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Recent events have made it increasingly clear that facts don’t necessarily change
minds. Contrary to what has been proposed by the deficit model of science
communication, people are not empty containers ready to absorb knowledge and
process information unbiasedly. In the era of instant access to information, it is no
longer plausible to say that anti-science views are simply due to ignorance, or an issue
that could be overcome by greater literacy and more widespread diffusion of findings.
Reactions to the Covid-19 pandemic, the anti-vaccine movement, in particular,
underlines the fact that science communication cannot be understood in separation
from the political, social, and cultural context in which it happens. On the contrary, as
proposed by Schirato & Yell (1997), it must be thought of as a process of production
and negotiation of meanings. For this reason, if one aims to effectively communicate
science - or, as suggested by Burns et al. (2003), promote awareness, enjoyment,
interest, and understanding of science -, it is paramount to investigate how audiences
receive and process the scientific message and, more importantly, how it shapes (or
not) their views.
The science of science communication is a blooming field of research that advances
this type of investigation by applying “an empirical approach to defining and
understanding audiences, designing messages, mapping communication landscapes,
and - most important - evaluating the effectiveness of communication efforts” (Kahan
et al., 2017, p.1). Though an inherently interdisciplinary field, this line of research can
greatly benefit from building upon the Social Psychology literature, particularly as it
explores social cognition, attitudes, and attitude change.
The motivated reasoning theory, for instance, has informed many of the recent studies
on science communication, especially those that focus on the rejection of science or
science skepticism - here understood as the “systematic and unwarranted rejection of
science” (Rutjens et al., 2021, p. 1). As proposed by Kunda (1990, p. 480), this line of
research understands that “motivation may affect reasoning through reliance on a
biased set of cognitive processes: strategies for accessing, constructing, and evaluating
beliefs” and that socially-constructed individual traits (such as political ideology,
values, and religion) can help explain science skepticism.
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The cultural cognition of risk framework illustrates this perspective by arguing that
individuals evaluate risks in such a manner to reflect their worldview and preferences
regarding social organization (constructs that could be measured along two continuous
scales ranging from hierarchy to egalitarianism and individualism to
communitarianism). A series of experimental studies have demonstrated that an
individual’s cultural cognition of risk influences their perceptions of HPV vaccine
(Kahan et al., 2010) and of scientific consensus information about various topics
(Kahan et al., 2011).
Motivated reasoning has also been associated with greater susceptibility to heuristic
thinking whenever information aligns with an individual’s ideology (liberal or
conservative) (Kahan et al., 2013). Similarly, Lewandowsky et al. (2013) found that
free-market worldviews are a predictor of the rejection of scientific findings with
potential regulatory implications, while conspiratory ideation is associated with a more
widespread rejection of scientific propositions.
Recent investigations corroborate these findings through the use of traditional
psychometric scales and a more rigorous conceptual approach (including a clearer
distinction between attitudes, values, worldview, ideology, etc.). Kerr and Wilson
(2021) found that ideological attitudes relating to authoritarianism and group-based
dominance (as measured by right-wing authoritarianism (RWA) and social dominance
orientation (SDO) scales) predict disagreement with the scientific consensus in several
scientific domains. Likewise, five conspiracism facets (based on Brotherton et al.'s
(2013) generic conspiracist beliefs scale) have been associated with anti-science
attitudes regarding childhood vaccination, genetically modified food, and 5G networks
(Marques et al., 2013). International comparative research has also demonstrated an
association between spirituality, understood as conceptually different from religiosity,
and science skepticism (Rutjens & van der Lee, 2020).
Cognitive styles and open-mindedness have also been the focus of recent
investigation. While analytical thinking (as measured by Frederick (2005)’s cognitive
reflection test and its variations) has not been consistently associated with science
skepticism (Rutjens & van der Lee, 2020), openness to evidence evaluation and belief
revision (as measured by Pennycook et al. (2020)’s AOT-E) has been positively
correlated with beliefs about anthropogenic global warming.
The overwhelming amount of research on science communication sheds light on the
heterogeneity of science skepticism and the variability of its potential underpinnings.
When considering how this literature can inform communication efforts, however, a
new layer of complexity must be introduced, namely, the message itself. The
combined study of both audiences and messages is crucial to the development of
effective communication efforts that are able “to identify the underlying motivation,
and then to tailor the message so that it aligns with that motivation” (Hornsey &
Fielding, 2017, p. 469).
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The literature has explored different approaches that show varied but promising
effectiveness. Examples include identity affirmation (Kahan et al., 2011), source
credibility (Lupia, 2013), pluralist defense (Kahan, 2012), and scientific consensus
communication (Lewandowsky et al., 2013).
Objectives
In light of all that has been presented so far, this thesis aims to contribute to the
science of science communication debate by investigating two questions: (1) which
individual characteristics are associated with greater skepticism towards science
among the Brazilian population? and (2) what type of message is associated with
greater acceptance of scientific information? Our overarching goal is to build and test a
theoretical and conceptual model of the effectiveness of science communication that
will allow for informed recommendations about how to increase the effectiveness of
messages according to their intended audiences.
Method
Study 1 (Bonafé-Pontes et al., 2021): this was an experimental study (N=1007) in which
we presented 20 (true/false) WhatsApp messages within the context of 5 group chats
of varying political orientations. We found positive correlations between discernment
and CRT and AOT-E scores, along with confidence and use of traditional sources of
information. Negative correlations were found between discernment and political
orientation to the right and satisfaction with the current President.
Study 2 (ongoing as of 2/2021): using data from Study 1 and from Pennycook et al.
(2020), we’ll propose the adaptation and validation of the AOT-E scale in Portuguese. A
series of factor analyses will be performed to assess the instrument’s psychometric
properties and its adequacy for use in the Brazilian context.
Study 3 (ongoing as of 2/2021): this experimental, intergroup study (intended N=700)
will focus on genetically modified (GM) foods. We’ll manipulate three narrative
focuses, namely, person, product, and process. Our dependent variable will be the
difference in the acceptance of GM foods, as measured by a scale (Dixon, 2016)
administered both before and after the intervention. Individual differences measures
will include scientific literacy, attitudes toward science, GM knowledge, eating habits,
AOT-E, and the Generic Conspiracist Beliefs scale. Our data analysis plan includes
exploratory correlations, ANCOVA, and linear regressions.
Further studies (1/2022 onward): we will build upon the findings of our previous
studies to design new experimental investigations that will inform and test our final
model.
For all studies, we expect to advance our objective of creating a model of individual
and message characteristics that influence the effectiveness of science communication
in different subject matters.
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Expected results
As previously stated, these studies will allow for greater insight into which individual
characteristics are associated with science skepticism. Furthermore, they will yield
data on communication strategies that tend to be more effective for particular types of
audiences. Expected results include not only the elaboration of a model of science
communication but also the translation and validation of certain scales that have not
yet been widely adopted in Brazil, such as the AOT-E.

Palavras-Chave: science communication, science skepticism, misinformation, openminded thinking, Covid-19, genetic modification
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Introdução
A ideologia de que a mestiçagem poderia ser uma forma de melhorar a descendência
étnica do povo brasileiro, auxiliou a construir, no Brasil pós abolição, o mito da
democracia racial. Muito embora fosse evidente a desigualdade racial, social e
econômica e sua conotação discriminatória, a elite dominante passou a forjar uma
ideologia de que no Brasil não haveria discriminação racial e que havia oportunidades
iguais para todos os segmentos étnicos (Pinto & Ferreira, 2014). Freyre (2006), em sua
obra Casa Grande e Senzala, destaca o processo de miscigenação como um fator
positivo para se corrigir as distâncias sociais provenientes da sociedade do sistema
escravocrata (Pinto & Ferreira, 2014). O mito de democracia racial bloqueou durante
muitos anos o debate nacional sobre as políticas de “ação afirmativa” e paralelamente
o mito do sincretismo cultural ou da cultura mestiça (nacional) atrasou também o
debate nacional sobre a implantação do multiculturalismo no sistema educacional
brasileiro (Munanga, 2005).
A crença de que no Brasil não há racismo subsidia discursos, posturas e
comportamentos que tendem a dificultar as discussões sobre raça e racismo (Castro &
Abramovay, 2006). A herança pejorativa do regime escravocrata, no que tange às
relações econômicas e, principalmente, ao fato de serem concebidos como
“mercadorias” e, consequentemente, “coisas” no imaginário popular, atribuía à
população negra uma conotação de inferioridade (Machado, 2019).
Na escola, o racismo impõe aos alunos negros uma trajetória mais difícil do que a
imposta ao alunado branco. Os dados coletados pela Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (PNAD), em 2013, mostram que as taxas de analfabetismo no Brasil se
dão mais na população negra e o número líquido de presença dessa população em
escolas brasileiras é menor do que a de brancos, diferença que repercute em todos os
níveis de ensino (infantil, fundamental, médio e superior) e cresce a cada uma dessas
etapas (Moreira-Primo & França, 2020). As questões que envolvem o negro na escola,
como a valorização e o respeito à sua cultura, a diversidade e representatividade nos
livros didáticos, o respeito e a não tolerância a práticas racistas na escola, se
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negligenciadas, podem contribuir, além do sofrimento dos alunos negros, para o
aumento da exclusão em outros espaços sociais (Carvalho, 2020).
Essas vivências impactam a forma como os estudantes negros percebem seus espaços
nas escolas, muitas vezes forçando-os a procurar uma identificação social mais
vantajosa, por vezes de forma inconsciente. Dessa forma muitos estudantes
demonstram uma forte hesitação ao fixar sua identidade, o que permite uma
interpretação sobre a imensa gama de possibilidades que se encontram entre o branco
e o negro, essas categorias classificatórias intermediárias são muito recorrentes, assim
sendo, se apela para uma autoidentificação que seja capaz de classificar o tom da pele,
e surge assim além do termo moreno, o mulato, amarelo, amarelo queimado, bege,
branco, café com leite, cabocla branca e chocolate (Castro & Abramovay, 2006). Por
conseguinte faz-se necessário oferecer referências positivas para esses alunos, ações
que marquem a valorização da cultura afro, trazendo à tona as conquistas e
contribuições do povo negro, o que pode aumentar a identificação social desse grupo,
e impactar positivamente nos índices de racismo.
Um construto importante para obter a redução do preconceito através da hipótese do
contato é o construto teórico que se refere à teoria geral da socialização e teoria da
aprendizagem social (Beelmann, Heinemann, 2014). Para os autores, isso pressupõe
que as experiências sociais, o conhecimento e informações sobre o mundo social e
grupos sociais externos, como conhecimento sobre conceitos relevantes no contexto
de atitudes intergrupo (por exemplo, informações sobre preconceito, valores
democráticos e cultura, diversidade cultural) conduzem as relações intergrupais mais
positivas.
Em uma revisão de 32 estudos sobre intervenções que visavam à redução do racismo
realizadas com crianças pequenas, Aboud et. al. (2012) descobriram que um pouco
menos da metade dos efeitos das intervenções realizadas foram positivos, porém
poucas tiveram efeitos negativos. Para os autores, as intervenções explicitamente
informadas por uma teoria eram mais fortes do que aquelas informadas por boas
intenções, ou apenas implicitamente pela teoria, essas descobertas chamam a atenção
para caminhos promissores para pesquisas futuras, destacando as características das
intervenções que devem ser replicadas e estendidas.
Objetivo Geral
Avaliar o efeito de uma estratégia de intervenção pautada no ensino da cultura
africana e afro-brasileira no fortalecimento da identidade social da criança negra e na
redução do racismo no contexto escolar.
Objetivos específicos
•
Realizar uma revisão sistemática sobre intervenções de redução de racismo e
fortalecimento da identidade de crianças negras.
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•
Elaborar uma intervenção didática pautada no ensino da cultura africana e afrobrasileira
•
Avaliar o efeito da intervenção pautada no ensino da cultura africana e afrobrasileira no aumento da identificação racial positiva entre crianças negras
•
Avaliar o efeito da intervenção pautada no ensino da cultura africana e afrobrasileira na redução do preconceito racial entre crianças brancas
•
Método
Para alcançar os objetivos, a pesquisa será dividida em etapas, resumidas a seguir.
Na primeira etapa será conduzida uma revisão sistemática da literatura sobre o uso de
intervenções no contexto escolar para a redução do preconceito racial e para o
aumento a identidade negra. Serão realizadas buscas nas bases de dados Ebsco e
Scielo com os termos chave “Intervention”, “Racism”, “Social identity”, “School” e
“Intervenção”, “Racismo”, “Identidade Social”, “Escola”. A busca será limitada aos
últimos dez anos (2011 a 2021). Para a condução da revisão será utilizada a
metodologia PRISMA. Essa etapa objetiva levantar informações sobre estratégias de
intervenções exitosas dentro do contexto do preconceito racial, que poderão ser
adaptadas ao contexto no qual essa intervenção ocorrerá.
Em uma segunda etapa, será elaborada a intervenção a partir da experiência de
intervenções prévias (Aboud et al., 2012), obtidas através da revisão sistemática será
elaborada, juntamente com um levantamento de elementos da cultura afro-brasileira
e africana que possam ser trabalhados em sala de acordo com o enquadramento
teórico metodológico da intervenção. Essa etapa será auxiliada por uma pedagoga,
que contribuirá para avaliar o caráter didático das intervenções planejadas.
Posteriormente, o material construído passará por um pré-teste com 5 professores do
Ensino Fundamental 1, para avaliar sua adequação para os estudantes alvo e sua
didática, e com 5 estudantes com idades entre 8 e 9 anos para validação semântica da
intervenção.
A quarta etapa consistirá na realização da intervenção. A intervenção será conduzida
em oito encontros, sendo dois por semana, com 45-50 minutos de duração. Espera-se
contar com a participação de 60 crianças com idades variando entre 8 e 10 anos,
divididos em dois grupos, sendo um grupo que irá receber a intervenção (grupo
experimental) e um grupo controle que será exposto a aulas de conteúdos não
relacionados com o tema da intervenção. No primeiro e último encontros, os
estudantes irão responder aos seguintes instrumentos: Escala de Preferência e
Autoidentificação Racial para mensurar o nível de autoidentificação com a cor da pele
e de preferência racial, proposto por Batista (2014); Uma versão adaptada da Escala de
Auto-Estima de Rosemberg (1965); Medida de Atitude racial de Resposta Múltipla
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(Doyle & Aboud, 1995) para obter índices separados de atitudes dos participantes em
relação a crianças alvo negras e brancas
Para ter acesso aos participantes da pesquisa, a mestranda entrará em contato com a
instituição, mediante uma Carta de Anuência para a realização da pesquisa. Tendo em
vista o atual contexto pandêmico a intervenção está prevista para ocorrer no segundo
bimestre de 2022, data em que espera-se que as aulas estejam ocorrendo de forma
presencial. Porém, caso as aulas sigam na modalidade remota a intervenção será
adaptada e realizada com os estudantes através da plataforma Google Meet. Os
responsáveis pelos voluntários que participarem da pesquisa deverão ler e assinar o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), segundo recomenda a Resolução
466/12 e a Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde.
Resultados esperados
Pretende-se levantar informações de forma sistemática a respeito do que já foi
produzido na academia a respeito de intervenções antirracistas e que visem o
fortalecimento da identidade de crianças negras. Para, a partir de então, elaborar uma
intervenção antirracista a partir dos pressupostos do ensino da cultura africana e afrobrasileira. E analisar os efeitos da intervenção após sua aplicação em contexto escolar.
Espera-se que os resultados desse estudo colaborem com docentes no combate ao
racismo e que ofereça às crianças negras uma escola mais acolhedora, mais atenta às
suas questões e necessidades. Anseia-se também por impactos teóricos no campo de
intervenções antirracistas, visto que são encontrados poucos estudos desenvolvidos e
aplicados no Brasil. Ao impactar as escolas é possível impactar também a sociedade,
pois crianças menos racistas e crianças negras com uma maior identificação positiva
com seu grupo irão construir uma sociedade com maior consciência racial e,
consequentemente, menos racista.

Palavras-Chave: Racismo, escola, intervenção, identidade social, preconceito.
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Nome do(a) aluno(a): Bruna Thaís de Oliveira Souto
Título do Projeto:
A TRANSFERÊNCIA NA CLÍNICA PSICANALÍTICA COM TRABALHADORES EM
ADOECIMENTO
E-mail: bruna.souto@unb.br
Nível: Mestrado
Orientador(a): Ana Magnólia Mendes
Linha de Pesquisa: Comportamento, Trabalho e Organizações
Introdução: Este estudo trata da transferência enquanto dispositivo clínico na clínica
psicanalítica com trabalhadores em adoecimento. Parte do pressuposto da potência
deste dispositivo enquanto mobilizador da perlaboração (Laplanche e Pontalis, 1996)
acerca do sofrimento do paciente e seus possíveis destinos. Este sujeito escutado, que
muitas vezes abriu mão do seu desejo, de seu saber-fazer para “dar conta” do desejo
do Outro, já tendo preterido seu saber para agir no fazer dessa voz tirânica, supõe que
reside no clínico que o escuta o conhecimento sobre si e por consequência o
recaminho para o seu fazer. O paciente a todo momento evoca o trabalho do e para
clínico para assim se reinventar enquanto trabalhador e sujeito. A transferência seria
então o veículo que transporta o sujeito nesta caminhada. A transferência, foco
principal desta pesquisa, é descrita por Freud (1912) de maneira muito simples como
uma atualização do amor. A mesma é inicialmente conceituada como uma atualização
dos amores infantis na atualidade e, por isso, é revivida também no setting
terapêutico. A psicanalista Marion Minerbo (2012) em seu livro “Transferência e
Contratransferência” traz a afirmação traduzida do psicanalista francês Neyraut
(1974/2008) de que “a transferência é o quiproquó do inconsciente”. A autora traduz a
expressão quiproquó como muito mais do que uma “confusão” ou um “engano” do
inconsciente. Pela tradução da própria autora, o quiproquó (em latim quid pro quod)
seria uma tomada do “aqui no lugar de lá, agora no lugar de então”. Deste modo, a
transferência se apresenta como essa sobreposição de presente e passado que ocorre
ao ouvirmos analiticamente o discurso do paciente. Na prática clínica, ainda que o
discurso diga sobre o lá, ele se situa também sempre no aqui e é nesse aqui que se
busca atuar com e na transferência a fim de interpretar e “modificar em profundidade
toda a estrutura psíquica cujo funcionamento origina e mantém aqueles sintomas”
(Mezan, 1996, p. 98). A transferência pode ser então entendida como o contexto em
que a análise ocorre. O espaço ficcional em que os afetos atuam e se atualizam pela
fala. Podemos dizer que sua natureza é sempre de uma aposta, um investimento
afetivo baseado na suposição que o sujeito faz de que aquele outro que o escuta o
oferecerá respostas sobre si e sua angústia. Este outro “escuta-dor” tenta nomear esse
afeto ou relacioná-lo a uma cadeira de significantes comum ao sujeito escutado, e este
processo permite que o sujeito seja reconhecido e possa se re- singularizar. É
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transferencialmente que o sujeito se desloca, se defrontando com seu desejo, o
trabalhar e as demandas do trabalho capitalista colonial ao qual está inserido. Se é a
transferência que possibilita que o sujeito se depare com seu desejo, será também
por/com ela que ele se deparará com sua impossibilidade de realização e a
necessidade de aceitação e ressignificação da castração. Ao nos aprofundarmos no
cenário que do trabalho no Brasil, o que se percebe é a investida do discurso
capitalista na promessa (perversa) de que a felicidade virá pela produtividade e pela
satisfação completa do que supostamente seria o desejo do indivíduo- trabalhador.
Esta produtividade, no entanto, é relacionada a produzir para um Outro e não a ser
produtor enquanto sujeito capaz de tal feito. Produzir para o Outro numa tentativa de
conquistar seu amor – que nunca virá! - é um caminho certo para levar o indivíduo à
servidão voluntária e possivelmente ao adoecimento. Na batalha contra o desamparo
que poderia ser provocado por não atender as demandas do Outro vale tudo, inclusive
o investimento desenfreado nas prescrições, a normopatia, o esgotamento, o
adoecimento físico e mental e outros sofrimentos relacionados ao trabalho. Soma-se a
isto, as investidas neoliberais de individualização e despolitização de problemas sociais
por meio da ideia de que através da proatividade, do mérito pessoal e do esforço
contínuo (e infinito) estes problemas podem desaparecer ou se tornar irrelevantes. Ou
seja, o sujeito que antes estava vulnerável em decorrência de injustiças sociais agora é
também culpado por sua realidade em função de sua inércia ou falta de iniciativa
empreendedora de/sobre si mesmo. É neste sentido que a clínica do trabalho por meio
de uma escuta, que é sempre arriscada, mas também política, se torna potencialmente
politizante. Objetivos: A aposta desta pesquisa é que o afeto (por meio da
transferência) é capaz de circular o sujeito da posição de sujeito invocado para sujeito
invocante, nesta posição em que o desejo trabalha e que o sujeito pode, enfim, não
dar conta de tudo e se permitir ser sujeito de fala. Analisar este dispositivo é buscar
entender a via por onde se opera a mudança de posição deste trabalhador em
adoecimento. Método: A coleta de dados será realizada com base em quatro técnicas:
observação livre, observação sistemática, análise documental e entrevista individuais
semi-estruturadas. O campo dessa pesquisa se dará nos atendimentos realizados no
projeto de escuta clínica do trabalho realizado desde 2015 na Universidade de Brasília
(UnB). Este projeto envolve pesquisa e formação profissional em Psicologia do
Trabalho e visa o atendimento de trabalhadores com queixas de sofrimento e/ou em
adoecimento com relação ao trabalho ou ausência dele (desemprego), além de casos
de assédio moral, depressão, burnout, acidente de trabalho e readaptação
profissional. Mendes (2018) atua numa proposta de Psicopatologia Clínica do Trabalho,
que se fundamenta na Crítica Social e na Psicanálise lacaniana, portanto, Marx, Freud e
Lacan são autores que trazem contribuições indispensáveis para esta proposta. Em
virtude da pandemia da COVID-19, os atendimentos clínicos e supervisões de caso
passaram a ocorrer de forma virtual, por meio de videochamada ou chamada de voz,
no entanto, se manteve tanto a proposta de investigar como são articulados os
sofrimentos psíquicos e as condições de trabalho que os produziram quanto os
dispositivos clínicos empregados nos atendimentos do projeto, que são os mesmos da
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psicanálise: a transferência, a interpretação e o trabalho do clínico e do supervisor. Se
iniciará com um período de aproximadamente três meses de observações livres das
supervisões clínicas, a fim de se selecionar os casos que serão analisados nas etapas
seguintes. Serão selecionados um ou dois casos (1) que ainda estejam em atendimento
e que, portanto, possam ter seu desenvolvimento acompanhado ao longo da pesquisa
e (2) nos quais a transferência clínico-paciente esteja mais estabelecida, de forma a
permitir uma articulação entre os dados e a teoria. Em seguida, será realizada a
observação sistemática dos casos selecionados pelo mesmo período. Após cada sessão
de atendimento realizada no projeto, o clínico produz três documentos. São eles, o
Memorial da sessão, onde a narrativa do paciente, a interpretação e elaboração
ocorridos no atendimento são relatados; o Diário do Clínico, em que se registra os
afetos mobilizados pela escuta e possíveis interpretações para o caso; e o Diário da
Supervisão, onde se relatam os pontos levantados nos encontros semanais de
supervisão, sejam eles realizados pelo supervisor ou pelos pares. A terceira etapa será
a análise documental destes materiais produzidos, que se encontram armazenados no
drive do projeto. O objetivo desta etapa é percorrer, por meio da produção
documental do clínico, o caminho já trilhado em conjunto pelo analisando, o estagiário
que o atende e o coletivo de supervisão. E na quarta etapa serão realizadas entrevista
com os estagiários clínicos dos casos atendidos. As entrevistas serão semi-estruturadas
e buscarão, junto a quem de fato vivenciou a experiência da transferência, um maior
detalhamento da ocorrência e manejo deste dispositivo, bem como, atuarão como
uma possibilidade de sanar questões referentes ao caso que porventura tenham ficado
em aberto nas etapas anteriores. O processo de análise da dados se baseará na análise
de conteúdo proposta por Bardin (2011), especialmente através da análise da
enunciação, uma vez que este procedimento entende o discurso como um processo e
não apenas um dado. A enunciação propõe-se então como um processo de
comunicação em constante elaboração e, no caso deste estudo, de perlaboração.
Convém ressaltar que a análise da enunciação vem sempre precedida de uma etapa
análise temática, ou seja, o processo de análise de dados ocorrerá num primeiro
momento numa segmentação temática do tema de interesse e em seguida ocorrerá a
análise discursiva do que foi enunciado pelos participantes. Se mapeará então o
percurso cronológico dos eventos transferenciais levantados pela pesquisa, a fim de se
identificar e analisar o caminho clínico-afetivo percorrido por analista e analisando.
Quanto aos cuidados éticos, os trabalhadores assinam Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (TCLE) no ato da busca pelo atendimento e o projeto foi aprovado pelo
Conselho de Ética da Universidade de Brasília, Plataforma Brasil nº
49245615.9.0000.5540. Se garantirá ainda a confidencialidade e o sigilo quanto à
identidade dos trabalhadores e dos clínicos do projeto. Resultados esperados e
implicações: Trata-se de pesquisa exploratória que buscará compreender a atuação da
transferência enquanto dispositivo clínico na clínica psicanalítica com trabalhadores
em adoecimento, bem como mapear seu manejo e a relação deste com as supervisões
clínicas. Pretende-se, portanto, lançar luz sobre um tema caro à psicanálise, porém
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ainda pouco explorado dentro do contexto desta clínica com trabalhadores em
adoecimento.
Palavras-Chave: Clínica psicanalítica do trabalho, transferência, saúde do trabalhador
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Nome do(a) aluno(a): Carla Itzuri Guerrero Frausto
Título do Projeto:
Trabalho precário de uma amostra da população de Guanajuato, México.
E-mail: ci.guerrerofrausto@ugto.mx
Nível: Mestrado
Orientador(a): Katia Elizabeth Puente Palacios
Linha de Pesquisa: Organizações e Trabalho.
Introdução: O tema deste projeto de pesquisa é o trabalho precário em Guanajuato,
México. O trabalho precário é um tópico muito estudado no mundo, mas no Mexico
tem sido pouco estudado. Existem várias definições do que é o trabalho precário. O
concepto foi utilizado pela por primeira vez pela OIT em 1974 e foi definido como a
“instabilidade dos trabalhadores pela ausência de condições decentes no trabalho”
(Barattini, 2009, pp.3). Também é definido como um problema que causa
vulnerabilidade em consequência das condições de trabalho e que leva as pessoas ter
instabilidade. O conceito começou a ter relevância no México após da década de 1980
e fazia referência na redução dos salários, desproteção social progressiva e a falta de
flexibilidade nos contratos laborais de acordo com Martinez et al (2019).
Outra definição referida por Martinez et al (2019) “A precariedade laboral é uma
condição, um fenômeno emergente, uma forma de estar no mundo vinculado com a
perda e debilitamento dos vínculos sociais de integração e proteção social” (p. 116).
O objetivo principal deste projeto é desenvolver uma pesquisa que permita descrever
a situação atual de uma amostra da população mexicana enquanto ao trabalho
precário, além das diferenciações que existem de acordo com o gênero das pessoas
(diferenças nos trabalhadores masculinos e femininos) e assim mapear o impacto que
essa variável tem na satisfação na vida das pessoas. De acordo com Martinez et al
(2019) o fenômeno de precariedade laboral tem aumentado nos últimos anos no
México e também o interesse dos pesquisadores por verificar o impacto que tem este
fenômeno na população. Segundo Martinez et al (2019) o problema de precariedade
laboral é integrado por várias situações que fazem que os trabalhadores careçam de
condições dignas de trabalho, que são as seguintes: insuficiência salarial, redução de
acesso a leis de proteção laboral, ausência de proteção social e formalidade nos
contratos de trabalho.
Segundo Martínez et al. (2019) o problema de precariedade laboral não é focado
somente na ausência de contrato de trabalho, pois também abarca outras questões
importantes como a ausência de controle por parte do governo na regulamentação
laboral, ausência de legislações e regulamentos e proteção social para os
trabalhadores, assim como a insuficiência salarial. Neste projeto de pesquisa pretende-
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se fazer um diagnóstico de todas as questões que existem e fomentam o trabalho
precário no México.
Existem evidencias de que índice de precariedade laboral no México é diferente entre
homens e mulheres e segundo de Rubio (2010), quem realizou um estudo de
precariedade laboral por gênero nos anos 1995 – 2010 os homens tinham maior nível
de precariedade no trabalho, mas o indicador dos homens tinha tendência a melhorar
e o de as mulheres não. Além dos estudos que falam das diferenças no nível de
precariedade no trabalho por gênero, recentemente em um estudo de viabilidade
realizado, foi possível observar essas disparidades e espera-se que neste estudo
podam se fazer um diagnóstico mais exato.
Por outro lado, a satisfação na vida é definida como um estândar apropriada de vida
no qual estão involucrados diversos fatores sociais, culturais e também laborais, de
acordo com Cernas et al (2017).
Por tudo o mencionado anteriormente este projeto está focado em estudar o trabalho
precário de uma amostra representativa no Mexico pois é um tema relevante que tem
sido pouco estudado, mas que tem um impacto muito grande em toda a população a
como é mencionado por Martinez et al (2019) é um conceito chave para o analises das
transformações atuais das sociedades capitalistas, e que agora tem sofrido de algumas
mudanças com o passo do tempo devido a globalização e outras questões como a
atual pandemia.
Na atualidade existe um alto índice de trabalho precário em México, de acordo com
cifras do INEGI (2021) a precarização tem aumentado devido ao aumento do trabalho
informal, isso leva a refletir sobre a importância desse tópico e como o estudo poderia
ajudar para conhecer a situação atual da população estudada em questões de trabalho
precário e assim descrever a situação do trabalho precário no México e as
diferenciações que existem de acordo com o gênero da população.
Objetivos: O projeto tem como objetivos mapear o nível de trabalho precário que
existem atualmente em uma amostra de trabalhadores do estado de Guanajuato,
México e fazer uma comparativa da situação de acordo com o gênero assim como a
relação que tem com a satisfação das pessoas na vida. De acordo com Sánchez et al.
(2011) as condições de trabalho são um dos indicadores mais importantes que
determinam a satisfação na vida das pessoas.
Método: Para atingir o objetivo deste estudo, será realizado um estudo empírico que
consta de várias etapas, a primeira delas é a revisão de literatura do trabalho precário
e a relação que existem com a satisfação na vida, assim como a diferenciação dessa
problemática social de acordo com o gênero das pessoas. Neste estudo a população
alvo serão pessoas do estado de Guanajuato no Mexico, que se encontrem em idade
produtiva e/ou laborando atualmente e que contem com educação básica. É
importante remarcar que a população que será estudada deverá encontrar-se
laborando no estado de Guanajuato que é onde será desenvolvida essa pesquisa.
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Neste trabalho se tem especial interesse em desenvolver essa pesquisa nesse estado
pois a nível nacional o estado é o primeiro lugar em inversão estrangeira e criação de
empregos, mas seria relevante verificar o nível de precariedade nesses empregos.
Para este estudo será utilizado um método quantitativo no qual se fará uso de uma
escala de medição do trabalho precário que foi desenvolvida no Brasil e que atende os
requerimentos para que seja de utilidade na recolecção de dados. A escala contém 21
itens e tem uma escala de repostas de 1 a 5 no qual os participantes podem avaliar as
perguntas com um rango de “nada” até “totalmente”, de acordo as características e
experencias do seu trabalho atual. Enquanto a satisfação na vida será utilizada a escala
de Diener que é de tipo likert de 7 pontos onde é possível conhecer o nível de
satisfação das pessoas.
Neste trabalho se terão amostras de homens e mulheres e para fazer uma comparação
entre esses dois grupos e se fará uso de uma análise inferencial e testes de T Student.
Neste projeto espera-se encontrar informação relevante referente as diferencias no
nível de precariedade no trabalho com relação ao gênero, primeiramente medir as
diferencias que existem na questão do gênero, e se é uma variável que pode ser de
impacto positivo ou negativo nas condições dos trabalhadores, assim como a relação
que tem com a satisfação na vida das pessoas.
Também espera-se que este trabalho de investigação possa trazer evidências e
informação relevante referente ao nível de precariedade no trabalho e a relação que
existe com o gênero e com a satisfação na vida, no Estado de Guanajuato, Mexico,
além de que esses dados sejam evidencias relevantes que ajudem a outras pessoas
interessadas no tópico, (governo, instituições de ensino, etc.).

Palavras-Chave: Trabalho precário.
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Nome do(a) aluno(a): Clarissa Leão Bonatti
Título do Projeto:
GESTÃO DO CONHECIMENTO EM EQUIPES DE TRABALHO
E-mail: clarissabonatti@gmail.com
Nível: Doutorado
Orientador(a): Katia Puente-Palacios
Linha de Pesquisa: Comportamento, Trabalho e Organizações
Introdução: Tendo em vista a valorização do conhecimento como ativo organizacional,
há crescente interesse de acadêmicos e práticos por operacionalizar os processos das
organizações que se relacionam com os conhecimentos organizacionais. A Gestão do
Conhecimento (GC) se configura como importante área nesse contexto. Existem
diversas definições sobre GC que se resumem na alavancagem do conhecimento
empresarial de forma a aumentar a vantagem competitiva. Trata-se, portanto, de um
conceito tradicionalmente abordado no nível organizacional. Esse conceito pode ser
operacionalizado por práticas, definidas como ações da gestão organizacional voltadas
para a produção, retenção, disseminação, compartilhamento e aplicação do
conhecimento (Batista, 2004). Pode ser operacionalizado também por seus processos,
resumidos por Gao et al. (2018) em: armazenamento de conhecimento, transferência
de conhecimento, aplicação de conhecimento e criação de conhecimento. Assim, as
práticas e os processos de GC são estimulados nas organizações com o objetivo de
ampliar a disponibilização do conhecimento, a fim de que possa ser utilizado em suas
atividades. Observa-se, na literatura de Psicologia Organizacional, um reconhecimento
da aprendizagem no trabalho, do desenvolvimento de competências e da própria GC
como importantes campos de pesquisa, visto que as rápidas mudanças econômicas e
sociais modificam a forma de aprender no trabalho (Evans & Kersh, 2015). Percebe-se,
nesse reconhecimento, a necessidade de compreender melhor os fatores que
contribuem com o avanço do conhecimento em empresas, tanto abordando práticas e
processos de GC, quanto abordando aprendizagem na organização em seus diversos
níveis. Partindo da premissa que uma organização aprende a partir das interações que
ocorrem entre indivíduos que geralmente estão situados em equipes, a forma de
trabalho dessas equipes pode influenciar positivamente na efetividade da organização.
Sendo assim, o aprendizado das equipes é um recurso para a manutenção de alta
competitividade da organização (Bresó et al., 2008). Ao se falar de aprendizado
coletivo, não há consenso sobre a definição de aprendizagem no nível meso. Para esse
estudo, será utilizada a definição de Bresó et al. (2008) que operacionalizam a
aprendizagem de equipes como um conjunto de comportamento e atividades que
ocorrem regularmente em uma equipe e que favorece a aquisição e o
desenvolvimento de competências. Van Den Bossche et al. (2006) desenvolveram um
modelo considerando que esses comportamentos, antecedidos por crenças sobre o
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contexto, impactam no compartilhamento de cognições e resultam em uma maior
efetividade de equipes. Assim, torna-se importante compreender variáveis de contexto
que favorecem o surgimento de comportamentos de aprendizagem de equipes. Nesse
ponto, um clima da equipe favorável à aprendizagem seria um importante preditor de
participação em atividades de aprendizagem e comportamentos de inovação (Nikolova
et al., 2014). Um segundo elemento que pode influenciar os comportamentos de
aprendizagem nas equipes é a adoção de práticas formais de gestão do conhecimento.
Apesar da literatura de GC e de aprendizagem terem se desenvolvido de forma
paralela, há similaridade entre elas. Observa-se a aproximação do conceito de
comportamentos de aprendizagem de equipes, que envolvem construção e coconstrução de sentido, com a definição do processo de compartilhar, descrita como a
troca de conhecimentos entre os membros com o objetivo de juntar fontes diversas e
manipulá-las para uma nova estrutura de conhecimento (Gao et al., 2018). Assim,
espera-se que a adoção de práticas de GC aumente os comportamentos de
aprendizagem nas equipes. Os processos de GC e um ambiente favorável à
aprendizagem favorecem a construção de cognições compartilhadas, dentre elas o
sistema de memória transacional (SMT - variável critério no estudo), que, conforme
Lewis (2003) tem o foco em utilizar e integrar as especialidades distribuídas na equipe,
o que o torna um conceito especialmente apropriado para a compreensão de como as
equipes podem otimizar o valor do conhecimento individual. Há autores que resumem
o SMT em conhecimento sobre quem sabe o quê (ex. Nawata, Yamaguchi e Aoshima,
2020). Contudo, essa definição ignora a natureza dinâmica do funcionamento do SMT
(Lewis e Herndon, 2011). Wegner et al. (1985) defendem que o SMT é formado por
dois componentes: um estrutural, que consiste no mapa mental da localização das
expertises, e um processual, relacionado a adquirir, codificar, armazenar e recuperar
informações. As abordagens mais atuais do SMT tendem a utilizar uma perspectiva
com foco no processamento de informações grupais para compreender como o
conhecimento é distribuído e combinado na equipe. Tradicionalmente o SMT é
mensurado, portanto, por três dimensões: Especialização; Coordenação das Tarefas e
Credibilidade (Lewis, 2003). Ressalta-se que a memória transacional é um fenômeno
de nível grupal, que não pode ser observada sua ocorrência no indivíduo, visto que se
manifesta em processos entre os indivíduos. Apesar de os benefícios do SMT, há ainda
lacunas sobre como ele é formado. Dentre os antecedentes já estudados está
experiências compartilhadas (Ren & Argote, 2011). Assim, esse estudo investiga como
as variáveis de adoção de práticas de GC, clima para aprendizagem e comportamentos
de aprendizagem nas equipes moldam o SMT. Cabe observar também a influência de
características de conhecimento exigidas para o trabalho (relacionadas à
complexidade, processamento de informação, solução de problemas e especialização)
na formação do SMT, visto que, a depender do conhecimento exigido para a realização
das tarefas, não há necessidade da formação de um sistema de memória transacional.
Ou seja, mesmo em equipes que adotam comportamentos de aprendizagem, o SMT
não se formaria em determinados casos, dado que o conhecimento necessário para
aquele tipo de atividade não demanda o desenvolvimento de tal sistema. Assim,
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defende-se que essas características podem moderar a relação entre os
comportamentos de aprendizagem e o sistema de memória transacional. Objetivo:
Investigar a influência da adoção de práticas formais de gestão do conhecimento e do
clima para aprendizagem na formação de um sistema de memória transacional, sendo
essa relação mediada parcialmente pela promoção dos comportamentos de
aprendizagem. Espera-se, também, uma moderação das características do
conhecimento na relação entre os comportamentos de aprendizagem de equipes.
Método: O estudo será realizado com empregados de uma empresa pública. Para
testar o modelo proposto, priorizou-se instrumentos já construídos e com evidências
de validade em estudos anteriores que meçam os conceitos propostos. Para
mensuração das características de conhecimento no desenho do trabalho, pretende-se
utilizar a dimensão do Work Design Questionnaire adaptado para o Brasil por BorgesAndrade et al.(2019), que possui quatro subcategorias: complexidade do trabalho
(α=0,88), processamento de informação (α=0,85), solução de problemas (α=0,87) e
especialização (α=0,85); para comportamentos de aprendizagem de equipes, será
utilizada a escala de comportamento de aprendizagem em equipes, de Barouh e
Puente-Palacios (2015) que é composta por 9 itens e tem estrutura unifatorial
(α=0,86). Para clima de aprendizagem, será utilizada versão traduzida e adaptada da
escala de Nikolova et al. (2014), composta por 9 itens em 3 fatores: Facilitação da
aprendizagem (α=0,89), Valorização da aprendizagem (α=0,84) e Evitação de erros
(α=0,75). Para medir o sistema de memória transacional, tanto seu componente
estrutural quanto sua manifestação, serão utilizadas as escalas traduzidas e adaptadas
de Nawata et al. (2020) e Lewis (2003). Ainda não foi definido o instrumento para
mensuração de adoção de práticas de GC. A coleta de dados será realizada por meio
de envio de questionários eletrônicos às equipes com os instrumentos de clima para
aprendizagem, comportamento de aprendizagem das equipes e SMT. Aos gestores,
será enviado questionário sobre práticas formais de GC e características do
conhecimento. Os questionários estarão vinculados ao código da unidade para
posterior agregação e emparelhamento. Para a análise dos dados, os instrumentos
passarão por análise fatorial e as relações serão testadas por meio de regressões
múltiplas e modelagem por equações estruturais. Resultados esperados e implicações:
Espera-se corroborar, com dados empíricos, o modelo predito. A importância desse
estudo se dá pelas suas implicações conceituais e práticas, visto que compreender
variáveis contextuais que impactam na otimização da utilização do conhecimento da
equipe, relacionando-as com processos grupais, traz subsídios para a aplicação prática
com vistas a melhora da efetividade dessas equipes. Em um contexto de constantes
mudanças, a alavancagem do conhecimento coletivo é fundamental para a
sobrevivência de equipes e organizações. Nesse estudo, pretende-se investigar como
os comportamentos de aprendizagem nas equipes são influenciados por variáveis
contextuais e como eles impactam na formação de um sistema de memória
transacional. Assim, os resultados poderão ser utilizados para direcionar práticas
voltadas ao aprimoramento do conhecimento coletivo. Já para a área acadêmica, esse
estudo, além de investigar a GC no nível meso, agrega conceitos à literatura de GC que
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já estão sendo estudados na área de comportamento organizacional, de forma a
compreender melhor os processos de aquisição, criação e transferência de
conhecimento dentro das equipes. Além disso, a investigação sobre a influência dos
processos de aprendizagem grupal sobre o sistema de memória transacional contribui
para compreender a dinâmica envolvida na formação de cognições compartilhadas.
Palavras-Chave: Aprendizagem, Gestão do Conhecimento, Memória Transacional,
Equipes de Trabalho.
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O debate em torno das notícias falsas tem ganhado cada vez mais a atenção tanto da
sociedade civil quanto da comunidade científica (McGonagle, 2017). Embora as
notícias falsas não sejam algo novo para a humanidade (Pennycook & Rand, 2021), sua
rápida disseminação pelas redes sociais e a dificuldade em encontrar mecanismos que
consigam frear seu consumo tornam este fenômeno especialmente nocivo, causando
instabilidades políticas (Talwar et al., 2017), estimulando teorias conspiratórias
prejudiciais à sociedade (Adam-Troian et al., 2021) e trazendo danos à saúde pública
(Suarez-Ledo & Alvarez-Galvez, 2021).
Entende-se por notícia falsa toda e qualquer informação enganosa ou de teor
inverídico que mimetiza uma notícia real, cujo objetivo é desinformar ou criar crenças
irreais sobre fatos baseados na realidade (Lazer et al., 2018). É importante destacar
que existem duas formas diferentes sobre como elas podem ser construídas e
divulgadas: 1) misinformation (desinformação passiva) que é o espalhamento de
notícias falsas, mas sem a intenção do usuário em causar danos; e 2) disinformation
(desinformação ativa) cuja divulgação da notícia falsa é deliberadamente intencional e
com o objetivo de trazer prejuízos (Pennycook & Rand, 2021).
Para o devido enquadramento teórico deste estudo é importante explicar que ele se
dará explorando conceitos da cognição social, mais precisamente do modelo dual.
Primeiramente, compreende-se por cognição social a forma como as pessoas pensam
sobre si mesmas e sobre o mundo social, ou seja, o modo ao qual selecionam,
interpretam, lembram e utilizam a informação social para julgar e tomar ações (Fiske &
Taylor, 2021). Sendo assim, o mundo social é explorado pelos sujeitos a partir de suas
interações e experiências que influenciam suas tomadas de decisão.
Esse processo de aprendizagem e resposta social ocorre de duas formas: a) intuitiva
(sistema 1) e; b) reflexiva (sistema 2). O modelo intuitivo é crucial para nossas
interações, tendo um papel altamente significativo no nosso comportamento social
devido à velocidade de resposta, utilizando menos recursos cognitivos. Porém,
justamente por ser intuitivo e rápido, este sistema não é impecável, podendo reforçar
ideias e comportamentos equivocados sobre a realidade, contaminando a percepção
social do indivíduo. Já o modelo reflexivo é mais eficiente em interpretar situações
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sociais complexas e que exijam maior demanda cognitiva. Por consequência ele é mais
moroso e desgastante cognitivamente (Tversky & Kahneman 1974). Sendo assim, as
notícias falsas se beneficiam justamente das brechas do sistema 1, que tendem a
evocar respostas mais passionais e pouco reflexivas quando comparadas ao sistema 2.
As pesquisas sobre notícias falsas e suas consequências geralmente chegam a uma
questão fundamental: “o que leva uma pessoa a acreditar em uma notícia falsa?”. Para
entender as possibilidades que essa pergunta gera é necessário compreender duas
abordagens distintas sobre o problema: 1) A inabilidade em discernir uma notícia falsa
de uma verdadeira (Pennycook et al, 2021); 2) A tendência em acreditar que a notícia é
verdadeira a partir de suas próprias crenças (Pennycook & Rand, 2019), o que pode
estar associado à confiança na fonte.
Entende-se discernimento como a capacidade cognitiva que uma pessoa possui para
diferenciar e categorizar objetos a partir de conclusões lógicas (Pennycook et al.,
2021). Porém, especialmente no contexto dinâmico e instantâneo das mídias sociais,
as pessoas tendem a consumir notícias de forma rápida e, por vezes, descuidada, sem
necessariamente dedicarem tempo o bastante para confirmarem a veracidade das
informações que recebem ou compartilham (Molyneux, 2018). Sendo assim, uma das
principais alternativas para aprimorar o discernimento entre notícias verdadeiras e
notícias falsas é buscar por elementos que as tornam mais precisas, ou seja, que citem
informações rastreáveis e realistas (Pennycook et al., 2020). Apesar disso, contar
apenas com a capacidade individual dos sujeitos para discernir notícias não é o
suficiente. Alguns grupos tendem a ter maior vulnerabilidade ao consumo e
compartilhamento de notícias falsas, tais como: religiosos e partidaristas políticos
(Suarez-Ledo & Alvarez-Galvez, 2021). Por conta disso, é importante entender não
apenas o funcionamento destes grupos, mas também como eles se estabelecem em
termos de confiança, especialmente pelas redes sociais.
O estudo sobre a confiança possui diversos desdobramentos em várias áreas, com
destaque à psicologia, economia e sociologia. Entende-se por confiança a relação entre
duas partes, nas quais uma dessas está vulnerável à outra, podendo ser influenciado
em suas decisões (Rousseau, 1998). Também é possível destacar que a confiança está
correlacionada a outros fatores como: autoridade (Milgram, 1974); relações
interpessoais e comunitárias (Jackson et al, 2019); Reputação (Pennycook, 2021) e
Conformidade (Im et al, 2012). No geral, a manutenção da confiança acontece
conforme as relações se tornam mais duradouras e está associada à crença de que a
parte confiável é irrevogavelmente honesta, bem intencionada e benéfica (Tsfati,
2003).
Objetivo: Analisar a influência que a confiança na fonte tem sobre o discernimento de
notícias no Twitter.
Método: Para a realização do cálculo amostral utilizou-se o software G*Power3.1.9.7
(Faul et al., 2007). Para o cálculo, foi estimado o tamanho de efeito (d) em 0,3 (De
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Keersmaecker & Roets, 2017), bem como o valor de p < 0,05 e poder estatístico de 0,8.
Chegando assim ao N de 396 participantes. Excluem-se do estudo pessoas menores de
18 anos e que não possuem conta em pelo uma dessas redes sociais: Facebook,
Twitter e Whatsapp.
Será aplicado um questionário sociodemográfico a fim de caracterizar a população
estudada enquanto: idade, sexo, renda, profissão, religião, alinhamento político e
escolaridade. Também será apresentada aos participantes duas escalas distintas,
sendo a primeira para avaliar o discernimento de notícias verdadeiras das notícias
falsas, e a segunda escala sobre a confiança que os perfis de rede social evocam.
Trata-se de um estudo experimental transversal que formará dois grupos distintos.
Ambos os grupos responderão o mesmo questionário sociodemográfico e avaliarão
oito notícias a fim de discernir entre verdadeiras e falsas, a partir de
compartilhamentos realizadas por perfis de redes sociais. A diferença entre os grupos
se dará pela apresentação das manchetes, enquanto o grupo I avaliará notícias a partir
de perfis do Twitter borrados, o grupo II avaliará as mesmas oito manchetes, mas
emulando compartilhamentos via Twitter de pessoas que se identificam dentro de um
alinhamento político, o grupo dois também responderá uma escala a fim de medir o
quanto cada perfil despertou confiança nos participantes. A ideia é verificar se a fonte
da notícia influencia a sua tomada de decisão à revelia de uma análise mais racional.
Para a realização da pesquisa serão utilizados um questionário sociodemográfico,
manchetes de notícia de veículos jornalísticos tradicionais e notícias falsas retiradas no
site: www.e-farsas.com/.
Para a análise dos dados serão realizadas as comparações de médias de respostas
(ANOVA) entre as variáveis estudadas: perfil sociodemográfico, discernimento de
notícias e confiança na fonte pelas redes sociais.
A hipótese do estudo é que elementos emocionais e indenitários evocados pelos perfis
de rede social podem exercer uma influência significativa no julgamento de uma
notícia enquanto verdadeira ou falsa. Busca-se assim entender o quanto a confiança na
fonte pode afetar o discernimento de uma pessoa, especialmente dentro do ambiente
das redes sociais.
Palavras-Chave: Notícias falsas, Cognição social, Discernimento, Confiança.
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Introdução: Aprender constantemente é uma ferramenta estratégica para a aquisição
de habilidades complexas e o domínio de novas tecnologias (Noe et al., 2017). A
modalidade formal de aprendizagem é o foco da maioria dos investimentos e
pesquisas, mas a informal pode ser mais relevante no ambiente de trabalho. Pode ser
uma alternativa para diminuir custos e melhorar o desempenho de funcionários
(Wolfson et al., 2018). Constantes transformações tecnológicas, econômicas e sociais e
fluidez nas carreiras são características de um cenário globalizado do trabalho. Este
carece da produção de achados científicos fundamentados em amostras diversificadas
de países, ocupações e idades. Isto permitiria melhor generalização sobre os fatores
que promovem a aprendizagem informal e apoiar políticas globais de desenvolvimento
de competências para o trabalho. Os construtos relativos à aprendizagem informal e
aos comportamentos de aprendizagem informal (CAIs) foram diferenciados por
Cerasoli et al. (2018). Aprendizagem informal se refere a conhecimentos e habilidades
adquiridas através de CAIs, que são atividades predominantemente autodirigidas,
intencionais e localizadas no ambiente de trabalho ao serviço da aquisição de
conhecimentos e competências. CAIs podem ser divididos em aprender: consigo
mesmo, com outros e com fontes não-interpessoais (Noe et al., 2013). Nessa
modalidade informal, é importante aprender com os outros e haver espaço para o
desejo individual e a ação de aprender (Encinar-Prat & Gairín Sallán, 2019). Além disso,
a autonomia no trabalho é um pré-requisito importante (Cerasoli et al., 2018). Os
fatores antecedentes de CAIs são pessoais (p.ex: motivação e orientação para
aprender; idade e escolaridade) e situacionais (p.ex: oportunidade para aprender e
desenho do trabalho). Estes antecedentes foram obtidos em uma metanálise de
estudos, que utilizaram distintos instrumentos, procedimentos e resultados, com
ocupações variadas e em diferentes países, realizada por Cerasoli et al. (2018). Não se
sabe se eles ainda seriam relevantes em uma única amostra que incluísse diversos
países, ocupações e gerações. Se tivessem um caráter mais próximo do universal,
políticas globais de promoção de CAIs poderiam ser propostas. Existem divergências
sobre a relação entre as modalidades formal e informal de aprendizagem. A
oportunidade de aprendizagem formal foi positivamente relacionada à participação
em atividades de aprendizagem informal (Bednall & Sanders, 2017). Entretanto,
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nenhuma relação entre essas modalidades foi encontrada por Werner (2021). Uma
ênfase exagerada na informal poderia desencorajar o envolvimento em treinamento
formal fundamental ou crítico (Wolfson et al., 2019). Ainda é preciso prover evidências
científicas sobre a relação entre CAIs e participações em modalidades formais de
aprendizagem. Os potenciais efeitos moderadores da cultura nacional na associação
entre avaliação de desempenho e aprendizagem informal deveriam ser investigados
(Bednall et al., 2014). A influência da cultura nacional em antecedentes relevantes da
aprendizagem informal, usando o modelo de Hofstede, foi hipotetizada por Kim e
McLean (2014). Entretanto, são raros os estudos empíricos que investigaram a relação
entre cultura nacional e aprendizagem informal. Para afirmar que um construto surge
de um nível inferior (indivíduo) para um nível superior (país), é preciso que as
percepções de indivíduos de um país apresentem, ao mesmo tempo, similaridade
entre si e diferenças em relação às percepções de indivíduos de outros países. Esse
processo é denominado emersão (Kozlowski e Klein, 2000). Ela seria um processo
interativo e ocorreria todas as vezes que atributos individuais passam a ser
compartilhados e se tornam comuns a um coletivo. Este projeto de pesquisa visa
investigar a possibilidade de um modelo teórico de antecedentes de CAIs aplicável a
amostras de diferentes países, idades e ocupações. Uma vez testado esse modelo,
serão avaliadas as relações entre aprendizagem formal e CAIs e entre estes e a cultura
nacional. Para isso, este projeto está estruturado em três estudos, que utilizaram(ão) a
base de dados do Programa Internacional de Avaliação de Competências de Adultos
(PIAAC) (OECD, 2011). O PIAAC coletou dados em vários países, com amostras de
diferentes profissões, escolaridades, faixas etárias e setores da economia. Ele fornece
informações sobre como as habilidades estão sendo usadas em locais de trabalho
modernos e como a demanda por diferentes tipos de habilidades está evoluindo.
Ainda inclui informações gerais e características demográficas básicas dos
entrevistados e uma gama de temas relacionados à aprendizagem, habilidades e
trabalho: realização educacional, incidência de treinamento formal e CAIs. O Estudo 1
já foi realizado durante o doutorado e está publicado (Lucena Barbosa & BorgesAndrade, 2021). Os Estudos 2 e 3 utilizarão a mesma amostra do Estudo 1.
Estudo 1
Objetivo(s): 1) Testar a estrutura e a confiabilidade dos instrumentos por meio de
análises fatoriais exploratória e confirmatória e cálculo da consistência interna das
escalas; 2) Investigar um modelo teórico de impacto das variáveis antecedentes sobre
CAIs.
Hipóteses: CAIs estão positiva e significativamente associados a: H1: Autonomia no
Trabalho; H2: Interação no Trabalho; e H3: Prontidão para aprender.
Método: Foram utilizados os dados selecionados do primeiro ciclo do PIAAC, coletados
pelo Background Questionnaire (OECD, 2011) em 2011-2012, 2014-2015, e 2017-2018,
em 34 países da Europa, Ásia e América (OECD, n.d.). Foi extraída uma amostra de
122.897 participantes que trabalhavam durante a coleta de informações e que
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responderam todos os itens das variáveis deste estudo: 50,6% homens; 20,7% entre 36
a 43 anos; 49,9% com até o Ensino Médio completo; 54,8% contratados por tempo
indeterminado; 69,9% do setor privado; 63,9% que afirmaram não necessitar de
treinamento adicional; e 33,7% gerentes. A amostra foi dividida aleatoriamente em
três bancos de dados (n = 61.560; n1 = 30.606; n2 = 30.731), para verificar o modelo de
mensuração. Nos testes das hipóteses, a amostra completa foi utilizada. Foram
extraídas as respostas referentes aos itens supostamente relativos aos construtos CAIs,
Autonomia, Interação no trabalho e Prontidão para aprender. Este último construto é
uma combinação de itens que envolvem motivação para aprender e estratégias de
aprendizagem de reflexão intrínseca (Smith et al., 2016). É um antecedente promissor
de CAIs, pois combina orientação para aprendizagem como meta e motivação para
aprender. Também foram consideradas variáveis demográficas (país, gênero, idade,
escolaridade, tipo de contrato - permanente ou temporário -, tamanho da empresa,
incompatibilidade entre capacitação e exigências do trabalho, ocupação, setor da
organização e se é gerente ou não). Foram realizadas análises descritivas das amostras
coletadas e da estrutura e a confiabilidade dos instrumentos por meio de análises
fatoriais exploratória e confirmatória e cálculo da consistência interna das escalas. Foi
analisado, por meio de Regressão Múltipla Hierárquica, o efeito das variáveis
antecedentes (Autonomia no trabalho, Interação no trabalho e Prontidão para
aprender) sobre CAIs (variável critério). As variáveis demográficas citadas
anteriormente foram inseridas como variáveis controle.
Resultados: Um modelo de mensuração emergiu com 18 itens divididos em quatro
fatores. As três variáveis antecedentes predisseram CAIs. Interação no Trabalho
resultou em escores de predição maiores e Autonomia no Trabalho em menores
escores.
Estudo 2
Objetivo: Testar se a participação em modalidades formais de aprendizagem no
trabalho está relacionada a emissão de CAIs.
Hipótese: Os participantes de atividades de aprendizagem formal emitem mais CAIs.
Método: Além dos itens do Background Questionnaire sobre CAIs, será extraído o item
sobre a participação em treinamento relacionado ao trabalho. Será realizado teste t
para investigar se participantes de atividades de aprendizagem formal emitem mais
CAIs que não participantes.
Estudo 3
Objetivo: Investigar empiricamente se o modelo do Estudo 1, encontrado no nível
individual, pode ser testado no nível de país.
Hipótese: H1: Os construtos CAIs, Autonomia no trabalho, Interação no Trabalho e
Prontidão para aprender podem ser agregados no nível de país; H2: O modelo teórico
encontrado no Estudo 1 é replicável no nível de país.
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Método: Para identificar se os dados recolhidos no nível individual sobre CAIs e
antecedentes do Estudo 1 podem ser transformados em atributos relativos ao nível de
país, serão calculadas a Anova one way, para identificar a variância entre os países, e a
Análise dos Desvios Médios em Relação à Mediana (ADMd), para investigar se os
respondentes de cada país possuem percepções suficientemente similares entre si.
Uma vez agrupados no nível de país, será realizada uma Regressão Múltipla
Hierárquica com os antecedentes Autonomia no trabalho, Interação no trabalho e
Prontidão para aprender e a variável critério CAIs.
Resultados esperados e implicações: Espera-se que o modelo teórico de predição de
CAIs desenvolvido seja mais adequado, levando em consideração diferentes contextos
e características de trabalhadores. O uso dos dados do PIAAC vai ao encontro das
discussões sobre ciência aberta, garantindo uma maior transparência quanto aos
resultados obtidos ao permitir reproduções e obtenção de conclusões mais robustas e
generalizáveis. Este estudo pode fornecer dados empíricos sobre o impacto das
diferenças culturais na aprendizagem informal. Os resultados do presente estudo
podem oferecer recursos para que a aprendizagem informal possa ser
estrategicamente empregada, avaliando seu impacto de acordo com o contexto de
trabalho e se deve ser um componente de um conjunto mais amplo de treinamento,
desenvolvimento e apoio à aprendizagem.
Palavras-Chave: comportamentos de aprendizagem informal, prontidão para
aprender, autonomia e interação no trabalho, diferenças culturais
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Introdução
A questão do gênero, seus delineamentos históricos e formas de expressão presentes
reaparecem como um alvo de investigação fundamental no século XXI. As
transformações próprias deste tempo mobilizam expansões acerca das concepções de
gênero e sexo e conduzem, gradativamente, a superação da arcaica e problemática
binariedade advinda do antagonismo feminino-masculino. Como resultado, os
espectros não binários e/ou transgêneros passam a ser abrangidos (Morgenroth &
Ryan, 2020).
A ampliação da visibilidade das pessoas transgêneras e a perspectiva da superação da
dicotomia gerou impactos sistêmicos nos campos histórico, político, social e cultural,
ainda, a questão tornou-se um foco investigativo para diversas áreas do
conhecimento. Não só, também os movimentos sociais passaram a discuti-las, na
tentativa de (re)pensar o lugar da mulher trans e da travesti, e, nesse caso, o
movimento feminista precisou considerar esse Zeitgeist.
A atual e quarta onda feminista se destaca por adotar a interseccionalidade como uma
premissa social, política e filosófica. Define-se interseccionalidade como uma uma
ferramenta analítica que enxerga categorias como raça, classe, gênero, sexualidade,
nação, habilidade, etnicidade e idade a partir da inter-relação das dinâmicas que se
atravessam e se combinam em cada um desses espaços (Collins & Bilge, 2020).
Contudo, essa premissa não está presente maneira homogênea dentro do referido
movimento, uma vez que as teorias feministas são variadas e, como resultado, surgem
as vertentes.
Tendo em vista esse cenário, a presente pesquisa abordará o fenômeno a partir da
teoria das representações sociais, que é um recurso válido tanto por ser uma das
alternativa na explicação dos aspectos psícosocioculturais quanto pelo enfrentamento
de realidades antinômicas entre sujeito/objeto e sujeito/sociedade (Jodelet, 2001).
Moscovici, na década de 60, propôs que as representações são construções humanas
que servem para a apreensão do mundo, ou seja, são mecanismos para o domínio
físico e intelectual deste. O social é intrínseco as representações, uma vez que o
mundo é partilhado entre as pessoas, que convergem e divergem entre si para
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compreendê-lo, administrá-lo e enfrentá-lo (Jodelet, 2001). Assim, essa teoria busca
“dar compreensão a objetos, estabelecer comunicação, orientar e determinar
condutas, utilizando um sistema de linguagem que aproxima esse objeto do que já é
familiar” (Santos et. al., p.4546).
Para o aprofundamento intra, inter e extrasubjetivo dos processos de consolidação do
senso comum e de seus efeitos nas relações intergrupais (Moscovici, 2015), será
utilizado um viés misto de métodos e análises de dados. Compreende-se métodos
mistos como “a integração sistemática dos métodos quantitativos e qualitativos em
um só estudo, cuja finalidade é obter uma “fotografia” completa do fenômeno”
(Sampieri et. al., 2010 p.550).
De um lado há o qualitativo, que surge como uma ferramenta cujo propósito é o
entendimento dos fatores objetivos e da agnição das construções de atitudes afetivas
e/ou cognitivas dos indivíduos envolvidos. O quantitativo, do outro lado, oferece
aporte a esse processo, enriquecendo-o na produção de dados que ajudam melhor a
compreender a contextualização do espaço em que o discurso se apresenta.
Assim sendo, abordar a temática pelo viés metodológico misto, com análise de dados
se mostra como opção de grande-valia para a obtenção de resultados fidedignos e
aplicáveis, ao se estudar o lugar da mulher transgênero e da travesti no movimento
feminista. Dessa forma, os fatores políticos, históricos, jurídicos e econômicos, que
produzem números indispensáveis para real compreensão das representações sociais,
podem ser apreendidos. Por fim, mostra-se imprescindível valorizar as vivências das
mulheres trans, travestis e cis gênero nessa discussão.
Objetivo
Essa pesquisa tem como foco analisar, quali e quantitivamente, o lugar da mulher
transgênera e da travesti na luta feminista e pós feminista, com ênfase nas atitudes e
cognições sociais da mulher cis feminista, especificamente às que são amparadas
epistemologicamente pela vertente que demonstra tendências anti-transgênero nas
formulações teóricas e expressões coletivas. Sob a égide da Teoria das Representações
Sociais (Moscovici, 2015), serão investigados os processos de pertencimento, bem
como as barreiras e delimitações advindas dos processos de desumanização e
preconceito vivenciados pelas mulheres trans e travestis no movimento feminista.
Para além, serão considerados os aspectos políticos e jurídicos que se fazem presentes
nesse contexto interrelacional.
Método
Como exposto anteriormente, a pesquisa será constituída pelos métodos de pesquisa
quantitativos e qualitativos de maneira mista, assim, torna-se multimetódica e
representa um “terceiro caminho” para a abordagem do fenômeno (Sampieri &
Mendoza, 2008). Ainda, será composta pela coleta e análise de dados.
Coleta de dados
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Para a coleta de dados, serão utilizados o Cross-sectional Survey (Questionário
transversal), a In Depth Interview (entrevista em profundidade) semiestruturada
(Manzini, 1990, pp. 149-158), além do método Bibliográfico (Marconi & Lakatos, 1992,
pp. 43, 44.), e Documental (Gauthier, 1986.).
Análise de dados
Serão realizadas a análise temática, de conteúdo, estatística descritiva e correlação.
Procedimentos
Primeira Etapa
Em um primeiro momento, serão levantados dados qualitativos e quantitativos através
de revisão sistemática de literatura, que consiste na coleta de estudos e análises
publicadas nos portais de busca bibliográfica Scopus, Web of Science, Easy e PubMed,
além de livros e outras fontes de validade científica, cujas temáticas perpassarão o
movimento feminista, seus aspectos históricos e manifestações contemporâneas, a
vertente radical trans-excludente, o conceito de interseccionalidade, entre outros.
Ainda, contará com o resgate documental pela análise de dados estatísticos de
Organizações não Governamentais (ONGs) vinculadas a proteção dos direitos
transgêneros, materiais de revistas, noticiários e fontes relevantes para a temática.
Segunda Etapa
A partir dos dados levantados será elaborado o Cross-sectional Survey (Questionário
transversal). O questionário irá abranger tanto questões demográficas incluindo, mas
não limitadas, a idade, classe social, cor, grupo étnico, orientação sexual, filiação
religiosa, tendência política, entre outras, quanto questões voltadas para o
comportamento e a opinião dos participantes ante aos conceitos de transsexualidade
e de feminismo. O roteiro abrangerá os pontos principais do discurso sem exauri-los,
dessa forma, proporcionará margem para expressões diversas das entrevistadas.
Sobre as entrevistas, serão realizadas individualmente com 6 participantes, sendo 2
que se identifiquem como feministas radicais, 2 que se identifiquem como feministas
liberais e 2 mulheres transgêneras, escolhidas aleatoriamente entre agrupações de
movimentos feministas e transgêneros, que podem ser de dentro ou de fora da
Universidade de Brasília.
Após as entrevistas individuais, uma segunda etapa será proposta, consistirá em um
debate entre uma das mulheres trans e uma das feministas radicais, e um outro entre
uma das feministas radicais e uma das feministas liberais. Haverá, ainda, a aplicação do
Cross-sectional Survey (Questionário transversal) as entrevistadas para levantamento
de dados demográficos, a ser realizada após cada entrevista.
Terceira Etapa
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Consistirá fundamentalmente na análise dos dados coletados por meio da análise de
conteúdo. Pelo viés qualitativo e quantitativo, dentro da organização e categorização
defendida pela autora, que a definiu como “um conjunto de técnicas de análise das
comunicações” (Bardin, 2006) e, por esta razão, se mostra primordial no estudo dos
dados coletados na entrevista em profundidade. Juntamente à Análise Temática
(Braun & Clarke, 2006), abordagem qualitativa que vai identificar, interpretar e
categorizar o discurso em temas.
Na perspectiva quantitativa da pesquisa, serão coletados os dados tanto do método
bibliográfico e documental, quanto dos métodos de entrevista e Survey. A análise dos
dados será feita com base na Estatística Descritiva (Freund, Simon, 2000), que
apresentará os dados puros, sem interferências, em especial as informações
demográficas do questionário, e na correlação múltipla, cujos dados serão comparados
na intenção de descobrir se existe ou não vínculo entre duas ou mais variáveis
estudadas, sem, contudo, presumir causalidade entre elas.
Como recurso para a análises dos dados será utilizado o software IRAMUTEQ que
“permite fazer análises estatísticas sobre corpus textuais e sobre tabelas
indivíduos/palavras.” (Camargo, Justo, 2013). O programa poderá, assim, auxiliar na
apresentação de dados estatísticos para análise lexical, de vetores de análise fatorial
correspondente e de análise de similitude, ampliando as análises de conteúdo e
identificação de agrupação de temas.
Resultados esperados e implicações
Espera-se que a pesquisa possa contribuir para o crescente debate sobre o lugar da
mulher transgênero e travesti nos movimentos feministas e pós feministas, auxiliando
na construção de um conhecimento que permita esclarecer e reafirmar os direitos de
grupos historicamente marginalizados, elucidando tanto os direitos da mulher trans e
travesti quanto os medos e receios da mulher feminista radical.

Palavras-Chave: feminismo, transgênero, feminismo radical, TERF
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Ante os desafios globais e atuais enfrentados pelas organizações, os recursos de capital
humano consistem em diferencial competitivo e emergem por meio do
desenvolvimento de competências. Essas são entendidas como combinações sinérgicas
de conhecimentos, habilidades e atitudes - CHAs, expressas pelo desempenho
profissional, em determinado contexto de trabalho, que agregam valor a pessoas e a
organizações (Aguinis & Kraiger, 2009; Brandão & Borges-Andrade, 2007; Noe, Clark &
Klein, 2014).
O Desenvolvimento Profissional consiste em indicador de crescimento e
amadurecimento das competências adquiridas ao longo da vida. Envolve um conjunto
de modalidades formais e informais de aprendizagem, como ações de educação
formal, experiências de trabalho, relacionamentos e avaliações de personalidade e
habilidades. Combinam processos diversos, com enfoque tanto em aspectos
cognitivos, comportamentais e afetivos, que ajudam os indivíduos a se prepararem
para empregos ou posições futuras (Mourão, Puente-Palacios & Porto, 2014; Noe,
Clark & Klein, 2014).
A aprendizagem formal inclui ações de treinamento e desenvolvimento que
“consistem em processos sistemáticos, gerenciados por organizações, que resultam
em uma mudança relativamente permanente” em CHAs de seus membros (Kraiger &
Cavanagh, 2015, p.227). A aplicação eficaz, no contexto de trabalho, de CHAs
adquiridos durante essas ações instrucionais pode ser definida como transferência de
treinamento. Pode ser medida por meio do impacto do treinamento em profundidade,
considerado como os efeitos diretos e específicos de um evento instrucional,
associados diretamente aos objetivos de ensino. Esses efeitos são verificados
posteriormente, no desempenho do indivíduo em seu cargo na organização (Baldwin &
Ford, 1988; Ford & Kraiger, 1995; Hamblin, 1978; Zerbini et al, 2012).
Ademais, os funcionários precisam adquirir CHAs de forma contínua por meios
informais e não curriculares (Tannenbaum, McNall & Salas, 2010). Os processos de
aprendizagem informal são autoiniciados, intrinsecamente dirigidos, controlados
individualmente e voltados para o alcance de objetivos definidos pelo próprio
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trabalhador, em vez daqueles estabelecidos por um treinador, instrutor ou pela
organização (Cerasoli et al., 2018).
As modalidades formal e informal de aprendizagem não são antagônicas, mas
processos articulados que contribuem para o desenvolvimento profissional dos
trabalhadores (Antonello, 2005). Em função da distinção encontrada em parte da
literatura científica, entre essas modalidades, possivelmente há poucas pesquisas com
foco no desenvolvimento profissional de forma mais ampla. Isso contribui para as
lacunas na literatura científica nacional e internacional sobre o desenvolvimento
profissional, argumentam Mourão, Puente-Palacios e Porto (2014).
As audiências de mediação e conciliação representam alternativas autocompositivas
que primam pela garantia dos princípios da razoável duração do processo (art. 4º,
Código de Processo Civil) e do acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, Constituição Federal,
1988), ante o grande volume de processos em tramitação na Justiça brasileira. Nessas
audiências, o conciliador/mediador auxilia a justiça como terceiro imparcial, sem poder
decisório. É escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou
desenvolver soluções consensuais para as controvérsias (Art 1º, parágrafo único, Lei nº
13.140, de 23 de junho de 2015). Esse conciliador judicial se submete a processo
seletivo e participa do Curso de Formação de Conciliador, composto de módulo teórico
(mínimo de 40 horas) e prático (estágio supervisionado) de, pelo menos, 60 horas.
Como pré-requisito para o processo seletivo, requer-se a graduação em qualquer curso
reconhecido pelo MEC (Lei nº 13.140, de 23 de junho de 2015). Há déficit de pesquisas
que fundamentem essa formação.
Esta proposta de estudo visa investigar como treinamento e as estratégias de
aprendizagem informal no trabalho predizem o desenvolvimento profissional do
conciliador judicial. Os objetivos específicos consistem em: 1) identificar as
competências do conciliador/mediador judicial; 2) com base nelas, construir e obter
evidências de validade de uma medida de desenvolvimento profissional; 3) construir e
obter evidências de validade de uma escala de impacto do treinamento em
profundidade, a partir dos objetivos instrucionais do Curso de Formação; 4) identificar
esse impacto do treinamento em profundidade e as estratégias de aprendizagem
informal adotadas pelo conciliador judicial durante o período de estágio
supervisionado e voluntariado; 5) verificar as relações entre esse impacto e essas
estratégias e o desenvolvimento profissional do conciliador judicial, considerando as
variáveis demográficas dos participantes como controle.
Método
A amostra do estudo será obtida por conveniência e composta por conciliadores que
participaram de Curso de Formação de Conciliador Judicial e que tenham cumprido, ao
menos, a parte teórica e o estágio supervisionado. Não há informações acerca de
variáveis sociodemográficas da amostra. Supõe-se que a maioria possua formação em
Bacharelado em Direito. A seleção dos participantes será feita por meio de consulta
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aos cadastros de participantes e egressos dos Cursos de Formação de Conciliador,
disponíveis nos CEJUCS, nas Seções Judiciárias, e no TRF 1ª Região.
Com base no software G*Power e considerando um tamanho de efeito pequeno (0,15)
e um poder de 0,8, pretende-se coletar os dados de, pelo menos, 43 participantes.
Procedimento
Inicialmente, será elaborado um ofício ao Juiz Federal Diretor do Foro e, ainda, à
Desembargadora Federal Coordenadora do SistCon (Sistema de Conciliação) do TRF1,
com informações acerca da pesquisa. Depois, será feito contato com os Supervisores
dos Cejucs para prestar informações acerca da pesquisa e solicitar acesso aos e-mails e
telefones dos conciliadores cadastrados para envio do link com o questionário.
Nesse link serão disponibilizadas informações sobre cuidados para preservar a
identidade individual dos participantes, que assinarão Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido.
Etapa de construção dos instrumentos (para alcance dos objetivos 1 a 3)
O questionário incluirá três instrumentos. O primeiro deles já tem evidências de
validade – a Escala de Estratégias de Aprendizagem no Trabalho (Brandão & BorgesAndrade, 2012). A versão reduzida de 12 itens é composta de 5 fatores que descrevem
práticas de aprendizagem informal no ambiente de trabalho: reflexão ativa, busca de
ajuda interpessoal, busca de ajuda em material escrito, reprodução e aplicação prática.
Cada item é respondido em um contínuo de 1 “nunca faço” a 10 “sempre faço”.
Os dois outros instrumentos serão construídos e terão como base o fenômeno de
interesse e revisões de literatura existentes: Escalas de Impacto de Treinamento em
Profundidade e de Desenvolvimento Profissional do Conciliador Judicial. Haverá, ainda,
questões para levantamento de dados demográficos e funcionais: tempo de formação
como conciliador, sexo, idade, estado civil, escolaridade e formação superior.
Para a escala de impacto do treinamento em profundidade, os objetivos instrucionais
do Curso de Formação serão transformados em objetivos de desempenho. Esses
constituirão itens de resposta e passarão por validação semântica e avaliação por
juízes. Após os ajustes sugeridos no processo de validação, a escala será enviada ao
egresso (autoavaliação), via whatsapp ou email, que avaliará a frequência com que
transfere para as audiências os objetivos de desempenhos listados. A partir das
respostas coletadas, será realizada uma análise fatorial exploratória (Zerbini, et al,
2012).
A escala de desenvolvimento profissional será elaborada com base no levantamento
de competências do conciliador judicial, a partir de análise documental,
entrevistas/grupos focais com instrutores do curso de formação, conciliadores e juízes
coordenadores (Brandão, 2020). A depender de autorização, poderão ser consultados
outros participantes de audiências, como partes autora ou ré/ requerentes ou
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requeridos, advogados e procuradores. Em seguida, serão feitas as validações
semânticas e por juízes. Após as adequações necessárias, a escala será enviada ao
egresso (autoavaliação), via whatsapp ou email, que avaliará se as competências
listadas refletem o seu desenvolvimento profissional (grau de concordância). A partir
das respostas coletadas será realizada análise fatorial exploratória.
Etapa de identificação do impacto do treinamento e das estratégias de aprendizagem
informal.
Para avaliação do impacto do treinamento e do uso de estratégias de aprendizagem
informal, frequências e medidas de tendência central de cada fator encontrado
poderão indicar o uso das competências representadas por aquele fator pelos
participantes.
Etapa de análises das relações previstas no objetivo 5
Serão realizadas duas análises de regressão linear múltipla: na primeira, serão incluídas
a(s) medida(s) obtidas da variável critério “desenvolvimento profissional” e, ainda, as
variáveis sociodemográficas dos participantes como antecedentes. Na segunda
regressão serão incluídas as medidas obtidas das variáveis antecedentes: impacto do
treinamento em profundidade e estratégias de aprendizagem informal.
Resultados esperados e implicações
Espera-se, ao final do estudo, verificar como as modalidades de aprendizagem formal e
informal, respectivamente treinamento e estratégias de aprendizagem informais,
estão associadas ao desenvolvimento profissional do conciliador judicial. Os resultados
do estudo poderão nortear aprimoramentos nos processos relativos à seleção,
formação e gestão do desempenho dos conciliadores judiciais. Além disso, pretende-se
contribuir com o avanço dos estudos sobre o tema desenvolvimento profissional, que
carece de pesquisas com foco na construção de instrumentos de medidas válidas e
confiáveis, conforme pontuado por Mourão, Puente-Palacios e Porto (2014).
Palavras-Chave: Desenvolvimento profissional, aprendizagem formal e informal,
conciliação judicial
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Nome do(a) aluno(a): Isabel Luiza de Oliveira Rangel
Título do Projeto:
Qualidade de vida em tempos de pandemia: casa, trabalho e equidade nas relações do
feminino
E-mail: il_rangel@yahoo.com.br
Nível: Mestrado
Orientador(a): Hartmut Günther
Linha de Pesquisa: Comportamento no contexto social e ambiental
A pandemia de COVID-19 acelerou desafios no âmbito das cidades quando
reconfigurou a rotina dos trabalhadores por conta do isolamento social adotado pelos
gestores públicos como estratégia de mitigação da propagação do vírus. Dado
tamanho impacto na vida cotidiana como nas funções básicas da cidade – casa,
trabalho, lazer e mobilidade (Günther & Günther, 2018) –, destaca-se a
obrigatoriedade de permanência de parte da população em casa durante o ápice de
contágio das primeiras variantes, o que levou organizações a adotarem o regime de
trabalho remoto compulsório, repercutindo na dinâmica dos lares e nas relações
laborais. Mesmo com a redução em ondas dos índices de contágio e letalidade
observados, muitas empresas optaram por manter os regimes de trabalho híbrido ou
remoto. Em que pese a evolução tecnológica e tendência à virtualização, a pandemia
acelerou fortemente tal processo.
Além de um primeiro conflito possível entre espaço privado (ambiente doméstico) e
público (local de trabalho), historicamente as mulheres lutam por sua plena inserção e
permanência no mercado de trabalho em igualdade de condições com os homens e
por equidade e justiça no desempenho das tarefas domésticas e cuidado com os filhos,
campos que se entrelaçaram dadas as circunstâncias deste cenário. Frente ao exposto,
a interface Psicologia Ambiental e Psicologia Organizacional desponta para lançar luz
sobre a temática, sob a perspectiva das questões de gênero, contribuindo para
compreensão das diversas faces que compõe a vida das organizações e das pessoas, de
forma a traçar estratégias para compreender os atuais níveis de qualidade de vida e
bem-estar de mulheres, durante a fase pandêmica e de forma a subsidiar ações de
melhoria para a vida pós-pandêmica.
O advento pandemia impulsionou inúmeras mudanças tanto em escala individual
como social, e, consequentemente lacunas no conhecimento científico a serem
respondidas. O tema é relevante por ser atual e inovador. Sua significância concerne
em gerar conhecimento sobre as percepções das respondentes acerca de justiça nas
relações, contribuindo para qualidade de vida em âmbito geral e no trabalho, retenção
de talentos nas empresas e melhora no clima organizacional, visando equidade e
satisfação com a vida como um todo.
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De forma a guiar o presente estudo, foi proposta a seguinte questão: No cenário
pandêmico, qual a interface entre nível de qualidade de vida, tele trabalho e a
percepção de equidade nas práticas laborais e domésticas para trabalhadoras? Para
tanto, delineou-se os objetivos geral e específicos a seguir.
Objetivo Geral
Investigar a relação entre o nível de qualidade de vida de trabalhadoras formais e a
percepção de equidade nas práticas laborais e domésticas no contexto pandêmico.
Objetivos Específicos
•
Traçar o perfil das participantes quanto a aspectos socioeconômicos e as
funções da vida cotidiana – trabalho, casa, lazer e mobilidade;
•
Identificar o nível de qualidade de vida das trabalhadoras formais participantes
do estudo;
•

Caracterizar a mobilidade e o acúmulo de funções no ambiente doméstico;

•
Relacionar práticas domésticas e laborais no mesmo ambiente físico às diversas
percepções de equidade.
Método
Delineamento
Estudo misto quali-quanti, de interação única, com perguntas quantitativas e
qualitativas.
Variáveis antecedentes – práticas cotidianas, laborais e domésticas, das participantes.
Variáveis critério – nível de qualidade de vida dos participantes, avaliado por meio da
Escala WHOQOL-BREF. Esta variável será considerada de nível intervalar. Bem como
uma Escala de Satisfação com a Vida (ESV).
Variáveis mediadoras – variáveis sócio demográficas.
Participantes da pesquisa
A amostra será de conveniência por limitações de acesso aos participantes e limitações
orçamentárias, além de utilizar sujeitos independentes.
Desde já, tem sido estabelecido contato com empresas e representações de classe
para se ter acesso a mulheres trabalhadoras que vivenciam ou tenham experienciado o
regime de trabalho remoto durante a pandemia. Entretanto, neste momento essa
questão ainda está em aberto e pode mudar nos próximos meses. Em princípio, serão
realizadas entrevistas individuais.
População-alvo: mulheres, submetidas ao contexto pandêmico, com experiência de
trabalho no regime formal de trabalho remoto.
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Instrumentos
Escalas: WHOQOL-BREF (Qualidade de vida) e ESV (Escala de Satisfação com a Vida);
Entrevista semiaberta.
Análise de Dados
Será realizado o cômputo dos escores de Qualidade de Vida dos participantes na Escala
WHOQOL-BREF, conforme as quatro categorias preconizadas pelo instrumento: Físico,
Psicológico, Relações Sociais e Meio- ambiente (Fleck, 2000), e, da Escala de Satisfação
com a Vida, composta de cinco itens, a serem respondidos por meio de uma escala
ordinal, tipo Likert, de sete pontos, traduzindo o grau de concordância do indivíduo em
relação às suas auto-avaliações sobre a temática (Reppold, 2019).
Questionário semiaberto que visa caracterizar os períodos pré-pandêmico e atual em
relação à vida cotidiana da população do estudo - será feita uma série de perguntas
sobre o senso de equidade nos relacionamentos domésticos e laborais dos
participantes do sexo feminino em relação aos demais membros da família e lugar de
trabalho.
No que diz respeito ao relato das pessoas, será realizada análise de conteúdo das
perguntas abertas, que se dará via software Iramuteq.
Resultados Esperados
A interdisciplinaridade do estudo da relação pessoa-ambiente nos âmbitos doméstico
e laboral poderá contribuir com significativos achados, em especial no que tange ao
delineamento de questões correlatas a gênero, equidade e novas relações de trabalho.
A polarização da vida pessoal e profissional vem sofrendo interferências dado o “novo
normal”, caracterizado pelo avanço das tecnologias.
A partir do enfoque na casa com polo concentrador das funções sociais da cidade, os
resultados irão refletir a relação entre o nível de qualidade de vida de trabalhadoras
formais, acúmulo de papéis do feminino potencializados pelo tele trabalho e a
percepção de equidade nas práticas laborais e domésticas no contexto pandêmico. Ou
seja, com pano de fundo das funções básicas da cidade (casa, trabalho, lazer e
circulação) inicialmente impelidas ao espaço doméstico e atualmente em fase de
retomada ao ambiente urbano devido ao advento pandemia, pretende-se produzir
conhecimento sobre possíveis impactos na qualidade de vida de mulheres em tele
trabalho. Assim, haverá contribuição com a geração de informações e proposições
caracterizadoras do momento atual dos indivíduos. Tais aspectos, concernem à
descrição do meio doméstico feminino em interface com atividades laborais e que
refletem meandros da vida cotidiana. Vislumbra-se ainda contribuir com melhorias
futuras para vida das pessoas, com igualdade de oportunidade na família, sociedade e
trabalho.
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Por fim, espera-se que os principais resultados tangenciem questões de fomento a
reflexões que conduzam a melhores níveis de qualidade de vida e equidade nas
relações domésticas e laborais. De forma a contribuir para o empoderamento das
mulheres e redução das desigualdades de gênero através do reconhecimento do
vínculo entre satisfação com a vida, qualidade de vida feminina, equidade,
prosperidade e justiça social.
Considerações éticas
Após a aprovação no Comitê de Ética, haverá a coleta de informações, atentando para
legislação de comitê de ética vigente e utilização de Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE). A coleta se dará, provavelmente, a partir de julho de 2022. Não
haverá contato prévio com os respondentes.
O procedimento específico de aplicação será uma breve apresentação pessoal e da
vinculação institucional com o curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em
Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações da Universidade de Brasília, seguida
da apresentação dos objetivos da pesquisa e do TCLE, com ênfase para aspectos de
voluntariedade e sigilo das informações. A partir de então, será seguido o roteiro da
entrevista e/ou questionário.

Palavras-Chave: pandemia, qualidade de vida feminina, satisfação com a vida, trabalho
remoto, equidade
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Nome do(a) aluno(a): Leticia Mara de Lima Meira
Título do Projeto:
Avaliação do impacto de treinamento em saúde sobre o tratamento a pacientes com
COVID-19
E-mail: leticia.usal@gmail.com
Nível: Mestrado
Orientador(a): Gardênia Abbad
Linha de Pesquisa: Avaliação e medidas em Psicologia
Um dos desafios impostos pela pandemia de COVID-19 aos sistemas sanitários,
simultaneamente à necessidade de prestar suporte ao colapso na assistência à saúde,
foi desenvolver e implementar ações em treinamento contínuo e educação em saúde.
Somente através de treinamentos e capacitações, os conhecimentos científicos e os
resultados de pesquisas produzidas sobre a doença puderam ser utilizados pelas
equipes de profissionais de saúde da linha de frente de cuidado da doença.
Competências técnicas específicas ao tratamento da doença precisaram ser
desenvolvidas de maneira intempestiva e eficiente. Um estudo publicado pela
Organização Panamericana de Saúde, identificou 52 competências técnicas, entre
conhecimentos, habilidades e atitudes, que os cursos para cuidados com o paciente
com COVID-19 precisavam desenvolver nos profissionais de saúde (Dashash et al,
2020). A enorme variedade e complexidade das competências a serem desenvolvidas
gerou uma profusão de cursos diretamente voltados ao tratamento do COVID-19.
Implicou, também, na produção de publicações sobre estes cursos. Uma revisão
sistemática dos relatórios publicados sobre a evolução dos cursos em saúde em
resposta à pandemia, entre maio e setembro de 2020, onde foram analisadas 4 bases
de dados e a MedPublish, encontrou 127 estudos (Gordon et al, 2021). Dos 127
estudos avaliados, 98 relataram a avaliação dos resultados obtidos com os cursos no
nível de reação, segundo os níveis de Kirkpatrick (1976), 73 apresentaram avaliação no
nível de aprendizagem, 2 no nível de comportamento no cargo e 7 no nível de
mudança organizacional. Pode-se perceber a acentuada centralidade das avaliações
nos níveis de reação e aprendizagem e grande escassez de descrição dos resultados em
termos de melhoria de desempenho, seja em nível individual ou organizacional. No
Brasil, apesar da profusão de cursos para o tratamento da COVID-19 não foram
encontrados estudos que avaliassem os resultados de cursos ou treinamentos para o
enfrentamento à doença. A presente pesquisa propõe avaliar os resultados de um
curso que objetive a aprendizagem e consequente melhoria no desempenho de
profissionais de saúde no atendimento de pacientes com infecção por COVD-19. O
modelo avaliativo a ser adotado é o IMPACT (Abbad,1999), que considera também as
variáveis de contexto e das características dos indivíduos na análise dos resultados
obtidos com os treinamentos. Os resultados serão medidos nos níveis de
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aprendizagem e comportamento no cargo. Serão também analisadas as variáveis
preditivas da eficácia do treinamento: suporte à transferência e motivação para
transferir. A aprendizagem é o envolvimento em processos mentais que resultam na
aquisição e retenção de conhecimentos, habilidades e/ou afeto ao longo do tempo e
que podem ser aplicados quando necessário, juntamente com a capacidade de
identificar condições de desempenho e responder apropriadamente (Kraiger & Ford,
2021).A transferência positiva do treinamento é definida por Baldwin e Ford (1988)
como o grau em que egressos aplicam eficazmente os conhecimentos, aptidões e
atitudes adquiridos numa formação contexto para o trabalho. Uma das variáveis
preditoras que será avaliada nesta pesquisa, a motivação para transferir, trata da
disposição do egresso para usar, no trabalho, os conhecimentos, as habilidades e/ou
atitudes adquiridos no treinamento ou do interesse do egresso em aplicar no trabalho
os conteúdos aprendidos no treinamento (Lacerda & Abbad, 2003). A outra variável
preditora, o suporte à transferência, avalia o apoio recebido pelo egresso do
treinamento para aplicar, no trabalho, as novas habilidades adquiridas nesses eventos
instrucionais (Abbad et al, 2012). Objetivo: Avaliar o impacto de um treinamento em
saúde, realizado para desenvolver a aprendizagem e consequente melhoria no
desempenho de profissionais de saúde no atendimento à pacientes com infecção por
COVD-19. Objetivos específicos: a) medir a aprendizagem do treinamento antes (T1) e
após a realização do treinamento (T2) nos grupos experimental (treinado) e controle
(não treinado) e realizar comparações intragrupos e intergrupos; b) medir o impacto
do treinamento no trabalho; c) identificar a relação entre a variável aprendizagem com
a variável de impacto do treinamento; d) medir o suporte à transferência dos egressos
e identificar a relação com o impacto do treinamento; e) medir motivação para
transferir e identificar a relação com o impacto do treinamento no trabalho. Hipóteses:
H1: os escores de aprendizagem no grupo experimental, medidos em T2 serão maiores
que os medidos em T1; H2: os escores de aprendizagem no grupo controle, medidos
em T1 serão equivalentes aos medidos em T2. H3: os escores de aprendizagem
medidos em T2 serão maiores no grupo experimental do que os apresentados no
grupo controle; H4: aprendizagem será preditora positiva do impacto do treinamento
no trabalho. H5: suporte a transferência será a preditora positiva do impacto no
treinamento no trabalho. H6: motivação para transferir será preditora positiva do
impacto no treinamento Método: A pesquisa será de natureza empírica correlacional,
com delineamento misto sequencial qualitativo e quantitativo, e medidas repetidas de
uma variável dependente (aprendizagem). A abordagem qualitativa conterá a análise
documental, a realização de entrevistas e a subsequente análise de conteúdo para
obtenção dos dados que subsidiem a elaboração de instrumentos. Será realizado um
estudo quase experimental, com medidas de pré e pós-teste em grupo experimental
(treinamento em saúde) e controle (sem treinamento).
Etapa 1: seleção do treinamento a ser avaliado: o critério de seleção a ser adotado será
o desenho instrucional com simulação ou demonstração, dadas às evidências
científicas da sua predição positiva para a transferência do treinamento (Kraiger &
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Ford, 2021) e à frequente utilização nos treinamentos sobre o tratamento do COVID19 (Gordon et al, 2021).Etapa 2: estudo quase experimental: o estudo será realizado
com dois grupos (experimental com treinamento e controle sem treinamento), um
pré-teste (T1) e um pós-teste (T2). Os participantes dos dois grupos terão a
aprendizagem mensurada por meio de testes situacionais que serão construídos com
base nos objetivos instrucionais e nos resultados esperados do programa de
treinamento (intervenção). Os testes serão aplicados nos participantes dos dois grupos
em dois momentos: T1 (pré-teste – antes do treinamento) e T2 (pós-teste – ao final do
treinamento). A metodologia para a elaboração dos dois testes situacionais de
aprendizagem será de cunho qualitativo, baseada na análise documental para extração
dos objetivos instrucionais do curso, avaliação por juízes e análise da equivalência de
complexidade e tema nas duas versões dos testes situacionais, que serão aplicadas nos
dois momentos (T1 e T2) da pesquisa quase-experimental (Cechella, 2019; Lima et al,
2018). Etapa 3: survey Será realizada a construção da avaliação de impacto do
treinamento do trabalho – medida em profundidade com base nos objetivos
instrucionais e objetivos de desempenho do curso (Abbad et al, 2012). O instrumento
final conterá, também, a Escala de Suporte à Transferência de Treinamento – EST
(Abbad et al, 2012) e a Escala de Motivação para Transferir – EMT (Abbad, Magalhães
& Pilati, 2012). Participantes: A amostra deste estudo será não probabilística, por
conveniência e disponibilidade, uma vez que os participantes, profissionais de saúde
de uma mesma instituição, que atuam diretamente no cuidado aos pacientes
internados com COVID-19, serão convidados a participarem voluntariamente do
estudo. Plano de análise dos dados: Serão realizadas a análise de evidências de
validade de conteúdo dos testes situacionais, análise descritiva das variáveis estudadas
na pesquisa, bem como análises de variância e análise de variância e covariância da
aprendizagem intergrupos e intragrupos com base nos escores obtidos pelos
participantes no pré e no pós-teste. As respostas dos participantes ao survey serão
submetidas a análises estatísticas descritivas e exploratórias. As escalas serão
submetidas a análises fatoriais exploratórias e de consistência interna. As respostas
dos participantes às escalas de impacto no treinamento no trabalho, motivação para
transferir e suporte à transferência serão correlacionadas com aprendizagem.
Resultados Esperados Espera-se obter evidências sobre os resultados de aprendizagem
e de impacto do treinamento no trabalho de curso para profissionais de saúde no
atendimento à pacientes com infecção por COVD-19, assim como a verificação do
suporte à aprendizagem e da motivação para transferir como preditoras do impacto.
Espera-se ainda, apresentar à organização responsável pelo curso relatório com os
resultados da avaliação de modo a fornecer insumos para a melhoria na tomada de
decisões acerca de TD&E. Pretende-se divulgar os resultados da pesquisa através de
artigos e apresentações em congressos. Em amplo espectro espera-se contribuir com a
divulgação de modelos de avaliação dos sistemas de TD&E e, dessa forma, contribuir
para a criação de uma cultura de sistemática avaliação da formação em saúde
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O teletrabalho é definido como o trabalho realizado fora do ambiente organizacional
convencional mediado por tecnologias da informação e comunicação (TIC) (Aguilera,
Lethiais, Rallet & Proulhac, 2016). Com a adoção do teletrabalho na pandemia de
COVID-19, várias dos problemas se agravam ou emergiram, como a necessidade de
adaptar-se à súbita mudança do trabalho presencial ao trabalho em casa, sujeito a
interrupções ocasionadas por familiares, e a perda de suporte (social, gerencial e
organizacional) e de suporte às tarefas domésticas, em função das medidas de
distanciamento social de enfrentamento à pandemia (Abbad et al., 2021). O modo
súbito como o trabalho foi afetado por essas mudanças provocou efeitos sobre o
engajamento do teletrabalhador com o trabalho. O engajamento, um estado afetivomotivacional positivo para com o trabalho, caracterizado pelo vigor, dedicação e
absorção na atividade laboral (Xanthopoulou et al., 2009a), tem se mostrado associado
à motivação, bem-estar, alcance de metas, desempenho no cargo, satisfação de
clientes e retornos financeiros (Bakker & Demerouti, 2017; Xanthopoulou et al., 2009a,
2009b). O engajamento tem sido estudado a partir do modelo teórico de DemandasRecursos no Trabalho (Job Demands-Resources – JD-R) (Kunte & Rungruang, 2018). A
teoria JD-R define que todas as características do trabalho podem ser classificadas
como demandas ou recursos, a depender do modo como essas variáveis se associam
aos processos de deterioração da saúde (demandas) ou a processos motivacionais
(recursos), tendo estes um efeito sobre o desempenho no trabalho (Bakker &
Demerouti, 2017). Demandas e recursos advêm tanto de características do trabalho
como de atributos do indivíduo trabalhador. No modelo JD-R, as demandas do
trabalho se referem a aspectos do trabalho que requerem esforço físico ou psicológico
prolongado e as demandas pessoais são caracterizadas como exigências autoimpostas
de desempenho laboral e de comportamento no trabalho (Bakker & Demerouti, 2017).
Ambas estão associadas à elevação de custos físicos e psicológicos para o trabalhador,
que podem levar a desgaste e ao desenvolvimento de problemas de saúde (Abbad et
al., 2021, Bakker & Demerouti, 2017, Mourão et al., 2023). Recursos do trabalho são
aspectos do trabalho que reduzem demandas ou estimulam o desenvolvimento
pessoal e recursos pessoais são as crenças do indivíduo quanto ao controle que exerce
sobre seu ambiente (Bakker & Demerouti, 2017). Os dois tipos de recursos atuam de
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forma semelhante, amenizando o desgaste e os esforços excessivos associados ao
trabalho e impulsionando o processo motivacional (Bakker & Demerouti, 2017). Neste
trabalho serão considerados como recursos pessoais no teletrabalho: a autoeficácia
(Bandura, 1978) no teletrabalho e as habilidades para teletrabalho em casa. As
habilidades para teletrabalho em casa dizem respeito às soft e hard skills necessárias
para que o indivíduo seja capaz realizar as suas tarefas de forma integral no ambiente
doméstico (Abbad et al., 2021). Neste estudo, recursos do trabalho são definidas como
suporte gerencial no teletrabalho (Mourão et al., 2023) e suporte social (Morgeson &
Humphrey, 2006). Segundo Bakker e Demerouti (2017), os recursos expressam um
relacionamento positivo um com o outro e exercem um efeito positivo direto no
engajamento. Hipóteses: H1. Os recursos do trabalho estão positivamente
relacionados com os recursos pessoais do teletrabalhador. H2: Os recursos pessoais do
teletrabalhador são antecedentes do engajamento. H3: Os recursos do trabalho são
antecedentes do engajamento. Neste estudo, as demandas do trabalho serão
colocadas como a sobrecarga de teletrabalho, a falta de intervalos para descanso, a
falta de flexibilidade de horários, a falta de limite no início e término da jornada de
trabalho no teletrabalho e a falta de suporte gerencial. Como demandas pessoais
serão compreendidos o conflito trabalho-família e família-trabalho, definido como o
conflito gerado das tensões incompatíveis entre os papéis que o teletrabalhador ocupa
no ambiente profissional e familiar (Greenhaus & Beutell, 1985). As demandas atuam
de forma a afetar a força ou direção da relação entre recursos e engajamento e não
seriam intermediárias deste relacionamento uma vez que sua introdução no modelo
não enfraqueceria a relação já existente entre as variáveis recursos e engajamento,
portanto as demandas são consideradas no modelo de estudo como uma variável
moderadora (Valentini et al., 2018). H4: As demandas no trabalho moderam a relação
dos recursos pessoais (autoeficácia no teletrabalho e habilidades para o trabalho em
casa) e recursos do trabalho (bom suporte social e gerencial para o teletrabalho) no
engajamento no teletrabalho. Objetivo: investigar a relação dos recursos (do trabalho
e pessoais) com o engajamento no teletrabalho, bem como os efeitos das demandas
(pessoais e do trabalho) nesta relação, de acordo com proposições derivadas da teoria
de Demandas-Recursos no Trabalho. Método: A pesquisa será quantitativa de caráter
correlacional e com recorte transversal. Os participantes serão pessoas em trabalho
remoto (regime integral ou parcial), há pelo menos seis meses. A amostra será
escolhida de forma não aleatória, por conveniência e acessibilidade, entre os
teletrabalhadores com autorização formal da organização a que estiver vinculado.
Serão feitas tentativas de parceria com organizações para possibilitar o alcance de
participantes para a coleta de dados. O programa GPower será utilizado para definir o
tamanho de amostra em função da quantidade de variáveis a serem testadas no
modelo. O questionário foi dividido em seis seções. Na primeira seção consta o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e uma pergunta que verifica se o
respondente realizou teletrabalho nos últimos 6 meses. A segunda parte será relativa
aos recursos (pessoais e do teletrabalho). Para isso serão utilizadas: a Escala de
Habilidades para Teletrabalho em Casa (Abbad et al., 2021); a Escala Breve de Suporte
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Gerencial ao Teletrabalhador (Mourão et al., 2023); a subdimensão de Suporte Social
do Work Design Questionnaire (Morgeson & Humphrey, 2006, traduzida por BorgesAndrade et al., 2019) a ser adaptada para avaliar o trabalho remoto; e a Autoeficácia
no Trabalho Remoto (Staples et al., 1999), a ser traduzida e reduzida para a utilização.
A terceira parte será relativo às demandas (pessoais e do teletrabalho). Para tal serão
utilizadas a Escala Breve de Suporte Gerencial ao Teletrabalhador (Mourão et al, 2021),
a ser adaptada para avaliar a falta ou ausência desse suporte gerencial, e a Escala de
Conflito Trabalho-Família traduzida (Bastos & Aguiar, 2014), a ser adaptada para o
contexto de trabalho remoto. As seções dois e três do questionário, para avaliação de
autopercepção de recursos e demandas pessoais e do trabalho, estarão associadas à
uma escala Likert de resposta com cinco pontos, em que os participantes expressam
sua concordância quanto aos itens (1 Discordo totalmente e 5 Concordo totalmente). A
quarta parte do questionário diz respeito ao engajamento no teletrabalho, para isso
será utilizada da Escala Utrecht de Engajamento no trabalho (UWES-9), em sua versão
traduzida e reduzida (Ferreira et al., 2016). O UWES-9 utiliza-se uma escala de resposta
de frequência de cinco pontos (1 Nunca a 5 Diariamente). Por fim, ao final, serão
colocados itens de informações sociodemográficas e laborais dos respondentes
(gênero, faixa etária, estado civil, nível de escolaridade, se exerce função gerencial, se
faz teletrabalho em regime parcial ou integral, intensidade de teletrabalho no último
seis meses, tempo de experiência em teletrabalho). O convite para participação será
feito de forma online para os teletrabalhadores com uma breve descrição da pesquisa
e o link para o acesso ao questionário. Será garantida a participação voluntária e
anônima dos respondentes e o projeto será submetido ao comitê de ética pela
Plataforma Brasil. Pretende-se realizar análises exploratórias descritivas e inferenciais
de dados. Serão feitas análises fatoriais exploratórias e confirmatórias com as escalas.
Serão realizadas também análises de correlação para investigar se há uma correlação
positiva entre os recursos do trabalho e os recursos pessoais do teletrabalhador (H1).
Podem ser realizadas análises exploratórias para investigar como o engajamento no
teletrabalho se relaciona com os recursos e demandas e com as variáveis
sociodemográficas. Como análises exploratórias também serão realizadas ANOVAs e
testes-t para a comparação do engajamento no teletrabalho, bem como dos recursos e
das demandas, quanto à dados sociodemográficos e laborais. Por fim, serão também
realizadas análises de regressão e modelagem de equações estruturais a fim de
verificar se os recursos predizem o engajamento no teletrabalho (H2 e H3) e se as
demandas moderam a relação entre recursos e engajamento no teletrabalho (H4).
Serão realizados testes de moderação complexa e análises de modelos parciais em
função da quantidade de variáveis estudadas. Como resultados esperados, será
possível identificar a forma como as características do teletrabalho e do
teletrabalhador influenciam nos efeitos estudados e definir em quais situações e
contextos as dimensões de recursos e demandas estudadas se configuram como
fatores que estimulam a motivação e engajamento ou como esforços ou custos que
podem ser preditores de problemas de saúde e burnout para os teletrabalhadores.
Ainda possibilitará acrescentar às evidências de validade dos instrumentos utilizados e
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gerar novas escalas que mensuram características do teletrabalho não encontradas na
literatura atual. Por fim, serão produzidos artigos e apresentações em congressos.
Palavras-Chave: teletrabalho, engajamento, demandas-recursos no trabalho
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Introdução: Em uma sociedade em que boa parte dos trabalhadores não lida com
matérias físicas, mas sim com a informação, seria lógico pensar que em vez de deslocar
o trabalhador até o local de trabalho fosse preferível trazer a informação para onde se
encontra o trabalhador, seja em sua casa, ou em qualquer outro lugar que tenha
acesso à internet. O teletrabalho vem ao encontro da necessidade das organizações,
assim como das pessoas de adaptarem ao contexto de mudanças, o que implica uma
maior flexibilidade no que diz respeito ao trabalho e à forma de organizá-lo (ECaTT,
2000). A pandemia da Covid-19 impactou o mundo todo, o que fez com que as
interações pessoais nunca fossem feitas de maneira tão virtual como atualmente. No
contexto do trabalho não seria diferente, as organizações, inclusive na administração
pública tiveram que se adaptar, de modo repentino e em alguns casos
compulsoriamente, como medida reativa a este novo momento. Aquelas que já
praticavam de alguma forma o trabalho remoto, expandiram-no para os demais
trabalhadores, outras tiveram que literalmente se reinventarem, sem que houvesse
possibilidade de se pensar estrategicamente. No plano legal, a Reforma Trabalhista (Lei
13467/2017) disciplinou o teletrabalho nos artigos 75-A a 75-E e introduziu no artigo
62 o inciso III, excepcionando do sistema de proteção de jornada os
“teletrabalhadores”, seguido, assim, pela MP 927. No setor público, em especial no
Poder Judiciário, a Resolução CNJ nº 227/2016 regulamentou o teletrabalho, mas
muitos servidores já tinham autorização para exercer a condição desde 2012. Apesar
da crescente adoção do teletrabalho nas organizações no Brasil, há poucas publicações
nacionais que investigam essa modalidade de trabalho (Abbad, 2019), embora o
advento da pandemia tenha contribuído para que houvesse um aumento considerável
de pesquisas acerca dessa temática. Outro aspecto a se considerar é que algumas
publicações apontam para efeitos favoráveis do teletrabalho na saúde do trabalhador
(Fonseca & Pérez-Nebra 2012). Vantagens como autonomia do tempo e de métodos
de trabalho, flexibilidade do local de execução do trabalho, diminuição da fadiga e
redução de custos provocados pelo trajeto casa trabalho, relação de trabalho mais
personalizada, assim como redução de horas dedicadas ao trabalho são quase sempre
citadas. Questões como o isolamento moral, marginalização no ambiente
organizacional, metas de produtividade maiores, falta de estrutura domiciliar para o
desempenho laboral e atomização do indivíduo são situações que fazem parte do
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contexto destes trabalhadores. Algumas publicações, em sua maior parte produzidas
em outros países, já confirmam estas condições não ergonômicas de trabalho como
por exemplo a dificuldade em se estabelecer limites entre a vida laboral e a vida
privada (Martin, 2021) e sobrecarga de trabalho (Paschoal et al., 2022). Outras indicam
que os trabalhadores possam estar mais cansados e saturados fisicamente e
emocionalmente, devido em parte ao stress causado pela pandemia, mas também
pela falta de contacto físico e apoio entre os pares (Borges, 2021). Dados preliminares
da pesquisa feita pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) apontam para
o fato de que trabalhar remotamente impactaria negativamente na possibilidade de
um funcionário ser promovido. Ainda, trabalhar em casa aumentou a probabilidade de
estresse no trabalho em aproximadamente 22% (Ray & Pana-Cryan, 2021). De acordo
com o relatório técnico da pesquisa feita pelo Remir Trabalho da Universidade Federal
do Paraná (UFPR) houve um aumento da quantidade de horas trabalhadas de diversos
segmentos econômicos durante a pandemia, o que conjugado com uma rotina pessoal
e familiar, podem trazer riscos à saúde física e sofrimento psíquico ao trabalhador
(Zanelli, 2015). Entre os problemas físicos que essa sobrecarga de trabalho pode trazer
as Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e Distúrbios Osteomusculares relacionados ao
Trabalho (DORT) são os mais prováveis, e por sua vez, potencialmente incapacitantes.
Estas enfermidades são decorrente também das condições inadequadas de trabalho a
que estão submetidos esses teletrabalhadores, laborando em um local/estação de
trabalho impróprias, o que acarreta ainda sofrimento psíquico ao teletrabalhador
(Mesquita & Soares, 2020). De acordo com Gustavo & Ricardo, 2020, há impactos
negativos nas relações trabalho/família, uma vez que existem dificuldades de
delimitar espaços laboral/familiar, assim como stresses gerados por cobrança
demasiada por produtividade. Parte da explicação para esses mencionados efeitos
negativos deve-se ao fato de que estes teletrabalhadores vêm sofrendo com a
supressão do direito à desconexão, devido à demanda por resultados por parte dos
empregadores (Silva & Silva, 2021). No âmbito da Administração Pública o cenário não
difere, muitos órgãos interpretam a condição de teletrabalho como uma vantagem
para o servidor e impõem metas de produtividade maiores como, por exemplo, a
Portaria 548/2021 da Secretaria de Saúde do Distrito Federal/DF. Por fim, importante
salientar que o estresse no trabalho, quando se torna crônico e elevado, pode levar ao
esgotamento profissional, a chamada Síndrome de Burnout (Paschoal et al., 2022), o
que atualmente, mais precisamente a partir de 01/01/2022, é considerada uma
doença do trabalho pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Nesse contexto tornase necessário um olhar mais atento acerca das condições de trabalho desse
trabalhador, pois os males físicos e psíquicos ocasionados pelo home office são mais
difíceis de caracterizar como doença ocupacional (Maeno, 2020). Atrelado a esse
cenário relatado, no contexto político nacional, existe uma discussão em curso no
Congresso Nacional no sentido de avançar com o processo de precarização do serviço
público, por meio da diminuição de concursos públicos, enxugamento da estrutura
administrativa, entre outras medidas, o que consequentemente levará a uma maior
carga de trabalho aos servidores, em especial ao teletrabalhador, uma vez que em
63
Seminário PPG-PSTO 2021
Março 2022

muitos órgãos já é obrigado, pela norma, a produzir um percentual maior em relação
aos seus colegas que fazem o serviço de modo presencial. É nessa conjuntura e
visando contribuir com o enriquecimento da discussão acerca da temática do
teletrabalho que o presente projeto tem como objeto central o teletrabalho no Poder
Judiciário Federal: vivências de bem-estar e mal-estar no trabalho. Objetivos: O
objetivo geral do presente projeto traduz-se em investigar os possíveis impactos
negativos da modalidade de teletrabalho na saúde dos servidores no âmbito de um
órgão do Poder Judiciário Federal, sendo objetivos específicos cotejar as tarefas
prescritas com o trabalho real, assim como caracterizar vivências de mal-estar e bemestar no trabalho desses teletrabalhadores. Método: É proposta uma pesquisa
qualitativa, de cunho descritiva e aplicada, executada mediante amostra de pelo
menos 50 servidores, definida por conveniência. Será utilizada a parte qualitativa do
Inventário de Avaliação da Qualidade de Vida (UA_QVT), com questões abertas, a
serem oportunamente formuladas, que objetivam perscrutar as experiências de bemestar e mal-estar do trabalhador no ambiente de trabalho (Ferreira, 2009). O processo
de estimulação para a pesquisa ocorrerá por meio de, em um primeiro momento,
conversações com a presidência do órgão objeto da pesquisa para que se tenha
autorização quanto à aplicação da pesquisa. Em um segundo momento, a divulgação
ocorrerá no ambiente da intranet, ou seja, restrito aos servidores do órgão. Projeta-se
que o questionário seja aplicado na modalidade on line, dadas as condições impostas
pela pandemia da Covid-19, que ainda requer o distanciamento social como uma
medida preventiva. Os participantes formalizarão seu consentimento por meio da
assinatura de um termo próprio. Por sua vez, a análise dos dados resultantes dos
questionários dar-se-á utilizando o software gratuito, o IraMuTeQ, por meio de
técnicas de análises textuais clássicas, classificação hierárquica descendente (CHD),
similitude de palavras presentes no texto e nuvem de palavras, as quais possibilitarão
entre outras coisas, determinar os eixos temáticos estruturadores do discurso dos
participantes, favorecendo o entendimento das representações sobre o trabalho e
suas múltiplas dimensões (Ratinaud, 2020). Resultados esperados e implicações:
Espera-se delinear o perfil das vivências de bem-estar e mal-estar no trabalho,
identificando suas características centrais, assim como verificar a relação dessas
características com os impactos negativos sobre a saúde dos teletrabalhadores. Por
fim, identificar a associação desses resultados com o modelo de gestão do trabalho no
Poder Judiciário Federal a fim de propor recomendações focadas na promoção da
Qualidade de Vida no Trabalho (QVT).
Palavras-Chave: Teletrabalho, Saúde, Setor Público, Qualidade de Vida no Trabalho.
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Introdução
A pandemia da COVID 19 trouxe consigo inúmeras alterações na vida das pessoas,
dentre elas, cabe destacar as mudanças provocadas no mundo do trabalho. Devido à
necessidade de distanciamento social, as organizações foram desafiadas a se
adaptarem para preservarem a saúde de seus colaboradores (Belmonte et al., 2020).
Dessa forma, diversas organizações optaram pelo uso de tecnologias para auxílio e
desenvolvimento do trabalho (Filardi et al., 2020; Gonçalves Caldeira Brant Losekann &
Cardoso Mourão, 2020). Mesmo antes da pandemia, algumas empresas já utilizavam
de apoio tecnológico, entretanto houve um crescimento exponencial do regime de
trabalho remoto após as determinações sanitárias de distanciamento social. O
teletrabalho nada mais é do que uma modalidade em que o trabalho é realizado de
maneira remota por meio do suporte de tecnologias de informação e comunicação
(Aderaldo et al., 2017; Rocha & Amador, 2018). A urgência de adaptação e a
flexibilização do trabalho impactou empresas e suas gestões, assim como diversos
trabalhadores, pois não houve planejamento e estruturação desta modalidade devido
ao curto espaço de tempo (Vilarinho et al., 2021). Os colaboradores foram desafiados
pelas dificuldades em conciliar problemas domésticos com demandas do trabalho, já
que casa e trabalho começaram a dividir o mesmo espaço físico. A gestão das
dificuldades encontradas precisam ser aprimoradas, pois as práticas remotas
continuarão caracterizando relações de trabalhos e as formas de manejo podem
interferir significativamente sobre à saúde e engajamento (Góes et al., 2020; Pimentel
& Kurtz, 2021; Rocha & Amador, 2018; Vilarinho et al., 2021). Dessa maneira, deve-se
compreender como os colaboradores percebem o exercício de suas funções em
modalidade remota, pois essas percepções permeiam processos relacionados às
demandas das organizações e demandas domésticas e são importantes para
abrangência de como estes processos, antes separados por ambientes físicos, e agora
tidos como cada vez mais próximos e, até mesmo, mistos, podem influir nas
expectativas que a organização possui sobre o colaborador e na perspectiva dos
colaboradores frente às demandas laborais. É visto que a saúde mental dos
colaboradores foi um ponto afetado pelas mudanças ocorridas, pois a distância
imposta acarretou em dificuldades de adaptação (Pantoja et al., 2020; Quintão, 2020).
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Em uma pesquisa realizada recentemente, pôde-se observar que o engajamento de
alguns dos trabalhadores pesquisados foi afetado devido às limitações pessoais frente
ao uso de meios tecnológicos (Macedo & Xerez, 2016). Os resultados obtidos com este
estudo mostram como a falta de planejamento, preparo e suporte podem impactar o
trabalho das pessoas e indicam a necessidade de pensar em estratégias e formas de
apoio da organização com o funcionário diante o contexto remoto. Em consonância
com o modelo JDR que considera as demandas de trabalho como psicológicas, sociais,
além de aspectos cognitivos e emocionais, torna-se possível visualizar e abranger os
contextos de trabalho em que as pessoas estão inseridas que, neste caso, são os
contextos de teletrabalho, híbrido e presencial e, em contrapartida, também é possível
abranger sobre os recursos, pois o modelo compreende recursos como físicos,
psicológicos e sociais, o que pode ser abarcado pelas maneiras que os colaboradores
percebem o apoio do líder de suas organizações frente às mudanças, as maneiras
como experienciam restauro e como têm sido o job crafting, ou seja, como têm
reinventado e criado frente às atividades laborais remotas.(De Carvalho Chinelato et
al., 2015; Demerouti et al., 2009; Demerouti & Bakker, 2011; Kinnunen et al., 2011;
Muhammad Irfan & Qadeer, 2020; Schaufeli & Bakker, 2003; Shimazu et al., 2012;
Sonnentag & Frese, 2003; Sonnentag & Fritz, 2007; Sora et al., 2018; Stilwell et al.,
2016). Diante o exposto, este estudo objetiva descrever as possíveis relações,
influências e diferenças existentes entre o comportamento do líder voltado para a
mudança, que diz respeito ao quanto o líder planeja, envolve e sustenta a mudança, as
experiências de restauro, que são vistas como experiências que revigoram e afastam o
adoecimento, o job crafting que abrange a criatividade e reinvenção dos colaboradores
em exercer as atividades laborais e, por fim, o engajamento que abarca o quanto o
colaborador se entusiasma ao realizar seu trabalho em modalidades distintas, sendo
elas: teletrabalho, contexto híbrido e trabalho presencial (Muhammad Irfan & Qadeer,
2020; Schaufeli & Bakker, 2003; Sonnentag & Fritz, 2007; Sora et al., 2018; Stilwell et
al., 2016). Em teletrabalho pressupõe-se que as pessoas possuam maior apoio de seus
líderes frente às mudanças devido às alterações nas atividades laborais e distância
física, além de que, como estão em regime remoto, podem experienciar maior
restauro do que de maneira presencial e podem reinventar maneiras criativas frente
ao trabalho, o que influencia no engajamento. A primeira hipótese (H1) então é de
que, em modo remoto, há maior comportamento do líder voltado para mudanças;
maior experiência de restauro; maior Job crafting e, por fim, maior engajamento. A
segunda hipótese (H2) segue a linha de raciocínio da primeira e sugere que, como os
colaboradores se encontram em regime híbrido, podem experienciar maior
comportamento do líder voltado para mudanças, maior experiência de restauro, maior
job crafting e, por fim, maior engajamento. A terceira hipótese (H3) é contrária às duas
primeiras e sugere que, em regime presencial, há menor comportamento do líder
voltado para mudanças, menor experiência de restauro, menor job crafting e, por fim,
menor engajamento, devido ao fato dos trabalhadores estarem sob maior controle de
seus líderes, em ambientes físicos de trabalho que não favorecem para maiores
experiências restauradoras e nem maneiras de reinventar frente às atividades laborais.
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Dessa maneira, supõe-se que haverá menor engajamento no trabalho, pois as variáveis
antecedentes acabam por enrijecer os processos de apoio frente à mudança, restauro
e criatividade. Por fim, é elaborada ainda uma quarta hipótese (H4), especificamente
sobre as experiências de restauro, pois sabe-se que estas podem variar de acordo com
os ambientes em que as pessoas estão inseridas. Com isso, espera-se encontrar
restauro experienciados de maneiras distintas entre os regimes de trabalho remoto e
presencial, pois a grande suposição está na ideia de que os contextos podem favorecer
ou não a emissão de comportamentos de gestão da mudança por parte da liderança e
os comportamentos, os afetos e as cognições por parte dos empregados associadas ao
engajamento, a criação e restauro.
Método
Almeja-se alcançar aproximadamente 600 respondentes, ou seja, cerca de 200
respondentes para cada regime de trabalho, que trabalhem no mesmo segmento para
que não haja diferenças em vista das funções laborais. Devido às comparações que
serão realizadas entre os grupos, aproximadamente 600 respondentes seria um
número suficiente para este tipo de análise. Primeiramente haverá a submissão do
projeto de pesquisa ao Comitê de Ética. Se aprovado, será feita a procura por
empresas parceiras públicas, privadas ou de setor misto que tenham expressão
estadual ou nacional. Após realizadas as parcerias, serão aplicados os questionários
contendo o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) juntamente com o
instrumento da pesquisa via online ou presencial a depender da preferência da
organização. O questionário terá os quatro instrumentos a seguir:
- Inventário de Comportamento do Líder na Mudança (Stilwell et al., 2016) traduzida e
validada para o contexto brasileiro por Lima & Neiva (2022) composta por 37 itens;
-Job crafting de Tims, Bakker & Derks (2012) em uma versão reduzida validada em
contexto espanhol composta por 12 itens e quatro fatores como a escala original (Sora
et al., 2018)
- Escala de Experiências de Restauro de Sonnentag e Fritz (2007), traduzida e validada
para o contexto brasileiro por Pérez- Nebra et al. (working paper) composta por 16
itens que variam de 1-Discordo totalmente à 5- Concordo totalmente e que abarca
cinco dimensões, sendo elas: distanciamento psicológico, relaxamento, domínio e
controle (Sonnentag & Fritz, 2007);
-Engajamento de Schaufeli & Bakker (2003) traduzida por Porto- Martins & Benevides
– Pereira (2008) composta por 9 itens que variam de 0- Nunca à 6- Sempre e abarcam
itens que se referem a sentimentos em relação ao trabalho (Schaufeli & Bakker, 2003).
Os dados serão analisados por meio de MANOVA para verificar as relações e
influências entre comportamentos de líderes voltado para mudanças, job crafting,
experiências de restauro e engajamento no trabalho em três contextos distintos
(teletrabalho, híbrido e presencial) para, enfim, testar as hipóteses 1,2,3 e 4.
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Resultados esperados
Espera-se que haja maior comportamento do líder voltado para mudanças, job
crafting e experiências de restauro em colaboradores sob regime de teletrabalho e
híbrido do que em colaboradores sob regime de trabalho presencial. Dessa forma,
contribui-se para a abrangência de estudos sobre a temática de teletrabalho no
contexto brasileiro em comparação com o regime de trabalho híbrido e presencial, o
que corrobora para a compreensão das limitações e desafios, além de fornecer
subsídios para os gestores sobre os regimes de trabalho adotados, e indica
possibilidades de desenvolvimento de estratégias e suporte da organização para com o
colaborador e abre caminhos para pesquisas futuras sobre os contextos de trabalho
pesquisados.
Cronograma
Atividades
Período
1º 2º

3º

4º

a. Cumprimento de créditos em Disciplinas

x

b. Defesa do projeto de pesquisa
c. Coleta de dados

x
x

x

d. Análise de dados e elaboração de manuscritos

x

x

e. Submissão de artigos em periódicos científicos

x

x

f. Defesa de Dissertação

x

Palavras-Chave: teletrabalho, saúde, liderança, engajamento
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Introdução: Desde o surgimento da pandemia imposta pela COVID-19, em 2020, a vida
profissional de muitos trabalhadores passou por grandes mudanças em todo o mundo
(Athanasiadou, 2021). Ao mesmo tempo em que a pandemia alterou abruptamente as
rotinas normais de trabalho, também provocou uma aceleração das tendências que já
estavam em curso, envolvendo a migração do trabalho para ambientes virtuais
(Kniffin, 2021) e obrigando muitas pessoas a desenvolver suas atividades de maneira
remota (Pantoja, M. J., 2020). Em uma revisão sistemática recente sobre teletrabalho,
Vartiainen (2021) define essa modalidade de trabalho como um trabalho total ou
parcialmente realizado em um local alternativo, em vez do local de trabalho
convencional, por meio de dispositivos eletrônicos. Com os protocolos de
distanciamento social para o enfrentamento da pandemia sendo adotados, diversas
discussões sobre o teletrabalho ganharam destaque nas pesquisas científicas
realizadas por todo o mundo. Algumas dessas discussões abordam os efeitos que o
teletrabalho mandatório causou sobre o capital psicológico positivo dos indivíduos
(Farahani, M. V., 2021) indicando que essa situação de teletrabalho mandatório possui
uma influência negativa no capital psicológico (Meseguer de Pedro, M., 2021). O
Capital Psicológico (CP) é um dos recursos que pode ser enquadrado na Teoria da
Conservação de Recursos. De acordo com essa teoria, os indivíduos se esforçam para
obter, reter, promover e proteger as coisas que valorizam de forma central. Assim, ter
um nível mais alto de recursos é favorável, principalmente em situações de alto
estresse psicossocial. Essa é uma teoria motivacional que explica muito do
comportamento humano com base na necessidade evolutiva de adquirir e conservar
recursos para a sobrevivência (Hobfoll, S. E., 2018). O CP é um construto de segunda
ordem que reúne quatro recursos subjacentes (otimismo, resiliência, esperança e
autoeficácia) e é definido como um estado de desenvolvimento psicológico positivo
caracterizado por ter a confiança para enfrentar desafios e tarefas difíceis
(autoeficácia); fazer atribuições positivas sobre os triunfos presentes e futuros
(otimismo); visualizar e perseverar nas metas, bem como redirecionar os objetivos
quando necessário para alcançar o sucesso (esperança) e recuperar e até sair mais
forte da adversidade (resiliência) (Luthans, F., 2007). Existem evidências de que o CP é
um recurso pessoal muito útil para lidar com o estresse no trabalho, melhorando bemestar dos indivíduos (Rabenu, E., 2017). As atividades desempenhadas pelas lideranças
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na conjuntura da pandemia se tornaram significativas para que os teletrabalhadores
permanecessem motivados e saudáveis (Liebermann, S. C., 2021). Assim, o papel dos
líderes neste contexto desafiador ganhou ainda maior centralidade (Dirani K.M., 2020),
uma vez que as situações estressantes vivenciadas pelos trabalhadores exigem um
forte suporte organizacional. A percepção de suporte organizacional decorre de uma
visão de que os funcionários têm o suporte da organização e essa percepção é formada
a partir do tratamento que o funcionário recebe na organização. Assim, se o líder cuida
do bem-estar social e valoriza as contribuições dos subordinados, eles tendem a
perceber o apoio organizacional de forma positiva (Mourão, 2021). A percepção de
suporte organizacional tem como base a Teoria de Trocas Sociais, cujo princípio central
é que a interação entre os indivíduos está relacionada às tentativas de maximizar
recompensas e reduzir custos (Fogaça, N., 2021). Segundo Eisenberger (1986), os
indivíduos acreditam em um sistema de retribuição da organização em relação ao
esforço que realizam no trabalho e a percepção de suporte organizacional está
intimamente ligada ao bem-estar organizacional dos indivíduos, especialmente o
suporte gerencial (Fogaça, N., 2021; Rasool, S. F., 2021; Côté, K., 2021; Pahlevan Sharif,
S., 2018), fazendo com que os líderes possuam um papel importante nessa relação. O
bem-estar no trabalho pode ser conceituado como a prevalência de emoções positivas
no trabalho e a percepção do indivíduo de que desenvolve seus potenciais/habilidades
e avança no alcance de suas metas de vida. Ele é a predominância de emoções
positivas no trabalho, incluindo tantos aspectos afetivos (emoções) quanto cognitivos
(percepção de expressividade e realização). Além disso, ainda são escassos os estudos
que propõe o teletrabalho como uma variável moderadora em relação ao bem-estar
(Monteiro, M. F., 2020), porém a modalidade de trabalho remota está associada a uma
percepção de menor suporte organizacional recebido e de capital psicológico (Feio, R.
A., 2020) por parte dos indivíduos, enquanto trabalhadores que realizam trabalho
presencial possuem maior suporte organizacional e capital psicológico, o que pode
afetar o bem-estar no trabalho (Rocha, A. I. D. S., 2021). Dessa forma, o Capital
Psicológico e a Percepção de Suporte Organizacional se comportariam como variáveis
antecedentes de Bem-Estar, tendo a modalidade de trabalho como uma variável
moderadora. Objetivo: Considerando o contexto de pós-pandemia em que as
mudanças no mundo do trabalho permanecem acontecendo tendo como principais
consequências o isolamento social e o teletrabalho mandatório, este estudo tem como
objetivo descrever como o capital psicológico e o suporte social influenciam o bemestar de teletrabalhadores e trabalhadores presenciais nas diferentes modalidades de
trabalho, considerando teletrabalho como uma variável moderadora. Hipótese 1.
Quanto maior for o capital psicológico maior será o bem-estar dos indivíduos. Hipótese
2. Quanto maior for a percepção de suporte organizacional maior será o bem-estar dos
indivíduos. Hipótese 3. A modalidade de trabalho modera o efeito da percepção de
suporte organizacional e do capital psicológico sobre bem-estar no trabalho, de forma
que tal efeito será mais fraco quando os indivíduos estiverem em teletrabalho.
Método: O estudo proposto terá um delineamento quantitativo e o método de análise
escolhido será correlacional com as seguintes variáveis: VIs - Capital Psicológico e
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Percepção de Suporte Organizacional; VD - Bem-estar no trabalho; VM - Modalidade
de Trabalho. A pesquisa terá caráter transversal com apenas uma coleta de dados
sendo realizada em um único momento do tempo com sujeitos independentes. Os
participantes serão escolhidos de modo não-aleatório, por conveniência e
disponibilidade em organizações que adotam a modalidade de teletrabalho em tempo
integral (todos os dias da semana em teletrabalho) ou parcial (2 ou 3 vezes na semana
em teletrabalho). Para a realização de análise fatorial exploratória, análise fatorial
confirmatória e regressões múltiplas serão necessários 10 participantes por item
(Damásio, 2012) fazendo com que a pesquisa tenha um público-alvo de, no mínimo,
500 participantes. O questionário aplicado na pesquisa terá a seguinte estrutura: (1)
Instruções gerais de preenchimento e termo de consentimento livre e esclarecido; (2)
Escala de Capital Psicológico – construída com base na Escala de Capital Psicológico
(PCQ-24) (Luthans, Youssef & Avolio, 2007) e na Escala OREA questionnaire (Meseguerde, Soler-Sánchez, Fernández-Valera e García-Izquierdo, 2017); (3) Escala Breve de
Suporte Gerencial ao Teletrabalhador (Abbad, 2021) presente em manuscrito não
publicado ; (4) será construída uma escala que terá como base a Escala de Bem-Estar
no Trabalho Paschoal & Tamayo, 2008): será construída uma escala que terá como
base a Escala desenvolvida por Paschoal & Tamayo (2008); (5) Questionário com
questões sociodemográficas e laborais. As respostas numéricas dos participantes serão
submetidas à análise de dados por meio dos softwares SPSS, JASP e JAMOV. Serão
calculadas estatísticas descritivas (média, desvio padrão, moda, mediana etc) para a
descrição e caracterização da amostra e estatísticas inferenciais (correlação, test t
student, qui-quadrado, ANOVA), análise fatorial exploratória e confirmatória das
escalas, visando investigar evidências validade psicométrica dos instrumentos e, para a
análise de moderação, serão realizadas regressões múltiplas para verificar as relações
entre as variáveis antecedentes (capital psicológico; percepção de suporte
organizacional) e consequente (bem-estar), que devem ser significativas para a
confirmação do modelo. Logo em seguida a variável moderadora (modalidade de
trabalho) será inserida no modelo com o objetivo de verificar se a variável antecedente
possui alguma relação com a variável moderadora e está com a variável dependente
(Valentini, F., Mourão, L., & Franco, V. R., 2018). Resultados esperados: O teletrabalho
tem sido uma forma eficaz de desenvolver atividades organizacionais em meio às
restrições à mobilidade humana trazidas pela pandemia da COVID-19 (Feng, Z., 2020),
porém as consequências dos efeitos positivos e negativos surgidos com o teletrabalho
mandatório precisam ser consolidadas. Uma contribuição importante na realização
desse estudo será na melhor compreensão dos efeitos relacionados ao teletrabalho
mandatório sobre o bem-estar dos trabalhadores. Estudos nesse sentido são cada vez
mais necessários quando se considera o contexto de isolamento social e teletrabalho
obrigatório impostos pela pandemia. Além disso, será possível comparar os resultados
de estudos internacionais que investigaram capital psicológico (Meseguer-de, 2021;
Luthans F., 2020) e suporte social (Baig, S. A., 2021) em contexto de pandemia com
uma amostra brasileira afim de realizar reflexões acerca da replicabilidade desses
estudos. Com os resultados encontrados nessa pesquisa será possível entender a
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relação entre percepção de suporte, capital psicológico e bem-estar em contexto de
teletrabalho.
Palavras-Chave: Teletrabalho, Capital Psicológico, Suporte Social, Bem-Estar no
Trabalho

Referências
Athanasiadou, C., & Theriou, G. (2021). Telework: systematic literature review and
future research agenda. Heliyon, 7(10).
Baig, S. A., Iqbal, S., Abrar, M., Baig, I. A., Amjad, F., Zia-ur-Rehman, M., & Awan, M. U.
(2021). Impact of leadership styles on employees’ performance with moderating role
of positive psychological capital. Total Quality Management & Business Excellence,
32(9-10), 1085-1105.
Côté, K., Lauzier, M., & Stinglhamber, F. (2021). The relationship between
presenteeism and job satisfaction: A mediated moderation model using work
engagement and perceived organizational support. European Management Journal,
39(2), 270-278.
Damásio, B. F. (2012). Uso da análise fatorial exploratória em psicologia. Avaliação
Psicológica: Interamerican Journal of Psychological Assessment, 11(2), 213-228.
Paschoal, T., & Tamayo, A. (2008). Construção e validação da escala de bem-estar no
trabalho. Avaliação psicológica, 7(1), 11-22.
Dirani KM, Abadi M, Alizadeh A, Barhate B, Garza RC, Gunasekara N, et al. Leadership
competencies and the essential role of human resource development in times of crisis:
A response to COVID-19 Pandemic. Human Resource Development International.
23(4), 380-394.
Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S., & Sowa, D. (1986). Perceived
organizational support. Journal of Applied psychology, 71(3), 500.
Feio, R. A. (2020). A autonomia e o suporte organizacional em teletrabalhadores: o
papel moderador da gestão de fronteiras entre estes recursos do trabalho e o
engagement (Tese de Doutorado).
Feng, Z., & Savani, K. (2020). Covid-19 created a gender gap in perceived work
productivity and job satisfaction: implications for dual-career parents working from
home. Gender in Management: An International Journal.
Fogaça, N., Coelho-Junior, F. A., Paschoal, T., Ferreira, M. C., & Torres, C. C. (2021).
Relações entre desempenho, bem-estar no trabalho, justiça e suporte organizacional:
uma perspectiva multinível. RAM. Revista de Administração Mackenzie, 22.
Hobfoll, S. E., Shirom, A., & Golembiewski, R. (2000). Conservation of resources
77
Seminário PPG-PSTO 2021
Março 2022

theory. Handbook of organizational behavior, 57-81.
Kniffin, K. M., Narayanan, J., Anseel, F., Antonakis, J., Ashford, S. P., Bakker, A. B., &
Vugt, M. V. (2021). COVID-19 and the workplace: Implications, issues, and insights for
future research and action. American Psychologist, 76(1), 63.
Luthans, F., Youssef, C. M., & Avolio, B. J. (2007). Psychological capital: Developing the
human competitive edge (Vol. 198). Oxford: Oxford University Press.
Meseguer de Pedro, M., Fernández-Valera, M. M., García-Izquierdo, M., & SolerSánchez, M. I. (2021). Burnout, psychological capital and health during COVID-19
social isolation: A longitudinal analysis. International Journal of Environmental
Research and Public Health, 18(3), 1064.
Monteiro, M. F. (2020). Conciliação vida profissional-vida pessoal e intenção de
turnover: o papel moderador da flexibilidade laboral (Dissertação de Mestrado).
Mourão, L., da Silva Abbad, G., & Legentil, J. (2021). E-Leadership: Lessons Learned
from Teleworking in the COVID-19 Pandemic.
Liebermann, S. C., Blenckner, K., Diehl, J. H., Feilke, J., Frei, C., Grikscheit, S., &
Reinhardt, J. (2021). Abrupt Implementation of Telework in the Public Sector During
the COVID-19 Crisis. Zeitschrift für Arbeits-und Organisationspsychologie.
Pahlevan Sharif, S., Ahadzadeh, A. S., & Sharif Nia, H. (2018). Mediating role of
psychological well‐being in the relationship between organizational support and
nurses’ outcomes: A cross‐sectional study. Journal of advanced nursing, 74(4), 887899.
Pantoja, M. J., Andrade, L. L. S., & Oliveira, M. A. M. (2020). Qualidade de vida no
teletrabalho compulsório: percepções de trabalhadores de uma organização pública
brasileira. Revista da UI_IPSantarém-Unidade de Investigação do Instituto Politécnico
de Santarém, 8(4), 80-94.
Rabenu, E., Yaniv, E., & Elizur, D. (2017). The relationship between psychological
capital, coping with stress, well-being, and performance. Current Psychology, 36(4),
875-887.
Rocha, A. I. D. S. (2021). Suporte organizacional e bem-estar subjetivo em tempo de
pandemia: o papel mediador do conflito trabalho família e moderador do regime de
trabalho (Dissertação de Mestrado).
Vartiainen, M. (2021). Telework and Remote Work. In Oxford Research Encyclopedia of
Psychology. Farahani, M. V., & Shomoossi, N. (2021). Teleworking Translators during
the COVID-19 Pandemic: Social and Personal Experiences from Iran. New Voices in
Translation Studies p. 24.

78
Seminário PPG-PSTO 2021
Março 2022

Nome do(a) aluno(a): Newton Duarte Molon
Título do Projeto:
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ANTIDEPRESSIVOS E FARMACEUTICALIZAÇÃO NO
CONTEXTO DO TRABALHO
E-mail: ndmolon@gmail.com
Nível: Doutorado
Orientador(a): Ana Magnolia Bezerra Mendes
Linha de Pesquisa: Comportamento, Trabalho e Organizações
Introdução: É objeto do estudo da tese a relação entre uso de antidepressivos,
farmaceuticalização e trabalho. São utilizados como referencial teórico-metodológico
as representações sociais e as contribuições conceituais da sociologia médica e da
filosofia social do trabalho para compreensão da farmaceuticalização e suas
articulações com os contextos de trabalho.
A farmaceuticalização vem sendo apontada como um dos grandes obstáculos ao uso
racional de medicamentos (URM), considerado pela Organização Mundial de Saúde
elemento central para as políticas de medicamentos. Osorio-de-Castro (2014) chama a
atenção para a teia de práticas e desejos não racionais de utilização de fármacos que
se desenvolve em paralelo ao URM por indivíduos ou grupos. Questões que
transcendem os domínios médicos ou medicalizados para abranger anseios vinculados
a estilos de vida, imagem corporal, melhoramento cognitivo, performance sexual, fuga
da realidade, dentre outros tantos. Além das necessidades de saúde e da
efetividade terapêutica do medicamento, sua difusão e popularidade estão sujeitas
também às interações sociais, aos contextos culturais, econômicos e políticos que
flexibilizam e instauram disputas hegemônicas quanto a expectativas, oportunidade,
modalidade e pertinência de uma resolução farmacêutica.
Williams, Martin e Gabe (2011) consideram a farmaceuticalização como uma série de
processos sociotécnicos heterogêneos contemporâneos que operam em níveis macro
e micro, sendo os primeiros relativos ao desenvolvimento, teste e regulamentação de
produtos farmacêuticos e os segundos relativos ao significado e uso de produtos
farmacêuticos na prática médica e na vida cotidiana, sendo esse o enquadramento
mais específico desse estudo. Ao revisar a literatura, os autores propõem uma
estrutura geral de análise do fenômeno que leva em conta seis dimensões: 1)
redefinição e reconstrução dos problemas de saúde como tendo uma solução
farmacêutica; 2) mudanças nas formas de governança: globalização e o novo papel das
agências reguladoras na promoção da inovação; 3) o (re) enquadramento dos
problemas de saúde na mídia e na cultura popular como tendo solução farmacêutica;
4) a criação de novas identidades sociais e a mobilização de grupos de pacientes ou
consumidores em torno das drogas; 5) o uso de medicamentos para fins não médicos e
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a criação de novos mercados consumidores e 6) inovação em medicamentos voltada
para a colonização de futuros na saúde.
Moynihan (2002) identifica que a construção social das doenças vem dando lugar a
uma construção corporativa da doença, que envolveria, entre outras ferramentas, a
transformação de doenças comuns em problemas médicos; a visão de sintomas leves
como graves; o tratamento de problemas pessoais como médicos, e a visão de riscos
como doenças. Para isso são recrutados, pela indústria farmacêutica, os mais diversos
meios de mediação. Em um estudo da cobertura da mídia britânica sobre o
medicamento Provigl1, por exemplo, Williams, Seale, Boden, Lowe e Steinberg (2008)
demonstram a aproximação narrativa entre a sonolência diurna e o sono em si, que
também pode ser diminuído com o medicamento.
Fox e Ward (2009), em amplo estudo sobre a farmaceuticalização da vida cotidiana,
constatam, por exemplo, o processo de domesticação do consumo farmacêutico por
meio do acesso mediado por computador. Assim como o tratamento desses fármacos
como espécies de balas mágicas para diversos problemas da vida cotidiana.
Sincrônicos com o processo crescente e mundial de desregulamentação de
medicamentos, diversos estudos farmacêuticos no início do século XXI vem dedicando
atenção aos usuários de medicamentos como atores reflexivos e bem informados,
capazes de avaliar riscos e benefícios e de fazer escolhas conscientes sobre seus
medicamentos (Stevenson et al., 2009). Tal interesse sugere que a farmaceuticalização
busca alçar voo em relação à medicalização, livrando-se inclusive da necessidade de
prescrições.
Nesse sentido, Conrad (2007), fala em uma nova lógica de “aprimoramento
biomédico” em curso, segundo a qual as propostas são o enquadramento aos padrões
de normalidade médica, a restauração da juventude do corpo e a potencialização do
desempenho como vantagem competitiva.
Faltam, contudo, estudos sobre a micro farmaceuticalização nos ambientes de
trabalho, que permitam entrever o rol dessas estruturas no que pode ser considerado:
“regime farmacêutico” (Williams, Martin e Gabe 2011).
A teoria das Representações Sociais de Moscovici parece adequada ao estudo do
objeto em questão, na medida em que as RA são portadoras tanto de elementos de
resistência às modificações, quanto de proposições modificadoras. Nos processos de
ancoragem e objetificação das RS de antidepressivos entre trabalhadores deve ser
possível identificar o peso da história e das tradições, assim como na conversação
devem ser encontrados os sentidos das mudanças.
Isto posto, algumas questões subjacentes ao tema também deverão ser examinadas:
Qual o saber popular vigente desse grupo sobre antidepressivos? Em que medida o
contexto de trabalho influencia esse saber? Como foi se estruturando esse
conhecimento? Como ele vem sendo difundido, propagado e propagandeado? Quais
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atitudes e comportamentos a referida representação social poderia motivar entre
trabalhadores fragilizados? Variam as representações em função dos gêneros, tendo
em vista que o consumo de antidepressivos entre mulheres é maior?
Objetivos: O estudo descritivo em questão tem como objetivo geral investigar os
elementos significativos na composição do Núcleo Central da RS de medicamentos
antidepressivos no contexto de trabalho de servidores do Ministério das Relações
Exteriores. Como objetivos específicos pretende-se: estabelecer relações entre o uso
de antidepressivos e as características da organização do trabalho da categoria
profissional estudada; e fazer articulações teóricas com a sociologia e a filosofia sobre
o processo de microfarmaceuticalização nos contextos de trabalho. Uma hipótese que
será verificada é a presença de pragmatismo na atitude em relação ao uso de
antidepressivos vinculado às demandas da organização e as relações de trabalho
presentes.
Método: Trata-se fundamentalmente de um estudo qualitativo correlacional com
abordagem multimétodos como convém aos estudos de Representações Sociais. A
proposta, seguindo um recorte temporal transversal, contempla uma amostragem não
probabilística de conveniência com sujeitos independentes. Os participantes serão
selecionados dentre os que receberam atendimento no Sindicato Nacional dos
Servidores do Ministério das Relações Exteriores – Sinditamaraty, por queixas relativas
ao sofrimento psíquico provocado pela atividade laboral. A seleção dos participantes
levará em conta a menção ao uso de medicamentos antidepressivos nos depoimentos
dados ao Sinditamaraty. Essa escolha deve-se à experiência de atendimento clínico
psicanalítico de dois pacientes integrantes do quadro da diplomacia brasileira que
apresentaram sintomas bastantes semelhantes relativos à despersonalização,
desvinculação e falta de pertencimento social fora da instituição. Nos dois casos, na
fase inicial da escuta, houve o pedido de encaminhamento psiquiátrico para a receita
de medicamentos.
Serão estabelecidos dois cortes: gênero masculino e feminino e faixa etária menor de
50 anos e maior de 50 anos para ambos os gêneros. Deseja-se realizar 04 grupos
focais, um para cada segmento, envolvendo 08 trabalhadores do corpo diplomático
em cada um (32 no total).
Serão realizadas 05 entrevistas em profundidade com profissionais de psiquiatria
atuantes em Brasília. Pretende-se também aplicar um questionário sobre
medicamentos antidepressivos à 50 participantes comuns de Brasília que serão
selecionados por meio de convites em redes sociais. Com o aceite dos participantes,
mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, os grupos focais,
as entrevistas em profundidade e a aplicação dos questionários serão realizados
através de plataformas digitais.
No caso desse estudo de RS serão utilizados instrumentos interrogativos: entrevista e
questionário, e associativos: condução de grupo focal. (Abric, 1998). Além de pesquisa,
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por método histórico, do Ministério das Relações Exteriores como instituição. A
condução dos grupos focais buscará o entendimento de: 1) quais as imagens mentais
desses trabalhadores sobre os medicamentos antidepressivos que utilizam? 2) quais as
suas representações referenciais sobre medicamentos antidepressivos 3) como se
organiza o sistema de relações entre as representações presentes e 4) como se
entrelaçam os sofrimentos laborais e o uso dos fármacos. As entrevistas em
profundidade com psiquiatras terão por foco a administração e a ação fisiológica de
medicamentos antidepressivos. O questionário individual será elaborado a partir das
organizações cognitivas encontradas na pesquisa com grupos focais.
As análises de conteúdo serão feitas sob a orientação dos pressupostos de Bardin
(1977) e Minayo (2003) e para isso serão utilizados os softwares Transana e Iramuteq,
objetivando a classificação dos dados textuais, por meio de análise hierárquica
descendente.
Resultados Esperados: Espera-se encontrar elementos relativos à resistência aos
medicamentos integrando o Núcleo Central das Representações Sociais de
trabalhadores do corpo diplomático brasileiro sobre antidepressivos. Temas como
produção e trabalho devem figurar, contudo, nas proximidades do Núcleo Central,
conferindo legitimidade e pertinência ao uso dos medicamentos. Acredita-se que o
ambiente, as relações e as demandas do trabalho na diplomacia funcionem
naturalmente como indutores da microfarmaceuticalização entre seus colaboradores.

Palavras-Chave: Representações Sociais, Antidepressivos, Farmaceuticalização,
Trabalho, Corpo Diplomático Brasileiro

Referências
Amen D.G. (2000). Transforme seu cérebro, transforme sua vida. São Paulo: Mercuryo.
BARDIN, L. (1977) Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70.
Bauer, M.O. (1993). Depressão maior e atividade do sistema imunológico. Rev ABPAPAL.
Berger, P., Luckmann, T. (1978). A Construção social da realidade. Petrópolis: Vozes.
Conrad, Peter. The Medicalization of Society On the Transformation of Human
Conditions into Treatable Disorders. The Johns Hopkins University Press Baltimore,
2007.
Cordás, T.A. (2002). Depressão, da bile negra aos neurotransmissores: uma introdução
histórica. São Paulo: Lemos Editorial.

82
Seminário PPG-PSTO 2021
Março 2022

Coutinho, T., Esher, A. (2017). Uso racional de medicamentos, farmaceuticalização e
usos do metilfenidato. Recuperado em 03 de setembro de 2019, de
https://www.scielosp.org/article/csc/2017.v22n8/2571- 2580/pt/#
Cruz, M. G. A., Zorzanelli, R. T. (2018). O conceito de medicalização em Michel Foucault
na década de 1970. Recuperado em 03 de setembro de 2019, de
http://www.scielo.br/pdf/icse/v22n66/1807-5762-icse- 1807-576220170194.pdf
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Os erros podem ter consequências severas em alguns contextos organizacionais como
os de transportes aéreos e marítimos, de geração de energias nuclear e hidráulica e de
extração mineral. Por isso, questões que impactam na segurança dos trabalhadores e
do entorno das organizações devem ser devidamente consideradas. Essa perspectiva é
abordada em estudos conduzidos com ênfase em organizações de alta confiabilidade,
que operam em contextos de alto risco, mas ainda assim são capazes de desempenhar
suas atividades de forma segura (Reason, 1997; Roberts, 1990). Nesses contextos
sociotécnicos, de alta complexidade, a gestão de riscos é um requisito fundamental
para que as organizações sejam capazes de evitar a ocorrência de erros e falhas com
potencial para gerarem eventos de proporções catastróficas (Bierly & Spender, 1995;
Gracia et al., 2020).
Em organizações de trabalho, questões associadas ao conteúdo e à organização das
tarefas são relevantes para moldar o desempenho (Cunha de Jesus et al., 2019; Parker
et al., 2017). Todavia, persistem algumas questões acerca de como as peculiaridades
organizacionais podem influenciar o desempenho para torná-lo efetivamente mais
seguro. Algumas dessas questões serão endereçadas nessa pesquisa, que enfocará a
percepção de cultura de segurança como variável critério e irá investigar sua relação
com desenho do trabalho e estratégias de aprendizagem.
Uma definição de cultura de segurança aborda o conceito como “o valor ou a
importância que a organização (e todos os seus membros) atribui para segurança”
(Gracia et al., 2020, p. 1213). Trata-se de um fenômeno que pode ser capturado a
partir da percepção das pessoas que atuam no contexto organizacional. Desse modo, a
percepção de cultura de segurança – variável de interesse dessa pesquisa – é
resultante da forma como a segurança é promovida como um valor organizacional.
Entretanto, a literatura da área ainda indica falta de clareza conceitual (Le Coze, 2019;
Zhang et al., 2020). Isso reflete em questões teórico-metodológicas associadas à
qualidade psicométrica e embasamento dos instrumentos utilizados para sua
investigação empírica (Gracia et al., 2020).
Apesar das divergências existentes, reconhece-se que uma cultura de segurança é um
fator relevante para moldar comportamentos esperados em organizações de alta
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confiabilidade, à medida que imputa um senso tanto de responsabilidade
compartilhada quanto de accountability (Dekker, 2006). Essa cultura reflete
positivamente em participação e compliance (Rubin et al., 2020). Ela favorece que as
pessoas que atuam naquelas organizações mostrem-se mais atentas para condições
que afetem a segurança (Weick et al., 1999). Assim, essas pessoas se engajam em
comportamentos proativos para reparar tais condições ou mitigar as suas
consequências (Rubin et al., 2020). Por isso, o desenho do trabalho adotado em
diferentes contextos organizacionais pode ser um fator preponderante para o
delineamento de um sistema de gerenciamento da segurança.
Cultura de segurança mantém associações positivas com desempenho de segurança
(Trinh & Feng, 2020), sistema de gerenciamento de segurança (Hudi et al., 2019), e
liderança (Hochberg et al., 2019). Porém, pouca atenção tem sido dada à relação dessa
cultura com as características do desenho do trabalho em diferentes contextos
organizacionais, apesar desse desenho ser variável antecedente para o desempenho, o
bem-estar no trabalho e para a maioria das variáveis associadas ao comportamento
organizacional (Cunha de Jesus et al., 2019). Esses pressupostos embasam as seguintes
hipóteses de pesquisa:
H1: A percepção de cultura de segurança diferirá significativamente entre organizações
de alta confiabilidade e outras organizações.
H2: As características do desenho do trabalho associadas à percepção de cultura de
segurança em organizações de alta confiabilidade diferirão das características
associadas à percepção existente em outras organizações.
Tais hipóteses sugerem que as organizações de alta confiabilidade compartilham entre
si um conjunto de características que predizem maior percepção de cultura de
segurança, em comparação com outros tipos de organizações. Essas características
podem ser relativas à tarefa, ao conhecimento demandado, às interações sociais ou ao
próprio contexto de trabalho (Morgeson & Humphrey, 2006). Entretanto, essas
características não são as únicas que podem afetar a percepção de cultura de
segurança, visto que se trata de um fenômeno complexo e multideterminado. A
aprendizagem é um conceito central para o processo de construção e fortalecimento
de uma cultura. Uma perspectiva muito difundida na área de safety science propõe
que o estabelecimento e manutenção de uma cultura de segurança depende de certas
subculturas que precisam ser fomentadas no âmbito organizacional, como a cultura de
aprendizagem, cultura flexível e justa, cultura de reportes e cultura da informação
(Reason, 1997).
Para atingir uma cultura de segurança madura, uma organização deve ser capaz de
fomentar o conhecimento sobre o funcionamento do seu sistema de gerenciamento
da segurança e aprender com os próprios erros (Dekker, 2006). Contudo, como os
trabalhadores podem aprender sobre aspectos de segurança e extrair lições de erros
cometidos? Para adaptar-se continuamente às variações e incertezas existentes em
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seu contexto operacional, os profissionais elaboram estratégias que facilitem um
modo de operação eficiente e seguro. Essas estratégias informalmente desenvolvidas,
por vezes, não são visíveis para as organizações (Santos, 2009).
Entre os recursos adaptativos empregados pelos profissionais, podem ser encontradas
as estratégias de aprendizagem informal no contexto de trabalho. Elas emergem em
situações de trabalho e são válidas para desenvolver ou aperfeiçoar conhecimentos,
habilidades e atitudes que sejam necessários ao desempenho humano (Warr et al.,
1999). Além disso, diferentes estratégias são utilizadas pelos indivíduos para
responder às suas demandas de aprendizagem. O ambiente também influencia essa
utilização, uma vez que ambientes mais restritivos podem reduzir níveis de autonomia
e de participação em processos de decisão na organização. Além disso, o suporte social
advindo de supervisores e colegas pode adquirir maior relevância nesses contextos
(Borges-Andrade & Sampaio, 2019).
A manutenção de uma cultura de segurança depende de processo de inovação e de
fortalecimento dessa cultura; práticas de monitoramento, feedback e aprendizagem
são destacadas como meios de se atingir tal objetivo (Gao, 2019). Consideram-se
importantes os processos de aprendizagem para o estabelecimento de uma cultura
organizacional focada na segurança. Deste modo, adota-se como hipótese que os
comportamentos informais de aprendizagem podem contribuir para uma maior
percepção de cultura de segurança, mesmo quando as características de desenho do
trabalho não favorecem tal percepção.
H3: Estratégias de aprendizagem estarão positivamente associadas à cultura de
segurança.
H4: Estratégias de aprendizagem serão mediadoras na relação entre desenho do
trabalho e cultura de segurança.
A pesquisa será conduzida em três estudos distintos. O primeiro será uma revisão de
literatura internacional, com foco nos instrumentos disponíveis para avaliação da
cultura de segurança. Serão selecionadas apenas pesquisas empíricas que apresentem
os dados de validação dos instrumentos utilizados. A revisão enfocará a qualidade das
características psicométricas e a associação dos instrumentos com modelos teóricos.
O segundo estudo tem por finalidade a construção ou adaptação de um instrumento
para investigação de cultura de segurança no contexto brasileiro. Além dos cuidados
metodológicos de desenvolvimento ou de adaptação transcultural, o instrumento será
aplicado em uma amostra de profissionais que atuam em organizações de alta
confiabilidade e em outros contextos de trabalho. Também serão coletados dados
acerca do desenho do trabalho desses tipos de organizações e, posteriormente, a
relação entre desenho do trabalho e cultura de segurança será testada por meio de
correlações, testes de variância e regressão linear simples.
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Um survey será conduzido no último estudo, com o intuito de coletar dados sobre
desenho do trabalho, estratégias de aprendizagem e cultura de segurança entre
profissionais que atuam em organizações altamente confiáveis. Serão analisados os
efeitos preditores de estratégias de aprendizagem e desenho do trabalho em relação à
cultura de segurança, assim como efeitos indiretos de mediação exercidos pelo uso de
estratégias de aprendizagem nesse contexto.
A partir dos resultados desses três estudos, conjuntamente, espera-se ter uma visão
crítica da produção científica da área. Além disso, pretende-se obter um instrumento
de qualidade e adaptado para a realidade brasileira, a fim de incentivar estudos e
pesquisas da cultura de segurança tanto no meio acadêmico como nos diferentes
cenários organizacionais. Por fim, a investigação do modelo proposto pode ser uma
importante fonte de informações sobre as relações entre desenho do trabalho,
estratégias de aprendizagem e percepção de cultura de segurança. Isto pode resultar
em conhecimentos válidos para a construção de intervenções mais efetivas que visem
à promoção da cultura de segurança e ao aprimoramento das práticas e processos
organizacionais que estejam relacionados à aprendizagem nas organizações e à cultura
organizacional focada em segurança.

Palavras-Chave: diagnóstico organizacional, segurança operacional, estratégias de
aprendizagem, aprendizagem informal.
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Na Psicologia, o Fundamentalismo Religioso é uma variável frequentemente discutida
quando se estuda sobre dinâmicas grupais, sendo fortemente correlacionada a
conservadorismo político, discriminação e conflitos entregrupos (Altemeyer &
Hunsberger, 1992, 2004; Brandt & Reyna, 2010; Hill, Cohen, Terrel & Nagoshi, 2010).
Há uma ênfase maior de investigação do extremismo religioso como variável
relacionada a processos sociais, ao mesmo tempo, uma desatenção da área em
investigar os processos psicológicos que estão por trás do fenômeno (Martins, 2018).
Nos estudos históricos e sociológicos a respeito do tema, a definição do
fundamentalismo como se dá hoje depende do entendimento do processo de
modernização da sociedade. Para Max Weber (1864-1920), sociólogo que trabalhou o
conceito de secularização (Pierucci, 1998), este trata-se do processo de desmistificação
do mundo. Nele, a modernização da sociedade se dá a partir da separação entre a
religião e as demais esferas da vida social - vide a separação entre o Estado e a Igreja -,
com uma diminuição progressiva da influência da religião sobre elas, e relegando-a a
vida privada (Emerson & Hartman, 2006; Pierucci, 1998). Essa separação da religião
das decisões políticas da sociedade é um fenômeno relativamente recente na história
da sociedade ocidental, já que, até então, as decisões políticas eram atrelada a
princípios religiosos (Emerson & Hartman, 2006). O fundamentalismo, então, surge
como uma reação a essas mudanças em prol do resgate de valores religiosos como
norteadores da vida pública. Tal entendimento é consolidado pelo próprio surgimento
do termo. Entre 1910 e 1915, nos Estados Unidos, uma série de panfletos intitulados
“The Fundamentals: A Testimony of the Truth”, foi publicada por um grupo
protestante conservador. Nestes panfletos, o grupo reafirmava os princípios básicos e
inegociáveis da fé cristã (Emerson & Hartman, 2006). Segundo Bonzatto e Ortunes
(2015), esta foi uma resposta ao movimento progressista e modernizador que a
sociedade americana daquele período vivenciava, com o início da separação entre o
ensino religioso e o ensino público, por exemplo. Da mesma forma, para os autores, a
aplicação do termo “fundamentalismo” a uma vertente específica do islamismo se deu
pelas mesmas características de contraposição desta aos valores modernos que
começavam a ser vivenciados pelos países muçulmanos (Bonzatto & Ortunes, 2015).
Emerson e Hartman (2006) colocam que a existência de grupos fundamentalistas pode
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ser observada em diferentes povos e religiões, e o definem como um movimento de
grupos religiosos que buscam resgatar os princípios básicos de suas respectivas fés.
Altemeyer e Hunsberger (1992) fornecem uma definição que pode ser generalizada
entre diferentes religiões, em concordância com esse argumento de Emerson e
Hartman (2006) e tem por base quatro premissas: (1) a crença na existência de um
conjunto de ensinamentos religiosos que contêm a verdade fundamental e inequívoca
sobre a humanidade e Deus; (2) a crença de que essa verdade é contrariada por forças
malignas que devem ser combatidas fervorosamente; (3) a crença de que essa verdade
deve ser seguida de acordo com práticas passadas imutáveis; (4) e a crença de que
aqueles que acreditam e seguem esses ensinamentos fundamentais possuem uma
relação especial com a deidade em questão. No presente trabalho argumenta-se,
contudo, que essa definição, popularmente utilizada até hoje na Psicologia, parte da
descrição de grupos que já se autodenominam fundamentalistas. Apesar do trabalho
descritivo ser importante para compreensão desses grupos, cunhar o fenômeno do
fundamentalismo com base apenas nessa descrição implica em um raciocínio
tautológico (Emerson & Hartman, 2006), que retorna em si mesmo, e que pode
impedir a identificação de outros grupos extremistas que não possuam a mesma
dinâmica grupal. Entender se há variáveis psicológicas que caracterizam o fenômeno
que sejam generalizáveis se justifica como importante na presente discussão pois,
como colocado por Emerson e Hartman (2006), ao longo dos séculos, a expressão
religiosa sempre esteve ligada às normas sociais e à política de uma sociedade. Por
isso, a crença religiosa fundamentalista não configura, em si mesma, um fenômeno
novo na história da humanidade. Além disso, como apontado por Brandt e Reyna
(2010), há uma falta de investigações na Psicologia a respeito das causas e da própria
constituição cognitiva desse fenômeno, o que poderia justificar o ponto levantado por
Emerson e Hartman (2006) de que há, inclusive, uma falta de instrumentos que
mensurem propriamente o construto do fundamentalismo. Por esse motivo, torna-se
necessária uma conceituação mais clara sobre o que é o fenômeno em si e do que ele
é composto, e, portanto, o problema de pesquisa configura-se na necessidade de
definir o fundamentalismo a partir sua composição psicológica. As semelhanças entre
os processos descritos em estudos sobre religião e política podem guiar a proposta do
presente projeto ao possibilitar que estudos sobre partidarismo político, por exemplo,
possam ajudar a entender, também, crenças religiosas. Bavel e Pereira (2018) fazem
uma leitura compreensiva a respeito da identificação com partidos políticos e a
cognição motivada, defendendo que essa filiação política cumpre um papel de
identidade social que satisfaz necessidades psicológicas e sociais básicas. E quando a
identidade social política se torna mais proeminente do que as outras categorias de
identidade com a qual o indivíduo se identifica, a afiliação ao grupo dita mais a
avaliação de certas ações do grupo do que os próprios valores do indivíduo que o
integra (Cohen, 2003). Nesse sentido, quando há uma sensação de ameaça a esses
valores por parte do exogrupo ou do grupo competidor, a tendência a proteger a
identidade grupal é enfatizada de tal forma que mecanismos cognitivos começam a
agir para justificar as crenças e os valores do endogrupo (Bavel & Pereira, 2018; Jutzi,
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Willardt, Schmid & Jonas, 2020). Assim, a crença em teorias conspiratórias apareceria
como uma narrativa que justificaria o comprometimento com a visão política original
do indivíduo, ou ainda, como uma forma de resistir a uma influência exogrupal a fim
de proteger a identidade endogrupal (Bavel & Pereira, 2018). Não à toa há estudos
demonstrando que o extremismo político, em ambos os lados do espectro, possui uma
correlação positiva com crenças conspiratórias (Prooijen, Krouwel & Pollet, 2015). Essa
relação aparece como resultado de uma forma de buscar dar sentido a eventos sociais
e incertezas de forma direta e simples. Apegar-se à crença e valores do grupo, então,
não só mitigam o desconforto causado pela ameaça percebida como também reduzem
a sensação de dissonância cognitiva e reconciliam o indivíduo com seu senso de
identidade (Bavel & Pereira, 2018). Analisando, ainda, variáveis correlatas com a busca
por reduzir a dissonância cognitiva, a Need for Closure (Kruglanski & Webster, 1996)
aparece como positivamente correlacionada (Stalder, 2010). Essa variável prevê uma
tendência em fazer conclusões com base em evidências insuficientes ou inconclusivas,
assim como demonstrar um pensamento mais rígido e maior resistência em relação a
opiniões diferentes (Kruglanski & Webster, 1996). A Need for Closure também aparece
como positivamente correlacionada ao fundamentalismo religioso (Brandt & Reyna,
2010). Objetivo: o objetivo do estudo é testar correlações entre o fundamentalismo
religioso e variáveis correlatas na literatura (ameaça percebida, extremismo político,
need for closure e crenças em teorias conspiratórias) a fim de se construir um modelo
de estruturas que compõem o fenômeno. Método: os participantes serão recrutados
de forma online, através de divulgação nas redes sociais com impulsionamento para
diferentes perfis sociodemográficos, a fim de se buscar uma amostra mais
heterogênea e com maior diversidade política e religiosa. Para o cálculo do número
amostral utilizou-se o software G*Power (Faul, Erdfelder, Buchner & Lang, 2009)
estimando-se um tamanho de efeito de 0,01, α = 0,05, e β = 0,01, que estimou uma
mostra de 1902 participantes. Os instrumentos utilizados serão: a Religious
Fundamentalism Scale (Altemeyer & Hunsberger, 2004), a Escala Genérica de Crenças
Conspiratórias (Matsunaga, Pereira, Oliveira & Pedra, 2019), a escala adaptada para o
Brasil de Need for Closure de Caro Simões dos Reis e Pilati (2020), e um instrumento
para mensurar ameaça percebida será derivado da Symbolic Threat Scale (Stephan,
Ybarra & Bachman, 1999), readaptando alguns dos itens para o objetivo do estudo.
Além disso, a posição política será mensurada tanto pela escala de ideologia política de
Alves (2017), quanto juntamente com as demais questões demográficas como sexo,
idade e ocupação, através de uma escala de autoidentificação de 1 a 7 que varia entre
“extrema esquerda” e “extrema direita”. As análises dos resultados serão feitas
utilizando-se do software IBM SPSS Statistics e da linguagem de programação R. Como
resultados esperados, em primeiro lugar, espera-se que o fundamentalismo religioso e
o extremismo político sejam positivamente correlacionados. Também, espera-se que
quanto maior o nível de fundamentalismo e extremismo, maior será a sensação de
ameaça percebida experienciada. Por fim, da mesma forma, espera-se que as crenças
conspiratórias sejam positivamente correlacionadas com a need for closure e com a
medida de fundamentalismo. Além disso, espera-se que a ameaça percebida apareça
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como variável com efeito moderador entre a relação da need for closure com o
fundamentalismo e as crenças em teorias conspiratórias. Espera-se, ainda, que através
de uma regressão possa ser testar a estrutura da relação entre as variáveis aqui
descritas a fim de se construir um modelo teórico do fundamentalismo religioso.
Palavras-Chave: fundamentalismo religioso, crenças conspiratórias, need for closure,
extremismo político, ameaça percebida
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Introdução: O tema principal desta pesquisa é o impacto de treinamentos de liderança
no comportamento dos líderes e gestores organizacionais. O estudo objetiva investigar
a relação de motivação para aprender (MA), motivação para transferir (MT),
características do desenho instrucional (DI) e suporte à transferência (STT) sobre
impacto do treinamento no trabalho (ITT), neste estudo definida como a transferência
positiva do treinamento para o trabalho do egresso. Conforme revisões de literatura
(Bell et al., 2018; Ford et. al., 2017) após mais de cem anos de estudos sobre
transferência de treinamento os resultados das pesquisas ainda não são conclusivos
sobre quais são as variáveis que predizem retenção e generalização da aprendizagem
para o trabalho. Entretanto, características do desenho e da entrega de treinamentos
(tipo de aprendizagem, forma de entrega, informação, demonstração e prática) são
importantes variáveis moderadoras de resultados de treinamentos, entre os quais a
transferência (Lacerenza et al., 2017). A metanálise sobre programas de treinamento
de liderança, entrega e implementação realizada por Lacerenza et. al. (2017), mostrou
que algumas características do desenho instrucional (a existência da análise de
necessidade do treinamento; treinamento com combinações de conteúdos ligados a
hard skills: negócios e soft skills: intrapessoal, interpessoal, liderança; uso de mais de
um método de treinamento: informação, demonstração e prática; e, da existência de
feedback aos treinandos) e da modalidade de entrega dos treinamentos (presencial)
estão positivamente relacionados com ITT. A análise da produção de conhecimentos
sobre treinamentos nos últimos 100 anos (Bell et al., 2018) também indicou que o uso
de mais de uma estratégia instrucional (exposição oral e discussão, autoinstrução,
vídeos, discussão e instrução assistida por computador) aumenta o ITT. Esses achados
embasaram a escolha das variáveis moderadoras (DI) dos relacionamentos entre as
variáveis antecedentes (MA, MT, STT) e a variável critério (ITT). Motivação para
aprender (MA) refere-se ao interesse do participante em aprender o conteúdo do
programa de treinamento (Abbad et al., 2012). Motivação para transferir (MIT) mede à
disposição do participante para aplicar, no trabalho, os conteúdos aprendidos no
treinamento (Lacerda & Abbad, 2003). Suporte à transferência de treinamento (STT)
expressa a percepção dos treinamentos sobre o suporte psicossocial (gerencial e
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pares) e material, recebido pelo egresso para aplicar, no trabalho, as novas habilidades
adquiridas em eventos instrucionais (Abbad et al., 2012). O impacto do treinamento no
trabalho (ITT) sobre os comportamentos dos egressos é um conceito correlato ao de
transferência de treinamento, ambos se referem ao uso ou aplicação eficaz, no
trabalho, dos conhecimentos, habilidades e atitudes (CHAs) aprendidos em
treinamentos (Baldwin & Ford, 1988; Ford & Kraiger, 1995). MA e MT têm se
destacado como variáveis positivamente correlacionadas a ITT (Moreira, 2017; Moreira
et. al., 2019; Reinhold et. al., 2018). Além disso, há evidências de que MA e MT são
mediadoras do relacionamento de características do treinamento (DI) com
transferência de treinamento (ITT) (Grohmann et. al., 2014; Reinhold et. al., 2018).
Entre as variáveis do contexto organizacional, os resultados de pesquisa mostraram
que o suporte à transferência é um preditor positivo de ITT (Abbad et al., 2012; Araújo
et. al., 2017; Hughes et. al., 2020; Vignoli & Depolo, 2019; Zerbini & Medina, 2018). Há
poucos estudos no Brasil que relacionem motivação, características de treinamento,
suporte com impacto de treinamento no trabalho em ambiente corporativo. Objetivos:
Em função dessas lacunas, objetiva-se por meio deste estudo: a) descrever quais
características do DI e da entrega dos treinamentos estão associadas positivamente à
ITT; b) investigar o relacionamento entre MA, MT, DI, STT com a variável critério ITT; c)
avaliar o quanto as variáveis antecedentes MA, MT e STT predizem a variabilidade de
ITT; d) avaliar o quanto DI modera o relacionamento entre MA, MT e STT. Método:
Para atingir esses objetivos, este estudo adotará um delineamento misto de pesquisa
(quali-quanti) com quatro etapas sequenciais (interdependentes), com fontes
primárias, oriundas de respostas de treinandos a questionários, e fontes secundárias,
extraídas de documentos relativos aos treinamentos (Análise de Necessidade de
Treinamento - ANT, materiais didáticos e relatórios de avaliação). O estudo será
realizado em uma universidade corporativa de uma empresa de grande porte, de
direito privado, sociedade anônima aberta, de economia mista, do segmento
financeiro. Os programas de treinamento presenciais, a distância ou híbridos, a serem
avaliados neste estudo serão escolhidos entre aqueles destinados a treinar ou
desenvolver habilidades gerenciais e/ou de liderança, que tenham métodos
instrucionais distintos. Será efetuada uma primeira etapa qualitativa para escolha dos
treinamentos a serem realizados com algum tipo de variabilidade quanto ao domínio
de conteúdo (afetivas e técnicas – liderança), objetivo(s) final(is), estratégias
instrucionais e a existência de ANT (Lacerenza, 2017). As características dos
treinamentos serão analisadas de acordo com um roteiro produzido a partir do estudo
de Lacerenza et. al. (2017) e de abordagens instrucionais: (como os objetivos de
aprendizagem, as estratégias instrucionais, qualidade do material e dos conteúdos,
interface gráfica, exemplos e exercícios, feedback e avaliações. Em seguida, o estudo
quantitativo será realizado em três momentos: T1 (antes do treinamento); T2 (ao final
do treinamento); T3 (após 30 dias do término do treinamento). No T1 será aplicada a
Escala de Motivação para Aprender – EMA, composta por cinco itens associados a uma
escala de concordância de 5 pontos (α = 0,75) (Abbad, 1999; Lacerda & Abbad, 2003).
No T2 será aplicado um questionário composto pelas escalas: Escala de Motivação
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para Transferir – EMIT, composta por cinco itens associados a uma escala de
concordância de 5 pontos (α = 0,75) (Abbad, 1999; Lacerda & Abbad, 2003). No T3 será
aplicada a Escala de Suporte à Transferência de Treinamento – ESTT, mensurada por
meio de duas escalas, uma de suporte psicossocial com 6 itens, α = 0,92, e a outra de
suporte material com 2 itens, com α = 0,90 (Martins et al., 2018; Abbad, 1999; Abbad
& Sallorenzo, 2001; Abbad et al., 2012); e, a Escala de Autoavaliação de Impacto do
Treinamento no Trabalho – Medida em Amplitude - EAIT, mensurada por meio do ITT
com 12 itens, com cargas fatoriais variando de 0,89 a 0,91 e α = 0,90 (Abbad &
Sallorenzo, 2001; Abbad et al., 2012). Esses questionários serão enviados em formato
on-line, por meio de e-mail institucional. Entre os cuidados éticos da pesquisa, será
assegurada aos participantes, o sigilo das respostas individuais, participação voluntária
e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, para
preenchimento dos questionários. Será realizada uma análise fatorial exploratória para
investigação de evidências de validade psicométrica das escalas. Para a análise de
medidas repetidas das variáveis preditoras será aplicada a análise de regressão
múltipla. As associações entre MA, MIT, CT, STT e IT no trabalho serão analisadas por
meio de correlações bivariadas. As respostas numéricas dos participantes serão
pareadas por indivíduo em arquivo de dados do Statistical Package for the Social
Science (SPSS), versão 26.0 e planilha em Excel (Field, 2020). Resultados esperados e
implicações: Com esses resultados será possível melhorar programas de treinamentos
para lideranças, providenciar ações para aumentar a motivação dos participantes,
antes e após o treinamento e aumentar o suporte oferecido, do ponto de vista
gerencial e organizacional, a fim de potencializar o impacto do treinamento nas
organizações. Também se pretende efetuar a publicação de um artigo científico com
os resultados dos estudos que serão realizados; compor e entregar o relatório técnico
à organização parceira, ao final das análises; e ainda, executar uma apresentação em
congresso nacional ou internacional da área.
Palavras-Chave: motivação para aprender, desenho instrucional e impacto do
treinamento no trabalho.
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Introdução: O Transtorno Depressivo Maior (TDM), mais conhecido como depressão,
constitui um dos transtornos mentais que mais afeta as pessoas ao redor do mundo. O
último relatório global da Organização Mundial da Saúde apontou para um aumento
de 18% de incidência de casos na população de 2005 a 2015 (WHO, 2017). Outrossim,
a depressão é considerada uma das principais causas de incapacitação (WHO, 2017) e,
também, está associada com alta mortalidade. Além disso, a depressão é considerada
fator de risco para uma série de doenças, como câncer (Bottino et al., 2009) e diabetes
(Fráguas et al., 2009). O TDM caracteriza-se por uma sintomatologia bastante ampla,
abrangendo desde aspectos comportamentais e emocionais até fatores cognitivos e
neurobiológicos (APA, 2014), constituindo assim uma patologia que nem sempre deixa
marcas aparentes, o que pode dificultar o seu diagnóstico (Goulart et al., 2019). Assim,
considerando o alto poder destrutivo do transtorno e a dificuldade de se elaborar o
seu diagnóstico, considera-se relevante que o profissional de Psicologia tenha
instrumentos eficazes para auxiliar a sua avaliação clínica, como, por exemplo, testes
psicológicos que mensurem aspectos da patologia (Sales, 2017). Diante do exposto, o
presente projeto de pesquisa tem como objetivo geral desenvolver um teste
adaptativo computadorizado (TAC) para mensurar o TDM, tendo como foco a
gravidade da patologia. A pesquisa é justificada na medida em que o TAC representa a
técnica mais moderna de desenvolvimento de testes psicológicos da atualidade. Ele já
é amplamente utilizado nos países desenvolvidos, mas ainda pouco explorado no
Brasil. Visto que Sales (2017) e Sales et al. (2018) construíram um banco de itens para
mensuração do TDM, a ideia do presente estudo é atualizar o referido banco de itens
e, em seguida, elaborar um TAC. Para alcance do objetivo geral serão considerados
quatro estudos independentes, porém concatenados. Estudo I. Objetivo: Realizar uma
metanálise acerca do TDM e variáveis correlacionadas. Método: Procedimentos: Para
realizar a metanálise será formulada a pergunta de pesquisa e realizada uma revisão
sistemática. Serão estabelecidos critérios de inclusão e exclusão dos estudos e a
definição das estratégias de busca dos mesmos. Os estudos selecionados serão
divididos em cinco grupos: identificados, não selecionados, selecionados, excluídos e
incluídos. Análise de dados: Será feita a averiguação da qualidade metodológica do
grupo “incluídos” e a avaliação qualitativa e quantitativa do grau de heterogeneidade
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do mesmo. Em seguida será realizada uma síntese estatística dos resultados e a análise
de sensibilidade. Resultados esperados: Espera-se que essa metanálise ofereça uma
base teórica sólida para os demais estudos. Estudo II. Objetivos: Atualizar o banco de
itens elaborado por Sales (2017) e Sales et al. (2018), buscar evidências de validade
baseadas na estrutura interna para o instrumento e estimar sua precisão. Método:
Participantes: Participarão da pesquisa aproximadamente 700 adultos, entre 18 e 60
anos. Do total, aproximadamente 600 serão da população geral e os demais serão
indivíduos diagnosticados ou em atendimento clínico com sintomas de TDM,
compondo uma amostra clínica. Instrumentos: Os participantes responderão aos
instrumentos que foram elaborados por Sales (2017) e Sales et al. (2018),
denominados Questionário A e Questionário B, que têm como objetivo mensurar os
sinais e sintomas do TDM. A segunda parte dos questionários é denominada
Questionário Sociodemográfico e tem como finalidade mapear o perfil
sociodemográfico e clínico dos respondentes. Coleta de dados: Inicialmente, a
pesquisa será encaminhada para aprovação do Comitê de Ética, assim como os demais
estudos (III e IV). Antes de dar início à coleta dos dados, os questionários elaborados
por Sales (2017) e Sales et al. (2018) serão reorganizados e atualizados. A próxima
etapa será digitalizar esses instrumentos. A aplicação se dará tanto de forma
presencial quanto virtual. Em ambas, os participantes terão que assinar o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Análise de dados: Ao final das aplicações, as
respostas dos sujeitos serão digitadas no software Statistical Package for the Social
Sciences (versão 25) e realizadas análises estatísticas preliminares. Feito isso, o
próximo passo será analisar a estrutura interna do instrumento e verificar os
pressupostos de unidimensionalidade e independência local dos conjuntos de itens.
Será realizada a Análise Fatorial Exploratória (AFE) a partir da matriz policórica de
dados, utilizando o software Factor 11.05.01. Itens com cargas fatoriais inadequadas
serão excluídos. A próxima etapa será buscar evidências de validade de critério
relativas a grupos contrastantes para a medida. Para isso serão estabelecidos dois
grupos, um composto pela população geral e outro pela amostra clínica. Os escores
dos dois grupos serão comparados por meio do teste t de Student, com a finalidade de
identificar as diferenças entre os grupos. Por fim, para estimar a fidedignidade dos
questionários será verificada a consistência interna dos conjuntos de itens por meio da
aplicação das técnicas alfa de Cronbach (α) e Lambda 2 de Guttman (λ2). Resultados
esperados: Espera-se encontrar evidências de validade baseadas na estrutura interna e
de critério para os Questionários A e B, bem como índices adequados de
fidedignidade. Estudo III. Objetivos: Estimar os parâmetros dos itens do instrumento
atualizado. Método: Participantes: A amostra do presente estudo será a mesma do
Estudo II. Instrumentos: Os instrumentos utilizados serão os mesmos que foram
citados no Estudo II, sem os itens que foram considerados inadequados após a
realização da AFE. Coleta de dados: Nessa pesquisa serão utilizados os dados que
foram coletados no Estudo II. Análise de dados: Inicialmente será realizada a calibração
dos itens, por meio da estimação dos parâmetros via Teoria de Resposta ao Item (TRI)
a partir do modelo de 2 parâmetros de Samejima. Para a primeira estimação serão
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examinados todos os itens retidos na AFE. Para avaliar a discriminação dos itens serão
admitidos valores de a (parâmetro de discriminação) iguais ou maiores que 0,60
(Nakano et al., 2015). Os itens que não apresentarem discriminação satisfatória serão
excluídos e o modelo será testado novamente. O próximo passo será a análise da curva
característica dos itens. Aqueles que não apresentarem pelo menos uma das
categorias com maior probabilidade de ser endossada do que as demais terão as suas
categorias da escala de resposta redefinidas e, em seguida, serão realizadas
recategorizações. Por fim, o modelo será submetido a novas análises para estimar os
seus parâmetros, se ainda assim houver itens que não atendam ao critério de
discriminação, eles serão eliminados e os demais serão submetidos a mais uma
análise. Nessa etapa será utilizado o software RStudio. Resultados esperados: Esperase obter, ao final do estudo, um banco de itens calibrado, que atenda aos critérios de
qualidade de todos os itens que o compõe. Estudo IV. Objetivos: Desenvolver um TAC
a partir do banco de itens atualizado e calibrado, bem como elaborar as normas
interpretativas do instrumento. Método: Participantes: Participarão da pesquisa
aproximadamente 500 pessoas de todo o país, com idades entre 18 e 60 anos. Destas,
50 irão compor uma amostra para o estudo piloto e as demais irão compor o estudo
final. Instrumentos: O instrumento utilizado será o mesmo do Estudo III, reorganizado
após as análises de estimativas dos parâmetros. Coleta de dados: Para a construção do
TAC será utilizado o pacote catR do software R, com o banco de itens resultante dos
Estudos II e III. Em seguida, será verificada a necessidade de realizar o balanceamento
de conteúdos e testlets. O próximo passo será estimar o nível de habilidade de
entrada, para o primeiro item. Logo após, será definido o algoritmo de seleção para o
próximo item, por meio do método de máxima informação de Fisher (Baker, 1992) e
analisada a necessidade de se utilizar um método específico para realizar o controle da
exposição do item. Feito isso, será realizado o procedimento de pontuação para o TAC
atualizar a estimativa do nível de habilidade do participante a cada item administrado,
por meio do método de máxima verossimilhança (Hartley & Rao, 1967). Por fim, o
último passo será definir um ou mais critérios de parada. Assim, o TAC será finalizado e
acrescentado a ele o TCLE. Logo após, o TAC será aplicado aos participantes
virtualmente em duas etapas, que corresponderão ao estudo piloto e ao estudo final.
Será enviado um link de acesso ao teste para os possíveis respondentes, com a
solicitação de contribuição com a pesquisa. Análise de dados: Após a coleta de dados
do estudo piloto, será analisada a necessidade de realização de ajustes na
programação do TAC. Será avaliado também se o algoritmo do programa foi capaz de
refinar as estimativas de habilidades na medida em que os itens iam sendo aplicados
até atender aos critérios de parada. Após a coleta de dados do estudo final, serão
avaliados se os resultados do TAC mantiveram-se coerentes com aqueles obtidos na
aplicação do teste informatizado no Estudo II, mesmo com a redução de itens
administrados no teste adaptativo. Para isso, será realizada a análise de correlação r de
Pearson (r). Por fim, visando o desenvolvimento de normas interpretativas para o
instrumento, será realizada a análise do mapa de pessoas-itens para interpretação
com referência no item. Para a definição de pontos de corte serão estimados um nível
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de theta e um erro padrão para o escore total do teste. Resultados esperados: Esperase obter, ao final do estudo, um TAC com propriedades psicométricas adequadas e
normas interpretativas para mensurar o TDM.
Palavras-Chave: Teste Adaptativo Computadorizado, Transtorno Depressivo Maior,
Teste Psicológico, Avaliação Psicológica, Propriedades Psicométricas.
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