as indicadas para os dados. Por padrão, o 

pacote apresenta intervalos de confiança para qualquer parâmetro selecionado e os 

testes de tamanho de efeito reportados são referentes ao R2. Serão analisados os 

índices de ajuste do modelo: RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation), CFI 

(Comparative Fit Index) e TLI (Tucker Lewis Index), sendo o TLI mais adequado em caso 
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de divergências, devido a complexidade do modelo. Por fim, serão analisados os 

índices de modificação do modelo. 

Resultados esperados: Espera-se desenvolver e produzir evidências empíricas de um 

modelo que auxilie na descrição de alguns dos principais fatores implicadores das 

ações políticas conforme a literatura, assim como outros fatores aqui previstos como 

possíveis indicadores de redução da ação política. Para tal, as relações encontradas por 

Jost, Becker et al. (2017) devem ser reproduzidas, assim como: (a) a relação entre 

privação relativa e ação coletiva será mediada pelo desamparo aprendido, pois a 

estabilidade da privação poderia levar a aprendizagem do desamparo que tem 

consequências na tomada de ações; (b) devido as consequências afetivas do 

desamparo, este irá atuar também como moderador da relação mediada de privação 

relativa, hostilidade e ação coletiva, possivelmente extinguindo o efeito da privação 

em gerar hostilidade; e (c) o desamparo aprendido predirá uma redução na ação 

política. Por fim, (d) a privação econômica estará aninhada (nível 1) com a privação 

relativa (nível 2) e (e) também levará a processos de aprendizagem do desamparo 

aprendido. 

Palavras-Chave: Mobilização política, justificação do sistema, injustiça, desamparo 

aprendido, modelagem por equações estruturais 
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A palavra trabalho, que tem sua etimologia em tripalium, tortura, vem sendo discutida 

incansavelmente por diversos autores, que pontuam a necessidade de situar os riscos 

laborais em um contexto econômico e político. Laurell e Noriega, (1989), enxergam 

novas morfologias do trabalho e suas principais tendências: informalidade, 

infoproletariado, (i)materialidade e valor da “classe-que-vive-do-trabalho”, e trazem o 

debate de como o trabalho vem ceifar vidas a partir não apenas dos acidentes fatais, 

mas também das mutilações e adoecimentos do trabalho. A Psicopatologia e a 

Psicodinâmica do trabalho trazem a discussão de que esses acidentes e adoecimentos 

devem ser discutidos a partir das características da organização do trabalho. Essa 

dobradiça estratégica entre o dentro e fora do ambiente de trabalho, com seus 

aspectos técnicos e dinâmicos deve ser vista como um ponto fundamental. Nesse 

contexto, o significante trabalho ocupa um lugar central em uma cadeia constituída 

por diversos componentes políticos, sociais, macro e micro institucionais em suas 

várias vertentes orquestrados pelas organizações. Para Dejours, Abdoucheli e Jayet 

(2014) há uma subdivisão dentro do trabalho: enquanto as condições oferecidas para 

que o sujeito possa trabalhar afetam o corpo do trabalhador, a organização do 

trabalho interfere no seu funcionamento psíquico. Consoante Pereira (1998) a 

Psicopatologia se ocupa dos fenômenos patológicos vividos pelo homem. No convívio 

cultural, as relações humanas estão carregadas de sofrimento psíquico, do pathos, da 

paixão e da passividade das relações. Nesse sentido, a Psicodinâmica contribui para os 

estudos de Psicopatologia, ao apontar o sofrimento enfrentado pelo homem pelas 

condições adversas de trabalho, intermediadas, e até mesmo validadas pela 

organização do trabalho. Esses aportes teóricos se mostram importantes na discussão 

não apenas sobre o adoecimento, mas sobre a saúde do trabalhador e o ofício dos 

fiscais. A Saúde do Trabalhador no Sistema Único de Saúde (SUS) se constrói no campo 

da saúde coletiva, com várias práticas e saberes institucionais que ultrapassam as 

instituições, se forja através do tempo e das lutas que foram travadas no conflito entre 

o capital e trabalho Esse campo de ação está estruturado dentro da Secretaria de 

Estado da Saúde, na Superintendência de Vigilância em Saúde (SUVISA), faz parte da 

Gerência de Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador (GVAST) e se subdivide em 

Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) e Coordenação de Vigilância 
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em Saúde do Trabalhador (CVSAT). Além do nível central, as Regionais de Saúde e os 

CERESTs Regionais compõem a rede de saúde do trabalhador no Estado. As Regionais 

de Saúde são o braço da Secretaria de Saúde a nível Regional e também tem fiscais em 

seu quadro de pessoal. A fiscalização nesse contexto, não é uma carreira constituída. 

Cada governo vem emitindo portarias desde 2013 conforme a necessidade do 

aumento do número de fiscais. Portanto, a fiscalização não é uma carreira, mas uma 

designação. Nessa multiplicidade de saberes e variedade de profissões em que o 

trabalho de fiscalização é realizado, considerando o contexto frágil de atuação dos 

fiscais, a diversidade e abrangência de ramos produtivos em que esses trabalhadores 

atuam, quais os limites e possibilidades da Vigilância em Saúde do Trabalhador? A 

partir dessa perspectiva, este projeto tem como proposta compreender o modo como 

o trabalho é organizado e realizado em uma instituição da administração pública 

estadual ligada à Secretaria de Saúde e seu impacto na saúde dos trabalhadores, 

através de uma avaliação dos processos de trabalho realizados pelos fiscais da 

Vigilância Sanitária a partir do arcabouço da Psicopatologia e da Psicodinâmica do 

Trabalho. Foi feito um levantamento bibliográfico no portal de periódicos da capes 

com as palavras-chave vigilância, fiscais e saúde do trabalhador. Foram encontrados 

132 trabalhos com temas diversos: estudos referentes à saúde dos trabalhadores de 

diversos ramos produtivos, como trabalhadores metalúrgicos, portuários, de postos de 

combustíveis, etc, bem como estudos epidemiológicos e de acidentes de trabalho dos 

trabalhadores Não foram encontrados trabalhos específicos com os fiscais da vigilância 

sanitária em Goiás. Nesse aspecto, o estudo a ser realizado pode contribuir para 

aprofundar o olhar sobre o campo de atuação da Vigilância em Saúde do Trabalhador 

ao delimitar o público do estudo, ou seja, os fiscais da Vigilância Sanitária Estadual e 

abrir a possibilidade de propor políticas públicas aos trabalhadores do SUS. Esse 

estudo tem como objetivos: 1- Geral: avaliar o impacto da organização do trabalho na 

saúde de fiscais da vigilância sanitária de uma instituição pública estadual. Para tal, 

serão utilizadas como aportes teóricos a Psicopatologia do Trabalho e a Psicodinâmica 

do Trabalho. São objetivos Específicos: (a) identificar as principais características da 

organização do trabalho dessa instituição; (b) avaliar os indicadores de sofrimento 

patogênico no trabalho; (c) identificar os danos físicos e psicossociais decorrentes do 

trabalho de vigilância em saúde do trabalhador; (d) fornecer informações para o 

desenvolvimento de ações e políticas de prevenção em saúde e trabalho dos fiscais da 

vigilância sanitária. Método: Trata-se de uma pesquisa qualitativa que ocorrerá por 

meio de entrevistas com os trabalhadores da vigilância sanitária que trabalham com 

fiscalização dos ambientes e processos de trabalho no âmbito estadual Amostra: Far-

se-á um recorte transversal para definição da amostra por conveniência. Na 

composição da amostra não se levarão em conta critérios objetivos como faixa etária, 

sexo, estado civil, escolaridade ou nível socioeconômico. Os critérios de exclusão serão 

o tempo de experiência na função e a não nomeação pela Portaria do Secretário de 

Saúde do Estado de Goiás. Fiscais com menos de um ano de trabalho e trabalhadores 

da equipe das regionais e da vigilância sanitária que não são fiscais, mas acompanham 

a fiscalização não serão selecionados para a entrevista. Os critérios de inclusão serão 

as pessoas que se inscreverem voluntariamente para a pesquisa e que desenvolvam o 
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trabalho de fiscalização autorizados através de nomeação pela Portaria do Secretário 

de Estado da Saúde publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás. 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 

telefone e email dos pesquisadores serão divulgados nesse material. Como estratégia 

de abordagem dos sujeitos, será definido que os trabalhadores que quiserem 

participar da pesquisa entrarão em contato com os pesquisadores por telefone ou 

email para agendar as entrevistas no prazo de um mês após a divulgação. Se não 

houver contato de nenhum trabalhador, poderão ser adotadas outras estratégias de 

abordagem como divulgação do roteiro em plataforma digital para que o trabalhador 

possa responder sem contato com o pesquisador. Técnica e Instrumento de Coleta de 

Dados: Esta pesquisa se utilizará de entrevistas individuais, com tempo de uma hora de 

duração, divididas em dois encontros. Para a pesquisa, serão selecionados de quinze a 

vinte e cinco sujeitos para as entrevistas. As entrevistas serão realizadas por meio de 

videoconferência com os participantes através de plataforma digital a ser definida. A 

primeira seção contém os dados de identificação: idade, gênero, escolaridade e estado 

civil. Na segunda seção, estão as questões para mapear o ambiente de trabalho e as 

percepções sobre o trabalho realizado: a) tempo de trabalho na vigilância, b) 

experiências que teve, c) quais foram as experiências mais significativas, d) rotina de 

trabalho, e) se o trabalho é realizado de forma coletiva ou individual, f) se há 

articulações intersetoriais com órgãos públicos ou intrasetoriais com as outras áreas da 

saúde), g) e se há consulta a sistemas ou banco de dados para verificar as notificações 

naquele território antes de atuar em campo, h) se o trabalho é feito em conjunto com 

os fiscais dos municípios, i) quais as dificuldades nessas articulações tanto com o 

Estado quanto com o Município, j) se há articulação e participação dos sindicatos, k) se 

há monotonia, repetitividade nas atividades, l) o dimensionamento das viagens para 

atender demandas, prazos, condições técnicas, carga física e psíquica de trabalho. A 

seção seguinte aborda os aspectos subjetivos do participante que dizem respeito ao 

ofício que realiza O resultado da pesquisa será apresentado aos participantes através 

de devolutiva posterior pessoalmente e de maneira individual. Procedimentos de 

Análise de Dados: As entrevistas gravadas e transcritas serão analisadas através do 

software Iramuteq que realiza análise lexical dos dados textuais coletados, 

identificando classes hierárquicas e segmentos de textos com vocábulos semelhantes. 

Os dados serão tratados apenas de forma coletiva para não permitir a identificação 

dos sujeitos respondentes. Resultados Esperados: Espera-se com o referido estudo 

avançar na compreensão de como a característica própria do trabalho dos fiscais ao 

explorar e intervir nos ambientes e processos de trabalho afeta ou não seu labor, bem 

como contribuir para o desenvolvimento de ações de promoção de saúde desses 

trabalhadores. 
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Introduction: "All human beings are born free and equal in dignity and rights and, 

endowed as they are with reason and conscience, they must behave fraternally with 

one another." (UN General Assembly, 1948). However, today there are many social 

groups that are still categorized as if they were second category and whose rights are 

made invisible for reasons of ethnicity, religion, expression and gender identity, etc. 

One of this historically excluded groups in Ecuador corresponds to sexual minorities 

such as gays and lesbians. In addition, research on homophobia and discrimination 

against homo-affective populations is still scarce in the country's social psychology 

literature. 

The public defense of the rights of populations with different sexualities began in 1986 

with the organization “Entre Amigos”, in order to publicly denounce violations of the 

rights of homosexuals and transsexuals, mainly those that were committed in police 

operations (Aguilar, 2018). According to what was mentioned by Salgado (2014), until 

1997, the article 516 of the Penal Code stipulated: “In cases of homosexuality that do 

not constitute rape, the two involved will be punished with imprisonment for four to 

eight years (...)”. In 2008, the Constitution of Montecristi in Ecuador recognized the 

union between couples of the same sex under the figure of civil union. (Constitución 

del Ecuador; 2008) Finally, in 2019 marriage between same-sex couples was approve in 

Ecuador according to the decision made by the Inter-American Court of Human Rights, 

which urged all its member countries to recognize equal marriage rights.  

Given the historical advances in favor of gay rights, during the last few years, interest 

in subtle forms of discrimination and their effects on the psychological well-being of 

minorities has increased. Microaggressions have been defined as “brief and permanent 

verbal, behavioral or environmental aggressions that intentionally or unintentionally 

promote hostility, contempt or a negative or an insulting view against members of 

minority groups (Nadal, 2008). Microaggressions can be divided into three categories: 

micro assaults, micro insults, and micro invalidations. Microaggressions, especially 

micro invalidations and micro insults, within the work environment are often ignored, 

but they serve to maintain heterosexist and cissexist norms that marginalize groups 

with diverse sexual orientations (Resnick et al, 2018). Nowadays, discrimination has 
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become an unfair and not tolerated action. However, it has taken more subtle forms 

that go unnoticed and negatively affect the people who receive them (Burn et al, 

2005). 

Some research seems to indicate that there are negative psychological consequences 

related to having experienced microaggressions in work environments. Examples of 

these consequences include: anxiety (fear of going to work), paranoia (distrust of 

colleagues), depression (withdrawing from colleagues), feelings of disability, are some 

of the symptoms that have been related to chronic exposure of microaggressions 

against minority groups (Root, 2003). From these studies, we can infer that the 

experience of microaggressions can reduce the well-being of these populations, 

especially when homo-affective orientation constitutes a central part of the 

individual's identity. 

For Tajfel (1974), social identity is defined as the individual knowledge of belonging to 

determinate social groups with emotional and evaluative meanings that are linked to 

this group membership. As mentioned by Rosario-Hernández et al (2009), the 

revelation and integration of sexual identity within the different social contexts that an 

individual faces, including work environment, constitutes the maximum degree of 

development of a gay and lesbian’s identity and it is essential in psychosocial 

adjustment and their general psychological well-being 

Although social identity helps in the individual self-construction, in the case of gay and 

lesbian populations, the concept of internalized homophobia must be taken into 

account, as it is a unique characteristic of these populations, which consists of feelings 

of dissatisfaction with the sexual orientation, low self-esteem and self-hatred. 

Internalized homophobia is a homonegative reaction that must be resolved for a 

correct integration of the individual's sexuality that responds to a heterosexist context 

(Ross et al, 1996). 

According to what was cited by Nogueira and his colleagues (2019), internalized 

homophobia carries risk factors for gays and lesbians and negatively affects their 

physical and psychological health, and that is directly related to the appearance of 

symptoms such as depression, anxiety, suicidal thoughts, abuse of psychotropic 

substances and dangerous sexual behaviors, in addition to presenting interpersonal 

challenges such as difficulty in networking, lack of security in their sexual orientation 

and difficulties in maintaining conjugal intimacy. The same group of authors, also 

mention that according to the literature around internalized homophobia, studies 

seem to suggest that acceptance and openness with sexual orientation is necessary in 

the process of affirming identity, improving self-esteem and reducing levels of 

depression. 

Authenticity refers to the degree of freedom to express one's identity without 

concealment or repression. Several studies seem to link the authentic expression of 

identity with positive consequences for gays and lesbians. Understanding that “being 

yourself” can be especially difficult in places where a negative or prejudiced reaction is 
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expected. Due to social adaptation issues, these populations tend to "hide" certain 

characteristics of their personality. However, this unauthentic adaptation, when it 

comes to monitoring and inhibiting aspects of individual expression, has a cost in terms 

of well-being (Ryan, 2019). 

Objective: Over this contextualization, the objective of the present work is to evaluate 

the effects of microaggressions on the authentic expression of homo-affective identity 

in work contexts. Furthermore, we seek to evaluate whether this relationship is 

moderated by social identity and mediated by internalized homophobia. Methods: For 

this, it is intended to carry out three studies, in which the participation of gay and 

lesbian workers from Ecuador is expected. 

Study 1 aims to translate (English to Spanish), validate and adapt the following self-

application scales to the Ecuadorian context: “LGBT Agression experiences at work 

scale (MEWS)” proposed by Courtney and Resnick (2018), “Authenticity Measure at 

Work (IAM Work)” Proposed by Ralph van den Bosch and Toon W. Taris (2013) and the 

“Lesbian Gay Identity Scale (LGIS)”, developed by Mohr and Fassinger (2000). We 

expect the participation of at least 200 gay and lesbian individuals and a group of 

experts in the adaptation of the scales to the Ecuadorian context. For this, the 

procedures established by Borsa et al. Will be followed. (2012). 

Study 2 aims to evaluate the effect of microaggressions on the authentic expression of 

homo-affective identities and if this relationship is moderated by social identity and 

mediated by internalized homophobia. The participation of at least 129 homo-affective 

workers residing in Ecuador is expected. This sample will give us a reliability power of 

95% to be able to detect the effects evaluated here, if they exist. Specifically, we seek 

to test the following hypotheses: 

Hypothesis 1: The higher the perception of microaggressions in work environments, 

the lower the levels of identity’s authenticity presented by gays and lesbian workers 

will be scored.  

Hypothesis 2. A high level of internalized homophobia will influence the sensitivity of 

individuals to perceive microaggressions and therefore reduce the authentic 

expression of gay and lesbian identities in work environments. 

Hypotheses 3. The effect on the perception of microaggressions in the reduction of 

authenticity levels in the work environment will only occur in individuals with low 

homo-affective social identity. 

Finally, Study 3 aims to deepen the results obtained in Study 2, grouping the 

experiences given by the participants in relation to the expression of their sexual 

orientation in the work environment. The objective will be to carry out the analysis of 

the participants' responses through the “Iramuteq” software on their experiences with 

microaggressions, expression of gay and lesbian identities at work and set precedents 

for future new research such as the relationships between: organizational culture-
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microaggressions, Hegemonic masculinity - internalized homophobia, authenticity-

performance, authenticity - rotation. 

Implications and Results; To conclude, it is expected that this work contributes to the 

exercise of civil rights of minority groups by contemplating subtle forms of 

discrimination that can affect the psychological well-being of individuals and whose 

study in work environments has been little addressed in Ecuador. We have focused 

this study on work environments, since these have been the scene of social change 

and conquest throughout history. This proposal is also an attempt to understand the 

process of construction of diverse identities in conflict with heteronormalized social 

environments of religious tradition and how this can affect minorities in their 

psychological well-being, reinforcing symptoms such as internalized homophobia. It 

constitutes a call to continue in the process of building less prejudicial and 

discriminatory societies where individuals can develop fully in their diversity. 

Palavras-Chave: Social Identity, Work Place, LGBT +, Microaggressions, Internalized 

Homophobia. 
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A crescente inserção da mulher no mercado de trabalho ao longo das últimas décadas, 

a ampliação das horas trabalhadas, o aumento da idade média em que as pessoas se 

casam e a legalização do divórcio são fatores que, para Medeiros, Loebel e Cavalheiro 

(2014), Riach e Wilson (2007) e Amaral (2006), contribuem para o surgimento de 

relacionamentos entre colegas de trabalho. Esta é uma temática bastante presente nas 

organizações, em alguns casos ensejando demissões e renúncias de cargos executivos 

de grandes corporações, fomentando políticas com objetivo de inibir que estes 

relacionamentos aconteçam. Mas se por um lado alguns autores (e.g., Boyd, 2010; 

Parks, 2006; Pierce, Byrne e Aguinis, 1996) observaram que tais relações provocam 

distração, queda de produtividade, acusações de assédio sexual – especialmente após 

o término do relacionamento – e percepções de favoritismo e/ou nepotismo, outros 

(e.g., Riach e Wilson, 2007; Jones, 1999; e sobretudo autores de literatura não 

acadêmica, tais como jornalistas) defendem que elas contribuem no engajamento, no 

maior envolvimento com o trabalho e no aumento do sentimento de pertencimento, 

qualidade de vida e desempenho no trabalho, pois casais que trabalham juntos têm 

maior sinergia, influenciando positivamente a sua produtividade e do ambiente no 

qual estão inseridos, com um companheirismo que muitas vezes se estende a uma 

maior colaboração em equipe, o que é muito positivo para a organização.  

O interesse na realização desta pesquisa surgiu da observação do grande número de 

envolvimentos amorosos que surgem entre colaboradores de uma mesma 

organização, fato corroborado por estudos que revelam que a maioria dos 

trabalhadores já presenciou um romance organizacional (Anderson & Fisher, 1991; 

Quinn, 1977), sendo que uma pesquisa apresentada por Pinto (2012) apurou que em 

2001, 37% dos empregados entrevistados afirmaram já terem estado envolvidos num 

romance organizacional alguma vez durante a sua carreira, resultado que aumentou 3 

pontos percentuais em 2005.  

Diante do exposto, foi suscitada a curiosidade de se realizar uma compreensão 

analítico-crítica da inserção do sujeito afetivo na organização, da dinâmica de 

relacionamentos que são simultaneamente afetivos e profissionais e de que forma eles 

impactam as práticas profissionais da rotina cotidiana.  
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Objetivo 

O objetivo geral da pesquisa consiste em realizar um estudo sobre esta temática tão 

complexa e, por vezes, conflituosa de se tratar no ambiente de trabalho, através de 

uma matriz dialético-subjetivista (Flick, 1995/2004), considerando as caraterísticas do 

universo da pesquisa, centrada nos posicionamentos intra-, inter- e extra subjetivo 

entre atores sociais, tanto entre eles quanto em relação ao contexto (Goffman, 1974), 

em uma trajetória de produção de conhecimento que segue uma perspectiva sócio-

construcionista, na qual o sujeito se define e é por sua vez definido nos processos 

fluidos de construção de identidades das interações cotidianas (ibidem). 

Como objetivo específico espera-se coletar, junto a pessoas envolvidos em um 

relacionamento que trabalhem juntos, havendo relação hierárquica ou não, 

informações que objetivem compreender como os empregados que estão ou já 

estiveram envolvidos com colegas de trabalho lidam com o relacionamento íntimo-

afetivo no contexto organizacional, como os demais colegas e a organização em si – na 

percepção destes empregados – avaliam este tipo de relação, quais os impactos nas 

atividades profissionais e nas interações com os demais colegas. 

Método  

Considerando o corte dialético do estudo, que prevê a compreensão em profundidade 

das dinâmicas discursivas, que emergirão na interação observador-observado de um 

número de sujeitos exíguo demais para poder levar em consideração a adoção de 

procedimentos padronizados (Flick, 1995/2004), bem como a natureza qualitativa da 

pesquisa, que pretende explorar o fenômeno do romance organizacional de forma a 

construir uma teoria (Günther, 2011), considera-se mais adequada a realização de um 

percurso de observação direta e participante (Goffman, 1974), realizada através 

entrevistas não-estruturadas (Hochdorn; et al.., 2018), para acessar as vivências ligadas 

a relações íntimo-afetivas a fim de poder acessar a complexa interseccionalidade entre 

práticas profissionais, dinâmicas relacionais e bem-estar psicológico no local de 

trabalho. 

Para a observação analítico-crítica da realidade levada em consideração, o método de 

coleta de dados proposto consiste em uma combinação entre a) entrevistas 

individuais, que permitem ao sujeito se posicionar livremente, sem orientações por 

parte do investigador e b) entrevistas grupais, sendo interessante para acessar a 

construção de significados afetivos entre as duas pessoas, envolvidas numa relação 

íntima, visando uma maior compreensão do fenômeno, fundamentando a formulação 

de hipóteses para estudos futuros.  

Ambas as modalidades de condução de entrevistas não preveem a adoção de um 

roteiro estruturado, visto não constituir a forma mais adequada para acessar 

conteúdos psicossociais de natureza íntima e pessoal, tendo sido abandonada a 

possibilidade seja de construir uma entrevista semiestruturada, seja de levar em 

consideração a produção de conhecimentos quantificáveis através de procedimentos 

padronizados. 
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Logo, não se pretende predefinir o número dos participantes da amostra, devido ao 

corte qualitativo da pesquisa, mas apenas de individualizar a tipologia dos sujeitos 

recrutados, que tenham em comum o fato de trabalharem na mesma organização e já 

tenham vivenciado uma relação afetiva no contexto de trabalho, ou que tenham 

convivido com colegas de trabalho envolvidos em romances organizacionais.  

Considera-se utilizar entrevistas individuais ou em duplas – no caso de dois 

trabalhadores envolvidos em um relacionamento amoroso que possam vir a ser 

entrevistados em conjunto – cabendo ressaltar que embora as entrevistas realizadas 

diretamente a elementos do casal ou ex-casal sejam o foco do trabalho, não pode ser 

desconsiderada a importância de contrapor a visão dos colaboradores envolvidos em 

romances organizacionais, sendo que a percepção de terceiros é essencial para obter 

uma visão mais orgânica e completa de um fenômeno tão abrangente (Pierce, Byrne & 

Aguinis, 1996). 

O tratamento dos dados recolhidos a partir das técnicas acima mencionadas deverá 

ser sempre precedido de transcrição integral para posterior análise textual por meio 

do software Iramuteq (Ratinaud & Marchand 2012), agrupando e associando palavras 

(ocorrências) estatisticamente significativas para a análise qualitativa dos dados. Esta 

classificação subsidiará a escolha das categorias e dimensões a analisar em cada 

entrevista, promovendo a integração das afirmações de cada entrevistado.  

Mais especificadamente, esse pacote informático, permite evidenciar a distribuição 

das ocorrências mais significativas ao longo do corpo dos dados, através de uma 

classificação hierárquica descendente das classes lexicais calculada como o qui-

quadrado e as correspondências das classes lexicais, distribuídas num plano fatorial 

(proximidade semântica das ocorrências), por meio do seguinte algoritmo, individuado 

pelo Reinert (1990) na criação do seu software ALCESTE:  

V=∑_(i=1)^Fmax▒V_i  

Resultados esperados e implicações  

 Existe um ditado popular que diz “onde se ganha o pão não se come a carne” e, 

considerando que os ditados são oriundos de sabedoria popular, um conjunto de 

experiências transmitidas através do senso comum de geração a geração, criou-se a 

representação social do relacionamento amoroso no âmbito de trabalho como escolha 

a ser evitada.  

Assim, em que pese estar apaixonado por um colega de trabalho possa fazer emergir 

uma maior inspiração, produtividade e criatividade (Pinto, 2012), não é de se estranhar 

que outros autores enfatizem apenas as consequências negativas do romance 

organizacional (Riach e Wilson, 2007). 

Além disso, existe essencialmente literatura não acadêmica a abordar o tema do 

romance organizacional, exceto pelos Estados Unidos, que pesquisa o tema de forma 

científica, mas cujo contexto social, cultural e legal é significativamente diferente 

daquele brasileiro, por exemplo, divergindo nas maneiras de perceber e viver a 
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sexualidade/intimidade/afetividade, bem como nos valores morais atribuídos a essa. 

Ocorre então que grande parte dos artigos científicos existentes – ou seja, os 

estadunidenses – são motivados por disputas legais trabalhistas, especialmente 

queixas de assédio sexual consequentes de romances organizacionais dissolvidos 

(Pinto, 2012). 

Desta forma, a contribuição do presente estudo para a investigação do romance 

organizacional no contexto social brasileiro é fortemente exploratória. Por seu caráter 

qualitativo, pretende-se fazer emergir os processos psicológicos-emotivos dos 

entrevistados, que inevitavelmente estão implicados no e também subjacentes ao 

desenvolvimento das práticas profissionais. 

 Como resultado, espera-se que a pesquisa traga luz sobre as seguintes 

questões:   

1. Se há uma correlação positiva entre a satisfação do sujeito com relação ao seu 

trabalho, o seu grau de produtividade durante a sua jornada, a qualidade e 

profissionalidade de sua conduta com o fato de estar envolvido em uma relação 

íntimo-afetiva no ambiente organizacional; 

2. Se o romance organizacional apresenta implicações aos demais colegas de trabalho, 

especialmente no que tange o desempenho profissional, as dinâmicas de trabalho e o 

clima organizacional; 

3. Se esta dinâmica de relacionamento, quando heterossexual, ao implicar uma 

hierarquia de gênero na qual por conta da desigualdade entre os sexos, pode 

apresentar desvantagens à mulher, seja no término da relação ou seja no homem 

exercendo protagonismo profissional enquanto a mulher é coadjuvante do sucesso 

dele, pela representação social entre homens e mulheres nas relações íntimo-afetivas. 

Palavras-Chave: romance organizacional, relacionamento íntimo-afetivo, 

relacionamento amoroso no trabalho 
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Há cerca de 5 bilhões de assinantes de serviços de telefonia celular, conforme a Global 

System for Mobile Communications—GSMA (Agrela, L., 2017). Esse dado revela apenas 

um dos fatores que tornam o mobile learning um recurso potencial significativo em 

termos de acesso global e habilidade no uso de interfaces tecnológicas. O mobile 

learning, mediado predominantemente por smartphones, mostra-se promissor recurso 

de suporte ao treinamento dada a sua capacidade de ampliar o acesso a qualquer 

tempo em qualquer lugar (ubiquidade) a conteúdos de múltiplas formas, o que pode 

torná-lo um diferencial na construção de tecnologias instrucionais inovadoras. 

Mobile learning ainda é um tema que nos oferece muito pouco em termos de pesquisa 

e resultados empíricos, especialmente em contextos laborais, deixando o campo ainda 

longe de teorias que fundamentem a compreensão de fenômenos a ele associados 

(Börner, 2010), particularmente a aprendizagem e a transferência de treinamento. 

Bell, et al. (2017) afirmam que avanços tecnológicos permitem que a aprendizagem 

ocorra virtualmente em qualquer lugar a qualquer tempo. Sinalizam, assim, para a 

possibilidade de uma experiência de aprendizagem situada, na qual a aprendizagem 

pode ocorrer onde se encontra a situação problema (Young, 1993). Kraiger e Ford 

(2021) afirmam que o meio (recurso) não mostra ser diferencial na eficácia do 

treinamento, sendo mais relevante para a aprendizagem a adequação do modelo 

instrucional—entende-se, aqui, como refletido no desenho instrucional. Nessa direção, 

os modelos móveis têm potencial para produzir aproximação da realidade, quando 

atende ao princípio Conduct Effective Practice (Kraiger e Ford, 2021)—que prediz 

aprendizagem—e quando aproxima também a aprendizagem da dos efeitos de 

contexto real, dimensão decisiva para a transferência de treinamento (Zerbini e Abbad, 

2010). A capacidade ímpar de dispositivos móveis de prover acesso a conteúdos de 

modo instantâneo pode também aprimorar medidas de transferência de treinamento 

pela proximidade temporal entre aprendizagem e transferência, conforme Baldwin et 

al. (2017). Em termos de aprendizagem, os processos de generalização e retenção, 

decisivos para a transferência (Ford et al. 2017), podem ser também potencializados 

de maneira substancial pela proximidade da situação de aplicação. 
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A contribuição deste estudo, bem como sua relevância teórica, residem na proposta de 

um modelo de predição de transferência de treinamento que integra variáveis do 

modelo comportamental—Unified Theory of Acceptance and Use of Technology-

UTAUT (Venkatesh et al. 2003)—: a) expectativa de desempenho (o quanto um 

indivíduo acredita que usando aquele sistema vai ajudá-lo a conquistar ganhos do 

desempenho no trabalho); b) expectativa de esforço (o quão fácil é o uso do sistema); 

c) influência social (o quanto um indivíduo percebe a importância do que outros 

acreditem que ele deveria usar o novo sistema); e d) condições facilitadoras (fatores 

ambientais que os observadores concordam que fazem um ato fácil de ser cumprido) 

sobre a variável e) intenção comportamental e desta sobre f) uso efetivo, a variáveis 

de modelos de Treinamento, Desenvolvimento e Educação-TD&E: desenho instrucional 

(proposta) e transferência de treinamento. Esta definida em Ford et al. (2017) como: a 

medida em que uma experiência de aprendizagem é transferida para o trabalho e 

resulta em mudanças substanciais no desempenho no trabalho. Desenho instrucional e 

da entrega é variável proposta por estudo como: adequação dos princípios 

instrucionais aplicados ao modelo aplicado no treinamento. As variáveis originais e) e 

f) são, neste estudo, substituídas respectivamente pelas variáveis intenção 

comportamental de usar recursos móveis de treinamento para a transferência 

(resumida para intenção de usar recursos móveis) e transferência de treinamento.  

O modelo UTAUT aglutina oito teorias para explicar o comportamento de adoção de 

tecnologia: Theory of Reasoned Action, The Theory of Planned Behavior, The 

Motivational Model, The Technology Acceptance Model (I e II), Combined TAM2 and 

TPB, The Model of PC Utilisation e The Social Cognitive Theory. 

Objetivo geral: analisar a relação de predição entre as variáveis expectativa de 

performance, expectativa de esforço, influência social, condições facilitadoras e 

desenho instrucional sobre intenção comportamental de usar recursos móveis e desta 

sobre transferência de treinamento. 

Objetivos específicos: 

Identificar a adequação da adoção de dispositivos móveis no evento instrucional por 

meio de análise do desenho instrucional. 

Adaptar instrumento de avaliação das variáveis que influenciam intenção 

comportamental e transferência de treinamento; 

Identificar evidências da validade psicométrica dos instrumentos de coleta de dados 

adaptados e propostos; 

Analisar os relacionamentos entre as variáveis referidas no modelo teórico de 

investigação, a partir das respostas numéricas de uma amostra dos participantes aos 

itens dos instrumentos. 

Método 
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Contexto de estudo: uma amostra de treinamentos que utilizem tecnologias móveis 

como apoio às aos desenhos instrucionais. 

Desenho do estudo-procedimentos de coleta e análise de dados: O delineamento da 

pesquisa será sequencial e misto, qualitativo, nas etapas iniciais de construção e 

adaptação de instrumentos; e quantitativo, nas etapas de investigação de evidências 

de validade psicométrica das medidas e de análise das relações entre as variáveis do 

modelo. Serão consultadas múltiplas fontes secundárias e humanas, por meio de 

questionários, entrevistas e grupo focal. A variação de técnicas confere maior validade 

interna aos resultados, conforme Creswell (2007) e Flick (2009). O estudo terá nove 

etapas. As cinco primeiras adotam métodos qualitativos para a preparação dos 

instrumentos da coleta de dados. As demais, métodos usam quantitativos para 

atingirem os objetivos de análise do relacionamento entre variáveis do modelo 

proposto. 

Escolha, por meio da análise do desenho instrucional, de treinamentos que adotem 

estratégias instrucionais mediadas por recursos móveis de aprendizagem.  

Análise documental dos desenhos instrucionais, com identificação dos objetivos 

instrucionais e dos resultados de desempenho esperados (transferência de 

treinamento, e variáveis de suporte e contexto de treinamento). Análise de conteúdo 

de entrevistas e grupos focais com atores do planejamento instrucional e egressos. 

Construção dos instrumentos extraídos dos objetivos e materiais instrucionais e 

resultados esperados do treinamento;  

Adaptação dos instrumentos de expectativa de performance, expectativa de esforço, 

influência social e intenção comportamental, além da construção de instrumento para 

desenho instrucional para o estudo de treinamentos baseados em estratégias e 

tecnologias instrucionais moveis; 

Adaptação de instrumento de intenção comportamental para a nova variável intenção 

de usar dispositivo móvel; 

Formatação do questionário contendo os instrumentos construídos e adaptados ao 

contexto de treinamento. Avaliação da validade de conteúdo, por meio da avaliação 

por juízes especialistas; e semântica, por meio de estudo piloto com entrevistas em 

amostra de egressos.  

Aplicação do questionário por meio de survey eletrônico em amostra não aleatória de 

egressos, escolhida por acessibilidade e disponibilidade dos participantes.  

Investigação das evidências de validade dos instrumentos construídos e adaptados por 

meio de análise fatoriais exploratórias;    

Análises exploratórias das relações entre: 1) as variáveis independentes propostas, 

examinadas por meio de instrumento adaptado e a primeira variável critério intenção 

de uso de dispositivo móvel; e 2) exame das relações dessas variáveis com 
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transferência de treinamento. Essas análises serão realizadas por meio do SPSS, 

utilizando-se técnicas de regressão múltipla (padrão) ou logística.   

Teste das relações diretas e indiretas do modelo proposto, por meio de modelagem 

por equação estrutural. 

Principais resultados esperados: presume-se que serão identificados resultados de 

transferência positiva do(s) treinamento(s) examinado(s), relacionados às variáveis a 

serem testadas e, com isso, serão definidos: 1) um novo modelo preditivo de 

transferência de treinamento, 2) investigação de evidências da validade psicométrica 

de instrumentos de medidas para os construtos estudados e, 3) definição de medidas 

em mobile learning. A partir da investigação teórica e de seu cruzamento com os 

dados levantados, deverão surgir achados e ideias de como contribuir para que o m-

learning se consolide como um modelo comprovadamente eficaz para o treinamento 

organizacional. 

Procedimentos éticos: Os preceitos éticos estão previstos para uma execução que 

proteja sujeitos, organizações, instituição de pesquisa e pesquisadores envolvidos. 

Serão observados os princípios de anonimidade, privacidade e sigilo das informações, 

de modo geral, bem como aquelas relativas à cada prática a ser executada, como 

acesso aos objetivos e demais informações relevantes à boa execução da pesquisa. Os 

participantes farão adesão a um termo de consentimento, livre e esclarecido, que será 

inserido no inicio do instrumento.  

 

Palavras-Chave: transferência de treinamento, mobile learning, desenho instrucional,  

modelo UTAUT 
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Introdução: A Gastronomia enquanto campo de formação e de atuação profissional 

passou por um processo de expansão nos últimos 20 anos no Brasil. Esse crescimento 

pode ser constatado em três âmbitos: pelo aumento da profissionalização na área 

(Rubim e Rejowski, 2013); pelo crescimento do número de estabelecimentos de 

alimentação fora do lar, composto por restaurantes e outros serviços de alimentação; 

e pelo aumento da presença midiática da Gastronomia, seja nos meios de 

comunicação, como programas de televisão, séries, documentários etc (Jacob, 2012). 

Em meio a esse cenário de fomento expansionista da Gastronomia, há um tipo de 

estabelecimento de alimentação fora do lar que tem ganhado maior destaque: o 

restaurante de alta gastronomia ou restaurante gastronômico. Ele é, 

fundamentalmente, caracterizado por oferecer um tipo de serviço minucioso e pratos 

inovadores preparados por chefs de cozinha. Segundo Collaço (2008), o número desse 

tipo de estabelecimento está crescendo desde a última década no Brasil. Esse 

crescimento pode ser explicado tanto pela valorização da cozinha brasileira nos 

cenários nacional e internacional, quanto pela valorização da Gastronomia do país. 

Assim como o restaurante de alta gastronomia ocupa um lugar central e destaque no 

campo da Gastronomia, a cozinha, para o restaurante de alta gastronomia, também 

apresenta essa centralidade: tudo o que acontece num restaurante de alta 

gastronomia, o atendimento, o serviço e a ambientação, gira em torno daquilo que é 

realizado ou se passa na cozinha. Apesar disso, mesmo diante dessa expansão do 

campo profissional da Gastronomia e do crescimento em número e em visibilidade de 

restaurantes de alta gastronomia, a pesquisa acadêmica, tanto no campo da 

Gastronomia quanto no campo da Psicologia Organizacional e do Trabalho não tem 

acompanhado essa expansão. Quando se trata de estudar o trabalho em cozinhas de 

restaurantes alta gastronomia, como indica o levantamento bibliográfico inicial 

realizado há, do ponto de vista científico, significativo desconhecimento. Essa lacuna 

na produção de conhecimento acerca desta modalidade de contexto de trabalho 

indica que pouco se sabe sobre o que significa trabalhar em cozinhas de alta 

gastronomia no contexto brasileiro em face, sobretudo, do crescimento deste setor 

nos últimos anos. A escolha da Ergonomia como referencial teórico-metodológico é 

pertinente para a investigação cientifica proposta. A definição e objetivo central da 

Ergonomia da Atividade são assim propostos por Ferreira (2013, p. 136). A Ergonomia 
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da Atividade (EA) pode ser definida como uma abordagem científica antropocêntrica 

que se fundamenta em conhecimentos interdisciplinares das ciências do trabalho e da 

saúde para, de um lado, compatibilizar os produtos e as tecnologias com as 

características dos usuários e, de outro, humanizar o contexto sociotécnico de 

trabalho, adaptando-o tanto aos objetivos do sujeito e/ou grupo, quanto às exigências 

das tarefas.Trata-se de uma abordagem cientifica que tem como objeto de estudo a 

atividade de trabalho que busca compreender a mediação que os sujeitos operaram e, 

sobretudo, quais são os problemas (contradições) existentes nas situações de trabalho 

que impedem tanto o alcance dos objetivos/metas organizacionais quanto a vivências 

de bem-estar do trabalhadores. Nesta perspectiva, as categorias analíticas centrais 

são: o contexto de trabalho, o indíviduo (trabalhador) e a atividade de trabalho. O 

trabalhador interage com o com o contexto de trabalho por meio de estratégias 

operatórias de mediação individuais e coletivas, estabelecidas para lidar com as 

contradições ali existentes. As estratégias operatórias de mediação individuais e 

coletivas são os modos de pensar, agir e sentir do trabalhador frente às exigências do 

contexto de trabalho. O trabalho enquanto atividade é uma categoria de análise 

privilegiada da abordagem porque é capaz de gerar tanto efeitos positivos quanto 

negativos na relação indivíduo/trabalhador- ambiente/contexto de trabalho. Entre os 

efeitos positivos estão os objetivos obtidos, bem como o desenvolvimento de 

competências. Os negativos são agravos à saúde do trabalhador, vivências de mal-

estar no trabalho, incidentes, erros etc. Esses efeitos decorrem das exigências físicas, 

cognitivas e afetivas do contexto de trabalho, entendidas pela Ergonomia da Atividade 

como o custo humano do trabalho. Objetivos: O presente trabalho tem, portanto, 

como objetivo geral investigar, com base na Ergonomia da Atividade, a relação entre 

trabalho em cozinhas de alta gastronomia, custo humano do trabalho e estratégias de 

mediação individual e coletiva que estão na origem da produção dos pratos de 

excelência. Os objetivos específicos da pesquisa são: identificar as características 

sociotécnicas de uma cozinha em restaurante de alta gastronomia, traçando o perfil 

organizacional desta unidade produção de pratos de excelência; descrever os 

elementos gerenciais, técnicos e normativos que estruturam o trabalho 

prescrito/esperado na produção de pratos de excelência na alta gastronomia; 

caraterizar as exigências físicas, cognitivas e afetivas que integram o custo do trabalho 

presente na atividade de trabalho; e identificar as estratégicas de mediação individual 

e coletiva dos trabalhadores para gerirem/alcançarem os objetivos/metas das tarefas e 

preservarem o bem- estar e a saúde no trabalho de alta gastronomia. A 

operacionalização destes objetivos de pesquisa possibilitarão desenhar um quadro 

explicativo, com rigor científico, das dimensões analíticas que integram a temática da 

tese de doutoramento. Método: A Ergonomia da Atividade possui um método próprio, 

alinhado com seu objetivo de investigação, a saber, compreender a relação que se 

estabelece entre indivíduo (trabalhador) e ambiente (contexto de trabalho) por meio 

da atividade (trabalho). O método, denominado de Análise Ergonômica do Trabalho 

(AET) se apoia na análise das situações concretas de trabalho cuja produção de 

conhecimento lança mão do uso de um delineamento do tipo multimétodo (Ferreira, 

2010): (a) análise documental; (b) grupo focal; (c) entrevistas semi-estruturadas; (d) 
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observação livre e sistemática; e (e) medidas ambientais, além de outros instrumentos 

quando se fazem necessário dada a natureza do problema de pesquisa (ex. check-list 

de usabilidade de interfaces informatizadas). O delineamento da pesquisa se 

caracteriza por estudo de caso, de caráter exploratório e descritivo, dadas as 

especificidades/singularidades tanto do contexto de trabalho a ser investigado quanto 

da natureza epistemológica de análise qualitativa que caracteriza a AET. Neste 

enfoque, a perspectiva de investigação não tem como escopo conhecer as “supostas 

leis do fenômeno” (tal como ocorre nas hards sciences), mas, conforme o principal 

handbook em ergonomia preconiza “conhecer para transformar” (Guérin et al., 2007). 

Aqui “conhecer” significa produzir conhecimento original e o mais aprofundamento 

possível e “transformar” enfatiza a natureza aplicada da Ergonomia da Atividade como 

ciência do trabalho. Os participantes da pesquisa serão trabalhadores de um 

restaurante de alta gastronomia e, caso necessário, porde-se-á adotar o critério de 

amostragem por conveniência. Em cada etapa do trajeto metodológico serão utilizados 

instrumentos específicos: (a) Na análise documental e caracterização do contexto de 

trabalho, será feita com base nos fontes apresentadas/disponibilizadas pelo 

estabelecimento; (b) Nas observações livres serão utilizados câmera fotográfica, 

caderno de anotações (diário de campo); (c) No uso da técnica do grupo focal será 

construído plano específico de coleta de dados (ex. sensibilização dos potenciais 

participantes; composição do grupo; etc.); (d) na realização das entrevistas semi-

estruturadas utilizar-se-á roteiro com perguntas abertas e gravador de áudio; (e) Na 

observação sistemática serão utilizados câmera de filmagem e um roteiro contendo as 

variáveis de observação definidas pela análise dos dados das etapas anteriores. Para 

aferir as medidas ambientais, caso se faça necessário, serão utilizados instrumentos de 

medição de fatores físico-ambientais (ex. decibelímetro; luxímetro etc.). Para a análise 

dos dados, nas etapas de análise documental e grupo focal, os dados serão tratados de 

modo exploratório e qualitativo, com vistas a fornecer com base nos objetivos da 

pesquisa informações mais pertinentes para as próximas etapas. Na etapa de 

entrevistas, as respostas serão transcritas e submetidas a uma análise textual feita por 

meio do uso do aplicativo IraMuTeQ (Ratinaud, 2014). Na etapa de coleta de medidas 

ambientas, os dados obtidos também serão analisados com vistas a mapear as 

principais características físico-ambientais do contexto laboral e da atividade de 

trabalho. Os resultados dos dados empíricos coletados e analisado serão validados por 

meio da devolutiva aos trabalhadores, visando corrigir eventuais imprecisões e 

fornecer melhor bases de interpretação das dimensões analíticas da temática de 

pesquisa (contexto organizacional; custo humano do trabalho; estratégia de mediação 

individual e coletiva). Resultados Esperados e Implicações: Os resultados alcançados 

pela realização da pesquisa deverão gerar distintas contribuições: (a) avançar no 

conhecimento científico do contexto de trabalho investigado, conhecendo-o melhor 

para além de sua aparência (ex. quais riscos existem para o melhor alcance do trabalho 

prescrito); (b) fornecer bases empíricas, dado o caráter de estudo de caso, para a 

realização de novas investigações no campo das ciências do trabalho e da saúde, 

aprofundando os resultados encontrados ou gerando outras alternativas de 

investigação complementares; e (c) apontar recomendações ergonômicas visando 
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transformar positivamente o contexto de trabalho estudado, mitigando ou, quando 

possível, eliminando as fontes de mal-estar no trabalho que colocam em risco tanto a 

saúde/segurança dos trabalhadores quanto os objetivos organizacionais. 

Palavras-Chave: Ergonomia da Atividade; Cozinha; Alta Gastronomia; Qualidade de 

Vida no Trabalho 
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Introdução: Com cerca de 300 milhões de pessoas vivendo com depressão (OMS, 

2017), a saúde mental tem virado um tópico muito mais debatido ultimamente. Trata-

se de questão presente em todas as esferas da sociedade e, especialmente, no mundo 

do trabalho. Galderisi et al. (2015) definem saúde mental como um estado de 

equilíbrio dinâmico que permite aos indivíduos o uso de suas habilidades em harmonia 

com “valores universais da sociedade”, esses valores universais são definidos pelos 

autores como respeito e cuidado consigo mesmo e com os outros seres vivos, 

reconhecimento da conexão entre as pessoas, respeito pelo meio ambiente e respeito 

pela liberdade própria e a dos outros. Quando se trata de saúde mental e trabalho 

Shigemi et al. (1997) fizeram um estudo com trabalhadores de uma companhia elétrica 

japonesa, ao analisar os dados eles encontraram que dos 763 trabalhadores que 

participaram do estudo 37,8% (289 trabalhadores) apresentavam um estado de saúde 

mental preocupante, embora o estudo seja mais antigo os seus resultados ainda são 

relevantes. Wilhelm et al. (2004) fazem uma revisão de literatura epidemiológica 

chamando atenção para os riscos para a saúde mental de vários tipos de ocupação, 

com isso encontraram os seguintes fatores de risco: a) embora muitos dos estudos 

relacionados ao estresse, depressão, suicídio, abuso de substâncias e traumas sejam 

relacionas a ocupações especificas, esses foram importantes para o entendimento dos 

fatores de risco para o desenvolvimento desses transtornos; b) existem fatores de 

risco relacionados a exposição ao perigo e a crises que podem desencadear Transtorno 

de Estresse Pós-traumático (TEPT), abuso de substâncias e despersonificação; c) riscos 

de depressão são maiores em situações que promovem falta de autonomia e situações 

que envolvem cuidar de outros, especialmente quando há um risco a sua fonte de 

renda; d) fatores de risco para o abuso de álcool parecem estar relacionados com 

locais de trabalho com acesso a álcool ou onde o uso de álcool é sancionado; e) índices 

muito altos de estresse são também fatores de risco para o desenvolvimento da 

síndrome de Burnout. Vázquez-Colunga et al. (2017) consideram o conceito tradicional 

de saúde mental (Os autores não definem formalmente esse conceito e não 

referenciam uma definição) predominantemente negativo, por ser concebido com 

base na supressão ou ausência de doença e situando a saúde como oposto de doença. 

Para os autores saúde e doença são condições distintas, que indicam processos 

diferentes e não antagônicos, por isso para eles a construção de indicadores para a 
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saúde mental deve ser focada na saúde e não apenas na supressão de doença. Nesta 

perspectiva, Vázquez-Colunga et al. (2017) propõem outros indicadores focados no 

que eles denominam como “saúde mental positiva no trabalho”, por exemplo, as 

relações socioprofissionais “positivas” no trabalho, valorização do indivíduo no 

trabalho, progresso no trabalho, entre outros. Warr (1994) em busca da criação de 

uma estrutura para o estudo do trabalho e da saúde mental quantificou 9 fatores que 

através de suas pesquisas indicaram ser os principais responsáveis pela manutenção 

da saúde mental dos trabalhadores: oportunidade de controle; oportunidade da 

utilização de habilidades; objetivos gerados externamente; variedade; clareza 

ambiental; disponibilidade de dinheiro; segurança física; oportunidade para contato 

interpessoal; e posição social valorizada. Na abordagem de Qualidade de Vida no 

Trabalho (QVT), proposta por Ferreira (2017), os conceitos de bem-estar e mal-estar 

no trabalho e indicadores que nascem das representações dos trabalhadores são 

fatores estruturantes da presença ou ausência de QVT. No caso de bem-estar os 

sentimentos são se manifestam nas modalidades: alegre, disposto, contente, feliz, 

entre outros. O mal-estar, por sua vez, se manifestam nas modalidades de: irritação, 

tédio, depressão, ansiedade, medo, entre outros do tipo. Ao longo de suas pesquisas 

no setor público brasileiro, Ferreira (2017) encontrou fontes típicas que estão na 

origem tanto das vivências de bem-estar quanto de mal-estar nas organizações: 

relações socioprofissionais, condições de trabalho, organização do trabalho entre 

outros. Os sentimentos que integram as vivências de bem-estar (alegria, disposição, 

felicidade...) e mal-estar (depressão, tristeza, ansiedade...) no trabalho estão também 

presentes em indicadores oriundos de outros estudos e abordagens (Warr, 1994; 

Borsoi, 2007; Korkeila, et al, 2003; Vázquez-Colunga, et al, 2017). Neste sentido, pode-

se inferir que os sentimentos de bem-estar no trabalho estão associados com 

necessidades humanas atendidas/sanadas no contexto de trabalho e, em 

consequência, contribuem para a promoção da saúde mental (Vázquez-Colunga, et al., 

2017). Em contrapartida, a prevalência dos sentimentos de mal-estar podem ser 

fatores riscos de adoecimento como demonstram Wilhelm et al. (2004). Borsoi (2007) 

levanta a importância de se demonstrar as relações entre o trabalho e o adoecimento 

mental, e com isso criar um nexo causal que é necessário para que o trabalhador possa 

ter os benefícios do seguro do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) por 

acidentes de trabalho, além de ser necessário para a ampliação legislativa das 

proteções para o trabalhador. É com base neste escopo que se inscreve o presente 

projeto. Objetivos: Esta pesquisa tem como objetivo geral relacionar as vivencias de 

bem-estar e mal-estar no trabalho com os diferentes tipos de efeitos na saúde mental, 

entre os objetivos específicos estão: a) identificar os efeitos das vivencias de bem-estar 

e mal-estar no trabalho em relação aos seus impactos na saúde mental; b) comparar 

os diversos tipos de fontes de bem-estar e mal-estar (relações socioprofissionais, 

organização do trabalho, condições de trabalho...) em relação aos seus efeitos na 

saúde mental; c) comparar os resultados encontrados para o GHQ com os fatores 

encontrados por Hu et al. (2007). A hipótese de pesquisa é de que as vivencias de bem-

estar no trabalho estão relacionadas a fontes de saúde mental positiva e as de mal-

estar estão relacionadas a fontes de adoecimento psíquico. Método: A amostra 
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necessária foi calculada utilizando o software livre GPOWER (Erdfelder et al., 1996), 

para que se obtenham resultados com poder estatísticos suficientemente grandes para 

os testes que serão utilizados nos dados da amostra, com isso o estudo contara com 

uma amostra de conveniência com 84 participantes, com poder estatístico calculado 

em r=0,97, tamanho de efeito f=0,5 e =0,05. Os participantes devem ter vínculo 

empregatício e idades entre 18 e 75 anos. Será utilizado um instrumento misto 

formado com base no Inventario de Avaliação de Qualidade de Vida no Trabalho 

(IA_QVT; Ferreira, 2009) e do General Health Questionnaire (GHQ) de Goldberg 

(Goldberg & Williams, 1988). Os dados serão coletados utilizando o método de survey 

online utilizando plataformas digitais para a divulgação e captação dos participantes. 

Em relação ao tratamento dos dados, as perguntas qualitativas derivadas do IA_QVT 

serão tratadas utilizando o software IRaMuTeQ (Interface de R pour les Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires; Ratinaud, 2009), onde 

utilizaremos a Classificação Hierárquica Descendente (CHD) proposta por Reinert 

(1990) identificando os núcleos temáticos representativos do discurso dos 

participantes, essas classes serão analisadas sob a ótica das fontes de bem-estar e mal-

estar (Ferreira, 2017). Os resultados das perguntas quantitativas derivadas do GHQ 

passaram por uma análise fatorial exploratória e confirmatória em busca dos fatores 

encontrados por Hu et al. (2007) que consistem em “sintomas de transtornos mentais” 

e “saúde mental positiva”, os escores GHQ relacionados a bem-estar e mal-estar serão 

analisados sob a luz dos fatores encontrados. As médias dos escores GHQ relacionados 

às vivencias de bem-estar e mal-estar serão comparados utilizando um teste t de 

amostras pareadas. Os escores de GHQ relacionados com cada um dos tipos de 

vivência de bem-estar e mal-estar encontradas na análise das perguntas qualitativas 

derivadas do IA_QVT serão comparados utilizando análise de variância (ANOVA). 

Resultados esperados e implicações: É esperado encontrar que as vivencias de bem-

estar no trabalho estão relacionadas com o fator “saúde mental positiva” descrito por 

Hu et al. (2007) e as de mal-estar relacionadas com o fator “sintomas de transtornos 

mentais” também descrito por Hu et al. Também é esperado que cada um dos tipos de 

vivência de bem-estar e mal-estar como descritos por Ferreira (2017) tenham impactos 

maiores ou menores no que diz respeito a saúde mental. As implicações teóricas para 

isso são a quantificação das vivencias de mal-estar e bem-estar em relação ao seu 

impacto na saúde mental do trabalhador, evidenciar quais fontes de bem-estar e mal-

estar tem impactos maiores ou menores, relacionar as fontes de bem-estar com saúde 

mental positiva em consonância com a ideia de saúde mental positiva levantada por 

Vázquez-Colunga et al. (2017) e as de mal-estar com adoecimento mental como 

levantado por Wilhelm et al. (2004). Em relação às implicações metodológicas os 

resultados esperados podem mudar a forma como estudamos e medimos as fontes de 

bem-estar e mal-estar. Quanto as implicações praticas os resultados da pesquisa 

podem influenciar futuras pesquisas-intervenção além de poder ser um referencial 

legal para a proteção da saúde mental do trabalhador nos contextos organizacionais 

como relatado por Borsoi (2007). 
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Introdução: O tema principal da pesquisa a ser desenvolvida é a confiança 

organizacional, construto que trata da disposição de uma parte para ser vulnerável às 

ações de outra parte, baseada na expectativa de que o outro irá realizar uma ação 

específica que seja importante para aquele que nele confia, independente da 

capacidade de quem confia de monitorar ou controlar a parte em quem confia, 

conforme definição de Mayer, Davis e Schoorman (1995). Esse construto possui tanto 

uma dimensão afetiva como uma cognitiva, e tem como antecedentes tanto a 

propensão à confiança, que é uma característica da pessoa que confia, como a 

confiabilidade, que é uma característica percebida na pessoa em quem se confia. A 

confiabilidade é um antecedente mais relevante que a propensão à confiança, e por 

sua vez possui 3 componentes: competência, integridade e benevolência. Aplicando a 

confiança no contexto organizacional ao relacionamento especificamente entre líderes 

e liderados, entende-se, portanto, que o liderado terá tendência a exibir 

comportamentos de confiança em seu líder se perceber que ele é competente para 

executar suas responsabilidades, íntegro em seu caráter e benevolente para com o 

liderado. A confiança organizacional já é um tema que vem sendo estudado há 

décadas, porém a maior parte dos estudos tem como foco o nível micro, ou seja, o 

quanto um indivíduo confia em outra parte, que pode ser o seu líder, os seus colegas, 

pessoas subordinadas ou até a organização como um todo. Há também estudos no 

nível macro, que tratam do quanto as organizações confiam umas nas outras. Porém, 

percebeu-se que, apesar de poucos e limitados estudos no nível meso, ainda há lacuna 

sobre o quanto as equipes de trabalho podem confiar em um referente específico. A 

literatura sobre equipes de trabalho aponta que os membros da mesma equipe, 

através da convivência e dos relacionamentos que desenvolvem de forma 

interdependente, passam a compartilhar atributos cognitivos ou afetivos, até o ponto 

em que ocorre o processo de emersão, conforme Puente-Palacios e Borba (2009). Isso 

significa que as propriedades individuais emergem para um nível coletivo, de sorte que 

o fenômeno pode legitimamente ser tratado como atributo grupal. Neste trabalho, 

defende-se que o construto confiança também pode emergir nas equipes de trabalho, 

ou seja, cada equipe de trabalho apresenta um nível coletivo de confiança, que se 

sobrepõe à confiança particular de cada indivíduo. O referente escolhido para essa 
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pesquisa foram os gestores imediatos das equipes, principalmente devido à ausência 

de estudos anteriores sobre a confiança de equipes em sua liderança. Esse tornou-se 

então o problema de pesquisa a ser investigado, buscando demonstrar que não apenas 

cada pessoa estabelece uma relação de confiança com o seu líder no trabalho, mas a 

equipe como um todo também desenvolve uma relação coletiva com esse referente. 

De maneira adicional, será pesquisado também o poder de predição da confiança das 

equipes na liderança com relação à intenção de rotatividade das mesmas equipes. A 

literatura já aponta a intenção de rotatividade como consequente da confiança no 

nível individual (Costigan et al., 2013), mas pretende-se verificar se a confiança no 

nível grupal também é preditora dessa atitude. Objetivos: O trabalho terá como 

objetivos investigar se o construto confiança organizacional, direcionado à liderança, 

comporta-se como fenômeno grupal, no nível das equipes de trabalho; e analisar se há 

relação de predição desse construto com a intenção de rotatividade dos membros das 

equipes. Tem-se como primeira hipótese que a confiança é um construto aplicável às 

equipes de trabalho como um todo e não apenas aos indivíduos que a compõem, 

assim como ocorre com outros construtos no âmbito organizacional; e ainda, como 

segunda hipótese, sugere-se que, assim como no nível individual, a confiança das 

equipes na liderança também impacta negativamente a intenção de rotatividade das 

equipes, ou seja, quanto mais as equipes confiam em seus líderes, menos pretendem 

deixar a equipe em que trabalham. Método: A realização da pesquisa conta com 

diversas etapas, sendo que a primeira etapa foi a revisão da literatura existente sobre 

confiança organizacional, equipes de trabalho e intenção de rotatividade. A fim de se 

aproximar do construto confiança organizacional aplicado à liderança e perceber sua 

aplicação prática em organizações brasileiras, foi realizada uma etapa de pesquisa 

qualitativa que compreendeu entrevistas individuais semiestruturadas, viabilizadas por 

meio de videoconferência, contando com uma amostra composta por 06 voluntários 

que exercem cargos de diferentes níveis hierárquicos, em empresas públicas e 

privadas de diferentes portes e segmentos e em diversos estados brasileiros. A partir 

dos dados coletados, foram realizadas transcrições e análises de conteúdo para 

identificar os motivos que levam os liderados a confiar ou não em seus líderes 

imediatos e assim verificar se as respostas obtidas em organizações brasileiras se 

revelam aderentes aos modelos teóricos. A etapa seguinte foi a tradução e adaptação 

cultural da medida de confiança chamada Behavioral Trust Inventory (Gillespie, 2003), 

uma vez que ainda não existe outra escala de confiança com evidências de validade 

estabelecidas em amostra brasileira. Já para medir a intenção de rotatividade, o 

instrumento utilizado foi o proposto por Siqueira et al. (2014), que já é amplamente 

utilizado no Brasil e possui evidências prévias de validade em outras amostras. A etapa 

seguinte foi a coleta de dados com ambos os instrumentos, realizada em organizações 

privadas com uma amostra de cerca de 300 respondentes, por meio de questionário 

online autoaplicável, a fim de realizar análise fatorial exploratória e verificar as 

evidências de validade das medidas. Após essa etapa, e caso os instrumentos 

apresentem resultados adequados na análise fatorial, será realizada a coleta de dados 

final com uma outra amostra, que compreenderá equipes de trabalho em organizações 

públicas ou privadas, com previsão de pelo menos 200 participantes e seguindo a 
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mesma metodologia da aplicação prévia. Desta vez, além de repetir as análises feitas 

na coleta anterior, se buscará verificar a emersão do construto para o nível das 

equipes de trabalho, buscando comprovar a pertinência de defender que a confiança 

se manifesta no nível meso, como um fenômeno coletivo. Para isso, serão realizados 

testes estatísticos como Anova, ICC e ADMd, com o fim de demonstrar se as pessoas 

da mesma equipe apresentam resultados semelhantes e, por sua vez, diferentes dos 

resultados das outras equipes, critérios importantes para a definição da ocorrência da 

confiança como característica das equipes de trabalho e não apenas dos indivíduos 

que a compõem. Resultados esperados e implicações: Espera-se que este trabalho 

possa disponibilizar aos pesquisadores brasileiros uma medida de avaliação da 

confiança das equipes de trabalho em sua liderança, com evidências de validade 

satisfatórias quando aplicada em amostra de trabalhadores brasileiros; comprovar que 

a confiança não é apenas um construto que acontece no nível individual nas 

organizações, mas que emerge para o nível meso, ou seja, que é possível afirmar que 

as equipes de trabalho coletivamente confiam ou não confiam em seus líderes; e, caso 

se comprove a pertinência da emersão, demonstrar um relacionamento de predição 

entre os construtos confiança e intenção de rotatividade no nível das equipes de 

trabalho, verificando o poder de predição da confiança da equipe em relação à 

intenção de rotatividade da mesma equipe. A partir desses resultados, espera-se então 

que essa dissertação possa contribuir para estudos futuros sobre confiança em 

organizações brasileiras, além de representar também uma contribuição significativa 

aos estudos sobre equipes de trabalho. 

Palavras-Chave: Confiança, liderança, equipes, intenção de rotatividade. 
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O projeto de pesquisa de doutorado inscreve-se no campo de conhecimento trabalho 

e saúde, cujo panorama de fundo é constituído por um descompasso entre as atuais 

características do trabalho e as demandas organizacionais. Se, por um prisma, observa-

se a precarização das condições de trabalho, o esvaziamento da expressão da 

subjetividade humana e os índices elevados de acidentes e doenças laborais (OIT, 

2017). Por outro, verifica-se a demanda por trabalhadores engajados e competentes e, 

tão logo, ambientes laborais fomentadores de habilidades, que incluam no seu escopo 

de gestão, ações que evidenciem o fator humano no trabalho. Neste cenário 

contraditório, as pesquisas sobre afeto e emoções tornam-se relevantes. Segundo 

Montmollin e Darses (2011), as emoções, e demais manifestações afetivas, foram 

consideradas, por muito tempo, elementos que poluíam e enviesavam a lógica das 

ações do trabalhador. Contudo, na avaliação global da atividade, a análise de tais 

componentes tornou-se incontornável. Resultados de pesquisa corroboram esta 

afirmação ao indicarem relações entre afetos e os ambientes laborais saudáveis (Souza 

& Ferreira, 2019), os fatores de proteção ao estresse (Galasso, 2005), as ferramentas 

de coesão grupal (Santos, 2003) e a performance no trabalho (Ganotice Jr. et al, 2015). 

Neste contexto, os conceitos Bem-Estar no Trabalho (BET) e Mal-Estar no Trabalho 

(MET) apresentam uma expressiva contribuição, pois, realizam uma interconexão com 

potencial explicativo entre os elementos afeto–contexto de trabalho–saúde do 

trabalhador. Mediante levantamento bibliográfico, observa-se que BET é, com 

frequência, assumida enquanto indicador de saúde ocupacional (Ferreira & Ferreira, 

2017), e paradoxalmente, é operacionalizada por meio de dimensões associadas às 

doenças (burnout e estresse). Outro fator recorrente, refere-se à adoção de variáveis 

intrapessoais como antecessoras de BET, tais como: personalidade, regulação 

emocional, dissonância emocional, motivação e gênero (Buruck et al, 2016; Carrasco et 

al., 2014; Casini et al., 2018; Chambel et al., 2017; Kisten & Kluyts, 2018; Lindström, 

2016; Lopes & Chambel, 2017; Rollero et al., 2016). Quanto aos estudos de MET, 

constata-se a escassez de pesquisas. E, em alguns estudos, verifica-se que MET é 

considerado como o lado reverso da “moeda” BET, sem avaliação prévia desta 

interação (Albuquerque et al., 2015; Torres et al., 2016). Acerca de tais resultados, 

cabe algumas ressalvas. A primeira, refere-se à limitação na operacionalização de BET. 

Para algumas abordagens (Viitala et al, 2019; Mollola et al, 2018), vivenciar o bem-
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estar no trabalho restringe-se a não apresentar sintomas/doenças. Nesta perspectiva, 

a promoção da saúde, limita-se a mera prevenção da doença. A segunda, concerne 

sobre à predominância das pesquisas com ênfase nos aspectos individuais, enquanto 

fontes de promoção de bem-estar no trabalho. Tal perspectiva, fomenta uma 

responsabilização unilateral do trabalhador pelas suas vivências no trabalho, podendo 

gerar consequências para a estagnação das políticas de promoção de bem-estar e 

gestão preventiva de MET. Quanto ao mal-estar no trabalho, observa-se que ele é 

citado como elemento residual, em situações que as vivências de bem-estar no 

trabalho são reduzidas. Referente às abordagens teóricas, constata-se que a maioria 

dos resultados supracitados, filiam-se a um modelo bipolar das pesquisas sobre 

afetividade (ex. afeto positivo, afeto negativo) e preconiza que, geralmente, o sujeito 

autopercebe apenas em uma polaridade de suas emoções, por exemplo, ou excitado, 

ou quiescente (Fiske & Taylor, 2017). Estas pesquisas não conseguem abarcar 

situações mais complexas e duradouras, cujos relatos apontam para vivências 

concomitantes dos afetivos positivos e negativos (Larsen et al, 2001). Com base nos 

resultados encontrados verifica-se alguns desafios para as pesquisas vindouras: (a) a 

operacionalização de BET enquanto uma vivência positiva no trabalho; (b) a inserção 

de variáveis associadas ao contexto de trabalho enquanto fontes de BET e MET; (c) a 

investigação sobre a relação entre as duas variáveis; (d) a discussão sobre diretrizes 

que fomentem as vivências de BET e atenuem ou, quando possível, eliminem as de 

MET, no âmbito da gestão de (ou com) pessoas. Diante deste desafio, este projeto de 

pesquisa apresenta duas questões norteadoras: quais são as fontes estruturantes das 

representações de bem-estar e mal-estar no trabalho? Como se caracteriza a relação 

entre BET-MET e o contexto de trabalho? Para responder estas questões, em 

observância às lacunas constatadas, o objetivo geral da pesquisa visa conhecer os 

atributos e as características das fontes estruturantes das representações (Weill-

Fassina et al, 1993) de bem-estar e mal-estar no trabalho. Os objetivos específicos: (a) 

identificar as fontes estruturantes de BET e MET associadas com as características 

profissiográficas dos trabalhadores; (b) analisar a relação (coabitação) entre as 

vivências de BET e MET. A condução da pesquisa ancora-se na abordagem intitulada 

Ergonomia da Atividade Aplicada à Qualidade de Vida no Trabalho (EAA_QVT). Este 

enfoque, de natureza teórico-prática, investiga as representações dos trabalhadores 

acerca do contexto laboral que fomentam a saúde e a qualidade de vida no trabalho, 

com vistas a realizar mudanças efetivas e sustentáveis nos contextos de trabalho. 

Nesta perspectiva teórica, BET e MET são compreendidos enquanto representações 

que coabitam, são estruturantes e decorrentes das vivências ou não de Qualidade de 

vida no trabalho e, em consequência, isto repercute positivamente ou negativamente 

sobre os indivíduos, o funcionamento das organizações e a sociedade (Ferreira, 

2012/2017). Enquanto fundamentos epistemológicos, o projeto adota uma visão 

dialógica entre três  paradigmas da pesquisa: o materialismo histórico-dialético, ao 

compreender que a realidade social é engendrada pelas contradições que constituem 

a totalidade dos fenômenos; o paradigma da ciência cognitiva, na adoção das 

representações mentais enquanto recriação do mundo externo; e, da psicologia 

histórico-cultural, ao adotar a premissa que toda ação é socialmente mediada e imersa 
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em um sistema de significados (re)construídos com base no fazer humano (Abreu et al,  

2010; Duarte, 2002; Konder, 2012; Wisner, 1994). O delineamento da pesquisa é 

quanti-qualitativo com fonte de dados secundária, advindo do banco de dados de 

pesquisas conduzidas pelo Grupo de Estudos em Ergonomia Aplicada ao Setor Público 

(ErgoPublic/UnB). A origem dos mesmos é proveniente esses dados advém de 

diagnósticos organizacionais realizados pelo ErgoPublic em sete órgãos do poder 

judiciário, conforme as diretrizes científicas e éticas previamente determinadas 

(Ferreira, 2012/2017), possibilitando zelo ético e padronização dos dados coletados. O 

instrumento de coleta de dados utilizado na geração do banco foi Inventário de 

Avaliação da Qualidade de Vida no Trabalho (IA_QVT), validado por Ferreira (2009) e 

Ferreira et al (2013).  A parte qualitativa do instrumento (e de interesse desta 

pesquisa), é composta por 4 questões abertas. As respostas aos itens da seção 

qualitativa não apresentam limites de palavras e as questões foram elaboradas com 

intuito de observar quais são as representações do contexto de trabalho que são 

estruturantes das vivências de bem-estar e mal-estar no trabalho. Os participantes 

perfazem todos os tipos de vínculos com as organizações públicas: concursados, 

requisitados, terceirizados, estagiários, jovem aprendiz. Os dados da pesquisa estão 

arquivados virtualmente no respectivo banco do ErgoPublic/UnB. As respostas serão 

sistematizadas sob o formato de corpus textuais passíveis de análise, conforme 

orientações de Ratinaud (2009). Além disso, criar-se-á um banco único com duas 

temáticas diferentes, bem-estar e mal-estar no trabalho. Serão excluídos os 

participantes que acessaram o instrumento e não responderam totalmente ou 

parcialmente as questões (missings).  Utilizar-se-á as técnicas estatísticas: análise 

fatorial de correspondência, classificação hierárquica descendente, análise das 

especificidades e análise de similitude (com o uso do software IRaMuTeQ). As formas 

textuais lematizadas serão analisadas segundo o critério do qui-quadrado (sig. < 0,05). 

Os resultados obtidos via análise de especificidade das formas serão analisados 

segundo as categorias: vinculo de trabalho, sexo e idade. Com intuito de verificar a co-

ocorrência em BET e MET, os resultados obtidos na classificação hierárquica 

descendente serão transportados para o software SPSS onde será realizado a análise 

de Cluster. Enquanto resultados esperados, a pesquisa propõe-se, do ponto de vista 

científico, identificar aporte teóricos e metodológicos que contribuam para a 

compreensão dos atributos e características do bem-estar e mal-estar no trabalho e 

suas relações com os fatores do contexto de trabalho. O método adotado é um 

modelo heurístico que tem por objetivo, apontar caminhos para as investigações 

científicas vindouras, logo, seus resultados não se propõem, em si, descrever todas as 

realidades de trabalho, adotando uma perspectiva universalista/generalista. Ao 

contrário, pressupõe-se que a realidade laboral, é, antes de tudo, social, histórica, 

cultural, heterogênea, contraditória, singular. E, do ponto de vista aplicado, visa 

fornecer fundamentos reflexivos, sejam empíricos, teóricos ou metodológicos que 

possam contribuir para a promoção da saúde nos contextos corporativos e o alcance 

dos objetivos e missão organizacionais. 

Palavras-Chave: Ergonomia da Atividade, afetos no trabalho, representação para ação 
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Introduction: Over the years, diversity and prejudice became a deeply discussed topic 

in social psychology. Contrary to what was expected, the 21st century did not reveal a 

more inclusive world, but instead it showed society new forms of prejudice. As 

societies have taken concrete actions to be more inclusive, expression of prejudice has 

become more subtle (Crosby et al., 1980), ambivalent (Katz & Hass, 1988), modern 

(McConahay et al., 1981), aversive (Pearson et al., 2009), and benevolent (Glick & 

Fiske, 2012). Over time prejudice has proven to be more than an individual attitude, 

but a part of a cultural and historical background (Allport, 1954; Freire, 2018; Frye, 

1983), founding a systematically oppressive society (David & Derthick, 2018; Freire, 

2018; Hogg & Abrams, 1998; Jetten & Peters, 2019). One of the contributing factors for 

continuity of prejudice and systemic oppression in society is that people who may not 

hold prejudiced beliefs tend to be reluctant to speak up against it. This lack of reaction 

in face of prejudice and discrimination has been previously described in the literature 

as discrimination by omission (Braun, 2000). The omission bias plays an important part 

in the maintenance of oppression systems (Doyle, 1997), since the only way to change 

status quo would be to challenge it, while the failure to do so allows oppression to 

persist (Ritov & Baron, 1992). Even though this is an important topic to understand the 

dynamics of intergroup relations, omission is usually perceived as less problematic 

since it does not involve a deliberate action from the individual (Ritov & Baron, 1992; 

Spranca et al., 1991), and prejudice by omission has been neglected by social 

psychological research (Braun, 2000; Riggs & Choi, 2006). This study focus on a specific 

form of omission in face of discriminatory situations: collusion – the cooperation with 

the dominant group, consciously or not, to reinforce that group's stereotypical 

attitudes, behaviors, and norms of dominance (Allyn, 2011). The concept of collusion is 

described to evidence not only the exemption of liability of the bystanders (Latané & 

Rodin, 1969) in a discriminatory situation, but also their connivance with the 

oppression system and the important role they play in its maintenance. Although 

collusion might be easily observed when studying prejudice and discrimination, it is a 

concept that has been overlooked in the literature over the years. Previous research 

has addressed other phenomena related to omission (i.e., Anderson, 2003; Eliezer & 

Major, 2012; Fryberg & Eason, 2017; Gearhart & Zhang, 2014; Noelle-Neumann, 1974; 
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Thomas et al., 2020). Still to date, the term collusion is circumscribed in an ill-defined 

conceptual cloud of phenomena associated with diversity and prejudice. There were 

not found, so far, sound academic efforts to delimit the concept, its implications, and 

situations of occurrence. Objectives: Considering this, the present dissertation aims to 

propose a model to explain the phenomenon of collusion in face of discriminatory 

situations. As specific objectives, it is intended to: a) delimit and characterize the 

concept of collusion for different social identity groups; b) construct and seek for 

evidences of validity for an instrument to assess collusion; and c) identify facilitating 

and inhibiting variables of the collusion phenomenon. Method: In order to fulfill the 

presented goals, this dissertation includes three distinct studies. The first study uses 

qualitative methods to evidence people’s perceptions of the phenomenon. This 

included the conduction of several focus groups and collective interviews with 

members of minority and majority groups. Thirty-one people participated in this study, 

17 Men,13 Women and one non-binary individual, with an average age of 24.58 years 

(SD = 7.09 years). Participants were assigned to one of the seven pre-defined groups 

according to self-identification provided by them – two groups to discuss Racism 

(Black/White), two groups to discuss Sexism (Men/Women), and three groups to 

discuss Homophobia (Homosexual Men/Homosexual Women/Heterosexuals). A semi-

structured interview script was used to present the discussion to the participants and 

direct the main discussion topics. All sessions were recorded in audio after consent 

decree of all participants was obtained. The data was transcribed and submitted to a 

textual analysis performed using IRAMuTeQ (Interface de R pour les Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires) software. The findings in this 

study indicate that all groups perceive collusion as a similar phenomenon, regardless 

the kind of discrimination observed. In general, participants reported difficulty in 

speaking up, since the perpetrator of discrimination justify their behavior based on 

historical tradition, unintentionality, humor, religious beliefs etc. Based on the results 

of the first study, a theoretical model was proposed to explain the phenomenon. In 

this proposition, collusion is related to four main variables: a) Socialization: the beliefs 

and attitudes learnt and endorsed by the individual throughout life; b) Context 

Features: the perceived tolerance of the context towards discrimination, and the 

characteristics of the current interaction; c) Cost-Effective Balance: the perception one 

has to be able to stop the discrimination with minimum subjective cost attached; and 

d) Consequences: potential outcomes of confronting discrimination. In order to 

empirically test the model proposed, it is necessary to develop a quantitative measure 

for collusion. Considering the results obtained in the qualitative study, the second 

study of this dissertation aims to propose and create a scale to assess the variables 

described. The results found in the qualitative research, aligned with social psychology 

literature, were used in the development of 154 items to approach the categories 

presented. Those items were reviewed by two specialists in social psychology who 

were familiar with the qualitative analysis, hereby considered as experts for the items’ 

revision. After that, the measure was submitted to a three steps analysis (content, 

semantic and experts’ analysis) before the data collection began. The final version of 

the scale will be administered to a sample that is consistent with the number of the 
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items retained after the analyses. For the data collection, the instrument will be 

available online and participants will be recruited through social media. All the data 

will be submitted to an Exploratory Factorial Analysis (EFA). Three criteria for items 

exclusion will be adopted: a) items with a score lower than 0.3 in the EFA will be 

excluded (Tabachnick & Fidell, 2007); b) items that present scores in three or more 

factors will be excluded (Gorsuch, 1983); and c) items that present scores in two 

factors with a difference smaller than 0.1 between factors will be excluded (Gorsuch, 

1983). The EFA will be performed repeatedly with the application of the established 

criteria until no item can be excluded. Finally, the third study of this dissertation aims 

to empirically test the model proposed using Structural Equations Modelling (SEM) 

(Hair Jr. et al., 2013). This strategy allows the researcher to investigate not only the 

reliability of the measure and its factors, but also the magnitude and the direction of 

the interactions between the variables involved in the model, including mediation and 

moderation relations. For this analysis, there will be a new data collection using the 

final version of the instrument consolidated in the second study. The data collection 

will proceed in the same pattern as in Study 2. Expected Results and Implications: The 

three studies of this dissertation set the understanding of collusion as a form of 

prejudice by omission and as an important variable for systemic oppression 

maintenance. This research intends to fill a theoretical gap in social psychology 

literature by proposing the first empirical model for collusion. It is also noteworthy 

that the use of a multimethod approach will provide a broader perspective of the 

phenomenon. Furthermore, this study will produce a quantitative measure for 

collusion as a valuable instrument for investigation and intervention in applied social 

psychology. 

Palavras-Chave: prejudice, discrimination, permissiveness, collusion 
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Introdução: O presente projeto de pesquisa objetiva construir um modelo explicativo 

da felicidade tendo como preditores a personalidade, os valores humanos, as relações 

interpessoais e variáveis sociodemográficas/laborais. A felicidade é considerada uma 

qualidade ou estado importante, tanto que foi proposto, em 2010, uma emenda ao 

artigo 6º da Constituição Federal Brasileira para incluir o direito à busca da felicidade 

por cada indivíduo e pela sociedade, assim como o direito à educação, saúde, 

previdência social, proteção, maternidade e infância (Senado Federal, 2010). Podemos 

destacar uma nova área, denominada Psicologia Positiva, que vem ganhando espaço 

nos campos de pesquisas, dedicando-se a investigar os estados afetivos positivos, 

como a felicidade, o contentamento, a resiliência, o otimismo, a gratidão, a qualidade 

de vida, entre outros (Diener et al., 1984). Neste contexto, há várias definições de 

felicidade, a maioria delas faz menção a um estado emocional positivo, com 

sentimentos de bem-estar e prazer. Desse modo, quando pesquisamos sobre 

felicidade nos periódicos científicos encontramos duas perspectivas teóricas: o bem-

estar subjetivo (BES) e o bem-estar psicológico (BEP). Assim, o BES constitui um campo 

de estudos que procura compreender as avaliações que as pessoas fazem de suas 

vidas. Tradicionalmente o BES sustenta-se em avaliações de satisfações com a vida e 

em um balanço entre afetos positivos e negativos que revelam felicidade, as 

concepções teóricas de BEP, por outro lado, são fortemente construídas sobre 

formulações psicológicas acerca do desenvolvimento humano e dimensionadas em 

capacidades para enfrentar os desafios da vida (Diener, 2003; Siqueira & Padovam, 

2008). Um outro aspecto relevante é a personalidade, definida como padrões de 

comportamento e atitudes que são típicas de um determinado indivíduo, pode ser 

caracterizada ainda como a organização dinâmica no indivíduo dos sistemas 

psicológicos e físicos que determinam seu comportamento e seus pensamentos 

característicos. Assim, os traços de personalidade diferem de um indivíduo para outro, 

sendo, relativamente constantes e estáveis em cada pessoa (Silva & Nakano, 2011). 

Também é importante serem abordados os valores humanos podendo ser 

conceituados como princípios-guia que vão além de objetos e situações específicas, na 

seleção das ações humanas, julgamentos e atitudes. Portanto, é perceptível a 

influência que este construto possui nos mais diversos aspectos individuais, auxiliando 
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no entendimento de preferências, objetivos de vida, princípios e prioridades 

comportamentais (Gouveia et al., 2016). Neste contexto, considerando os 

questionamentos que permeiam o construto felicidade, surgem várias perguntas: “O 

que é ser feliz? ”, “O que nos leva a encontrar a felicidade? ”, “O que uma determinada 

pessoa chama de felicidade vai ser felicidade para mim também? ”. Entre tantos 

questionamentos objetivamos buscar respostas cientificas para tentar entender esse 

fenômeno. Assim, o presente projeto de pesquisa é justificado teoricamente na 

medida em que objetiva avançar na explicação da felicidade, acrescentando um 

construto ainda pouco explorado nesses estudos, a saber: os valores humanos. Em 

termos práticos, espera-se que a elaboração de um instrumento com evidências de 

validade e confiabilidade para avaliação da felicidade no contexto brasileiro favoreça o 

avanço científico na referida área. Objetivo Geral: Construir um modelo explicativo da 

felicidade tendo como preditores a personalidade, os valores humanos, as relações 

interpessoais e variáveis sociodemográficas/laborais. Objetivos específicos: Construir e 

obter evidências de validade baseadas na estrutura interna de um inventário para 

avaliação da felicidade; Obter evidências de validade de uma versão reduzida da Escala 

de Bem-Estar Subjetivo; Obter evidências de validade uma versão reduzida da escala 

de Bem-Estar Psicológico; Predizer a felicidade tendo como preditores a 

personalidade, os valores humanos, as relações interpessoais e variáveis 

sociodemográficas/laborais. Método Amostra: Espera-se contar com uma amostra 

não-probabilística de conveniência, em que participarão aqueles que, convidadas, 

aceitarem colaborar voluntariamente, aproximadamente 500 indivíduos, maiores de 

18 anos de ambos os sexos. Serão considerados respondentes das cinco macro regiões 

geográficas do Brasil. 

Instrumentos: Serão utilizados os seguintes instrumentos para alcançarmos os nossos 

objetivos: (1) Escala de Bem-estar Psicológico (EBEP): adaptada a partir da versão de 

Ryff e Essex (1992). A escala é composta por 84 itens, divididos em seis subescalas que 

avaliam as dimensões do BEP 14 itens cada. Os itens são respondidos em uma escala 

do tipo Likert de seis pontos. (2) Escala de Satisfação de Vida (ESV): o instrumento 

possui cinco itens, respondidos em uma escala do tipo Likert de sete pontos. Reportam 

medidas de consistência interna entre 0,72 e 0,80. (3) Escala de Afeto Positivo e 

Negativo (EAPN): adaptada para o português por Giacomoni e Hutz (1997), é composta 

de 40 itens, sendo 20 adjetivos referentes ao afeto positivo e 20 ao afeto negativo. Os 

itens são respondidos em uma escala Likert de cinco pontos, em que os extremos são 

“nem um pouco” e “extremamente”. Os instrumentos 2 e 3 serão utilizados 

conjuntamente para avaliação do Bem-Estar Subjetivo. (4) Inventário dos Cinco 

Grandes Fatores da Personalidade (ICGFP): elaborada por John, Donahue e Kentle 

(1991) composta por 44 itens. A adaptação desta escala para o contexto brasileiro foi 

realizada por Andrade (2008), encontrando uma estrutura formada por 34 itens, sendo 

que apresentaram evidências de consistência interna, com alfas que variam de 0,68 a 

0,76. A escala de respostas é Likert de cinco pontos. (5) Pergunta aberta: “O que faz 

você feliz?”: o questionário contará com uma questão aberta a fim de aprofundar a 

explicação da felicidade. (6) Questionário de dados sociodemográficos e laborais: 
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utilizado para caracterizar os participantes em relação à idade, sexo, estado civil, local 

de moradia, nível educacional, se possui filhos, situação no mercado de trabalho, 

renda familiar etc. Coleta de dados: Em um primeiro momento, o projeto será 

submetido ao Comitê de Ética da Universidade de Brasília (UnB) atendendo aos 

princípios de respeito e autonomia da pessoa, da beneficência, da não maleficência e 

dos princípios e regras fundamentais do consentimento informado, das pesquisas em 

ciências humanas do CNS – 510/2016. Sendo concedida a autorização será realizada a 

coleta de dados. Serão apresentados aos participantes o Termo de Consentimento 

Livre Esclarecido (TCLE) que solicitará o consentimento para dar continuidade a coleta 

de dados. As aplicações ocorrerão via Internet a partir de formulário online que será 

disponibilizado via redes sociais dos pesquisadores a partir do procedimento de 

amostram bola de neve (Snow ball). Esse projeto faz parte de uma pesquisa 

longitudinal para explicação da felicidade no contexto brasileiro. Análise de Dados: 

Serão realizadas análises descritivas para caracterização da amostra (medidas de 

tendência central e variabilidade), bem como análise de pressupostos estatísticos de 

normalidade, homocedasticidade e linearidade pelo software SPSS. Também será 

realizada Análise fatorial exploratória com método de extração Principal Axis Factoring 

(PAF), considerando a matriz policórica dos dados. Para isso será utilizado o software 

Factor. Por fim, realizar-se-á modelos de análise de regressão hierárquica, usando o 

método Enter, por meio do Software Mplus. Para esta última análise serão 

considerados os tamanhos de efeito e intervalos de confiança. Para todos os softwares 

serão consideradas as versões mais atualizadas, disponíveis no momento de realização 

das análises. Resultados Esperados e Implicações: Ao final desta pesquisa espera-se 

como resultado obter um modelo explicativo do construto felicidade, bem como um 

instrumento com evidências de validade e confiabilidade para avaliação da felicidade 

no contexto brasileiro. Espera-se que este instrumento seja utilizado na área da 

psicologia positiva favorecendo o avanço científico na referida área. 

Palavras-Chave: Felicidade, bem-estar psicológico, bem-estar subjetivo, personalidade, 

valores humanos, relações interpessoais e variáveis demográficas. 

 

Referências 

 

Brasil, C. F. do (2010). Senado federal. Secretaria de Edições Técnicas, 1. Brasília, DF: 

Senado Federal. 

Diener, E., Larsen, R. J., & Emmons, R. A. (1984). Bias in mood recall in happy and 

unhappy persons. In 92nd Annual Convention of the American Psychological 

Association, Toronto, Ontario, Canada. 

Gouveia, V. V., Monteiro, R. P., Gouveia, R. S. V., Athayde, R. A. A., & Cavalcanti, T. M. 

(2016). Avaliando o lado sombrio da personalidade: Evidências psicométricas do Dark 



 

84 
Seminário PPG-PSTO 2020 
Março 2021 

Triad Dirty Dozen. Revista Interamericana de Psicología/Interamerican Journal of 

Psychology, 50(3), 420-432. 

Houaiss, A. - Dicionário Houaiss da língua portuguesa. 1a ed. rev. Objetiva, Rio de 

Janeiro, 2004. 

King, L. A., & Napa, C. K. (1998). What makes a life good? Journal of Personality and 

Social Psychology, 75(1), 156–165.   

Seligman, M. E. (2004). Authentic happiness: Using the new positive psychology to 

realize your potential for lasting fulfillment. Simon and Schuster, New York.  

Silva, I. B., & de Cássia Nakano, T. (2011). Modelo dos cinco grandes fatores da 

personalidade: análise de pesquisas. Avaliação Psicológica: Interamerican Journal of 

Psychological Assessment, 10(1), 51-62. 

Siqueira, M. M. M., & Padovam, V. A. R. (2008). Bases teóricas de bem-estar subjetivo, 

bem-estar psicológico e bem-estar no trabalho. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 24(2), 

201-209. 

  



 

85 
Seminário PPG-PSTO 2020 
Março 2021 

Nome do(a) aluno(a): Lorena Moreira Fernandes de Moraes 

Título do Projeto: 

Psicodinâmica do trabalho e práticas de gestão: estudo com gestores de uma 

universidade pública. 

 

E-mail: lorenafernandes599@gmail.com 

Nível: Mestrado 

Orientador(a): Emílio Peres Facas 

Linha de Pesquisa: Comportamento, trabalho e organizações 

Introdução: O presente projeto busca descrever a relação da organização do trabalho 

do gestor, de suas vivências de prazer e de sofrimento e dos tipos de estratégias de 

mediação utilizadas por ele em suas práticas de gestão. Tal interesse justifica-se a 

partir de revisão sistemática de literatura nacional e internacional, realizados no Portal 

de Periódicos da Capes e no Web of Science, respectivamente, durante o mês de 

setembro de 2020. A revisão teve como objetivo selecionar artigos que adotassem a 

Psicodinâmica do Trabalho como referencial teórico e/ou metodológico e que tinham 

como objeto de estudo a gestão e/ou as vivências de trabalho de gestores. Foram 

encontrados 14 artigos na revisão nacional e 7 na revisão internacional. Entre os 14 

artigos selecionados na revisão nacional, apenas 2 se propuseram a estudar a vivência 

de trabalho dos gestores; o restante abordou os modelos e as práticas de gestão. 

Enquanto que na revisão internacional, todos os artigos abordaram as práticas de 

gestão atuais. A maioria dos trabalhos, tanto na revisão nacional como na 

internacional, teceu críticas à forma como a gestão tem sido desenvolvida, de uma 

forma geral, nas organizações e alguns apresentaram sugestões de mudanças nos 

modelos e práticas de gestão. Outras revisões de literatura corroboram com estes 

resultados: poucos trabalhos encontrados que estudavam as vivências de trabalho de 

gestores ou que abordavam especificamente as práticas de gestão. Conforme revisão 

da literatura realizada por Giongo et al. (2015), dos trabalhos realizados entre 2007 e 

2013 que utilizaram a teoria e/ou o método da psicodinâmica do trabalho, dos 73 

estudos analisados, nenhum estudava diretamente os trabalhadores que ocupavam 

cargo de gestão. Em outra revisão da literatura realizada do período de 2001 a 2012, 

entre os 100 estudos, apenas 3 tratavam de gestão e/ou de gestores (Ramos & 

Mendes, 2013; Ramos, 2013). A partir do cenário descrito de produção na área da 

psicodinâmica do trabalho, percebe-se que são poucos os estudos que possuem como 

participantes gestores ou que abordam de forma específica as práticas de gestão. A 

psicodinâmica do trabalho, referencial teórico-metodológico a ser utilizado, é 

conceituada como “uma abordagem de pesquisa e ação sobre o trabalho, é um modo 

de fazer análise crítica e reconstrução da organização do trabalho” (Mendes, 2007a, p. 

32). Seu objeto de estudo são as relações estabelecidas entre organização do trabalho 

e processos de subjetivação que são evidenciados nas vivências de prazer-sofrimento, 
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nas estratégias de mediação das contradições da organização do trabalho, nas 

patologias sociais, na saúde e no adoecimento do trabalhador (Mendes, 2007a). A 

organização do trabalho é conceituada como “a divisão do trabalho, o conteúdo da 

tarefa (na medida em que ele dela deriva), o sistema hierárquico, as modalidades de 

comando, as relações de poder, as questões de responsabilidade etc.” (Dejours, 1992, 

p. 25). Ela ocupa um lugar central nos estudos em psicodinâmica do trabalho, uma vez 

que o sofrimento resulta da organização do trabalho (Dejours, 1992), quando a relação 

do trabalhador com a organização do trabalho é obstruída pela dificuldade de 

conciliação entre o desejo da produção e o do trabalhador (Mendes, 2007a). Todavia, 

o trabalho torna-se um lugar de prazer quando “é possível aprender sobre um fazer 

específico, criar, inovar e desenvolver novas formas para execução da tarefa, quando 

são oferecidas condições de interagir com os outros, de socialização e reforço de uma 

identidade pessoal, e quando a organização do trabalho permite o estabelecimento de 

acordos que levem à transformação do sofrimento” (Mendes, 2008, p. 18). Para 

enfrentar, superar ou transformar o sofrimento, o trabalhador fará uso de estratégias 

de mediação, como a inteligência prática, as defesas e a mobilização da subjetividade 

no engajamento no trabalho (Mendes, 2007a). Segundo Ferreira (2007), a mobilização 

subjetiva consiste na transformação, operacionalizada pelo trabalhador, das situações, 

decorrentes da organização do trabalho, que lhe causam sofrimento, utilizando para 

isso sua subjetividade, seus recursos intelectuais e sua criatividade. A partir dessa 

mobilização, é que há a inteligência prática. Essa inteligência não se refere às 

competências predefinidas de situação de trabalho, mas ela é gerada no exercício do 

trabalho, da função (Dejours, 2004). Para este trabalho, práticas de gestão consistem 

em ações realizadas por gestores que visam apoiar os trabalhadores a lidar com o real 

enquanto trabalham e, dessa forma, contribuir para a saúde dessas pessoas 

(Dashtipour & Vidaillet, 2016). Essas ações são especificadas por Dejours (2016). Ele 

propõe sete medidas práticas para os gestores que visam ir além do discurso de 

denúncia e que, se implementadas, podem lutar contra os efeitos devastadores 

produzidos pelos métodos de organização do trabalho sobre a saúde mental. O 

objetivo dessas medidas é reconstruir as condições de cooperação, prejudicadas pelas 

práticas da nova gestão pública, que estimulam a concorrência entre os trabalhadores, 

destruindo as condições de ajuda mútua e da cooperação. Objetivo(s): O objetivo 

deste projeto de pesquisa consiste em descrever a relação da organização do trabalho 

do gestor, de suas vivências de prazer e de sofrimento e dos tipos de estratégias de 

mediação utilizadas por ele em suas práticas de gestão. Os objetivos específicos são: 

identificar a organização do trabalho do gestor; identificar as vivências de prazer e de 

sofrimento vivenciadas pelo gestor; identificar os tipos de estratégias de mediação 

utilizadas pelo gestor; identificar, junto ao gestor, as práticas de gestão adotadas por 

ele; e identificar, junto à equipe, as práticas de gestão adotadas pelo gestor. Método: 

Por meio de escolha por conveniência da organização e dos próprios gestores, 

participarão, aproximadamente, 5 trabalhadores que ocupem um cargo de gestão há 

no mínimo 6 meses, com atuação em uma instituição pública e que possuam uma 

equipe que gerenciam diretamente. Acredita-se que esse número de gestores 

participantes será suficiente para alcançar a saturação. E esse tempo mínimo foi 
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estabelecido para que a equipe desse gestor consiga avaliar as práticas de gestão 

adotadas por ele. Além dos gestores, participarão também os trabalhadores que fazem 

parte das equipes dos gestores entrevistados, sendo aproximadamente 4 participantes 

por equipe. Para analisar a organização do trabalho, as vivências de prazer e de 

sofrimento do gestor e os tipos de estratégias de mediação utilizados por ele, serão 

realizadas entrevistas individuais, semiestruturas, compostas por três perguntas 

elaboradas por Mendes (2007b, p. 70): “fale-me sobre seu trabalho”, “fale-me sobre 

seus sentimentos em relação ao seu trabalho” e “como faz para dar 

conta/lidar/enfrentar/o seu dia-a-dia de trabalho?”. Para analisar as práticas de gestão 

adotadas pelo gestor, serão realizadas entrevistas semiestruturadas com os gestores e 

com suas respectivas equipes. O roteiro norteador de ambas as entrevistas foi 

construído com base em Dejours (2016) e visa identificar: qual o nível de 

conhecimento que o gestor possui do trabalho vivo de seus subordinados; o quanto o 

gestor consegue transmitir suas experiências e seus conhecimentos aos membros de 

sua equipe; de que forma o gestor realiza a coordenação; se condições são criadas 

pelo gestor para que haja a cooperação; se o gestor apresenta coragem de assumir 

suas decisões; se o gestor transmite para a equipe as diretrizes da empresa; se ele 

assume a interpretação que faz dessas diretrizes perante os serviços que dirige; se 

participa das discussões doutrinais da empresa. Após consentimento da organização, 

dos gestores e de suas respectivas equipes para participar da pesquisa, serão 

realizadas duas entrevistas individuais com cada gestor e uma entrevista coletiva com 

cada equipe. Todas as entrevistas serão gravadas. A primeira entrevista individual com 

os gestores abordará as suas vivências de trabalho. E a segunda irá tratar das práticas 

de gestão adotadas por ele. Já as entrevistas coletivas com as equipes ocorrerão 

apenas uma vez com cada equipe, sem a participação do gestor e versarão sobre as 

práticas de gestão adotadas pelo gestor imediato desses trabalhadores. Após as 

entrevistas, as mesmas serão transcritas para a realização da análise de conteúdo. Para 

a análise dos dados coletados nas entrevistas individuais e coletivas, será utilizada a 

análise de conteúdo categorial de Bardin (2016). Quanto à unidade de análise, o tipo 

de unidade de registro utilizado será o tema. As categorias para o agrupamento das 

respostas serão construídas após as entrevistas. A fim de aumentar a confiabilidade 

das análises, a construção das categorias será realizada por dois codificadores, 

separadamente, para posterior comparação (Bachiochi & Weiner, 2002). Resultados 

esperados e implicações: A partir da execução deste trabalho, espera-se descrever a 

relação entre o contexto de trabalho, das vivências de prazer e de sofrimento do 

gestor e dos tipos de estratégias de mediação utilizadas por ele e as práticas de gestão 

adotadas por cada gestor entrevistado. Atualmente, percebe-se uma responsabilização 

do gestor por toda a gestão que o mesmo realiza, levando inclusive a uma 

culpabilização do mesmo caso os objetivos não sejam atingidos ou o clima e a 

motivação dos trabalhadores não estejam no nível desejado. Todavia, as práticas de 

gestão adotadas não são fruto apenas de uma escolha individual, ou de uma força de 

vontade do gestor ou do seu conhecimento adquirido, mas também da organização do 

trabalho do qual faz parte. Dessa forma, pretende-se contribuir, por meio deste 



 

88 
Seminário PPG-PSTO 2020 
Março 2021 

trabalho, com essa discussão a respeito da organização do trabalho do gestor, de suas 

vivências de prazer e de sofrimento e suas práticas de gestão. 

Palavras-Chave: Psicodinâmica do trabalho, Práticas de gestão, Sofrimento no 

trabalho, Gestão, Gestores. 
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Linha de Pesquisa: Comportamento no contexto ambiental e social 

Introdução: Há diversas evidências sugerindo uma crescente polarização política 

afetiva em diferentes partes do mundo (Iyengar et al., 2019). No Brasil ela também 

ocorre e pode ser observada nas redes sociais onde, com frequência, são empregados 

discursos desumanizantes para membros do lado ao qual não se pertence. Isto pode 

favorecer o processo de desengajamento moral (Bandura et al., 1975) diminuindo as 

chances do estabelecimento de uma relação empática e promovendo a violência 

extremada entre grupos (Bar-Tal, 2000), podendo comprometer, inclusive, a própria 

democracia. A identificação com lados em um contexto político é um comportamento 

esperado e inerente ao processo democrático. Isto, contudo, torna os indivíduos 

automaticamente membros de um grupo possibilitando que processos de conflito 

intergrupal sejam evocados (Yzerbyt & Demoulin, 2010). O posicionamento político do 

indivíduo, e os conflitos decorrentes dessa identificação, podem ser entendidos com 

base na Teoria da Identidade Social -TIS (Tajfel & Turner, 1979), que permite 

compreender a hostilidade, o estigma e as comparações hierárquicas decorrentes de 

tais identificações. (Tajfel & Tuner, 1979). O desejo de distanciamento decorrente da 

rivalidade entre grupos políticos é a polarização política afetiva (Iyengar et al., 2019), 

que se traduz em atitudes como o desejo de distância social e desconfiança (Iyengar & 

Westwood, 2015), escolha de parceiros afetivos apenas da mesma filiação política 

(Huber & Malhotra, 2017), minimização das habilidades cognitivas (Stanktov, 2009) e 

das necessidades psicológicas do exogrupo (Schroder & Epley, 2020). O distanciamento 

afetivo decorrente de uma relação permeada por estigma acaba por comprometer 

habilidades empáticas entre estes indivíduos. A empatia possui elementos cognitivos e 

emocionais e pode ser definida como um conjunto de construtos multidimensionais 

que conecta as respostas de um indivíduo às experiências de outro (Davis, 2006). Ela 

exerce um papel fundamental nas relações interpessoais e sociais, permitindo o 

compartilhamento de experiências, desejos, necessidades entre indivíduos e grupos, 

além de proporcionar laços emocionais que promovem o comportamento pró-social 

(Riess, 2017). Por meio desta experiência vicária o indivíduo tem a capacidade de obter 

consciência dos pensamentos e sentimentos de outras pessoas enquanto experimenta 

afetos mais condizentes com a situação alheia do que com a sua própria (Sampaio et 

al., 2011), mas se estes indivíduos estão em meio a uma relação conflituosa com 

identidades destoantes, a habilidade empática pode ser bastante afetada (Cikara et al., 
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2011). A empatia é composta de quatro dimensões. As duas primeiras são de natureza 

afetiva: angústia pessoal e consideração empática; as duas últimas de natureza 

cognitiva: tomada de perspectiva e fantasia. (Sampaio et al., 2011). O conflito 

intergrupal somado à falta de empatia pode facilmente desaguar em um processo de 

desengajamento moral conhecido como desumanização (Haslam, 2006). A 

desumanização é um viés de categorização deslegitimizante (Bar-Tal, 2000), que serve 

para justificar agressões, tratamento desumano e violência (Bandura et al., 1975), 

sobretudo com exogrupos. Ela possui duas dimensões básicas: características 

unicamente humanas (UH), que nos separam de outros animais, e a natureza humana 

(NH), que refere-se a características típicas de um ser humano (Haslam, 2006). 

Características unicamente humanas (UH) remetem à noção de um ser humano 

iluminista enfatizando a racionalidade e a civilidade como características exclusivas do 

ser humano (Haslam, 2006). Se um grupo é considerado desprovido dessas qualidades 

ocorre a desumanização animalística (DA). Características da natureza humana (NH) 

constituem uma noção romântica de humanidade enfatizando as emoções e a 

amorosidade como a natureza fundamental da pessoa humana (Haslam, 2006). Se um 

grupo é considerado desprovido dessas qualidades ocorre a desumanização 

mecanicista (DM). A desumanização pode ocorrer de forma implícita ou explícita 

(Kteily et al., 2016).  A desumanização explícita é a negação da humanidade do outro 

de forma deliberada e ativa (Kteily et al., 2015). Já a desumanização implícita pode 

acontecer de forma inconsciente, sem que o indivíduo perceba (Haslam & Loughnan, 

2014; Leyens et al., 2000). A desumanização explícita é uma preditora mais forte de 

atitudes extremas nas relações entre grupos (Kteily et al., 2015), como o apoio a 

ataques com drones, o apoio a tortura e o apoio à militarização de sistemas políticos 

(Kteily et al., 2015), sendo bastante observada em interações entre grupos políticos 

nas redes sociais. Estudos anteriores demonstram que a desumanização compromete 

a habilidade empática dos seres humanos (Andrighetto et al., 2014; Martinez, 2014). 

Objetivos: Este estudo tem como objetivo geral (1) testar a capacidade moderadora da 

empatia de atenuar crenças desumanizantes em uma relação polarizada entre grupos 

que se identificaram como eleitores de Bolsonaro, de Haddad, votos brancos e votos 

nulos no segundo turno das eleições de 2018. Os objetivos específicos são (2) testar a 

relação entre polarização política afetiva e desumanização; (3) medir o traço 

disposicional empatia dos diferentes grupos. Método: Experimental com amostra não-

probabilística por conveniência composta por pelo menos 279 participantes, para a 

geração de um grupo experimental e um grupo controle. O tamanho amostral foi 

calculado por meio do software G*Power (Faul et al., 2007) com tamanho de efeito 

esperado de  F (2,637) = 0,25 e α err prob: 0,05 e 1-ß err prob: 0,95. Os critérios para 

participação na pesquisa serão ter no mínimo 18 anos, ser brasileiro e ter votado nas 

eleições de 2018. Além disso será necessário ter passado todos os testes de atenção, 

não ter demorado tempo excessivo ou ter respondido rápido demais (média de 12 

minutos na coleta preliminar) para serem considerados dados válidos.  Não haverá 

restrições quanto à escolaridade, renda ou local de residência. Até brasileiros que 

residam no exterior e que tenham votado nas eleições presidenciais de 2018 poderão 

participar. Os dados serão coletados por meio do software EFS. A coleta será realizada 
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em formato de survey online com acesso por meio de link disponibilizado amplamente 

em redes sociais. Ela poderá ser interrompida quando forem alcançados o número 

mínimo de participantes (210). No entanto poderá prorrogar-se para até um mês 

depois do seu início, na tentativa de ultrapassar o número mínimo de participantes 

necessários para análises estatisticamente significativas. O início previsto da coleta é 

estimado para agosto de 2021. Será encaminhado aos participantes um link contendo 

o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e o questionário. Após a aceitação 

do TCLE, o participante responderá ao seguinte procedimento padrão: 1) escala de 

ideologia política adaptada para o Brasil, com índice de confiabilidade de α = 0,79 

(Feldman et al., 2013; Feldman, 2014; Alves, 2017), 2) o termômetro de sentimentos 

(ANES, 2007; McCarty, 2019), 3) o IRI adaptado para o Brasil, com índice de 

confiabilidade de α = 0,86  (Sampaio et al., 2011), 4) responderá aos primings 

eliciadores de estados empáticos (McCoy et al., in press) 5) checagem de manipulação 

(Hasson et al., in press) e 6) a escala de desumanização explícita, ainda sem validação 

para o Brasil, com índice de confiabilidade de α = 0,88 em sua construção original  

(Kteily et al., 2015). Os instrumentos 4 e 5 serão respondidos  apenas pelos 

participantes alocados ao grupo experimental. Ao final serão solicitados os dados 

demográficos como renda, escolaridade, gênero e estado. O tempo estimado de coleta 

de dados é de 12 minutos por participante. Em relação ao priming de estados 

empáticos os participantes serão randomicamente selecionados para respondê-lo, por 

meio do próprio software de coleta de dados. Assim haverá um grupo controle que 

não responderá ao priming e um grupo experimental que responderá ao priming.  

Serão sorteados 20 vale-presentes da Amazon no valor de R$ 25,00 como forma de 

engajar o maior número de participantes possível. Plano de Análise: O estudo possui 

três variáveis independentes: 1) polarização afetiva, 2) empatia enquanto traço e 3) 

empatia enquanto estado. As variáveis 2 e 3 assumirão papel de moderadoras. A 

variável dependente a ser estudada será a desumanização explícita. Serão realizadas 

análises por meio do software IBM SPSS. Nele serão realizadas estatísticas descritivas 

básicas. Também serão calculados os intervalos de confiança e o tamanho de efeitos 

do fenômeno estudado. Além disso serão realizadas estatísticas exploratórias a fim de 

melhor compreender o comportamento dos dados no sistema.  Análises de variância 

com teste post hoc bonferroni serão realizadas para verificar a diferenças de médias 

dos construtos estudados nos diferentes grupos. Será realizado um teste de 

moderação para verificar o efeito do priming de empatia na desumanização 

explícita.Resultados Esperados: Espera-se encontrar: 1) a habilidade empática entre 

exogrupos possa ser atenuada pelos primings de empatia; 2) uma correlação positiva 

entre polarização afetiva e desumanização explícita; 3) pessoas identificadas com uma 

ideologia liberal progressista e eleitoras de Haddad em 2018 apresentem traços 

empáticos mais elevados que os outros grupos políticos. Também pode ser encontrado 

que grupos com tradição de proteção aos direitos sociais e minorias também são 

capazes desumanizar significativamente grupos com os quais não concordam 

ideologicamente. Tais achados podem ser importantes para aprimorar a forma como 

os sistemas políticos são influenciados pela dinâmica endogrupo x exogrupo e para que 
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quem combate monstruosidades cuide para que não se torne também um monstro 

(Nietzsche, 1992) 

 

Palavras-Chave: polarização política, empatia, desengajamento moral, identidade 

social, desumanização explícita 
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Introdução: Normas sociais são crenças compartilhadas sobre quais comportamentos 

são aceitos e considerados apropriados em determinadas situações (Minkov, Blagoev, 

& Hofstede, 2012). Há, obviamente, uma ampla variedade de normas sociais entre as 

culturas, que se diferem tanto em termos de conteúdo quanto na adesão pelos 

indivíduos que as compartilham. Teorizado por Pelton (1968), o conceito tightness-

looseness (T-L) descreve a força das normas sociais, bem como a tolerância expressa 

com os comportamentos desviantes (Gelfand, Harrington, & Jackson, 2017). Envolve, 

portanto, a pressão social "sentida” pelos indivíduos para que determinadas regras 

sejam seguidas (Li, Gordon, & Gelfand, 2017). Em sua versão preliminar, a teoria 

tightness-looseness de Gelfand et al (2006) distinguiu as culturas caracterizadas por 

normas claras e pervasivas (tight) e aquelas caracterizadas por normas mais flexíveis e 

inespecíficas (loose). Mas Gelfand et al. (2011) propuseram ainda um modelo que 

incorpora as dimensões tight e loose a um sistema cultural com múltiplos níveis de 

análise, composto por fatores ecológicos, institucionais, situacionais e psicológicos. 

Elas são refletidas a partir da predominância de determinadas características 

estruturais das situações sociais, que se configuram como mais restritivas (situações 

fortes) ou menos restritivas (situações fracas). O grau dessas restrições, por sua vez, 

favorece o desenvolvimento de características psicológicas adaptativas. Por exemplo, 

em culturas tight os comportamentos e atitudes dos indivíduos são mais homogêneos, 

ao passo que em culturas loose são mais heterogêneos, pelo fato de os indivíduos 

experimentarem maior liberdade de escolha (Carpenter, 2000). Em suma, essa 

dimensão cultural não influencia apenas a variação das normas, mas também os 

valores cultivados e comportamentos típicos dos membros de cada grupo (Uz, 2016). 

Inicialmente as pesquisas se concentraram em examinar a variação dos níveis da 

dimensão T-L entre países (p.ex., Gelfand et al., 2011; Uz, 2015). Mas posteriormente 

avançaram para outros níveis de análises e identificaram uma ampla variação de T-L 

entre regiões de uma mesma nação, tanto em países ocidentais (Harrington & Gelfand, 

2014; Uz, 2016) quanto orientais (Chua, Huang, & Jin, 2019). Chama a atenção que, 

apesar de o Brasil ter características loose (Gelfand et al., 2011; Gelfand, 2018), não é 

possível afirmar que sua expressão é homogênea em todo o país, especialmente 

considerando suas proporções continentais e sua diversidade cultural. Além disso, 

mesmo as sociedades classificadas como predominantemente loose podem apresentar 
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normas mais flexíveis para comportamentos distintos. Assim, a característica cultural 

T-L pode ser investigada como um fenômeno emic, de forma a possibilitar a 

compreensão sobre como a força das normas sociais se manifesta em domínios 

específicos (Minkov, Blagoev, & Hofstede, 2012). Objetivo: O objetivo geral deste 

projeto de doutorado é testar o modelo cultural tight loose no contexto brasileiro e 

sua capacidade preditiva para comportamentos de cooperação, operacionalizados via 

dilemas sociais. Apesar de haver uma ampla produção científica sobre a influência 

cultural na cooperação (p. ex. Henrich et al, 2001; Henrich et al, 2004.) e na disposição 

para punir comportamentos não cooperativos (Henrich et al, 2006), pouco se sabe 

sobre a associação entre esses comportamentos e características T-L. Para isso, serão 

conduzidos três estudos empíricos, em uma abordagem multimétodos. O Estudo 1 

trata da adaptação da Escala de Suporte à Cultura Tightness, de forma a viabilizar sua 

utilização nos demais estudos da Tese. Método. Participantes: três tradutores bilíngues 

independentes, três especialistas em adaptação de medidas e 20 representantes da 

população alvo, respectivamente, para cada etapa do Estudo. Instrumentos: A medida 

desenvolvida por Jackson et al (2019) contém 10 sentenças incompletas, que devem 

ser preenchidas utilizando uma escala de resposta que apresenta finalizações 

ancoradas em 0 (baixa) e 9 (alta), representando a avaliação sobre as normas do país 

serem excessivamente permissivas ou flexíveis. A medida também será adaptada para 

avaliar os cenários específicos que serão utilizados nos Estudos 2 e 3, de forma a 

substituir a avaliação do país. Procedimentos: Será feita a adaptação da medida, 

seguindo os procedimentos propostos por Borsa, Damásio e Bandeira (2012). Em 

seguida, serão realizadas análises de conteúdo e semântica. Análise dos dados: Será 

calculado o coeficiente de validade de conteúdo e o índice Kappa de Fleiss. O Estudo 2 

possui dois objetivos específicos: 1) realizar uma avaliação empírica das características 

T-L entre diferentes subculturas brasileiras, testando a variabilidade da força das 

normas sociais e tolerância com os comportamentos desviantes; 2) avaliar a associação 

da dimensão tight com comportamentos de cooperação em dilemas sociais. Para isso, 

será desenvolvido um estudo correlacional, utilizando um modelo multinível. Método. 

Participantes: Estima-se a participação de um total de 1.000 participantes, divididos 

entre as cinco regiões brasileiras. Instrumentos: Para avaliar a dimensão tightness-

looseness regional, será aplicada a Escala de autorrelato Tightness-Looseness (Gelfand 

et al., 2011), composta por seis itens, caracterizados por afirmativas nas quais os 

respondentes devem indicar o grau de concordância em uma escala de 1 a 10. Serão 

utilizadas vinhetas, semelhantes às construídas por Ericksson, Strimling, & Ehn (2013), 

apresentando cenários de dilemas sociais com variações nos comportamentos das 

personagens. O participante deve avaliar os cenários e responder às perguntas sobre a 

norma social existente, seguindo procedimentos semelhantes aos indicados por 

Bicchieri (2017). A força da norma será medida pelo percentual de conformidade 

esperado pelos participantes, representando a expectativa de 

homogeneidade/heterogeneidade do comportamento, e a quantidade de opções de 

comportamentos julgados como adequados para um mesmo cenário, representando a 

amplitude da norma. A tolerância com comportamentos desviantes será medida pelo 

percentual de punição esperada, representando a expectativa de 
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homogeneidade/heterogeneidade da reação à violação da norma, e das opções de 

comportamentos de punição julgados como adequados, representando a metanorma. 

Também será incluída uma medida comportamental de cooperação, utilizando jogos 

econômicos que visam a refletir estruturas de dilemas sociais reais, como um segundo 

critério para avaliar a força da norma e tolerância com desvios da norma. A atitude dos 

indivíduos em relação à força das normas e tolerância com desvios será mensurada a 

partir de uma Escala de Suporte à Cultura Tightness, adaptada no Estudo 1. A 

orientação de valor social será avaliada a partir da Medida Decomposta de Orientação 

de Valor Social, desenvolvido originalmente por Murphy et al. (2011) e adaptado para 

o contexto brasileiro pela doutoranda em seu mestrado (Mazzoleni, 2018). Serão 

utilizados os nove itens primários que apresentam nove opções de distribuição de 

recursos entre o respondente e um outro indivíduo genérico e desconhecido. Para 

mensurar o traço Humildade-Honestidade serão utilizados 16 itens, do Inventário de 

Personalidade Revisado (HEXACO-PI-R), desenvolvido por Lee e Ashton (2018) e 

adaptado para o Brasil por Costa et al (2019). A escala de resposta dos itens varia de 1 

(discordo fortemente) a 5 (concordo fortemente). Procedimentos: A coleta será 

conduzida de forma online. Os participantes serão recrutados a partir da técnica bola 

de neve (Baltar & Brunet, 2012), sendo os convites enviados por e-mail e redes sociais. 

Análise dos dados: Serão conduzidas análise fatoriais nos instrumentos utilizados. Para 

testar o modelo proposto, será utilizada análise de equação estrutural multinível. Por 

fim, no Estudo 3 pretende-se adotar um delineamento experimental, uma vez que 

foram encontrados poucos estudos que se dedicaram à avaliação do efeito de fatores 

ecológicos de culturas tight e/ou loose (p. ex. Jackson et al, 2019; Mu, Han, & Gelfand, 

2017). Apenas Ross et al (2015) apresentaram evidências sobre o processo de 

aderência às normas de cooperação frente à presença de fatores ecológicos de 

ameaças, a partir da utilização de um modelo computacional. Portanto, o Estudo 3 tem 

como objetivo identificar o efeito de fatores ecológicos característicos de culturas tight 

sobre a cooperação de primeira e segunda ordem em dilemas sociais, bem como a 

mediação dessa relação pelo suporte à cultura tightness. Método. Participantes: A 

amostra foi estimada, com base no G*Power, em 280 participantes. Cada participante 

será designado de forma aleatória. Instrumentos: Será utilizado um paradigma 

experimental simulando um dilema social. Procedimentos: A variável independente 

será a presença de um fator ecológico característico de culturas tightness, a partir da 

manipulação de duas condições experimentais: percepção de uma ameaça; percepção 

de um conflito. Na Condição Controle, será manipulada a percepção de segurança e 

paz. A variável dependente será o comportamento de cooperação de 1ª e 2ª ordem, 

operacionalizada a partir do comportamento de divisão de recurso e de punição de 

não cooperadores, respectivamente. Também será avaliada o suporte em relação à 

força das normas e tolerância com a não cooperação, utilizando a Escala de Suporte à 

Cultura Tightness adaptada para o cenário investigado. Análise dos dados: Serão 

conduzidas ANOVAs. Resultados esperados e implicações: Espera-se que os resultados 

obtidos permitam mapear a distribuição das características T-L no cenário brasileiro e 

identificar as normas e metanormas existentes em contextos caracterizados como 

dilemas sociais. Dessa forma, almeja-se reconhecer a influência das normas sociais 
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sobre a cooperação, considerando as contingências do contexto e filogenia da cultura 

investigada. 

Palavras-Chave: normas sociais, cultura, cooperação, Brasil 
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1. Introdução. A disseminação e consolidação de novos modos de operação e gestão 

do trabalho intrinsecamente relacionados com o uso das Novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação – NTICs – em todo o mundo globalizado representam uma 

característica emblemática da organização laboral contemporânea. São expoentes 

dessa empreitada algumas das startups que mais rapidamente acederam à avaliação 

de mercado superior a um bilhão de dólares no Brasil, como a 99, iFoodBR e Loggi – 

denominadas unicórnios brasileiros (Soprana, 2020). Em comum, todas se utilizam de 

plataformas digitais, atuando como mediadoras entre consumidor final e prestador 

dos serviços mais variados. Se, por um lado, incorporamos rapidamente em nossos 

cotidianos as entregas de refeições e mercadorias, de modo que já é difícil 

imaginarmo-nos sem elas, por outro temos acompanhado na mídia mobilizações e 

discussões jurídicas acerca do ator social fundamental ao sucesso dos aplicativos: o 

entregador – ciclo ou motofretista subordinado a uma ou mais plataformas. Antunes 

(2020) salienta que apesar dos sofisticados processos de automatização, as NTICs não 

esgotam a demanda pela atividade humana, mas sim atribuem aos trabalhadores 

cargos de bastidor no processo produtivo, maquiando precárias condições de 

segurança e salubridade a que estão submetidos. Há, portanto, um processo 

institucionalizado de intensificação da atividade humana e do controle sobre ela na 

Indústria 4.0, instrumentalizado por jornadas de trabalho frequentemente 

prolongadas, disformes e mal remuneradas, constituindo fator de extensa precarização 

do trabalho subordinado às plataformas digitais (Abílio, 2019; Festi, 2020). Desse 

modo, é cientificamente pertinente identificar os perfis – demográfico e 

profissiográfico – dos entregadores submetidos a esse modelo, buscando caracterizar 

rotinas laborais, custo humano do trabalho – físico, cognitivo e afetivo – e estratégias 

empregadas para gerirem as exigências das tarefas prescritas. Dados da PNAD-Covid 

realizada em maio de 2020 identificam cerca de 917 mil trabalhadores como motoboys 

ou entregadores no Brasil, apesar de não especificar a adesão ou não às organizações-

plataforma (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2020). A despeito de 

deterem informações abundantes e detalhadas acerca de vários aspectos da 

organização e operação do trabalho, as empresas não costumam divulgar dados com 

exatidão, inviabilizando precisar qual o real efetivo de entregadores atuantes no país 
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hoje. Cada vez mais enxutas, essas organizações facilitam o cadastro para ingresso nas 

plataformas de quaisquer pessoas que atendam a requisitos mínimos: habilitação para 

pilotagem – quando necessário –, checagem de documentação veicular e de dados 

pessoais, além da inserção de dados bancários. É característica das empresas-

plataforma a descentralização de suas estruturas de pessoal e de distribuição de 

serviços, organização laboral que esmaece limites entre vida pessoal/familiar e 

profissional (Sundararajan, 2016). O discurso gerencial sustenta que essa configuração 

do trabalho é eficaz geradora de renda, em um modelo de autoempreendedorismo 

fundamentado no status de contratante independente autônomo, em que não há 

qualquer vínculo legal entre empresa e trabalhador. Nessa perspectiva, com o suposto 

poder de organizar sua rotina de trabalho, sem hierarquias, com jornada flexível e 

acesso imediato a uma atividade que lhe seja fonte de renda, o trabalhador teria sua 

qualidade de vida maximizada (Botsman & Rogers, 2010). Contudo, em contraste à 

propagandeada autonomia empreendedora, é fundamental considerar que as 

plataformas detêm não apenas a gerência sobre a distribuição do trabalho e as regras 

de sua organização, mas também sobre o valor do serviço do trabalhador, reajustando-

o em função de algoritmos arbitrários e de funcionamento pouco claro, o que, para 

Abílio (2019), configura uma profunda relação de controle, vigilância e subordinação. 

Há, ainda, indeterminação sobre a disponibilidade do trabalho a ser realizado, com 

prolongados e frequentes períodos de ociosidade entre um chamado e outro, bem 

como a incerteza frente ao regimento dos programas de bonificação que valoram a 

atividade (Anwar & Graham, 2020). Roesler (2014) sustenta que a narrativa da geração 

de renda serve ao propósito de perpetuar modos de trabalho menos custosos para as 

empresas, ao invés de qualificar-se como uma alternativa sólida e definitiva à questão 

do desemprego. Especialmente no último ano, dada a situação de ampla e rápida 

mudança social incitada pela pandemia de Covid-19, a intensificação do trabalho e a 

retirada de garantias trabalhistas apresenta tendência de aceleração – fator de 

comprometimento da saúde física e psicológica dos trabalhadores (Antunes, 2020). 

Um levantamento empreendido pela Universidade Federal da Bahia (2020) revela que, 

com o aumento da quantidade de entregadores trabalhando nas grandes cidades, o 

valor pago por corrida diminui, tornando frequentemente necessário o prolongamento 

da jornada diária como forma de manter o padrão de proventos. O relatório sugere 

que trabalhadores que têm nos aplicativos sua única fonte de renda chegam a perfazer 

jornadas médias de 64 horas semanais, com remuneração inferior a dois salários-

mínimos em quase 70% dos casos. Ao passo em que se desvinculam completamente 

de quaisquer responsabilidades sobre os trabalhadores, as plataformas esquivam-se 

dos gastos com o fornecimento e manutenção dos instrumentos de trabalho – tais 

quais seguros, combustível, reparo de peças e acesso à internet (Slee, 2017; Anwar & 

Graham, 2020). Há, portanto, uma transferência de todo o custo e risco de operação 

do trabalho para o entregador, que vivencia uma situação de insegurança legitimada. 

Nesse cenário, visando à contribuição com o debate sob uma perspectiva contra-

hegemônica de análise do trabalho, o presente projeto tem como objeto central a 

atividade dos entregadores subordinados às plataformas digitais, fundamentando-se 

no referencial teórico-metodológico da Ergonomia da Atividade Aplicada à Qualidade 
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de Vida no Trabalho – EAA_QVT. O objetivo principal dessa abordagem consiste em 

transformar o trabalho procurando adaptá-lo às peculiaridades do sujeito que 

trabalha, considerando o hiato existente entre a tarefa prescrita e a forma como a 

atividade é desenvolvida (Guérin et al., 2001; Ferreira, 2011). A atividade se diferencia 

da tarefa estabelecida pela gestão do trabalho porque, quando de sua operação, o 

trabalhador integra seus saberes técnico e vivencial, mobilizando estratégias 

operatórias de mediação dos constrangimentos e contingências que se apresentem, 

em uma performance particular e mais complexa que o comando estabelecido 

(Duraffourg, 2013). Ferreira (2013) sustenta que o ponto de partida para a aplicação 

do referido enfoque é sempre uma demanda social, aqui expressa nas recentes 

mobilizações nacionais dos próprios entregadores em função da reivindicação por 

melhorias nas condições de execução de suas atividades (Machado, 2020). 2. 

Objetivos. O objetivo geral do presente projeto consiste em investigar a relação entre 

as representações de Qualidade de Vida no Trabalho – QVT – e a atividade de 

entregador mediada por plataformas digitais, sendo objetivos específicos: cotejar 

trabalho prescrito e condições efetivas de trabalho, caracterizar vivências de bem-

estar e mal-estar, delinear o custo humano do trabalho existente e descrever os 

modos operatórios empregados pelos entregadores para o cumprimento das tarefas e 

preservação de sua saúde e segurança no trabalho. 3. Método. Pretende-se uma 

pesquisa qualitativa, descritiva e aplicada, realizada mediante amostra de pelo menos 

30 entregadores, definida por conveniência. Serão utilizadas observação sistemática 

não-participante – visando à compreensão da topografia do trabalho realizado – e a 

parte qualitativa do Inventário de Avaliação da Qualidade de Vida no Trabalho 

(IA_QVT), com questões abertas que investigam a configuração e as vivências de bem-

estar e mal-estar quando da execução da atividade de trabalho (Ferreira, 2009; 

Creswell & Creswell, 2017). A sensibilização para a pesquisa ocorrerá através de 

divulgação nas redes sociais e por abordagem direta por parte do pesquisador; utilizar-

se-á do método bola de neve como forma de maximizar o alcance do acesso aos 

participantes, dado ser esse um modelo eficaz de contactar população sensível ou 

difícil de encontrar (Hagan, Lowe & Quingla, 2011). Prevê-se a participação em duas 

modalidades de encontros: presencial ou virtual, com formalização do consentimento 

através de um termo próprio. Também será empreendida investigação documental, 

visando a um levantamento, em websites das principais empresas-plataforma, das 

condições prescritas para execução do trabalho. A análise dos dados provenientes das 

entrevistas ocorrerá por intermédio do software IRaMuTeQ, através das técnicas de 

classificação hierárquica descendente e análise de similitude, as quais permitirão a 

identificação dos núcleos temáticos estruturadores do discurso dos entrevistados, 

favorecendo o entendimento das representações sobre o trabalho e suas múltiplas 

dimensões (Ratinaud, 2020). 4. Resultados esperados. Espera-se compreender o perfil 

da QVT dos entregadores subordinados a plataformas digitais e seus riscos inerentes, 

bem como indicar possibilidades de intervenção direcionadas a seu incremento e 

supressão das fontes de mal-estar no trabalho. Almeja-se contribuir para a visibilização 

das efetivas condições de trabalho vivenciadas por esses trabalhadores, fornecendo 

dados cientificamente relevantes para o ensejo da discussão acerca da instituição de 
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uma regulação singular e necessária para o exercício efetivamente civilizatório no 

contexto do trabalho em plataformas digitais. 

Palavras-Chave: Entregadores, Plataformas Digitais, Ergonomia da Atividade, 

Qualidade de Vida no Trabalho 
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Segundo a PNAD Contínua (IBGE, 2016), 92% das famílias brasileiras possuem acesso a 

pelo menos um telefone celular. São cerca de 230 milhões de smartphones ativos em 

um país com aproximadamente 212 milhões de habitantes, dos quais, segundo o 

Comitê Gestor da Internet no Brasil (2020), 134 milhões – ou 74% da população acima 

de 10 anos de idade – possuem acesso à internet. Além disso, a instituição do Código 

de Defesa dos Usuários dos Serviços Públicos por meio da Lei nº 13.460/2017 

estabeleceu, entre outras coisas, metas, indicadores e gestão da qualidade dos 

serviços prestados ao cidadão. Por outro lado, pesando a este cenário, segundo 

relatório do Instituto Millenium (2020), mais de 1/3 dos servidores da Administração 

Pública Federal deve aposentar-se até 2034. Ainda, com a declaração pela Pandemia 

de COVID-19 (WHO, 2020), foram tomadas medidas que levaram à redução ou 

suspensão de atividades presenciais e aceleraram a adoção de novos sistemas para 

redução de custos e viabilização de trabalho remoto para setores não essenciais. 

Mesmo antes desse contexto, por meio da publicação do Decreto 8.936/2016, que 

instituiu a Plataforma de Cidadania Digital, o Governo Federal institucionalizou o 

Programa de Digitalização de Serviços do Públicos com o objetivo de transformar os 

serviços públicos de atendimento ao cidadão – grande parte executados manualmente 

e com tramitação física (em papel) – em serviços prestados por meio de plataformas 

digitais, ampliando, simplificando e democratizando o acesso dos cidadãos brasileiros 

a serviços públicos. Esse movimento foi seguido por diversos estados e prefeituras, 

ainda mais impulsionado recentemente devido ao contexto de distanciamento social. 

Também não é de hoje o interesse da academia por estudos sobre adoção, intenção de 

uso e resistência à tecnologia. Raineri (2011) aponta que “as organizações de hoje 

experimentam mudanças frequentes [...] na tentativa de se antecipar ou se adaptar a 

forças externas, como novas tecnologias, mercados ou legislações, ou forças internas, 

como mudanças de pessoal ou ajuste de políticas e procedimentos” (p. 266). Mesmo 

antes disso, Venkatesh et. al. (2003) já se preocupavam em avaliar a intenção de uso 

da tecnologia, naquela época com diversas teorias difusas e concorrentes, até que os 

autores publicaram um estudo para validação da UTAUT (do Inglês, Teoria Unificada de 

Aceitação e Uso da Tecnologia), propondo, como o próprio nome indica, um modelo 

único que se destinava a aqueles que porventura são menos inclinados a utilizarem 
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sistemas. A teoria propõe a avaliação de 10 construtos: expectativa de desempenho, 

expectativa de esforço, influência social, condições facilitadoras, gênero, idade, 

experiência, voluntariedade de uso, intenção comportamental de uso e uso real, de 

onde advêm as duas primeiras hipóteses deste estudo: H1: a intenção 

comportamental é positivamente relacionada à expectativa de desempenho e esta 

relação é moderada por (a) gênero e (b) idade; e H2: a intenção comportamental é 

positivamente relacionada à expectativa de esforço e esta relação é moderada por (a) 

gênero, (b) idade e (c) experiência (adaptado de Venkatesh et. al., 2003). Por outro 

lado, Khechine et. al. (2016), em metanálise de 74 estudos que utilizaram a UTAUT 

entre 2003 e 2013, indicam que a relação entre influência social e intenção 

comportamental foi a segunda menor encontrada (r = .40). Ainda, Tenkasi & Chesmore 

(2003) indicam que a relação com o líder e entre os membros de uma organização 

afetam positivamente o uso de uma nova tecnologia implantada, de forma que ambos 

os envolvidos possuem papéis centrais, porém independentes. Sendo assim, opta-se 

neste estudo por dividir a variável influência social em duas, de forma que as duas 

próximas hipóteses são: H3: A influência da liderança é positivamente relacionada à 

intenção comportamental e esta relação é moderada por (a) gênero, (b) idade e (c) 

experiência; e H4: a influência dos pares de um indivíduo é positivamente relacionada 

à sua intenção comportamental e esta relação é moderada por (a) gênero, (b) idade e 

(c) experiência. Além disso, Souza (2014) indicou dificuldades em replicar o modelo em 

instituições públicas de ensino no Brasil devido à ausência de variáveis que levem em 

consideração o contexto organizacional, além de a análise fatorial exploratória não ter 

corroborado a validade da variável condições facilitadoras. Ainda, Raineri (2011) 

propõe 4 práticas de gestão da mudança em seu estudo (diagnóstico e alinhamento, 

comunicação, liderança e remuneração e incentivos), verificando que pessoas em 

posição estratégica relatam maior uso dessas práticas do que aqueles que estão em 

posição operacional. Por outro lado, Neiva et. al. (2020) indicam que as tentativas de 

replicar o instrumento no Brasil apontam para uma composição unifatorial. Sendo 

assim, opta-se neste estudo por substituir a variável condições facilitadoras, de forma 

que a penúltima hipótese é: H5: a percepção de adoção de práticas de gestão da 

mudança é positivamente relacionada ao uso real e esta relação é moderada por (a) 

idade e (b) experiência. Por fim, a última hipótese a ser explorada: H6: a intenção 

comportamental é positivamente relacionada ao uso real. (adaptado de Venkatesh et. 

al., 2003). Portanto, o objetivo deste estudo é identificar a relação entre a percepção 

de adoção de práticas de gestão da mudança e a influência exercida por líderes e pares 

na intenção de uso de uma nova tecnologia por indivíduos no setor público brasileiro. 

Método: O estudo proposto é caracterizado como pesquisa aplicada, empírica, 

quantitativa, de caráter não-experimental, por desenho correlacional, recorte 

transversal e coleta de dados de fonte primária (Creswell, 2007; Goodwin & Goodwin, 

2013). O universo deste estudo é composto por servidores de organizações públicas 

que estejam em processo de adoção de novos sistemas para atendimento ao cidadão, 

substituindo parcial ou totalmente a interação presencial, sendo este um universo 

relativamente amplo, sem restrição de sexo, idade ou cargo/função. É necessária uma 

amostra entre 300 e 500 sujeitos, de forma a garantir os pressupostos tanto de análise 
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fatorial quanto de regressão múltipla (Kline, 2011; Pasquali, 1999, citado por Laros, 

2012, p. 170). Para mensurar os construtos indicados, serão utilizados os seguintes 

instrumentos: (a) Escala UTAUT (Venkatesh et. al., 2003), retirando-se os itens 

referentes aos construtos influência social e condições facilitadoras. Caso seja 

alcançado o compartilhamento de uso dos sistemas pelos órgãos participantes da 

pesquisa, será retirado também o construto uso real (que, no instrumento, é o relato 

de uso pelo usuário) e utilizar-se-á os dados compartilhados pelas organizações; (b) 

Escala de Práticas de Gestão da Mudança (Raineri, 2011), considerando apenas um 

construto conforme Neiva et. al. (2020); e (c) Escala de Influência do Líder e dos Pares, 

que necessita ser construída e ter identificados indícios de validade. O alfa de 

Cronbach de ambas as escalas já existentes é maior do que 0,70. Para coleta de dados, 

pretende-se utilizar ferramenta de pesquisa online (Creswell, 2007) e enviar os 

convites para resposta aos questionários por e-mail – cujo acesso se dará por meio de 

parceria com organizações públicas – com texto padronizado, além de disponibilização 

de Termo de Livre Consentimento Esclarecido (Minayo, 2012) e orientações sobre a 

confidencialidade dos dados e anonimato das respostas. Na construção da UTAUT, 

Venkatesh et. al. (2003) indicam que o modelo passou por testes de “confiabilidade, 

validade convergente, validade discriminante, médias, desvios-padrão e correlações” 

(p. 457), além de testes a partir de Regressão Múltipla e Análise de Variância (ANOVA), 

o que é corroborado pela metanálise de Khechine et. al. (2016), para os quais se pode 

utilizar os softwares IBM SPSS ou R Statistics ou ainda algoritmos na linguagem Python. 

Como o modelo proposto neste estudo partiu da UTAUT, serão analisados 

pressupostos de normalidade, linearidade e homoscedasticidade. Os instrumentos 

propostos terão de passar por análise fatorial exploratória, verificando-se o alfa de 

Cronbach para avaliar a consistência. Será necessário examinar 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). Em seguida, será 

realizada Análise Fatorial Confirmatória verificando o Goodness-of-Fit Index, 

Comparative Fit Index e Root Mean Square Error of Approximation para verificar o 

ajuste do modelo. Ato contínuo, será avaliada a multicolinearidade e singularidade 

para regressão múltipla. Além disso, será realizada modelagem de equações 

estruturais para testes das relações diretas e moderadas, com método da estimação 

de máxima verossimilhança (Field, 2017; Hair et. al , 2009; Kline, 2011; Pasquali, 2011). 

Resultados: É esperado suporte às hipóteses propostas no que tange à relação entre 

variáveis, contribuindo para a gestão da mudança na adoção de novas tecnologias pelo 

setor público brasileiro, além de fomentar as discussões sobre o tema na academia e 

nas organizações. 

Palavras-Chave: transformação digital, intenção de uso da tecnologia, gestão da 

mudança, influência, organizações públicas 
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Introdução: O transtorno por uso de álcool é um problema de saúde pública. Segundo 

dados apresentados pelo III Levantamento nacional sobre o uso de drogas pela 

população brasileira, mais de dois milhões de brasileiros possuem indícios de 

dependência alcoólica. Na pesquisa realizada, 30,1% dos participantes informaram ter 

consumido pelo menos uma dose de bebida alcoólica nos trinta dias anteriores à 

pesquisa, o que representa aproximadamente quarenta e seis milhões de brasileiros 

(Bastos et al., 2017). No Distrito Federal, o consumo indevido de álcool, no primeiro 

quadrimestre de 2020, foi a sexta maior causa de licenças médicas, de transtornos 

mentais e comportamentais, em servidores públicos civis e ativos (Distrito Federal, 

2020). Considerando essa relevância epidemiológica, o uso de instrumentos 

psicométricos pode ser de grande auxílio para assistentes sociais, médicos e 

psicólogos, entre outros profissionais que atuam na área de saúde mental, seja no 

serviço público ou privado. A utilização de ferramentas breves que prescrevam 

diagnósticos válidos e fidedignos, a fim de identificar indivíduos que consumam álcool 

em grau leve, moderado ou grave, podem auxiliar na detecção de pessoas que tenham 

maior probabilidade de apresentar algum transtorno associado. Assim, na medida em 

que esses instrumentos informam, de forma rápida e prática, o nível de gravidade 

identificado, também fornecem subsídios claros e objetivos para a promoção do tipo 

de encaminhamento de saúde especializado. Nesse sentido, Hagman (2017), 

desenvolveu, na língua inglesa, uma escala breve de avaliação de gravidade de uso de 

álcool, composta por 13 itens, denominada Brief DSM-5 Alcohol Use Disorder 

Diagnostic Assessment (DSM-5 AUD). Nos Estados Unidos, foram efetuados vários 

estudos com o DSM-5 AUD, mostrando evidências de validade para este instrumento 

unidimensional. Para a sua construção, o autor baseou-se nos critérios diagnósticos do 

Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (DSM-5), 5ª edição, da 

American Psychiatric Association (2014). Esse manual, com sucessivas edições ao longo 

dos últimos 60 anos, tornou-se uma referência para a prática clínica na área da saúde 

mental. Assim, entre as suas principais vantagens, ressaltam-se o auxílio no 

diagnóstico preciso e no tratamento de transtornos mentais, e o simbolismo de 

funcionar como uma linguagem comum entre diferentes profissionais, para comunicar 

as características essenciais dos transtornos mentais apresentados por seus pacientes. 
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Objetivo: A presente pesquisa visa adaptar o DSM-5 AUD para o Brasil e obter 

evidências iniciais de validade e fidedignidade para uma amostra da população 

brasileira. Método: Trata-se de uma pesquisa quantitativa, correlacional, observacional 

e transversal (Fontelles et al., 2009). A dissertação envolverá três estudos: (1) revisão 

da literatura, conforme recomendações sugeridas por Randolph (2009); (2) adaptação, 

de acordo com as diretrizes propostas por Borsa, Damásio e Bandeira (2012); e (3) 

obtenção de evidências de validade e fidedignidade, a partir das contribuições de 

Hogan (2006), Laros (2012) e Pasquali (2009). No primeiro estudo será feita uma breve 

revisão histórica das versões anteriores do Manual diagnóstico e estatístico de 

transtornos mentais (DSM), na qual tratará especialmente sobre o capítulo destinado 

aos transtornos relacionados ao uso de álcool. Além disso, fundamentará a 

identificação dos principais descritores utilizados na pesquisa nas bases de dados e nos 

motores de busca. O segundo estudo tratará sobre a execução de seis etapas 

principais, relativas ao processo de adaptação: (a) tradução do instrumento do idioma 

de origem para o idioma-alvo; (b) síntese das versões traduzidas; (c) avaliação da 

síntese por juízes experts; (d) avaliação do instrumento pelo público-alvo; (e) tradução 

reversa; e (f) estudo-piloto. O terceiro estudo objetivará levantar evidências iniciais de 

validade e fidedignidade, por meio da aplicação da versão traduzida da escala do DSM-

5 AUD, em uma amostra clínica, composta por respondentes atendidos pela rede 

pública e privada de saúde, que oferta assistência a pessoas com dependência de 

álcool e uma amostra não clínica, caracterizada por servidoras e servidores públicos, 

integrantes do Governo do Distrito Federal. A natureza da primeira diferirá da última, 

por reunir usuários que se encontram em tratamento por uso indevido de álcool. A 

modalidade de amostragem será não probabilística por conveniência (Fontelles et al., 

2009). O tamanho pretendido para cada amostra será de aproximadamente entre 300 

e 400 participantes, com idade igual ou superior a 18 anos. Estudos apontam que esse 

quantitativo é suficiente para se obter uma estrutura fatorial estável (Comrey & Lee, 

1992; Laros, 2012; Morin et al., 2020). Para fins de investigação da validade 

convergente, o DSM-5 AUD será aplicado em conjunto com o Alcohol Use Disorders 

Identification Test - AUDIT (Babor et al., 2001). Instrumentos: Os instrumentos 

utilizados para a avaliação da pesquisa serão: (1) questionário sociodemográfico; (2) 

Brief DSM-5 Alcohol Use Disorder Diagnostic Assessment (DSM-5 AUD); e (3) Alcohol 

Use Disorders Identification Test (AUDIT). Procedimento: A interação com os 

participantes será on-line, com possibilidade presencial, caso existam condições plenas 

de segurança sanitária, relacionadas ao novo coronavírus. Os dados serão coletados 

por meio de questionário survey (Günther, 2011), desenvolvido em plataformas 

públicas de construção de formulários on-line. Quanto ao terceiro estudo, o formulário 

poderá ser acessado via link e compartilhado por redes sociais, por meio da técnica de 

amostragem snowball sampling (Ghaljaie et al., 2017). A estimativa do tempo médio 

para resposta ao questionário sociodemográfico, ao DSM-5 AUD e ao AUDIT será de 10 

a 15 minutos. Todos os itens do questionário on-line deverão ser respondidos de 

forma individual. Os sujeitos serão informados que a participação será voluntária e que 

poderá ser interrompida em qualquer etapa, sem nenhum prejuízo ou punição. Além 

disso, a qualquer momento, poderão ser solicitadas informações adicionais sobre os 
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procedimentos associados ao estudo. Os participantes serão também orientados 

quanto aos objetivos da pesquisa e ao sigilo dos dados, de modo que, em nenhuma 

hipótese, terão suas identidades reveladas. Assim, os respondentes serão convidados a 

assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), antes do início da 

participação do estudo. Análise de dados: As análises dos dados serão efetuadas pelos 

programas Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 25.0 e FACTOR 

(Lorenzo-Seva & Ferrando, 2006), versão 10.10.03. Ambos serão auxiliares importantes 

para o fornecimento de resultados acerca da obtenção de evidências de validade, por 

meio da realização da análise fatorial exploratória, assim como também para os 

cálculos de análise de fidedignidade da escala. Além disso, serão aplicados 

procedimentos de estatística descritiva e inferencial, como a utilização de correlações 

e testes t (Field, 2020; Hair et al., 2009), em conjunto com as variáveis 

sociodemográficas. Resultados esperados e implicações: Espera-se que o processo de 

tradução e adaptação da escala DSM-5 AUD gere resultados confiáveis e indique 

evidências satisfatórias de validade e fidedignidade, de modo que a sua utilização seja 

adequada para o contexto brasileiro, contribuindo para a realização de novas 

pesquisas e estudos futuros. Além disso, estima-se que a presente pesquisa aponte 

caminhos para a construção e o desenvolvimento de políticas públicas, que 

implementem a promoção da saúde e a prevenção de doenças em servidores 

acometidos por transtornos relacionados ao álcool. 

Palavras-Chave: adaptação, álcool, dependência química, DSM. 
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Introdução: No momento em que vivemos a pandemia causada pelo novo Coronavírus 

(SARS-COVID-19), não é difícil perceber o quanto nossa saúde e bem-estar são 

importantes. Em uma epidemia causada por um vírus similar, no ano de 2003, que 

afetou regiões asiáticas como Hong Kong, Singapura, Vietnã, Taiwan, além de alguns 

países da Europa e os EUA, houve efeitos no bem-estar subjetivo de idosos e adultos 

(Lau et al., 2009). Com policiais militares não é diferente, pois além dos desafios 

rotineiros, que já têm gerado diversos problemas psicológicos (Dantas, Brito, 

Rodrigues & Silvério, 2010; Oliveira & Bardagi, 2010), na atual pandemia há um fator 

extra: Com os riscos à saúde própria e de familiares, policiais militares não podem 

parar de trabalhar pois são considerados profissionais essenciais. Portanto, além dos 

riscos que já comuns, como o da sua própria segurança ao ter que lidar com fatores de 

criminalidade que não páram, mesmo em tempos de pandemia, nos tempos 

contemporâneos ainda há a constante preocupação em não se contaminar com o 

Coronavírus durante sua atuação rotineira. Além disso, segurança pública pode ser 

considerada atividade e tema de grande relevância no Brasil e no mundo, sempre 

presente nos diversos meios de comunicação (Alves, 2018). Dentro desse ponto de 

vista, é de grande relevância a realização de pesquisas no contexto da Psicologia e da 

Segurança Pública. Embora já se tenha avanços significativos na área, há ainda 

carência de pesquisas sobre causas e consequências de comportamentos considerados 

adequados ou não por parte de policiais (Faiad, Coelho Júnior & Albuquerque, 2012). A 

realização de uma pesquisa em uma organização como a PMDF, com sua história, 

estrutura e ofício também pode ser considerada de relevância científica, 

principalmente quando pautada em significativos fenômenos psicológicos. Para a 

presente proposta de tese, previamente adotar-se-á a teoria que estabelece o estudo 

do Bem-Estar Subjetivo em sua perspectiva hedônica, que busca compreender a 

avaliação que as pessoas fazem de suas vidas, experimentando-as de uma maneira 

positiva, o que inclui tantos fatores cognitivos quando julgamentos positivos e reações 

afetivas (Diener, 1984; Albquerque & Troccoli, 2004). Dessa forma, esse fenômeno 

psicológico teria uma dimensão cognitiva, relacionada à satisfação com a vida e uma 

dimensão afetiva, relativa ao sentimento de felicidade (Albuquerque & Troccoli, 2004; 

Galinha & Ribeiro, 2005;  Sagiv & Schwartz, 2000; Siqueira & Padovam, 2008). O último 
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considerado como tendo dois polos diferentes: Afeto Positivo e Afeto Negativo 

(Diener, 1984; Diener, Suh & Oishi,1997; Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999; Ng & 

Diener, 2018).  Sabe-se também que Valores Humanos podem ser conceituados como 

princípios relativamente estáveis, ligados à emoção e que geram sentimentos, sendo 

um constructo motivacional que orienta atitudes das pessoas (Rokeach, 1968; 

Schwartz, 1992). Ressalta-se que o modelo a ser utilizado é o proposto por Schwartz et 

al. (2012), cuja teoria tem sido utilizada em diversos delineamentos. Pesquisas como 

as de Sagiv e Schwartz (2000) e Akutsu (2008) encontraram relação entre Valores e 

Bem-Estar. Utilizando outro modelo teórico, mas também no construto de Valores, 

Fonseca, Chaves & Gouveia (2006) identificaram correlações entre Valores e Bem-Estar 

de professores de ensino fundamental. Ademais, parte da autorregulação pessoal está 

relacionada em manter comportamento humano na busca de alcançar metas. A 

literatura demonstra que metas individuais influenciam o suporte social em relações 

comunitárias, onde são estabelecidas as Metas de Compaixão que têm foco nos 

outros, em apoiar e visar o bem-estar das pessoas a sua volta. Já as Metas de 

Autoimagem visam construir, manter e defender as imagens públicas e privadas 

desejadas, para ganhar ou obter algo (Crocker & Canevello, 2008). Crocker, Olivier e 

Nuer (2009) mediram a influência das Metas em mudanças no aprendizado, alcance e 

progresso de metas acadêmicas, autorregulação, suporte social, amizade, emoções e 

sintomas e ansiedade de depressão. Também Crocker, Canevello, Breines e Flynn 

(2010) encontraram relação entre as Metas de Autoimagem e Compaixão com 

ansiedade e disforia de estudantes, principalmente com as Metas de Compaixão 

colaborando para menor estresse. Por sua vez, Comprometimento Organizacional tem 

sido uma questão frequente levantada pelos profissionais preocupados com as 

organizações e seus recursos humanos (Borges-Andrade, 1994a, 1994b). Dentre as 

diversas pesquisas no campo, foi desenvolvida uma escala para mensuração desse 

fenômeno, que tem sido aprimorada ao longo dos anos. Em sua última versão, a escala 

de Comprometimento Organizacional, apresentou evidências de validade (Bastos & 

Aguiar, 2015). Nessa perspectiva, Andrade, Fernandes e Bastos (2013) encontraram 

correlação positiva e significativa entre o Comprometimento e o Bem-Estar Subjetivo 

de professores universitários brasileiros, bem como Traldi (2010) que identificou que o 

Comprometimento Organizacional Afetivo contribui para a explicação e apresentou 

relações positivas com as dimensões “Afetos Positivos” e “Realização” do Bem-Estar no 

Trabalho e relação negativa com a dimensão “Afetos Negativos” do Bem-estar no 

Trabalho. Outrossim, estar engajado em alguma atividade, seja ela profissional ou não, 

é fenômeno psicológico que sofre influência de diversos fatores que, de certa forma, 

são dinamizados por efeitos da Motivação. Além disso, tem sido observado o interesse 

em compreender o processo motivacional, pois acredita-se que altos níveis de 

motivação são capazes de melhorar o desempenho e garantir ganhos na produtividade 

(Queiroga & Borges-Andrade, 2015). A Motivação, apesar de não existir um consenso 

claro para definição única (Donavan, 2001),  pode ser conceituada como um conjunto 

de forças ou energias que se originam tanto interna quanto externamente à uma 

pessoa e que podem determinar comportamentos no ambiente de trabalho, bem 

como determinar suas formas, direções, intensidades e durações (Pinder, 1998; 
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Donavan 2001; Kanfer, 2012).  Howard, Gagné, Morin e Van den Broeck (2016) 

encontraram que profissionais de diversas empresas no Canadá e Holanda que 

apresentavam maiores escores de autonomia e motivação também demonstram 

maior desempenho no trabalho e mais altos níveis de Bem-Estar. Objetivos: O objetivo 

do projeto tese é investigar fatores que influenciam o bem-estar de policiais militares 

do DF, tendo como variáveis antecedentes os valores humanos, metas de autoimagem 

e compaixão, comprometimento organizacional afetivo e motivação. Além disso, 

almeja-se também realizar uma etapa de mensuração transcultural das relações entre 

as variáveis, com a comparação dos achados entre outras policiais militares do Brasil, 

além do DF, e com uma polícia internacional que tenha características similares. A 

título de exemplo, são citadas as portuguesas Guarda Nacional Republicana (GNR) que 

tem natureza militar ou a Polícia de Segurança Pública (PSP), que tem as mesmas 

atribuições, ou Carabineiros no Chile. Em pesquisa anterior foi confirmada a influência 

dos valores humanos no comprometimento organizacional dos integrantes da PMDF, 

bem como o papel mediador parcial das metas de autoimagem e compaixão nessa 

relação (Alves, 2018). Para a presente pesquisa, este modelo foi ampliado e será 

aprimorado, de forma a oferecer não só um diagnóstico organizacional relevante, mas 

também a confirmação de um modelo composto por fenômenos psicológicos que 

possam ser manipulados institucionalmente para servir de base para implantação de 

programas institucionais voltados ao aprimoramento do bem-estar dos policiais 

militares. Método: Os instrumentos a serem utilizados para o teste do modelo 

estrutural serão: Escala de Bem-Estar Subjetivo – EBES (Albuquerque & Tróccoli, 2008),  

o PVQ-RR (Portrait Values Questionnaire Revised) (Schwartz et al., 2012; Torres et al., 

2016); a escala de Metas de Autoimagem e Compaixão (Crocker & Canevello, 2008; 

Ferreira-Alves et al., 2019); a A escala de Comprometimento Organizacional Afetivo 

(Bastos & Aguiar, 2015) e o Instrumento de Motivação e Significado do Trabalho – 

IMST (Borges & Alves Filho, 2003). Pretende-se realizar a coleta de dados 

quantitativos, no segundo semestre de 2021, por meio de instrumento 

psicometricamente confiável, inicialmente na Polícia Militar do Distrito Federal, onde o 

pesquisador é o oficial de polícia. Tal instituição que possui um processo bem definido 

para autorização de pesquisas em seu âmbito, coordenado pelo Instituto Superior de 

Ciências Policiais. Além dessa, em um momento posterior, pretende-se solicitar 

autorizações para que a mesma pesquisa seja replicada em pelo menos duas outras 

polícias militares do país, de regiões diferentes e, se possível, em uma polícia 

internacional que tenha estrutura similar, conforme já exposto anteriormente. Com 

isso, espera-se, no primeiro semestre de 2022, quando iniciar-se-á a análise de dados e 

elaboração da tese, mensurar e confirmar a estrutura do modelo por meio de análise 

quantitativas (e.g., análise fatorial confirmatória, regressões múltiplas e equações 

estruturais) com apoio dos pacotes estatísticos SPSS e AMOS. Resultados esperados e 

implicações: Inicialmente estabelece-se como proposta de tese e hipóteses gerais a 

confirmação estrutural do modelo, com bons índices psicométricos e a identificação de 

diferenças transculturais entre as polícias, tanto no Brasil quanto em relação à 

internacional.  Este, após sua defesa, será relevante para diagnosticar e propor 

instrumentos organizacionais com foco voltados ao aprimoramento do bem-estar dos 
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policiais militares do DF e de outras regiões, além de servir como base de inúmeras 

pesquisas em âmbito acadêmico e institucional. Por fim, após o estabelecido acima, 

entende-se que há previsão na literatura, viabilidade de pesquisa e possibilidade de 

estabelecimento de um bom modelo para o presente delineamento de tese. 

Palavras-Chave: Bem-estar, Valores, Metas, Comprometimento, Motivação 
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Introdução: As mudanças fluidas nas representações, sejam subjetivas, sejam sociais, a 

respeito da diversificação dos trabalhadores nos contextos organizacionais, 

promoveram produções de conhecimento que interessam, de forma transversal, várias 

áreas científicas visando investigar os possíveis impactos nos diferentes níveis da 

estrutura e organização (Bourdieu, 2001; Presotti, 2011). O conhecimento crítico e 

analítico das práticas de interação intra, inter e extra-pessoais permitem uma visão 

interseccional deste campo social (Cox, 1993), que na presente pesquisa é constituído 

por hospitais públicos brasileiros. Trabalhar com diversidade nas organizações requer, 

primeiramente, uma melhor definição do que seria esse construto. Deste modo, o 

termo diversidade adota proporções culturais para sua elucidação, sendo que o que 

faz um grupo ser diferente do outro é a perspectiva de dissemelhança entre grupos, 

principalmente em relação ao grupo compreendido como hegemônico (Cox, 1993; 

Presotti, 2011). Para uma melhor compreensão, essa diversidade pode ser dividida 

entre características mais e menos observáveis. Neste quesito, informações como 

gênero, raça/etnia, idade e deficiência são incluídas nas categorias mais facilmente 

identificadas, consideradas verticais. Já as menos observáveis, ou horizontais, versam 

sobre o nível cognitivo e personalidade do indivíduo, suas ocupações passadas e 

presentes, habilidades, estilo de vida, valores pessoais e culturais e crenças 

(Bunderson & Van der Vegt, 2018; Roberson, 2006). No contexto brasileiro, essa 

abertura pode ocorrer de formas mais e menos amplas, sendo a primeira através de 

políticas públicas, leis e decretos a níveis estaduais e/ou federais; e a segunda por 

políticas específicas de cada empresa e/ ou segmento. Foi escolhido o contexto de 

políticas públicas de saúde, mais especificamente, a rede de hospitais públicos do 

Distrito Federal (DF), pelas suas características regionais, divisão geográfica e abertura 

a pesquisas. Essa rede faz parte do Sistema Único de Saúde (SUS) que pode ser 

considerado um exemplo de política pública ampla (Constituição Federal, 1988). O SUS 

visa promover inclusão ao dispor como pilares a igualdade, a universalidade e a 

equidade, produzindo contextos de prevenção e posvenção na saúde de forma 

sistemática e não exclusiva, sendo um dos exemplos os Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) (Faleiros & Hochdorn, 2021; Mendonça & Hochdorn, 2020). A partir 

da compreensão sobre esses pilares, foi possível propor-se a investigar as dificuldades 
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de inclusão de populações ditas vulneráveis, sendo que, para o momento político e 

pela relevância social do tema, escolheu-se trabalhar com pessoas trans e travestis (de 

Carvalho Pereira & Chazan, 2019). Para este trabalho, a compreensão sobre pessoas 

trans versa sobre gênero e não sobre sexualidade, sendo que o que determina a 

condição transexual é como as pessoas se identificam, ou seja, mulher transexual é 

toda pessoa que reivindica o reconhecimento social como mulher e, da mesma forma, 

o homem transexual. Nessa perspectiva, entende-se por travestis as pessoas que 

vivenciam papéis do gênero feminino, porém não se reconhecem como homens ou 

mulheres, mas como membros de um terceiro gênero, ou de um não gênero (Jesus, 

2012a). Na conjuntura atual, o espaço delegado a pessoas trans e travestis é o de 

exclusão, sem acesso a serviços básicos, quiçá o reconhecimento da própria identidade 

enquanto pessoa (Jesus, 2012b). Objetivo: Compreender o panorama de abertura a 

pessoas representadas como diversas em um determinado momento e contexto e 

investigar como são percebidas as políticas e práticas de inclusão em hospitais públicos 

do Distrito Federal (DF), tanto pelos funcionários que atuam diretamente com a 

população trans e travesti, quanto pelos pacientes pertencentes a esse grupo. 

Objetivos Específicos: (1) Identificar possíveis diferenças entre os escores de 

Orientação Universal ao Diverso (UDO) em relação às variáveis sociodemográficas dos 

sujeitos observados na pesquisa (gênero, orientação sexual, raça/etnia e deficiência); 

(2) Identificar possíveis diferenças entre os escores de experiência de inclusão e 

comportamento inclusivo em relação às variáveis sociodemográficas na amostra da 

pesquisa (gênero, orientação sexual, raça/etnia e deficiência); (3) Verificar se existem 

diferenças entre os escores médios de UDO, comportamento inclusivo e de 

experiência de inclusão entre as 7 superintendências de saúde do DF; (4) Investigar a 

existência de relações preditivas da experiência de inclusão e do comportamento 

inclusivo pela UDO; (5) Compreender como se consolidam e mantém as políticas 

regionais voltadas ao atendimento à população trans e travesti; (6) Investigar como 

são percebidas, pela população trans e travesti, as políticas públicas de saúde do 

Distrito Federal. Método: Para atingir os quatro primeiros objetivos específicos desta 

pesquisa, o método a ser utilizado será a pesquisa do tipo survey. Para essa primeira 

etapa da pesquisa, pretende-se acessar uma amostra de trabalhadores dos hospitais 

públicos do DF. De acordo com dados disponibilizados pelo Portal de Transparência do 

Governo do Distrito Federal, referente ao ano de 2018, aproximadamente 35,700 

funcionários atuam nos 17 hospitais públicos da rede, divididos entre sete 

superintendências de saúde (http://www.saude.df.gov.br/superintendencias/). Pelo 

tamanho da população, utilizando um recorte temporal transversal e um IC 95%, uma 

amostra de 381 respondentes conseguiria responder com fidedignidade as primeiras 

perguntas de pesquisa. Pretende-se utilizar as escalas de Comportamento Inclusivo 

Organizacional, de 36 itens e Experiência de Inclusão Organizacional, com 24 itens de 

Ferdman et al (2009). Também almeja-se utilizar a Escala Universal-Diversidade de 

Miville-Guzman Sintética (M-GUDS S, Miville et al, 1999) possuindo 15 itens. Ambas 

passaram por processos de tradução e demonstraram evidências de validade para 

amostras de trabalhadores brasileiros (Albuquerque, 2016; Presotti, 2011). Para a 

etapa qualitativa da pesquisa, pretende-se investigar com uma amostra de no mínimo 
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6 profissionais, de diferentes atuações, envolvidas no atendimento da população trans 

e travestis. Concomitantemente, também almeja-se entrevistar, no mínimo, 6 pessoas 

trans ou travestis que, nos últimos 12 meses, utilizaram algum dos serviços de saúde. 

Para atender aos objetivos específicos 5 e 6, será adotada uma abordagem social-

crítica sem padronização de medidas, qual um estudo empírico-observacional. Com 

isso, pretende-se utilizar um roteiro de entrevista semiestruturado para os 

profissionais e outro para as demandantes trans e/ou travestis destes serviços 

hospitalares, de acordo com a necessidade. Para iniciar a coleta de dados, será 

necessária a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Fundação de Ensino e 

Pesquisa em Ciências da Saúde (CEP/FEPECS), através de solicitação do próprio 

pesquisador. O acesso aos funcionários e à população trans e travesti, nas entrevistas, 

se dará por conveniência. Para a primeira fase da pesquisa, pretende-se utilizar um 

questionário online, através da plataforma Forms da Microsoft ©. Para a segunda 

etapa, as entrevistas ocorrerão no aplicativo Teams da Microsoft ©, serão gravadas e 

posteriormente transcritas verbatim através do software de análise Transana ©. 

Seguindo os passos de Presotti (2011), será necessário realizar análises estatísticas 

inferenciais para buscar a relação entre as variáveis “Experiência de Inclusão” 

(dependente) e “Comportamento Inclusivo” (critério), como a Regressão Linear 

Múltipla, que, ao utilizar o aplicativo G*Power 3.1© com as configurações IC 95%, 

tamanho de efeito f= 0,15, chegou-se a uma amostra de 74 participantes. Também 

pretende-se realizar uma ANOVA para investigar a relação entre a Experiência de 

Inclusão e Orientação Universal ao Diverso (UDO) (variáveis dependentes) e as 

variáveis demográficas (variáveis critério), com o seguinte delineamento 2 (Experiência 

de Inclusão, UDO) X 2 (masculino/feminino) x 2 (hétero/não-hétero) x 2 (branco/não-

branco) x 2 (PcD/ não PcD), também utilizando-se do software G*Power 3.1©, com IC 

95%, tamanho de efeito f = 0,15 e 10 grupos, chegou-se a uma amostra de 180 

participantes. Com o objetivo de realizar as análises dos conteúdos das entrevistas, 

será utilizado o pacote informático IRAMUTEQ versão 0.7 alpha 2 (Camargo & Justo, 

2013; Ratinaud, 2009). Esses dados passarão por dois procedimentos de análise, sendo 

o primeiro processo a “Classificação Hierárquica Descendente” (CHD), que visa obter 

classes de segmentos de texto que, ao mesmo tempo, apresentam vocabulários 

semelhantes entre si, e vocabulários  diferentes dos segmentos de texto distribuídos 

ao longo de classes lexicais (ou classes estáveis) (Reinert, 1990); e o segundo a Análise 

Fatorial (AF) de sequência absoluta das formas, que será representada graficamente 

através de uma nuvem de palavras (Atenstaedt, 2017). Eventualmente, a distribuição 

das classes estáveis pode ser processada por meio de uma Análise das 

Correspondências (AC), partindo do mesmo algoritmo que sustenta a CHD. Resultados 

esperados e implicações: A partir das análises empregadas nesta pesquisa, espera-se 

elucidar de que forma uma gestão estratégica baseada em diversidade e inclusão, 

tanto de seus funcionários, como de seus demandantes (pacientes), gera impacto na 

oferta de serviços da saúde para a população trans e travestis. Esse estudo poderá 

oferecer aos gestores e à população em geral, indicações e alternativas para possíveis 

melhorias de serviços e políticas públicas da saúde no Distrito Federal para melhor 

compreender e atender as demandas da população trans e travestis. 
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Introdução: A consolidação da utilização de equipes nos ambientes de trabalho tem 

levado ao consequente aumento de esforços de pesquisadores e gestores para 

identificar quais aspectos impactam sua efetividade, assim como os processos 

subjacentes ao seu funcionamento. Em busca de colaborar com este cenário, este 

estudo irá analisar variáveis que fazem parte do contexto das equipes como a 

liderança, desenho do trabalho, segurança psicológica e comportamentos de 

aprendizagem, assim como seu impacto na efetividade e expressão de competências 

da equipe. Para tanto, a definição de equipes aqui abordada refere-se a um conjunto 

de três ou mais pessoas que possuem um objetivo comum, tarefas interdependentes, 

mantém trocas sociais intensas, além de compartilharem informações e 

responsabilidades (Puente-Palacios & Borba, 2009). Uma das formas mais utilizadas 

para compreender a efetividade das equipes de trabalho é a partir da mensuração de 3 

critérios: os resultados atuais do grupo, a manutenção da equipe enquanto unidade de 

desempenho e a satisfação que resulta da experiência do trabalho coletivo 

(Hackman,1987, em Puente-Palacios & Carneiro, 2005), sendo esta a base teórica do 

presente trabalho. Além disso, resultados de pesquisas apontam que a efetividade das 

equipes depende do contexto em que são estruturadas (Allen & Hecht, 2004), bem 

como é influenciada pelas suas características, dentre as quais se destacam as 

competências. Boa parte da literatura que discute o papel das competências as assume 

como característica do indivíduo, mas aqui ela será analisada como propriedade das 

equipes, ou seja, como característica do nível meso. Ao analisar o campo de estudo, 

percebem-se evidências importantes trazidas pela literatura internacional, mas no que 

diz respeito à literatura nacional, há ausência de estudos empíricos focando em 

competências coletivas, que não resultam da simples soma das competências 

individuais dos membros, mas formam um arranjo ou combinação sinérgica das 

competências individuais que se transformam e delas emerge uma competência 

coletiva. Dentre as competências de equipe, serão estudas as chamadas competências 

transportáveis, que estão presentes em equipes efetivas independente do cenário ou 

das tarefas executadas, quais sejam: coordenação, comunicação e adaptabilidade 

(Salas, Reyes, & McDaniel, 2018). Um dos aspectos relacionados a performance e 

competências dos times é a aprendizagem (Noe, Clarke, & Klein, 2014), que apesar de 
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ocorrer necessariamente no nível do indivíduo, pode sofrer o processo de emersão, 

surgindo saberes próprios da equipe a partir de processos de interação social. Estas 

trocas sociais que ocorrem no ambiente de trabalho, estruturado fortemente em torno 

de equipes, favorecem o surgimento de um fenômeno coletivo conhecido como 

aprendizagem de equipes, que envolve o compartilhamento de conhecimento, o 

arquivamento desse conhecimento na memória do grupo e a recuperação desse 

conhecimento para posterior uso, de sorte a propiciar mudanças no repertorio coletivo 

de potenciais comportamentos (Wilson, Goodman, & Cronin, 2007). Uma das variáveis 

que podem favorecer esta troca entre os membros é a segurança psicológica, que se 

refere à percepção de livre expressão em um ambiente, sem medo de retaliações 

(Edmondson, 1999). Em revisão de literatura da área, também se evidenciou que 

ambientes psicologicamente seguros estão relacionados à aprendizagem 

organizacional e performance, assim como atuando como moderadora desta relação 

(Newman, Donohue, & Eva, 2017). Neste contexto de trocas e relações entre os 

membros das equipes, o papel do líder também é fundamental e estudos na área têm 

evoluído para uma abordagem mais holística, incluindo, em seus modelos, o líder, o 

liderado, o contexto, os níveis e suas interações dinâmicas. Assim, a definição aqui 

abordada trata a liderança como parte de um processo social, que envolve aspectos 

emocionais e racionais, sendo definida como um processo de influência que leva as 

pessoas a compreenderem e concordarem sobre o que efetivamente precisa ser feito 

e como deve ser feito, além do processo de facilitação de esforços individuais e 

coletivos para a realização dos objetivos compartilhados (Yukl, 2013). A liderança pode 

ser estudada a partir de diferentes perspectivas, enfatizando, por exemplo, os 

comportamentos, as características, os traços, os perfis e as competências. Apesar de 

ser muito debatido nos meios acadêmicos e empresariais, pouco se tem avançado em 

estudos quanto as competências gerenciais dos líderes, conforme evidenciado em 

revisão internacional de literatura (Cumberland, Herd, Alagaraja, & Kerrick, 2016). 

Desta forma, mostra-se relevante realizar um estudo sobre a liderança tendo como 

base as competências de gestores. Tanto as competências quanto as estratégias de 

gestão de pessoas e o contexto em que elas ocorrem também se mostram uma 

importante vantagem competitiva (Ployhart & Moliterno, 2011, em Noe, Clarke, & 

Klein, 2014). Para abordar parte destas questões, Morgeson e Humphrey (2006) 

realizaram uma ampla revisão da literatura e de instrumentos, propondo uma nova 

medida que incluísse tais aspectos do contexto e que fazem parte do desenho do 

trabalho, que diz respeito ao estudo, à criação e à modificação da composição, do 

conteúdo, da estrutura e do ambiente no qual tarefas e papéis são desempenhados 

(Borges-Andrade, Peixoto, Queiroga, & Pérez-Nebra, 2019). Tendo em vista a 

insipiência relatada de pesquisas na área de equipes de trabalho no Brasil, considera-

se pertinente o desenvolvimento de uma pesquisa que investigue as relações entre as 

variáveis descritas. Objetivo: Assim, o objetivo deste estudo é identificar o poder 

preditivo dos comportamentos de aprendizagem, competências da liderança e 

desenho do trabalho na expressão de competências da equipe e indicadores de 

efetividade, quais sejam: satisfação e indicadores brutos, tendo a relação moderada 

pela segurança psicológica. Diante do conjunto de achados ora visitados, algumas 
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hipóteses foram levantadas: (H1) os comportamentos de aprendizagem da equipe, as 

competências de liderança e o desenho do trabalho terão um impacto positivo na 

expressão de competências da equipe; (H2) a segurança psicológica atuará como 

moderador parcial da relação proposta na hipótese 1; (H3) a expressão de 

competências da equipe está associada à melhora dos indicadores brutos da equipe e 

à satisfação; (H4) os comportamentos de aprendizagem da equipe, as competências de 

liderança e o desenho do trabalho estão positivamente relacionados à satisfação e 

resultados da equipe. Método: Para atingir o objetivo acima citado, será realizada uma 

pesquisa de campo, de natureza quantitativa, mediante um estudo correlacional de 

teste de hipóteses e aplicação de instrumentos com evidências de validade 

estabelecidas em amostras brasileiras: (a) Satisfação com a Equipe desenvolvido por 

Puente-Palacios e Borges-Andrade (2005), unifatorial e alfa de 0,87; (b) Segurança 

Psicológica, com 6 itens, estrutura unifatorial e alfa de 0,85 (no prelo); (c) 

Comportamentos de Aprendizagem de Equipes (Barouh & Puente-Palacios, 2015), 

composto por 9 itens e unifatorial (α = 0,86); (d) Word Design Questionnaire Versão 

Brasileira, com evidências de validade relatadas identificadas em amostra brasileira 

(Borges-Andrade, Peixoto, Queiroga, & Pérez-Nebra, 2019), especificamente os fatores 

de características da tarefa e características sociais; e (e) Instrumento de 

Competências da Equipe (no prelo), composto por 3 fatores: Coordenação, Adaptação 

e Comunicação. Por fim, o instrumento de Competências da Liderança também será 

construído como parte do processo de desenvolvimento deste projeto. O estudo será 

realizado em empresas do setor privado, com sede em Brasília/DF, e a coleta dos 

dados será realizada por meio de questionários autoaplicáveis, podendo ser em meio 

impresso ou digital, a depender das características da organização escolhida. Além 

disso, com objetivo de minimizar a ocorrência de correlações espúrias resultantes de 

fonte comum (Spector, 1994), os instrumentos de Competências e Desenho do 

trabalho serão respondidos por líderes e membros. Já os de Satisfação, Aprendizagem 

e Segurança Psicológica, apenas por membros das equipes. Além disso, a coleta de 

dados ocorrerá em dois momentos, sendo o primeiro para aplicação dos instrumentos 

de Aprendizagem, Liderança e Desenho do Trabalho; e o segundo para coletar dados 

referentes à Competências de Equipes, Satisfação, Segurança Psicológica e Indicador 

Duro. Para investigar as hipóteses propostas, serão realizadas as seguintes análises: (a) 

descritivas tais como medidas de tendência central e dispersão; (b) análises fatoriais e 

de confiabilidade; (c) a investigação do nível das variáveis será realizada a partir de 

análises de homogeneidade das respostas individuais intragrupo (ADMd) e a variância 

das respostas entre as equipes participantes (ICC, Anova one way); (d) as relações 

preditivas entre as variáveis sob estudo serão testadas mediante o uso de regressão 

linear. Resultados esperados e implicações: no ambiente organizacional, os resultados 

deste estudo poderão fornecer subsídios para o adequado planejamento e execução 

de ações de desenvolvimento de equipes focados nos aspectos e comportamentos 

mais eficazes para promover a aprendizagem, além de propiciar a expressão de 

competências, mantendo-as satisfeitas e atingindo os resultados estipulados. Ademais, 

os resultados poderão propiciar importantes percepções sobre o contexto que estas 

equipes se encontram, levando a um olhar mais holístico e integrado entre as diversas 



 

128 
Seminário PPG-PSTO 2020 
Março 2021 

variáveis que as equipes e líderes estão expostos no dia a dia. Por fim, haverá a 

contribuição para gaps identificados em revisões de competências de liderança e 

equipes. 

Palavras-Chave: Equipes, Liderança, Competências, Segurança Psicológica, 

Aprendizagem. 
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Introdução: Durante a pandemia da Covid-19, administradores do mundo inteiro 

precisaram tomar decisões que envolveram desde a compra de insumos hospitalares à 

criação de auxílios financeiros. No entanto, não é apenas nos momentos de 

emergência global que decisões importantes afetam as vidas das pessoas. 

Cotidianamente são feitas escolhas relativas às estratégias e aos investimentos em 

Educação, Saúde, Ciência, Segurança Pública e Economia. Uma melhor compreensão 

sobre fatores que podem afetar as preferências e escolhas contribui no caminho de 

tomadas de decisão mais acuradas. Este trabalho busca explorar diferenças individuais 

em tomadas de decisão por meio do exame da relação entre os valores humanos e os 

vieses cognitivos. Além disso, procura investigar efeitos de mediação da necessidade 

de cognição e de moderação da numeracia sobre essa relação. A pesquisa sobre 

tomada de decisão é volumosa e multidisciplinar, sendo investigada em diversas áreas 

da Psicologia, da Economia e da Sociologia. Grande parte desses estudos envolve a 

discussão entre a abordagem normativa, que foca na racionalidade e na lógica 

esperadas nas escolhas, e a abordagem descritiva, que trata das crenças e preferências 

das pessoas na vida real (Kahneman & Tversky, 1984). Desde a década de 1970, teorias 

sobre o modelo dual de processos cognitivos são discutidas em pesquisas sobre 

tomada de decisão (Evans & Stanovich, 2013; Kahneman, 2011). Os processos Tipo 1 

são automáticos, intuitivos, rápidos e não necessitam de uma carga pesada de esforço 

mental, enquanto os processos Tipo 2 são controlados, refletidos, lentos e necessitam 

de maior esforço (Evans & Stanovich, 2013; Kahneman, 2011; Stanovich, 2016). As 

heurísticas são atalhos mentais que os processos do Tipo 1 utilizam, substituindo 

questões complexas por perguntas mais simples. Por meio das heurísticas, os 

processos do Tipo 1 geram respostas rápidas para problemas difíceis. Os processos do 

Tipo 2 podem rejeitar uma resposta heurística ou modificá-la, mas, muitas vezes, 

simplesmente aceitam a resposta sem dispender esforço na avaliação dela (Kahneman, 

2011). As respostas heurísticas não são necessariamente erradas, pelo contrário, na 

maioria dos casos são suficientemente boas (Mousavi & Gigerenzer, 2017), mas em 

situações mais complexas e incertas, que exigem análises mais detalhadas, como 

decisões na administração pública, investimentos financeiros e julgamentos legais, é 

importante o maior empenho dos processos Tipo 2 no monitoramento, endosso, 
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rejeição ou modificação dessas respostas (Kahneman, 2011; Stanovich, 2016). Os 

vieses cognitivos são erros sistemáticos que as pessoas fazem nas escolhas e nas 

estimativas quando os processos Tipo 2 confiam nas respostas heurísticas e não 

detectam a divergência delas com fundamentos lógicos, matemáticos e estatísticos 

(Kahneman, 2011; Tversky & Kahneman, 1974).  Os valores humanos são conceitos e 

crenças, conduzem a estados ou comportamentos desejáveis, guiam a seleção e a 

avaliação de comportamentos e eventos, transcendem situações específicas e são 

ordenados de acordo com a importância relativa, atuando como motivadores de 

tomadas de decisão, atitudes e comportamentos individuais (Schwartz, 1992, 2006, 

2012). Contudo, eles ainda foram pouco explorados nas pesquisas sobre as relações de 

diferenças individuais com as heurísticas e os vieses, cujas pesquisas se concentraram 

em diferenças individuais como habilidades cognitivas, disposições de pensamento e 

reflexão cognitiva (e.g., Gomes, 2017; Stanovich, 2016). Outra diferença individual é a 

necessidade de cognição, que representa a tendência das pessoas para se envolverem 

e gostarem de tarefas que exigem muito esforço cognitivo (Cacioppo & Petty, 1982). 

Coelho et al. (2018) observaram que a necessidade de cognição se correlacionou 

positivamente com o valor Autodireção e negativamente com o valor Conformidade. A 

correlação entre os valores humanos e a necessidade de cognição motivou este estudo 

a investigar a possibilidade da necessidade de cognição atuar como mediadora entre 

os valores humanos e os vieses cognitivos.  Para que tenham condições de identificar 

divergências com as respostas heurísticas, os processos do Tipo 2 necessitam de um 

aparato das habilidades lógicas, matemáticas e estatísticas, mesmo ele não sendo 

suficiente para evitar o endosso delas (Kahneman, 2011; Stanovich, 2018). Contudo, o 

papel do aparato de habilidades fundamentais para o bom desempenho em tarefas 

com vieses e heurísticas ainda foi pouco explorado (Stanovich, 2018). Ghazal et al. 

(2014) identificaram que a numeracia estatística, relativa ao entendimento de cálculos 

estatísticos e probabilísticos, como comparação e transformação de probabilidades e 

proporções (Cokely et al., 2012), foi uma preditora robusta do melhor desempenho em 

problemas relacionados ao viés cognitivo de negligência com o denominador, que 

ocorre quando o indivíduo avalia uma probabilidade apenas pelo numerador, 

desconsiderando o denominador (Kahneman, 2011). No entanto, o estudo foi 

realizado em amostras com alto grau de instrução na Holanda e indicou a necessidade 

de mais pesquisas. Objetivos: O objetivo da pesquisa é relacionar os valores humanos 

com os vieses cognitivos, investigando também efeitos de mediação da necessidade de 

cognição e de moderação da numeracia sobre essa relação. Método: Espero a 

participação de voluntários, após divulgação da pesquisa por meio de redes sociais e e-

mails, sendo, portanto, uma amostra não probabilística. O tamanho estimado da 

amostra, calculado por meio do software G*Power 3.1 (Faul et al., 2009),  é de 395 

pessoas adultas entre estudantes, servidores públicos e de trabalhadores da iniciativa 

privada , assumindo a utilização de 16 preditores (dez valores humanos, a medida de 

Necessidade de Cognição, duas medidas de Numeracia, gênero, idade e uma variável 

relacionada ao estímulo apresentado), tamanho de efeito de 0,02, α = 0,05 e β = 0,20 

(Cohen, 1988; Field, 2018). Os instrumentos utilizados serão: a versão reduzida de 21 

itens do Questionário de Perfis de Valores (PVQ-21), adaptada para o Brasil por 
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Campos e Porto (2010), que avalia o conjunto dos dez valores humanos básicos do 

modelo teórico de Schwartz (1992); a versão curta da Escala de Necessidade de 

Cognição (Cacioppo et al., 1984), adaptada para o Brasil por Caldas et al. (n.d.); os dois 

instrumentos adaptados para o Brasil por Liberali (2012) para medir a numeracia. A 

Subescala de Numeracia Geral da Escala de Habilidades Numéricas (Lipkus et al., 2001 ; 

Schwartz, 1997) é uma medida objetiva, enquanto a Escala Subjetiva de Habilidades 

Numéricas (Fagerlin et al., 2007) é uma medida subjetiva da numeracia. A seguir serão 

apresentados problemas associados a quatro tipos de vieses: (a) viés de ancoragem, 

baseados nos modelos do estudo realizado por Tversky e Kahneman (1974), (b) efeito 

de enquadramento, baseados nos modelos dos estudos realizados por Larrick e Soll 

(2008) e por Quattrone e Tversky (1988), (c) efeito de certeza, baseados nos estudos 

de Tversky e Kahneman (1981), e (d) viés de resultado, baseados no modelo do estudo 

realizado por Baron e Hershey (1988). Cada problema possuirá duas versões, 

apresentadas aleatoriamente uma em cada bloco, cujas diferenças estarão 

relacionadas com a identificação do viés estudado. Haverá também a coleta de 

questões sociodemográficas. As análises de dados envolverão estatísticas descritivas e 

inferenciais e serão realizadas por meio do IBM SPSS Statistics. As análises de 

mediação, de moderação e de processos condicionais utilizarão a macro PROCESS 

(Hayes, 2018). Resultados esperados e implicações: Espero encontrar relações entre os 

valores humanos e as decisões com vieses cognitivos. A Autodireção e os valores 

relacionados à Autotranscendência podem apresentar relações negativas com as 

mudanças de preferência induzidas pelos vieses cognitivos.  Enquanto a Conservação 

pode apresentar relação positiva com os vieses relacionados à manutenção do status 

quo. Essas relações podem ocorrer por efeitos diretos e também por mediação da 

necessidade de cognição. Além disso, espero que a numeracia atue como moderadora 

dessas relações.  Esses resultados podem melhorar a compreensão sobre fatores e 

diferenças que afetam as preferências e escolhas nas tomadas de decisão. 

Palavras-Chave: decisões, vieses cognitivos, valores humanos, necessidade de 

cognição, numeracia. 
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Introdução: Este estudo tem como objeto de investigação a relação entre trabalho e 

adoecimento. Justifica-se nos dados, por exemplo, do Anuário do Trabalhador (2016), 

segundo os quais, de 2004 a 2014, o número de afastamentos do trabalho nas regiões 

metropolitanas do Brasil, por motivo de doenças ocupacionais, aumentou 42,26%. Não 

obstante, levantamento de estudos brasileiros produzidos nos últimos 20 anos, 

realizado nas bases de dados CAPES e BVPsi, constatou predominância de estudos de 

natureza empírica e descritiva do sofrimento (Palácios & Câmara, 2002; Souza & Leite, 

2011; Vieira, 2014), na sua grande maioria, referenciados na abordagem da 

Psicodinâmica do Trabalho. Nos poucos com ênfase no adoecimento do trabalhador 

(Manetti & Marziale, 2007; Monteiro et al, 2013; Rubin, 2018), observou-se 

inexistência de um modelo explicativo da relação trabalho-adoecimento e imprecisões 

teórico-conceituais. Tal abordagem não tem conseguido responder as questões, numa 

epistemologia clínico-analítica, que se colocam frente a intensificação do adoecimento 

da classe trabalhadora. Diante destas questões, Mendes (2018) tem retomado 

discussões e elaborações teóricas em torno de uma Psicopatologia do Trabalho. Tal 

proposição tem encontrado ressonância na articulação dos estudos da Psicanálise e da 

Crítica Social, culminando com a apresentação de um modelo teórico, construído por 

meio da pesquisa clínica desenvolvida desde 2015, na Universidade de Brasília (UnB) 

no Projeto Clínica Psicanalítica com Trabalhadores em Adoecimento. Esse modelo de 

Psicopatologia parte do conceito de discurso capitalista em Lacan para explicar como 

estas vozes proferidas por este discurso produzem patologias e adoecimento. Para 

Lacan (1969-1970/1992), o discurso capitalista implica uma verdade, um saber 

absoluto, onde se instaura um jogo de sabe-tudo e tudo-sabe, tornando-se tirânico ao 

proferir um único meio do sujeito ser inserido no laço social. Tal discurso se articula 

com o discurso da excelência e da qualidade total, o qual enreda o sujeito por meio de 

diferentes artifícios institucionais, e se conecta com a instância psíquica do supereu, 

exercendo sobre os trabalhadores crueldade e tirania tais, que produzem diversas 

psicopatologias, como melancolização, servidão, patologia da indiferença e aceleração 

(Mendes, 2018), e como consequência, o adoecimento dos trabalhadores. Tal 

teorização tem fundamento na coleta clínica de dados a partir da escuta de 

trabalhadores com queixas de adoecimento relacionadas ao emprego/desemprego, 
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assédio moral, depressão, burnout, acidente de trabalho, readaptação profissional, 

dentre outras. Esses dados tem por objetivo, ao mesmo tempo, compreender e tratar 

o adoecimento, visto articular teoria e método psicanalítico, por meio do uso dos 

dispositivos clínicos da transferência, da interpretação e da supervisão. Nesse 

contexto, é proposto por Mendes (2018), referenciado em Vivès (2018),  o “trabalho 

de ensurdecimento” das vozes proferidas pelo discurso capitalista, representado no 

supereu, como caminho para a cura do adoecimento e o reposicionamento do sujeito 

na sua existência ético-política. Sendo este o ponto de  partida para elaboração das 

questões deste projeto de tese. Que vozes são essas e como se articulam ao silêncio 

do trabalhador e ao adoecimento? Que mecanismos psíquicos estão envolvidos no 

mutismo do sujeito, quando silencia diante das vozes do supereu? De outro lado, que 

elementos presentes no trabalho clínico, possibilitam o ensurdecimento das vozes e a 

movimentação do estado de mutismo? Objetivos: Para responder a tais questões, tem-

se como objetivo geral: analisar o ensurdecimento das vozes do supereu na clínica 

psicanalítica com trabalhadores em adoecimento. E como objetivos específicos: (a) 

caracterizar as vozes do supereu presentes nos diferentes contextos profissionais e sua 

articulação com o discurso capitalista; (b) investigar a relação dessas vozes com o 

mutismo do sujeito e os diferentes tipos de adoecimento pelo trabalho; e (c) 

caracterizar a atuação dos dispositivos da clínica psicanalítica na movimentação do 

trabalhador adoecido para a cura e para seu reposicionamento como sujeito ético-

político. Método: A pesquisa constitui-se como estudo de casos clínicos, com análise 

qualitativa de dados secundários coletados no projeto com trabalhadores em 

adoecimento. Serão analisados registros gerados pelos clínicos após cada sessão 

(diário do clínico, memorial da sessão e diário de supervisão. Inicialmente, far-se-á 

levantamento no banco de dados do projeto para identificar os casos que atendem aos 

critérios de inclusão. Então, definir-se-á um número de casos a ser analisado, que não 

excederá cinco. Em seguida, far-se-á leitura inicial dos três documentos de cada 

sessão, para cada um dos casos escolhidos, buscando-se identificar os que serão 

considerados na fase de análise. O critério será a presença de conteúdos relacionados 

com o objeto da tese. Escolhidas as sessões que constituirão a amostra de cada caso, 

far-se-á nova leitura do material para construir eixos temáticos com os elementos 

discursivos que se constituirão como marcas do discurso (Caregnato & Mutti, 2006). 

Estas, serão interpretadas em termos da sua articulação com a proposta da tese. 

Prevê-se a realização de dois estudos. O Estudo 1, de natureza teórica-descritiva, 

concentrar-se-á: (a) em preencher uma lacuna quanto à noção contemporânea de 

trabalho na Psicanálise, articulando-o à proposição de cura, tendo por referência as 

obras de Freud e Lacan; (b) propor elementos teóricos de aprofundamento acerca da 

articulação entre discurso capitalista, vozes do supereu, mutismo do sujeito e 

adoecimento no trabalho, partindo da obra lacaniana, do modelo de Mendes (2018) e 

dos escritos de Vivès. O Estudo 2 visa responder à questão metodológica acerca de 

como os dispositivos clínicos operam no ensurdecimento das vozes do supereu e no 

restabelecimento da cura. Serão escolhidos casos encerrados, cuja alta tenha se dado 

mediante consenso entre o clínico, o trabalhador e o coletivo de supervisão. Serão 

considerados casos cujos trabalhadores, no momento da busca pelo projeto, 
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enquadravam-se nos critérios: a) afastados do trabalho por motivo de licença saúde de 

mais de 15 dias; c) em acompanhamento psiquiátrico; d) com queixas de assédio moral 

e/ou violência no trabalho. Quanto aos cuidados éticos, os trabalhadores assinam 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) no ato da busca pelo projeto, que 

foi aprovado pelo Conselho de Ética da UnB, Plataforma Brasil, número 

49245615.9.0000.5540. Garantir-se-á o sigilo quanto à identidade dos trabalhadores e 

dos clínicos. Resultados e implicações: Espera-se que esta pesquisa preencha lacunas 

teóricas e metodológicas em termos de um modelo explicativo da relação trabalho-

adoecimento, a partir das proposições de Mendes (2018) em torno de uma 

Psicopatologia do Trabalho. Entende-se ainda que a análise da atuação dos dispositivos 

clínicos nos casos de adoecimento pelo trabalho pode ter implicação indireta na 

formação de pesquisadores e estudantes que atuam na prática clínica, contribuindo 

para fortalecer a construção de uma abordagem teórico-metodológica na Psicologia do 

Trabalho. Por fim, os resultados podem contribuir para a inserção social, dado o 

caráter da pesquisa clínica, que desenvolve teoria e prática para dar conta do 

agravamento do adoecimento dos trabalhadores, bem como para a 

internacionalização, com a publicação de dados clínicos de diferentes contextos de 

trabalho no Brasil. 

Palavras-Chave: Trabalho, discurso capitalista, supereu, adoecimento, clínica 

psicanalítica. 
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Introdução: O desejo individual e coletivo de reconhecimento pode ser considerado 

um fenômeno humano universal relacionado à alteridade e à intersubjetividade, o que 

confirma que somos seres sociais e não existimos sem o outro, seja ele real ou 

imaginário (Araújo, 2011).  A ideia de reconhecimento pelos outros também aparece 

nos contextos de trabalhos independentemente do prestígio da profissão, da 

complexidade das tarefas e da qualificação profissional. O reconhecimento no trabalho 

é um conceito multidimensional associado a aspectos materiais ou imateriais.  Para 

Brun e Dugas (2007),  o reconhecimento se constitui por um julgamento feito sobre a 

contribuição do trabalhador, tanto em termos práticos de trabalho quanto de 

investimento e mobilização pessoal, assim como em avaliar os resultados do trabalho e 

ressaltá-los. O reconhecimento tem sido abordado por uma diversidade de 

áreas/disciplinas: na Filosofia (Honneth, 2003); na Psicanálise (Enriquez, 1990); na 

Psicodinâmica do Trabalho (Dejours, 2012); na Clínica da Atividade (Clot, 1999); na 

Psicologia Organizacional e do Trabalho (Bendassolli (2012); na Sociologia Clínica 

(Linhares & Siqueira, 2014) e na Ergonomia Aplicada à Qualidade de Vida no Trabalho 

(Ferreira, 2017). O reconhecimento também tem sido objeto de investigação em 

diversas categorias profissionais: motoristas de transporte urbano (Gonçalves, Folfo & 

Schweitzer, 2018); educadores sociais, psicólogos e assistentes sociais (Souza & 

Carreteiro, 2019); diretor escolar (Piolli, 2010); professores de pós-graduação (Ruza, 

2017); pilotos de helicóptero (Medeiros, 2012); enfermeiros (Amorim, 2013); guardas 

municipais (Castro & Merlo; 2011); bancários (Mattos, Merlo & Andreazza; 2019); 

gestores públicos (Elougou Ndinga, 2020) entre outros. Os pesquisadores têm 

estudado o reconhecimento associado a uma multiplicidade de temas, como 

absenteísmo (Molinier, 2013); satisfação (Dejours, Abdoucheli, & Jayet, 1994); 

engajamento e comprometimento (Dejours,1999);   desrespeito e lutas de grupos 

sociais (Honneth, 2003);   valor  e avaliação do trabalho (Lhuillier, 2009);  Identidade ( 

Akremi, Sassi, & Bouzidi, 2009), gestão de pessoas (Brun e Dugas (2007), qualidade de 

vida no trabalho (Ferreira, 2017); Justiça (Brillet, Coutelle & Hulin, 2013), estratégia 

motivacional (Long & Shilds, 2010), desempenho (St-Onge et al., 2005) etc.  Quanto às 

modalidades de práticas ou de manifestações de reconhecimento, sob a ótica dos 

trabalhadores, ele pode ser expresso de várias formas e por diversos motivos: 
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feedback (St-Onge et al., 2005),  elogios pela dedicação, pela excelência do trabalho 

visto como referência (Alves, 2014); ter um serviço diferenciado e ser capaz de realizar 

vários tipos de atividades (Castro, 2010); receber agradecimento dos pacientes e ser 

escolhido para assumir chefias (Traesel, 2008); por prestar um bom trabalho à 

população (Garcia, 2011); pela valorização do esforço do trabalhador por meio do 

salário, dos benefícios e do plano de carreira propiciado pela organização (Piolli, 2010) 

etc. Os principais impactos positivos provenientes das práticas de reconhecimento 

estão associadas com: o sentido do trabalho, o fortalecimento da saúde, a 

consolidação da identidade  (Dejours, 2009);  bem-estar, motivação e satisfação 

(Ferreira, 2008). Todavia, quando o reconhecimento é insuficiente, inapropriado ou 

ausente pode contribuir para  o risco de desestabilização da identidade, de 

adoecimento e de sofrimento, de dependência do reconhecimento e servidão 

voluntária (Dejours, 2011, 2012);  vivências de injustiça, indignação e desvalorização 

(Freitas, 2007) e o surgimento de estratégias defensivas para evitar a doença mental 

(Ferreira, 2011) entre outros. Estudos e pesquisas também evidenciaram fatores que 

impedem o reconhecimento no trabalho como: as relações interpessoais fragmentadas 

(Bendassolli & Soboll, 2011); a competição/individualismo (Martins, 2008); a 

invisibilidade do trabalho (Gernet, 2010); a banalização da violência e da injustiça 

(Dejours, 2006); as resistências hierárquicas ou modos de gestão (Dejours, 2012); as 

estratégias do silêncio e do segredo (Lima, 2011). Devido ao aspecto subjetivo do 

reconhecimento, os tipos de delineamentos metodológicos mais comuns na 

investigação desse tema na literatura brasileira são a pesquisa qualitativa, 

exploratória, com entrevistas individuais ou coletivas (Mattos & Schlindwein, 2015; 

Nogueira & Brasil, 2013) e as clínicas do trabalho (Martins, 2012; Castro & Merlo, 

2011).  Com o método quantitativo, o reconhecimento é analisado como fator de um 

instrumento, como exemplifica o Inventário de Avaliação de Qualidade de Vida no 

Trabalho – IA-QVT - (Ferreira, 2017).  Na literatura internacional, os autores utilizaram 

tanto o método quantitativo (Feys, Anseel & Anseel, 2013; Brillet, Coutelle & Hulin, 

2013) quanto o qualitativo (Elougou Ndinga, 2020; El Akremi, Sassi, & Bouzidi, 2009, 

(Grawitch et al., 2006). Outros detalhes que chamam atenção sobre esse tema são os 

paradoxos encontrados: há autores que relatam o autorreconhecimento (Gonçalves, 

Folfo & Schweitzer, 2018) enquanto que para outros, o reconhecimento só pode vir do 

outro que julga o trabalho e lhe confere valor (Dejours, 1999).  Há ainda situações em 

que as pessoas não se sentem merecedoras do reconhecimento no trabalho 

(Bendassolli, 2012; Andrade, 2016).  Outra questão é o reconhecimento manifestado 

pelo usuário (Souza e Carreteiro, 2019), o que é visto como perigoso porque o cliente 

avalia segundo a satisfação dos resultados obtidos e não sobre o trabalho realizado 

(Molinier, 2013).  Também há aqueles que ressaltam que o reconhecimento dever ser 

só sobre o fazer (Dejours, 1997) enquanto outros aceitam que ele venha pelas 

habilidades sociais no trabalho (Nogueira & Brasil, 2013; Ruza, 2017).  Assim, com base 

no contexto organizacional estudado, as perguntas que nortearão a pesquisa são: 

Como se constitui o processo de reconhecimento no trabalho em uma dada 

organização pública?  Quais são os impactos positivos e negativos do reconhecimento  

no trabalho e sua relação com a qualidade de vida no trabalho? Objetivos: o objetivo 
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geral desse estudo é investigar a relação entre reconhecimento e trabalho no contexto 

organizacional do Detran/DF (Departamento de Trânsito do Distrito Federal) e suas 

repercussões, na percepção dos trabalhadores, sobre a qualidade de vida no trabalho. 

Os objetivos específicos são: identificar as representações dos participantes em 

relação ao trabalho e ao reconhecimento; descrever eventuais práticas de 

reconhecimento existentes no contexto de trabalho; analisar as situações de trabalho 

que promovem ou impedem o reconhecimento no trabalho; compreender a 

contribuição do reconhecimento para a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) e 

analisar o impacto do reconhecimento na mudança de lotação de servidores. Método: 

A pesquisa será realizada no  Detran-DF e  terá como base a abordagem da Ergonomia 

da Atividade Aplicada a Qualidade de Vida no Trabalho (EAA_QVT), (Ferreira, 2017). O 

delineamento da pesquisa será o estudo de caso, que é de natureza exploratória e 

descritiva (Yin, 2010). O método será quantitativo e qualitativo. Após o levantamento e 

análise de dados documentais da organização, a condução da pesquisa será delineada 

em duas etapas interdependentes: Inicialmente, usar-se-á o Inventário de Avaliação de 

Qualidade de Vida no Trabalho (IA_QVT) (Ferreira, 2017) e depois, utilizar-se-á as 

técnicas de grupo focal e de entrevistas semiestruturadas com gestores para 

aprofundar e compreender os resultados obtidos na primeira etapa. Os participantes 

serão os servidores do Detran-DF que quiserem voluntariamente participar da 

pesquisa. Na primeira etapa, todos os servidores poderão participar (método 

censitário) e na segunda etapa, os participantes serão selecionados por quotas com 

base na análise dos resultados da primeira etapa. O IA-QVT é um instrumento de 

natureza quantitativa (escalas psicométricas do tipo Likert, Alfa de Cronbach = 0,94) e 

qualitativa (quatro questões abertas), que utiliza uma escala de 11 pontos (0 = 

discordo totalmente e 10 = concordo totalmente). No caso do Detran-DF, sua aplicação 

será submetida à validação fatorial confirmatória. O IA_QVT possibilita o diagnóstico e 

o mapeamento de QVT em contextos organizacionais com base na percepção dos 

trabalhadores. Quanto ao grupo focal, os sujeitos envolvidos se reúnem e 

desenvolvem uma discussão sobre aspectos de interesse comum, sendo coordenada 

por um/a mediador/a (Bauer & Gaskell, 2002). É uma técnica fundamentada no 

trabalho com grupos que permitirá a obtenção de uma variedade de informações, 

sentimentos e experiências sobre o reconhecimento no trabalho. Com a entrevista 

individual semiestruturada almeja-se obter conhecimento aprofundado das 

percepções dos trabalhadores sobre reconhecimento no trabalho. Esse tipo de 

entrevista se caracteriza pela exploração em profundidade de todos os aspectos 

considerados relevantes para o estudo (Laville & Dionne, 1999). As entrevistas serão 

gravadas e transcritas, se autorizadas. A duração, a quantidade de entrevistas e outros 

procedimentos (ex. local) levarão em conta as condições fornecidas pela organização. 

Os dados do inventário IA-QVT serão tratados com o uso dos aplicativos SPSS e 

IRaMuTeQ (Ratinaud, 2009) para a análise das questões abertas. As entrevistas e grupo 

focal também utilizarão o IRaMuTeQ  que permite diferentes formas de análises 

estatísticas, classificação hierárquica descendente, análises de similitude e  nuvens de 

palavras. Resultados: espera-se que os resultados desta pesquisa produzam subsídios 

empíricos, teóricos e metodológicos tanto para avançar nos conhecimentos existentes 
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sobre a relação trabalho e reconhecimento nos campos da Ergonomia da Atividade 

Aplicada à Qualidade de Vida no Trabalho (EA-QVT) e da Psicologia Organizacional e do 

Trabalho quanto para gerar recomendações de natureza aplicada para dirigentes, 

gestores e equipes multiprofissionais do órgão. 

Palavras-Chave: reconhecimento, trabalho, qualidade de vida no trabalho. 
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Introdução – Os líderes organizacionais são contribuintes cruciais para o sucesso e a 

sobrevivência organizacional (Bormann & Rowold, 2018). Ainda que a liderança seja 

objeto de estudo em diversas áreas, sua definição ainda possui lacunas de integração e 

não é claramente consolidada. Tradicionalmente, a liderança tem sido definida em 

termos de traços de personalidade, comportamentos, influências exercidas e padrões 

de interação com as pessoas, papéis exercidos e autoridade de uma posição 

administrativa e formal (Barbosa et al., 2017; Yukl, 1999). Existe um grande 

questionamento na literatura sobre o papel do líder nos processos de mudança 

organizacional. A compreensão e a prática eficaz da liderança de mudança é 

fundamental nas organizações, e muitos modelos populares de liderança são 

insuficientes para lidar com mudanças constantes, rápidas e complexas (Dumas & 

Beinecke, 2018). Nos estudos sobre mudança organizacional, existe o uso da 

abordagem da liderança transformacional e transacional. Como o próprio nome indica, 

o estilo transformacional de liderança se refere aos comportamentos gerenciais que 

transformam os liderados e os inspiram a ir além das expectativas, transcendendo o 

interesse pessoal pelo bem da organização. O líder acaba se tornando um modelo a ser 

seguido e ganha a admiração, o respeito e a confiança dos liderados. (Avolio et al., 

2009; Fonseca et al., 2015). Líderes transformacionais  aumentam a consciência de sua 

equipe sobre o que é importante, aumentam as preocupações com a realização, a 

auto- atualização e os ideais organizacionais  (Day et al., 2008). Outro estilo de 

liderança é o transacional, que tem como foco a negociação de trocas e o uso de 

recompensas e punições contingenciais baseadas em performance (Avolio et al., 2009; 

Fonseca, A.M; Porto, 2013). Líderes transacionais atendem aos interesses próprios de 

seus constituintes por meio de reforço contingente, positivo no caso de recompensas 

construtivas, elogios e promessas de sucesso dos constituintes no cumprimento de 

compromissos com o líder e/ou o organização(Day et al., 2008), sendo que a 

recompensa contingente envolve a designação de tarefas e o acordo sobre o que 

precisa ser feito com o estabelecimento de recompensas em troca de um desempenho 

satisfatório(Fonseca, A.M; Porto, 2013). Embora haja literatura para apoiar a 

importância do papel do líder na mudança bem sucedida, as conclusões não vão muito 

além de descrições genéricas, mesmo nos estudos que visam obter  ligação empírica 
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entre o comportamento do líder de mudança e o sucesso da mudança (Stilwell et al., 

2016). Neste sentido, a contribuição deste estudo está na análise da validade de uma 

medida do comportamento do líder na (administração) da mudança. Este estudo 

contribui para a consolidação da pesquisa relativa ao processo de implementação da 

mudança, especificamente em torno dos comportamentos demonstrados pelos líderes 

durante a mudança (Stilwell et al., 2016). A implementação de mudanças 

organizacionais é uma das habilidades mais importantes, porém menos 

compreendidas, dos líderes contemporâneos. Inúmeras organizações experimentaram 

melhorias de desempenho menor do que o desejável e reações desfavoráveis dos 

funcionários às mudanças organizacionais necessárias.  Ainda assim, poucos estudos 

empíricos investigaram as reações positivas dos destinatários da mudança 

organizacional, e quando o fazem, objetivam avaliar o sucesso ou fracasso da 

mudança, ou focam em como as organizações se preparam para implementação e em 

como reagem às mudanças organizacionais. (Holten & Brenner, 2015; Jimmieson et al., 

2004; Oreg et al., 2011). É possível identificar habilidades de líderes de mudança que 

associadas positivamente ao sucesso da mudança (Gilley, A;McMillan, H; Gilley, 2009; 

Stilwell et al., 2016), mas apesar da proliferação de inúmeras teorias, modelos e 

abordagens em várias etapas, os líderes continuam sem uma compreensão clara da 

mudança, de seus antecedentes, processos efetivos, ou a capacidade de engajar os 

membros da organização na mudança com sucesso(Armenakis & Harris, 2002; Gilley, 

A;McMillan, H; Gilley, 2009). São necessárias novas referências de práticas da liderança 

na mudança, com bases empíricas para estas questões. Em um cenário organizacional 

dinâmico, novos repertórios de comportamentos podem ser gerados pela adaptação 

do indivíduo a novas realidade (Dumas & Beinecke, 2018). Para avaliar o 

comportamento do líder na mudança, Stiwell (2016) propôs Inventário do 

Comportamento do Líder na Mudança - ICLM , que se destina a investigar 

comportamentos dos líderes de mudança ao  planejar, envolver, fazer e sustentar a 

mudança, e se propõe a medir  percepções de comportamento do líder de mudança e 

do sucesso de mudança em um mesmo instrumento. (Stilwell et al., 2016). O presente 

estudo buscará encontrar indícios de validade de conteúdo, de construto, convergente 

e discriminante do Inventário do Comportamento do Líder na Mudança – ICLM.  

Método – O Inventário de Comportamento do Líder na mudança(Stilwell et al., 2016), 

com coeficiente kappa 0.62 (p < .000), RMSEA ( .075) possui 37 itens, e terá a tradução 

vinculada à adaptação transcultural. Ao adaptar um instrumento, devem ser 

considerados aspectos culturais, linguísticos e contextuais relativos à sua tradução. 

Para a versão brasileira do ICLM, a tradução seguirá as seguintes etapas: (1) tradução 

do instrumento do idioma de origem para o português brasileiro, (2) síntese das 

versões traduzidas, (3) avaliação da síntese por juízes experts, (4) avaliação do 

instrumento pelo público-alvo, (5) tradução reversa, e (6) estudo-piloto (Borsa et al., 

2012).Para avaliar os indícios de validade será realizada a aplicação do instrumento a 

aproximadamente 590 trabalhadores de organizações brasileiras que estejam 

passando por processos de declarados de mudança. Serão realizados os 

procedimentos de análise fatorial exploratória, seguida de análise fatorial 

confirmatória para possibilitar a análise da invariância da estrutura, e outros 
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indicadores de validade e confiabilidade como alfas, variância média extraída e 

confiabilidade composta. Para avaliar a validade convergente e discriminante será usa 

da escala de liderança transacional e transformacional (Fonseca, A.M; Porto, 2013), o 

qual tem como base algumas escalas já existentes no cenário internacional, é 

composta por 22 itens e possui estrutura bifatorial: liderança transformacional (14 

itens e alpha de 0,91) e liderança transacional (8 itens e alpha de 0,74). Os dados serão 

coletados em questionários online, precedidos por um termo de consentimento 

explicando os objetivos do estudo e garantindo o sigilo das informações fornecidas. 

Embora esta pesquisa não seja submetida a um comitê de ética, serão observadas as 

recomendações de ética em pesquisa, em especial quanto à preservação da segurança 

dos respondentes, que participarão voluntariamente. Em todos os casos, a aplicação 

será feita em equipes de trabalho, de forma que o estilo de liderança (predominante) 

de cada gestor possa ser registrado, e as equipes possam ser identificadas 

individualmente. Para esta finalidade, será considerado como equipe, o grupo de 

pessoas subordinada a um mesmo gestor. Serão consideradas equipes com pelo 

menos três integrantes. Para a amostra ser considerada válida, ao menos 50% 

(cinquenta por cento) dos integrantes das equipes devem responder. Resultados 

Esperados – Obter indícios de validade da versão brasileira do Inventário do 

Comportamento do Líder na Mudança tendo como contribuir com o desenvolvimento 

da pesquisa na área, a partir da demonstração de evidências de validade e do 

constructo no contexto das organizações brasileiras, especificamente em torno dos 

comportamentos demonstrados pelos líderes durante a mudança. Contribuir para a 

identificação de comportamentos de líderes durante os processos de mudança no 

contexto brasileiro. 

Palavras-Chave: : liderança, comportamento, mudança 
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Introdução: A Educação Básica tem por finalidade desenvolver o(a) educando(a), 

assegurando-o a formação comum indispensável para o exercício da cidadania, bem 

como meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores (Brasil, 1996). 

Associado a isso, o ambiente escolar, composto principalmente por estrutura física, 

corpo docente, corpo administrativo, práticas escolares e pedagógicas, possui como 

atribuição, propiciar o desenvolvimento intelectual, moral, cognitivo, afetivo e social 

dos(as) estudantes (Silva & Ferreira, 2014). Santos et al. (2018) afirmam que nesse 

ambiente, o(a) docente é considerado(a) o elemento primordial na condução do 

desenvolvimento integral do(a) aluno(a). Nesse contexto, torna-se relevante que o(a) 

docente apresente, além de competências técnicas, competências socioemocionais 

(CSEs). As CSEs são entendidas como um conjunto de conhecimentos, habilidades e 

atitudes essenciais para compreensão, expressão, utilização e regulação eficaz dos 

fenômenos emocionais - que contribuem para o aprimoramento pessoal e profissional 

(Alzina & Escoda, 2007; Gondim et al., 2014). Ademais, as CSEs podem minimizar o 

impacto dos eventos estressores do ambiente de trabalho, fomentar o bem estar e 

estimular o desempenho contextual (Jennings & Greenberg, 2009). Entende-se por 

desempenho contextual as atividades que não são formalmente descritas, mas que 

contribuem para a efetividade na atuação. Como indicadores no âmbito escolar 

podemos citar a promoção de clima para criatividade em sala de aula e a relação 

funcional professor-aluno (Cai & Lin, 2006). Nesse sentido, o desempenho contextual 

tem relação com características motivacionais. A motivação está diretamente 

relacionada a aspectos intrínsecos e extrínsecos que direcionam o indivíduo na busca 

de seus objetivos (Bendassolli, 2012). Diante do exposto, o presente projeto de 

pesquisa tem como objetivo geral, verificar o poder preditivo das CSEs em relação ao 

desempenho docente. A pesquisa é justificada na medida em que as CSEs são pouco 

estudadas especificamente em docentes da educação básica, bem como ao considerar 

que tais indicadores de desempenho contextual podem favorecer o desenvolvimento 

integral dos alunos (Carias, 2020; Cai & Lin, 2006). Para alcance do objetivo geral serão 

considerados dois estudos independentes, porém concatenados. Estudo I. Objetivo 

geral: Testar as propriedades psicométricas da Medida de Competências 

Socioemocionais de Docentes de Ensino Fundamental (EMODOC). Objetivos 



 

150 
Seminário PPG-PSTO 2020 
Março 2021 

específicos: (a) identificar evidências de validade baseadas na diferenciação de escores 

e correlações dos fatores da EMODOC com variáveis sociodemográficas, e (b) testar a 

invariância da estrutura fatorial da EMODOC em docentes da rede de ensino pública e 

privada. Hipótese: Haverá invariância do instrumento para os grupos testados. 

Método: Estudo de corte transversal, com amostra por conveniência (não 

probabilística) com 400 docentes de ambos os sexos, inseridos em instituições públicas 

e privadas de ensino fundamental do Distrito Federal. Instrumentos: (a) Medida de 

Competências Socioemocionais de Docentes do Ensino Fundamental (EMODOC), 

desenvolvida e com evidências de validade apresentadas por Carias (2020) é composta 

por 22 itens em quatro (04) dimensões teóricas, a saber: (i) atitude positiva para o 

trabalho docente em sala de aula, (ii) consciência emocional, (iii) autonomia e (iv) 

regulação emocional e sociabilidade; os itens são respondidos a partir de uma escala 

Likert de 5 pontos; (b) Questionário sociodemográfico, para caracterizar a amostra, 

conterá os itens: sexo, idade, nível de escolaridade, tempo de experiência e instituição 

(pública ou privada). Coleta de dados: Inicialmente o projeto será submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Brasília, para análise de acordo com a 

resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. Posteriormente será solicitada a 

autorização da Secretária de Educação do Distrito Federal e dos gestores das escolas, 

para assim iniciar a coleta de dados com os docentes. A coleta será por meio de 

questionário eletrônico e, ao acessar o link, os participantes serão apresentados ao 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Caso concordem em prosseguir, 

serão apresentados aos instrumentos de pesquisa. Análise de dados: Por meio do 

software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS versão 24) serão realizadas: 

(a) análises de estatística descritiva para caracterizar amostra, (b) análise exploratória 

dos dados para verificar os pressupostos estatísticos, e (c) análises do r de Pearson e 

teste t, para identificar as correlações entre fatores e diferenciação entre grupos de 

respondentes, respectivamente. Por meio do software JASP (versão 0.14.1) será 

realizada a análise fatorial confirmatória multigrupo para testar a invariância da 

estrutura fatorial, considerando-se os seguintes indicadores mediante o modelo de 

equações estruturais: (a) invariância configural, (b) invariância métrica e (c) invariância 

escalar. Para assegurar a qualidade de ajuste do modelo adotará os seguintes índices: 

(a) razão do qui-quadrado por graus de liberdade, (b) índice de ajuste comparativo, (c) 

índice de Tucker-Lewis, e (d) raiz quadrada média do erro de aproximação. Resultados 

esperados e implicações: Espera-se um instrumento com evidências de validade 

baseada na estrutura interna, que possa ser utilizado tanto em amostras de docentes 

da rede de ensino pública quanto privada, contribuindo assim para a expansão de 

pesquisas na temática. Estudo II. Objetivo geral: Testar o poder preditivo das CSEs 

sobre o desempenho docente moderado pela motivação. Objetivos específicos: (a) 

testar a estrutura fatorial dos seguintes instrumentos: (i) Escala de Relacionamento 

Professor-aluno (ERPA), (ii) Escala de Clima para Criatividade em Sala de Aula e (iii) 

Escala de Motivação Multidimensional para o Trabalho (MWMS); (b) identificar em 

que medida as CSEs predizem os indicadores de desempenho, e (c) identificar se a 

motivação modera a relação entre CSEs e desempenho docente. Hipóteses: (a) as CSEs 

de docentes predizem positivamente a percepção dos alunos de haver estímulo do 
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professor à criatividade em sala de aula, (b) as CSEs de docentes predizem 

positivamente a autopercepção de características favoráveis à criatividade por parte 

dos alunos, (c) as CSEs de docentes predizem positivamente na relação professor-

aluno, (d) as CSEs de docentes predizem baixo conflito na relação professor-aluno, e 

(e) a motivação modera positivamente a relação entre CSEs e desempenho docente. 

Método: Amostra por conveniência (não probabilística) composta por no mínimo 100 

alunos de ambos os sexos, inseridos em instituições públicas e privadas de ensino 

fundamental do Distrito Federal e, 100 docentes (da amostra anterior). Instrumentos: 

Os docentes responderão: (a) Escala de Relacionamento Professor-Aluno (ERPA), 

desenvolvida por Pianta (2001) e com evidências de validade no Brasil apresentadas 

por Petrucci et al. (2014) em docentes do ensino fundamental, é composta por 15 itens 

e respondida em escala Likert de 5 pontos; (b) Escala de Motivação Multidimensional 

para o trabalho (MWMS), desenvolvida por Gagné et al. (2014) adaptada e com 

evidências de validade para o Brasil apresentadas por dos Santos et al. (2018), é 

composta por 19 itens e respondida em escala tipo Likert de 7 pontos. Os alunos 

responderão também à Escala de Clima para Criatividade em Sala de Aula, 

desenvolvida por Fleith e Alencar (2005) e com evidências de validade apresentadas 

por Fleith et al. (2011) em alunos do ensino fundamental, é composta por 21 itens e 

respondida em escala Likert de 5 pontos. Coleta de dados: Ocorrerá por meio de 

questionário eletrônico após a concordância dos docentes e responsáveis dos alunos 

mediante o TCLE e, dos alunos mediante o Termo de Assentimento Informado Livre e 

Esclarecido. Análise de dados: Por meio do SPSS serão realizadas análises de estatística 

descritiva para caracterizar a amostra e análise exploratória dos dados para verificar os 

pressupostos estatísticos. Para a aferição das propriedades psicométricas dos 

instrumentos será utilizada análise fatorial confirmatória, realizada pelo software 

Mplus (versão 8.5), além do alfa de Cronbach e a confiabilidade composta para 

aferição da fidedignidade. O teste de modelo preditivo será realizado via modelo 

linear, também por meio do Mplus – serão estimados os coeficientes de regressão, 

sendo eles: a inclinação (b1) e o intercepto (b0). Os ajustes do modelo serão 

analisados por meio do R2, Razão de F e soma residual dos quadrados. Quanto a 

moderação também será realizada via modelo linear - por análise de inclinação 

simples. Serão calculados o Intervalo de Confiança de 95% e estimado o tamanho do 

efeito mediante o d de Cohen. Resultados esperados e implicações: Espera-se que o 

modelo apresente bom ajuste e assim contribua para o mapeamento das variáveis em 

relação as CSEs. Espera-se também que os resultados possibilitem o teste de novos 

modelos, que gere conhecimento teórico e propicie planejamento de estratégias de 

intervenção com foco no processo de ensino-aprendizagem. 

Palavras-Chave: Competências socioemocionais, educação básica, desempenho 

docente.  
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Introdução 

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou que o mundo se 

encontrava sob os efeitos de uma pandemia (WHO, 2020) ocasionada pelo contágio do 

novo coronavírus. As práticas de distanciamento e isolamento sociais foram as 

primeiras ações recomendadas por cientistas e autoridades sanitárias com a finalidade 

de promover esforços no sentido de evitar a propagação de uma doença com elevado 

grau de contágio.  

Considerando que tal medida pode ocasionar a manifestação de alterações no nível 

psicológico-emocional, dado o tempo transcorrido e previsto de isolamento, supõe-se 

que os níveis de estresse na sociedade sejam incrementados com a falta de interação 

social e o confinamento, além do temor do contágio de entes estimados ou de si 

próprio com o vírus SARS-COV2. O decréscimo do poder aquisitivo das famílias, que 

terão poucas oportunidades de continuar seus negócios presencialmente, também são 

fatores que podem influenciar na ativação de diferentes índices psico-fisiológicos 

correlatos seja à ansiedade generalizada, seja as reações fóbicas a um especifico 

evento e/ou estimulo na população geral. Considerando esse cenário, a quantidade e 

qualidade de informações e dados, oscilante entre fontes confiáveis e as assim 

chamadas fake-news, a que se tem acesso pelas mídias sociais e redes informáticas, 

denominada pela OMS como infodemia (WHO, 2020), podem colaborar para um 

aumento da ansiedade em relação à doença, uma vez que o conteúdo dessas 

informações e a forma como elas são divulgadas, podem afeitar de maneira 

significativa saúde mental e o bem estar psicossocial da população em geral (Duarte et 

al., 2020). Alterações dos níveis de ansiedade, seja de trato seja de estado, já foram 

identificadas por estudos precedentes como consequência de informações que os 

pacientes procuraram nas médias sobre a própria doença (Minto et al., 2015).  

Desta feita, faz-se importante, investigar a auto-percepção dos níveis de ansiedade 

junto com as estratégias de enfrentamento (coping), adotadas pela população para 

lidar com essas alterações psico-fisiológicas, durante a ocorrência da pandemia. 

Ressalte-se que essa pandemia é a primeira vivenciada no nível global, em que há a 
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possibilidade de uma efetiva intercomunicabilidade sociocultural e consequente rápida 

divulgação e difusão e de informações, dados e notícias através das médias e da 

internet, principalmente as redes sociais. 

Método 

O estudo objetivará compreender as principais modalidades, por meio das quais a 

população brasileira tem lidado com a restrição das atividades sociais e os efeitos do 

isolamento sobre a condição psicológica das pessoas durante o evento pandêmico 

mais grave do último século (Faro et al., 2020). Busca-se medir os níveis de ansiedade 

de estado através de uma auto-avaliação feita pelos participantes da pesquisa em dois 

momentos desde o começo da pandemia ainda em andamento. 

A pesquisa possui caráter exploratório, quase-experimental, em que será aplicado o 

Inventário de Sintomas de Stress para Adultos (ISSL), (Lipp, 2000) e o Brief COPE 

(Carver, 1997; Pais Ribeiro & Rodrigues, 2004), a fim de conhecer as fases de estresse 

em que se encontram os participantes e as principais maneiras de enfrentamento da 

situação elencadas por estes, de forma eletrônica, mediante plataforma 

surveymonkey. Ao final do questionário, foram adicionadas duas perguntas 

semiabertas para que os participantes pudessem descrever, em três palavras para 

cada, as estratégias que mais auxiliaram e àquelas que preferencialmente 

descartariam no enfrentamento à pandemia. Tais dados serão processados por meio 

do pacote informático IRaMuTeQ, o qual, entre as várias funções, permite de realizar 

uma análise fatorial simplificada, que organiza a interação entre as ocorrências mais 

significativas dentro de uma nuvem de palavras.  

Durante a primeira aplicação dos instrumentos de coleta de dados, por formulário 

eletrônico, ocorrida entre maio a agosto de 2020, foram obtidas cerca de 800 

respostas em processamento de investigação quantitativa e que contemplam 

informações sociodemográficas dos participantes, que servirão como variáveis para 

análise do ISSL e do BriefCope. Nesse primeiro estudo, foi solicitada o envio do e-mail 

pessoal como forma de autorização para uma segunda fase de follow-up, a fim de 

poder realizar uma survey longitudinal, após um ano da primeira aplicação do 

instrumento de coleta de dados. 

Amostra 

A amostra será construída de forma aleatória, selecionando sujeitos com diferentes 

caraterísticas sócio-demográficas e maiores de 18 anos, que estejam cumprindo o 

isolamento social e tenham acesso às informações e aos formulários de forma remota 

via internet. Os sujeitos que não concluírem a pesquisa, sem responder todas as 

questões apresentadas, terão as suas participações descartadas da análise dos dados. 

Considerando a Resolução No 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, art. 1o 

parágrafo único, inciso VII, “não serão registradas nem avaliadas pelo Sistema 

CEP/CONEP: (...) VII pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de situações que 

emergem espontânea e contingencialmente na prática profissional,” (DOU, 2016) 



 

156 
Seminário PPG-PSTO 2020 
Março 2021 

desde que mantido o anonimato dos participantes. Percebe-se a pandemia do 

coronavírus, o isolamento social demandado para evitar o contágio e o impacto 

psíquico oriundo do isolamento, situações espontâneas e contingenciais que 

necessitam de um aprofundamento teórico para auxílio às praticas profissionais junto 

à saúde mental e o bem-estar psicossocial. Portanto, os participantes serão 

comunicados informações claras e completas da pesquisa e pedida a declararão, via 

formulário, a ciência da participação mediante Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

Em um segundo momento, os participantes que optaram por fornecer o e-mail para 

uma reanálise dos dados, serão contatados para o preenchimento do formulário em 

um segundo momento, com o intervalo de um ano entre as duas aplicações. Tal 

medida visa verificar as alterações no humor autodeclarado dos participantes durante 

a pandemia. 

Plano de Análise 

Com os dados obtidos no ISSL, será conduzida, no aplicativo JASP, uma Anova para 

cada um dos quatro fatores investigados pelo inventário (Sem Estresse, Alarme, 

Resistência e Exaustão) a fim de verificar o perfil dos respondentes em cada uma 

destas condições psicológicas. Através da Anova serão analisadas as principais 

características sociodemográficas do questionário, como gênero, idade, indicadores 

socioeconômicos, etc. para verificar diferenças significativas entre as médias de cada 

uma dessas variáveis. Posteriormente, com os dados obtidos no Brief COPE, será 

verificada a média das respostas de cada um dos fatores investigados, em relação as 

variáveis socioeconômicas, por meio de uma nova Anova. Com o suporte do programa 

IRaMuTeQ, será conduzida uma análise fatorial simplificada e, posteriormente, uma 

nuvem de palavras para cada uma das variáveis socioeconômicas investigadas. As 

análises serão realizadas em ambas as fases do estudo, bem como a comparação entre 

as duas etapas de aplicação dos instrumentos da pesquisa.  

Resultados Esperados 

Buscar-se-á investigar a relação positiva entre as variáveis correlatas com fatores de 

estresse, obtidas através do inventário ISSL e as principais estratégias de 

enfrentamento para liderar com essas alterações psico-fisiológicas. Por conta do corte 

exploratório da pesquisa e considerando a absoluta novidade de uma situação 

incógnita, qual a pandemia em andamento, pretende-se demonstrar possíveis 

alterações na percepção da ansiedade de estado entre a primeira e segunda fase do 

presente estudo. Desta forma, será possível identificar fatores que poderiam interferir 

significativamente com a saúde mental e o bem estar psicossocial da população 

brasileira durante esse período; uma situação que se torna ainda mais problematizada 

neste país, onde fatores socioeconômicos, diferencias geográfica e desigualdades 

socioculturais, interferem de forma veemente nas politicas públicas para a 

preservação da saúde e da segurança sanitária nacional. 

Palavras-Chave: Pandemia, coronavírus, saúde mental, estresse, coping 
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A inteligência emocional (IE) é um construto controverso que ainda inspira 

divergências na literatura. O construto tem sido definido sob diferentes abordagens 

teórico-conceituais: na perspectiva de competências socioemocionais, ou da 

inteligência emocional como um construto misto – isto é, composto por mais de uma 

categoria de processo psicológico, ou ainda na perspectiva de habilidades de 

raciocínio. Nesta última abordagem, Mayer, Salovey e Caruso (2000) tentaram provar 

sua cientificidade e incluir a IE em um modelo de inteligências. Tais autores defendiam 

a IE num modelo de quatro fatores, identificados como: percepção das emoções, 

facilitação do pensamento, compreensão das emoções e gerenciamento das emoções 

(conforme proposto pelo teste Mayer-Salovey-Caruso “MSCEIT”, do inglês; Brackett, & 

Salovey, 2006). Contudo, sua inserção num modelo de inteligência só foi proposta 

posteriormente, em 2017, por McGrew, no modelo Cattell-Horn-Carroll (CHC)--ainda 

que relatando baixa confiança. A teoria de inteligência CHC tem sido considerada o 

modelo mais proeminente na literatura. Trata-se de um modelo fatorial de 

concordância da inteligência geral, isto é, goza de relativo consenso, principalmente 

por ter resolvido dois problemas das teorias anteriores: o nível de análise, que foi 

trazido do modelo de três estratos de Carroll e a dimensionalidade da inteligência, dos 

modelos Gf-Gc e de Horn. O primeiro estrato da teoria é composto pela inteligência 

geral, ou fator g. O segundo estrato traz habilidades que ainda podem ser 

pormenorizadas, chamadas habilidades amplas. O terceiro estrato representa 

habilidades a nível de testes de inteligência, que formam as habilidades amplas; estas 

são as habilidades específicas (Schneider, & McGrew, 2012). As primeiras medidas de 

inteligência desenvolvidas pelos autores para avaliação da proposição do CHC não 

inseriram o construto de IE. A Bateria de Testes de Inteligência Woodcock-Johnson, 

atualmente na sua quarta-versão (WJ-IV), foi desenvolvida previamente à inclusão da 

IE e de diversos outros fatores. Apesar do avanço da inclusão, não há registro de 

medidas de IE que se alinhem à proposta do modelo CHC e à proposta da teoria 

Mayer-Salovey. O desenvolvimento de um teste que atenda a esta demanda se faz 

oportuno. Em termos de modalidade de testagem, há mais do que o bastante 

discutido acerca dos benefícios da testagem computadorizada adaptativa (“CAT”, do 

inglês). Estes são desproporcionalmente maiores às preocupações. Do ponto de vista 

estatístico, chama atenção a possibilidade de obter aproximações arbitrariamente 
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melhores da aptidão (isto é, do teta) dos testados. Os demais benefícios, no entanto, 

não são menos importantes: a possibilidade de construção de itens em formato 

inovador; o uso mais eficiente dos itens; a flexibilidade do formato do teste em 

unidades de testagem, isto é, de grupos de itens; a maior confiabilidade dos 

resultados; a eliminação de erros humanos na codificação e correção dos itens; a mais 

rápida geração de resultados; a flexibilização do critério de término do teste (por 

exemplo, com base no erro de mensuração); a maior segurança para vazamento dos 

itens, visto que nenhum candidato chega a ver todos os itens, e os itens são 

apresentados um-a-um (não é possível gravar todos os itens com apenas uma 

fotografia), dentre outros. Tendo em vista os benefícios do CAT e a lacuna teórico-

metodológica introduzida pelos novos desenvolvimentos na literatura de IE, o 

presente projeto de tese tem como objetivo geral a construção de um teste 

computadorizado adaptativo baseado na teoria de Mayer-Caruso-Salovey de 

inteligência emocional (IE), conforme inserida no modelo mais proeminente de 

inteligência, o CHC. A tese está sendo construída com base em quatro manuscritos. O 

primeiro manuscrito trata da organização conceitual e a justificativa do uso da teoria 

de Mayer-Salovey no contexto da teoria CHC. Este manuscrito descreve as fundações 

da teoria, bem como o estado da arte da pesquisa em inteligência emocional, com 

base na seleção de artigos com critério de relevância para área. Espera-se que este 

manuscrito contribua uma melhor conceituação e operacionalização da inteligência 

emocional, conforme o modelo de Mayer, Salovey e Caruso (2016), bem como da 

forma como foi adicionada ao modelo da teoria CHC, e que identifique a lacuna criada 

na testagem psicológica da inteligência emocional. O segundo manuscrito questiona a 

entrada da IE no modelo CHC como um fator de baixa confiabilidade, respondendo a 

adequação da introdução no modelo da forma que foi feita, isto é, como uma 

habilidade ampla. Para garantir que todos os artigos que trouxessem evidências e 

argumentação favoráveis ou contrários ao reconhecimento da IE como fator de 

inteligência, foi utilizado o protocolo PRISM (Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman, The 

PRISM Group, 2009) de condução de revisões sistemáticas. Foram utilizadas as 

palavras-chave “inteligência emocional” e “CHC”, com o operador “AND”, nas línguas 

portuguesa e inglesa. Quando foi possível, a busca foi conduzida em todos os campos. 

Os critérios de exclusão foram: a) não discutir a relação entre CHC e IE, b) não ser um 

relato de pesquisa, revisão, artigo teórico, tese, dissertação ou capítulo de livro, e c) 

não estar no idioma pesquisado. Em um total de 1022 achados, 21 foram examinados 

e apenas 3 apresentaram dados ou argumento que se poderiam se opor à proposição 

da inclusão da IE ao modelo CHC. Os demais estudos apresentaram dados e 

argumentação que apoiam os critérios para o reconhecimento da IE como uma medida 

tradicional de inteligência, isto é, mostraram que: a) a inteligência emocional estava 

consolidada como um conceito operacionalizado em um grupo de habilidades; b) a 

inteligência emocional era correlacionada com outras medidas de habilidades de 

raciocínio e c) a habilidade se desenvolvia com a idade. O estudo de Mayer, Salovey e 

Caruso (2000) propôs exatamente estes três critérios, e mostrou dados que apoiavam 

a argumentação. O terceiro manuscrito apresenta o processo de construção do banco 

de itens para o CAT. Neste manuscrito, planeja-se a execução do procedimento de 
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construção e avaliação de item por 12 juízes. A fim de homogeneizar a prática, os 

juízes receberão um guia descrevendo o procedimento a ser realizado. O guia explica o 

papel dos juízes e contém as informações necessárias sobre o construto avaliado e 

suas quatro dimensões, conforme descrito por Mayer, Salovey e Caruso (2016). Uma 

reunião virtual será realizada para tirar quaisquer dúvidas. Cada juiz será responsável 

por construir itens e avaliar os itens dos seus pares. O critério de aprovação dos itens 

estará atrelado a aprovação de pelo menos 80% (dez) juízes, após a qual o item será 

incluído no banco de itens. Serão construídos 300 itens com base neste procedimento. 

 O quarto manuscrito tem como objetivo avaliar as evidências de validade do 

CAT de IE, por meio da aplicação dos itens por um sistema de aplicação 

computadorizado que será responsável pelo cálculo dos parâmetros necessários para a 

completação do CAT. Similarmente ao procedimento de construção de testes 

tradicionais, esta testagem não gera resultados, uma vez que os parâmetros para os 

itens, bem como os critérios de finalização de teste não são definidos. Para defini-los, a 

meta é a coleta de dados de 500 adultos, apesar de discussões mais recentes acerca da 

contagem de participantes necessários para o cálculo de 3 parâmetros da TRI 

revelarem que mesmo o uso de um participante por item ser o bastante para 

estimativas de qualidade, correlacionando parâmetros gerados com parâmetros 

conhecidos numa simulação ao nível de r = 0,97 (Akour, & Al Omari, 2013). Os itens, 

construídos no manuscrito 3, serão administrados pela plataforma Concerto 

(Universidade de Cambridge, Reino Unido), em local e tempo a serem definidos. As 

análises estatísticas serão realizadas pela própria plataforma, e confirmadas pelo uso 

do pacote ltm (Rizopoulos, 2008) do R (R Core Team, 2020). O modelo de TRI quanto 

ao número de parâmetros será escolhido com base nas estatísticas de ajuste. 

Palavras-Chave: inteligência emocional, Mayer-Caruso-Salovey, Mayer-Salovey, teoria 

CHC, construção de instrumento, CAT, TRI 
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