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Proposta

Cursos Pré-congresso

CURSOS PRÉ-CONGRESSO

ANÁLISE DE DADOS

CURSO 2

CURSO 1

MODELO MULTINÍVEL: EXIGÊNCIAS TEÓRICAS E CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

MODELAGEM DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS (CURSO INTRODUTÓRIO)
Faiad, C

Universidade de Brasília

Universidade Salgado de Oliveira
Objetivos: Ao final do curso espera-se que os alunos possam realizar
procedimentos de análise de MEE, identificando o passo a passo
necessário à sua execução, por meio do software AMOS.
Conteúdo: Introdução e conceitos básicos da Modelagem de
Equações Estruturais; O passo a passo da análise pelo software AMOS
para realização de análises: o modelo estrutural teórico, análises ad
hoc e ajustes e análise do modelo final. Análise exploratória e análise
confirmatória de dados: limites e possibilidades.
Metodologia: Será realizada aula expositiva e atividades práticas
individuais e em grupo.
Referências Básicas:
Byrne, B. (2001). Structural equation modeling with Amos: Basic
concepts, applications and programming. New Jersey: Lawrence
Erlbaum Associates.
McDonald, R. P. & Ho, M. R. (2002). Principles and practice in reporting
structural equation analyses. Psychological Methods, 7(1), 64-82.
Pasquali, L. (2011). Introdução à análise multivariada. Em L. Pasquali
(Org). Delineamento de Pesquisa em Ciência - Volume II: fundamentos
estatísticos da pesquisa científica. Brasília: Labpam Ciência e
Tecnologia.
Pilati, R. & Laros, J. A. (2007). Modeos de equações estruturais em
psicologia: Conceitos e aplicações. Psicologia Teoria e Pesquisa, 23(2),
205-216.
Ullman, J. B. (2001). Structural equation modeling. Em B.Tabachnick. &
L. S. Fidell (Orgs.). Using Multivariate Statistics (5ª ed.). San Francisco:
Allyn & Bacon.
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Puente-Palacios, KE

Objetivo: Favorecer a compreensão dos participantes das
características dos modelos multinível, a partir da descrição as
principais exigências teóricas e técnicas, assim como da demonstração
empírica da execução de algumas análises que permitem o teste
desses modelos.
Conteúdo: Os tópicos que serão abordados ao longo do curso dizem
respeito a: (a) definição de modelos multinível, (b) exigências teóricas,
(c) exigências técnicas, (d) exercícios de interpretação de dados.
Metodologia: Exposição oral, por parte do instrutor, e realização
de exercícios de proposição de modelos multinível, por parte dos
participantes. De maneira adicional serão apresentados alguns
exemplos concretos de estudos multinível, na área de psicologia
organizacional, cujos resultados contribuem na verificação e utilidade
destes modelos teóricos.
Referências Básicas:
Klein, K. J. & Kozlowski, S. W. J. (2000). Multilevel Theory, Research,
and Methods in Organizations: Foundations, Extensions, and New
Directions. San Francisco, Jossey-Bass.
Kreft, I., & de Leeuw, J. (1998). Introducing multilevel modeling.
London: Sage Publications.
Puente-Palacios, K., & Borges-Andrade, J. (2005). O Efeito da
interdependência na satisfação de equipes de trabalho: Um estudo
multinível. Revista de Administração Contemporânea, 9, 57-78.
Puente-Palacios, K. E., & Laros, J. A. (2009). Análise multinível:
contribuições para estudos sobre efeito do contexto no
comportamento individual. Estudos de Psicologia (PUCCAMP), v. 26,
p. 349-361.
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CURSOS PRÉ-CONGRESSO

CURSO 3

CURSO 4

INTRODUÇÃO AO PROGRAMA QDA MINER

COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL: TEMAS E MEDIDAS

Paiva, IL

Siqueira, MMM

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Universidade Metodista de São Paulo

Objetivo: O curso proposto tem como objetivo iniciar os alunos no
uso do programa QDA Miner, oferecendo estratégias e procedimentos
para o desenvolvimento de análise sistemática de informação
qualitativa.

Objetivo: Apresentar conceitos clássicos e atuais do comportamento
organizacional (CO) e os passos aplicados aos processos de construção
e validação de suas medidas.

Conteúdo: Serão abordados os seguintes conteúdos: (1) O suporte
da informática na gestão da informação, (2) Tratamento dos dados
primários e potencialidades do programa, (3) Caracterização e
Codificação de dados qualitativos através do QDA Miner, (4) Aplicações
práticas de análise qualitativa com o uso do programa QDA Miner.
Metodologia: Como estratégia metodológica, os conteúdos serão
trabalhados de forma interativa, aliando-se a exposição de conceitos
explicativos ao trabalho prático com o programa QDA Miner. Ao final
do curso, espera-se que os alunos possam desenvolver aplicação
prática do uso do programa.
Referências Básicas:
Hemández, A. R. C. (2008). Análise qualitativa usando o programa
QDA Miner. Exemplo aplicado de pesquisa: análise documental de
textos de protesto. In: H. Scarparo. Psicologia e Pesquisa. Perspectivas
metodológicas. Porto Alegre: Sulina.
López, J. e Scandroglio, B. (2007). De la investigación a la intervención
psicosocial: la metodología cualitativa. In: A. Blanco e J. Rodríguez
(coords.), Intervención Psicosocial. Madrid: Pearson educación.
Moro, M., Sanchez-Criado, T. (2005). Taller de metodología de
investigación – parte II. Herramientas básicas para la investigación
cualitativa: introducción al manejo del programa de análisis cualitativo
QDA Miner 1.2. Manuscrito en desarrollo. Madrid: UAM.
Trinidad, A., Carrero, V., Sorieno, R. (2006). Teoría Fundamentada
“Grounded Theory”. La construcción de la teoría a través del análisis
interpretacional. Madrid: Centro de investigaciones sociológicas.

Conteúdo: Serão tratados os seguintes tópicos: (1) temas clássicos
e emergentes do comportamento organizacional; (2) construção de
medidas do CO; (3) validação de medidas do CO.
Metodologia: Exposição oral; exercícios com medidas do CO; trabalho
em grupo sobre construção de medidas do CO.
Referências Básicas:
Siqueira, M.M.M. & col. (2008). Medidas do Comportamento
Organizacional: Ferramentas de Diagnóstico e de Gestão. Porto
Alegre: ARTMED.
Siqueira, M.M.M. (2002). Medidas do comportamento organizacional.
Estudos de Psicologia (Natal), v. 7 (Volume Especial), 11-18.
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CURSOS PRÉ-CONGRESSO

GESTÃO

CURSO 6
GESTÃO DO DESEMPENHO HUMANO NO TRABALHO

CURSO 5

Coelho Junior, FA

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAS

Universidade de Brasília

Queiroga, F
Centro Universitário de Brasília/Faculdade Senac
Objetivo: Espera-se que ao final do curso os alunos sejam capazes
de identificar e utilizar o mapeamento de competências como
uma ferramenta que potencializa a eficácia dos processores de
recrutamento e seleção.
Conteúdo: Conceitos de recrutamento e seleção; mapeamento de
competências; seleção por competência.
Metodologia: Aula expositiva; exercícios de aplicação dos conceitos;
exercícios de identificação de ferramentas de seleção por
competências.
Referências Básicas:
Brandão, H. P. & Guimarães, T. A. (2001). Gestão de competência e
gestão de desempenho: tecnologias distintas ou instrumentos de
um mesmo construto? Revista de Administração de Empresas, 41(1),
8-15.
Gondim, Sonia M. G., Bastos, Antonio V.B. & Peixoto, Liana. (2010)
Áreas de Atuação, Atividades e Abordagens Teóricas do Psicólogo
Brasileiro. In Antonio V.B. Bastos e Sonia M. G. Gondim (Orgs.) O
trabalho do psicólogo no Brasil (pp.). Porto Alegre: Artmed.
Hilliard, P. A. (2000). Comparison of the predictive validity of a written
test, an integrity test, a conscientiousness questionnaire, a structured
behavioral interview and a personality inventory in the assessment of
job applicants' background investigations, and subsequent task and
contextual job performance Criterion-related validity of a measure of
person-job and person-organization fit. Tese de doutorado. University
of Southern Califórnia.
Queiroga, Fabiana (2009). Seleção de pessoas e desempenho
no trabalho: um estudo sobre a validade preditiva dos testes
de conhecimentos. Tese de doutorado, Instituto de Psicologia,
Universidade de Brasília.
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Objetivo: O Curso visa apresentar, numa perspectiva teórico/prática,
as etapas da gestão do desempenho humano no trabalho, com
ênfase na discussão sobre a aplicação de tais etapas no cotidiano das
organizações, públicas e privadas, considerando-se os componentes
de sua estrutura e fatores contextuais relacionados.
Conteúdo: Será dada ênfase à abordagem multinível na investigação
do desempenho no trabalho. Apresentar-se-á uma breve
contextualização das definições e etapas da gestão do desempenho,
dando ênfase à sua importância tática e estratégica às organizações.
Metodologia: Serão realizadas atividades práticas junto aos Cursistas,
destacando o papel de gestores e subordinados na definição de
expectativas de desempenho e dos planos de trabalho, pautados em
metas e indicadores fidedignos e precisos ao exercício competente
das atribuições.
Referências Básicas:
Coelho Jr, F.A. (2011). Gestão do desempenho humano no trabalho:
interfaces teóricas, etapas constitutivas e implicações práticas.
Trabalho apresentado no III Encontro de Gestão de Pessoas e Relações
de Trabalho (enGPR), João Pessoa.
DeNisi, A.S. (2000). Performance appraisal and performance
management: a multilevel analysis. In K. J. Klein, & S. W. J. Kozlowski
(Orgs.), Multilevel theory, research and methods in organizations:
foundations, extensions and new directions (pp. 121-156). San
Francisco: Jossey-Bass.
Grote, D. (2003). O indicador de performance. Perguntas e respostas.
Campus: Rio de Janeiro.
Staijkovic, A. D., & Luthans, F. (2003). Behavioral management and
task performance in organizations: Conceptual background, metaanalysis, and test of alternative models. Personnel Psychology, 56,
155-194.
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CURSOS PRÉ-CONGRESSO

CURSO 7

SAÚDE E TRABALHO

GESTÃO DE SISTEMA DE TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E
EDUCAÇÃO DE PESSOAS

CURSO 8
MARGINALIDADE E
PSICOSSOCIOLÓGICA

Zerbini, T
Universidade de São Paulo/Ribeirão Preto
Objetivo: Espera-se do profissional de treinamento maior capacidade
decisória sobre por que, como, quando, onde e quanto investir na
formação dos funcionários de uma organização. Ao final do curso,
portanto, pretende-se que o participante seja capaz de discutir como
tornar mais precisa a estruturação dos principais processos que
compõem um sistema de TD&E, bem como possibilitar articulações
mais intensas entre esses sistemas, a estratégia organizacional e as
metas e resultados demandados de unidades de trabalho.
Conteúdo: Conceitos em TD&E; práticas tradicionais e práticas
educacionais inovadoras; sistemas instrucionais e subsistemas de
TD&E; diagnóstico de necessidades: níveis de análise organizacional,
de tarefas e individual; planejamento e execução do treinamento;
definição, objetivos e pressupostos da avaliação de treinamento;
níveis de avaliação: reação, aprendizagem, comportamento no cargo
e resultados; modelos e medidas de avaliação.
Metodologia: Aula expositiva e dialogada visando discutir com os
participantes o conjunto de competências que lhe permitam julgar se
e como ações educacionais podem contribuir para o aprimoramento
dos desempenhos individual, de grupos e organizacional, bem como
planejar e avaliar tais ações de modo sistemático.
Referências Básicas:
Borges-Andrade, J. E., Abbad, G. & Mourão, L. (Orgs.) (2006).
Treinamento, desenvolvimento e educação em organizações e
trabalho: fundamentos para a gestão de pessoas. Porto Alegre:
Artmed.
Meneses, P. P. M, Zerbini, T. & Abbad, G. (2010). Manual de
Treinamento Organizacional. Artmed: São Paulo.
Rodrigues Jr. (1997). A taxonomia de objetivos educacionais: Um
manual para o usuário. 2ª ed. Brasília: Universidade de Brasília.
Salas, E. & Cannon-Bowers, A. (2001) The science of training: a decade
of progress. Annual Review of Psychology, 52, 471-499.
Zerbini, T. (2007). Avaliação da Transferência de Treinamento de
um Curso a Distância. Tese de Doutorado. Instituto de Psicologia,
Universidade de Brasília.

TRABALHO

EM

UMA

ABORDAGEM

Barros, VA
Universidade Federal de Minas Gerais
Objetivo: Analisar a relação marginalidade e trabalho em uma
perspectiva psicossocial, problematizando as propostas que apregoam
o uso do trabalho na reintegração social de sujeitos marginalizados.
Conteúdo: Discussão dos conceitos de trabalho, negativo psicossocial,
marginalidade e reintegração social na perspectiva da psicossociologia;
analise das funções ocupacional, econômica e psicossocial do
trabalho em espaços marginalizados; avaliação critica de propostas
de reintegração social pelo trabalho.
Metodologia: Exposição oral e discussões.
Referências Básicas:
Barros, V. A. Para que servem as prisões?. In: Torres, R. Mattos,
V. (Org.). Estudos de Execução Criminal, Direito e Psicologia. Belo
Horizonte: TJ/CRP, 2009,p. 95-105.
Carreteiro, T.C.; Barros, V.A. Clínicas do trabalho: Contribuições
da Psicossociologia no Brasil in Bendasolli, P. e Sobol, L. Clínicas do
Trabalho, SP. Atlas, 2010.
Dostoievski, F. Recordações da casa dos mortos. São Paulo: Martim
Claret, 2006. (originalmente publicado em 1862)
Lhuilier, D. Travail du négatif, travail sur le négatif in Revue Education
Permanente, 2, 2009, 85-98.
Tosquelles, F. Le travail thérapeutique en psychiatrie.Toulouse: Eres,
2009.(originalmente publicado em 1967).
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CURSOS PRÉ-CONGRESSO

CURSO 9

CURSO 10

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: FUNDAMENTOS DE UMA
ABORDAGEM CONTRA-HEGEMÔNICA EM ERGONOMIA DA
ATIVIDADE

PSICODINÂMICA E CLÍNICA DO TRABALHO

Ferreira, MC

Universidade de Brasília

Universidade de Brasília

Objetivos: Caracterizar o trabalho e o trabalhar; Descrever as
dimensões da mobilização subjetiva: inteligência prática, espaço de
discussão, cooperação e reconhecimento e suas relações com o prazer,
o sofrimento criativo e o patogênico; Analisar as estratégias coletivas
de defesas e patologias do trabalho; Caracterizar os dispositivos
clínicos e as condições para prática clínica no trabalho em POT.

Objetivos: Contextualizar a atualidade e a importância da QVT no
limiar do século XXI para as organizações, caracterizar as práticas
hegemônicas de QVT e o nítido descompasso destas com o que
pensam os trabalhadores sobre a temática e fornecer uma visão
panorâmica dos fundamentos teóricos, metodológicos e éticos dessa
abordagem.
Conteúdos: Por que a QVT é uma tema atual e está na agenda das
organizações; QVT assistencialista e QVT prevencionista: características
e perspectivas; Ergonomia da Atividade Aplicada à Qualidade de
Vida no Trabalho (EAA_QVT): Modelo teórico-metodológico para
intervenção profissional no contexto organizacional.
Metodologia: A condução do curso será centrada na participação
dos inscritos e, sobretudo, em suas vivências e expectativas. Aula
expositiva com base no método dialógico. Leitura de textos breves.
Trabalho individual e em grupos. Relato de resultados de pesquisas.
Referências Básicas:
Ferreira, M. C. (2011). Qualidade de Vida no Trabalho. In A.D. Cattani,
& L. Holzmann (orgs.), Dicionário: Trabalho e Tecnologia (pp. 285289). 2ª Edição, Porto Alegre: Editora Zouk.
Ferreira, M. C. A Ergonomia da Atividade se Interessa pela Qualidade
de Vida no Trabalho? Reflexões Empíricas e Teóricas. Cadernos de
Psicologia Social do Trabalho (USP), v. 11, p. 83-99, 2008.
Ferreira, M. C.; Alves, L.; Tostes, N. Gestão de Qualidade de Vida no
Trabalho (QVT) no Serviço Público Federal: O Descompasso entre
Problemas e Práticas Gerenciais. Revista Psicologia: Teoria e Pesquisa
(UnB), vol. 1, n. 3, PP. 319-327, 2009.
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Mendes, AMB

Conteúdo: Abordagem teórico-metodológica da psicodinâmica
do trabalho sobre saúde mental no trabalho. Relação organização
do trabalho, prazer-sofrimento, subjetivação e processo saúdeadoecimento. Clínica psicodinâmica do trabalho: fundamentos,
dispositivos, condições, exemplos de práticas.
Metodologia: Aula expositiva interativa.
Referências Básicas:
Dejours, C. (2007). Psicodinâmica do trabalho na pós-modernidade.
In: Mendes, A. M.; Lima, S. & Facas, E. P. (org.). Diálogos em
Psicodinâmica do trabalho (pg. 13-26). Brasília: Paralelo 15.
Mendes, A.M., & Araújo, L.K.R. (2011). Clínica psicodinâmica do
trabalho: práticas brasileiras. Brasília: Ex Libris.
Mendes, A M, Merlo, A. R C, Morrone, C. F. e Facas, E. P (2009).
Psicodinâmica e Clínica do Trabalho: temas, interfaces e casos
brasileiros. Editora Juruá: Curitiba.
Mendes, A. M. (2007) (Org.). Psicodinâmica do trabalho: teoria,
método, pesquisas. São Paulo: Casa do Psicólogo.
Merlo, A. R. C. & Mendes, A M. (2009). Perspectivas do uso da
psicodinâmica do trabalho no Brasil: teoria, pesquisa e ação, Cadernos
de Psicologia Social do Trabalho, 12(2), 141-156.
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CURSOS PRÉ-CONGRESSO

GESTÃO

CURSO 12
DESENVOLVIMENTO DE CARREIRAS NAS ORGANIZAÇÕES

CURSO 11

Magalhães, MO

ANÁLISE DE CARGOS E DO TRABALHO

Universidade Federal da Bahia

Peixoto, ALA
Universidade Federal da Bahia
Objetivos: Apresentar ao participante os principais referenciais
teóricos que guiam o trabalho do profissional na análise de cargo
e desenho do trabalho; Refletir sobre aspectos relevantes que
impactam na forma como o trabalho é organizado; Instrumentalizar o
participante para os primeiros passos na análise de cargos e trabalho.
Conteúdos: Análise do trabalho, evolução histórica e principais
modelos teóricos. Teoria dos dois fatores, modelo das características
do trabalho, perspectivas sócio técnicas, modelo demanda-controle,
teoria da ação e perspectivas interdisciplinares. Transformações
recentes no mundo do trabalho e impactos da tecnologia. O que é
análise de cargo e por que ela é feita. O CBO (Catálogo Brasileiro de
Ocupações). Principais métodos de análise de cargo. Da análise do
cargo ao perfil do trabalho: a modelagem por competências.
Metodologia: Aula expositiva e apresentação de casos ilustrativos.
Referências Básicas:
Cronin, B.; Heinen, B.; Jenkins, J.; Anderson, L.; Fien-Helfman, D.;
Cook, A.; Matheson, L.; Davis, P.; Chapman-Day, K. (2011). Final
Report on the Review and Evaluation of Job Analysis Practices.
Social Security Administration. Disponível em http://www.ssa.gov/
disabilityresearch/documents/SSA%20Final%20Report__FINAL%20
VERSION_10-4-11.pdf.
Sanchez, J. e Levine, E. (2009). What is (or should be) the difference
between competency modeling and traditional job analysis? Human
Resource Management Review, vol. 19, n. 2, pp. 53-63.
Singh, P. (2008). Job Analysis for a changing Workplace. Human
Resource Management Review, vol. 18, n. 2, pp. 87-99.
Patterson, F.; Ferguson, E. e Thomas, S. (2008). Using job analysis to
identify core and specific competencies: implications for selection and
recruitment. Medical Education, Vo 42,n.12, pp 1195–1204.

Objetivo: Apresentar os conceitos básicos da psicologia de carreiras
com foco em sua aplicabilidade a programas de desenvolvimento de
carreiras nas organizações de trabalho.
Conteúdo: Descreverá as etapas de definição e levantamento de
necessidades de desenvolvimento de carreira em determinada
organização, desenho do programa e sua implementação de acordo
com o diagnóstico realizado. Este processo será contextualizado no
cenário das novas relações e contratos de trabalho, definindo os
papéis de trabalhadores, gestores e psicólogos.
Metodologia: Serão apresentados instrumentos e técnicas de avaliação
de carreira e de trabalho com grupos que podem ser utilizadas
em oficinas de desenvolvimento de carreiras nas organizações.
Os participantes terão oportunidade de vivenciar alguns destes
procedimentos de modo a complementar a apresentação teórica
expositiva do tema.
Referências Básicas:
Kaye, B. (2002). Up is not the only way: A guide to development
workforce talent. Palo Alto, CA: Intercultural.
Kidd, J. M., Jackson, C. & Hirsch, W. (2003). The outcomes of effective
career discussion at work. Journal of Vocational Behavior, 62, 119-133.
Knowdell, R. L. (1996). Building a career development program. Palo
Alto, CA: Davies-Black.
Magalhães, M. O. (2010). Oficinas de desenvolvimento de carreiras
nas organizações. Em M. C. P. Lassance (Org.) Técnicas para o trabalho
de orientação profissional em grupo. (233-254). Porto Alegre: Editora
da UFRGS.
Simonsen, P. (1997). Promoting a development culture in your
organization: using career development as a change agent. Palo Alto,
CA: Davies-Black.
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CURSOS PRÉ-CONGRESSO

SAÚDE E TRABALHO

CURSO 14
ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO

CURSO 13
RISCOS PSICOSSOCIAIS NAS ORGANIZAÇÕES DE TRABALHO
Zanelli. JC
Universidade Federal de Santa Catarina
Objetivo: Os participantes, ao final, serão capazes de diferenciar
conceitos de riscos psicossociais nas organizações de trabalho, bem
como identificar fatores de incremento dos riscos psicossociais nas
sociedades pós-industriais, caracterizar os principais riscos e suas
consequências e fornecer alternativas de prevenção aos mesmos.
Conteúdo: 1) dos conceitos de risco psicossocial, (2) dos fatores
de incremento dos riscos psicossociais, (3) da caracterização dos
principais riscos e (4) de suas consequências e (5) das alternativas de
prevenção. Por fim, os participantes serão orientados a elaborar (6)
sínteses e avaliações do processo de ensino-aprendizagem vivenciado
no curso.
Metodologia: Está prevista a exposição dialogada para os itens 1 a 5,
com auxílio de roteiros, apresentação de slides e contribuições dos
participantes. Para o item 6, após breve reunião em pequenos grupos,
os participantes apresentarão suas conclusões.

Heloani, JR
Universidade Estadual de Campinas
Objetivo: Descrever o contexto atual do mundo do trabalho. Definir
e descrever as formas de assédio moral e sexual no trabalho e suas
implicações para a pessoa e a gestão de pessoas.
Conteúdo: Trabalho e crise mundial atual; Histórico e conceito de
assédio moral; Terminologias utilizadas internacionalmente; Assédio
moral e sexual no trabalho e Suicídio no trabalho.
Metodologia: Exposição conceitual–teórica, com utilização de casos
ilustrativos.
Referências Básicas:
Freitas, M. E. de; Heloani, R.; Barreto, M. Assédio moral no trabalho.
São Paulo: Cengage Learning, 2008.
Heloani, R. Assédio moral: um ensaio sobre a expropriação da
dignidade no trabalho. RAE-eletrônica, v.3, n.1, p.1-8, jan-jun / 2004.
Heloani, R. Violência invisível. RAE executivo-FGV, n.3, jul./ago. 2003.
Hirigoyen, M. F. Malaise dans le travail: harcélement moral – dêmeler
le vrai du faux. Paris: Syros, 2001.

Referências Básicas:
Leka, S., Cox, T. The European Framework for Psychosocial Risk
Management: PRIMA-EF. Nottingham: I-WHO Publications 2008.
Ovejero Bernal, A. Psicologia do trabalho em um mundo globalizado:
como enfrentar o assédio psicológico e o estresse no trabalho. São
Paulo: Artmed, 2010.
Zanelli, J. C.; Silva, N. Interação humana e gestão: a construção
psicossocial das organizações de trabalho. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2008.
Zanelli, J. C. (e Cols.). Estresse nas organizações de trabalho:
compreensão e intervenção baseadas em evidências. Porto Alegre:
Artmed, 2010.
Zanelli, J. C.; Silva, N; Tolfo, S. R. (Orgs.). Processos psicossociais nas
organizações e no trabalho. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2011.
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CURSOS PRÉ-CONGRESSO

CURSO 15

PSICOLOGIA DO CONSUMIDOR

CLÍNICA DA ATIVIDADE

CURSO 16

Falcão, JTR
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Objetivo: Oferecer conjunto relevante de subsídios acerca da clínica
da atividade como contexto de teorização, pesquisa e de ação clínica
em psicologia do trabalho.
Conteúdo: 1. Bases teóricas fundamentais na constituição da clínica
da atividade: Vigotski, Bakhtin, Canguilhem; 2. Método e técnicas
de pesquisa utilizadas; 3. Exemplos de abordagem em contexto de
pesquisa; 4. Discussão das possibilidades e limites desta contribuição
teórico-metodológica da clínica da atividade em psicologia do
trabalho.
Metodologia: O curso será desenvolvido em formato expositivo,
com discussões centradas no acervo de textos a ser fornecido com
antecedência (artigos em formato pdf) e indicado para eventual
aquisição (livros) e em sequências videografadas de material de
pesquisa brasileiro e francês a serem apresentadas.
Referências Básicas:
Clot, Y. (2010) Trabalho e poder de agir. Belo Horizonte, Fabrefactum
Editora.
Clot, Y. (2001) Clínica do trabalho, clínica do real [Tradução de Kátia
Santorum e Suyanna Linhales Barker, sob supervisão de Cláudia
Osório, a partir de artigo publicado em francês, no Le Journal des
Psychologues, no. 185, maio de 2001. Disponível para download em
pdf em http://www.pqv.unifesp.br/clotClindotrab-tradkslb.pdf
Faita, D. (2001) L’analyse du travail et le statut de « l’activité » chez
Bakhtine. Travailler, 6: 13-30. (texto em pedf a ser disponibilizado).
Clot, Y., Faita, D., Fernandez, G., Scheller, L. (2000). Entretiens en
autoconfrontation croisée : une méthode en clinique de l'activité.
Pistes, vol. 2, no. 1, pp.01-07. (texto em pdf a ser disponibilizado).
Bendassolli, P., Sobol, L.A.P. (2010) Clínicas do trabalho: novas
perspectivas para compreensão do trabalho na atualidade. São Paulo,
Atlas.

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR
Iglesias, F
Universidade de Brasília
Objetivo: Espera-se que ao final os participantes tenham adquirido
condições para articular suas áreas específicas aos estudos sobre
consumo, assim como aplicá-los em suas próprias atividades
pessoais, considerando o movimento da pesquisa transformativa do
consumidor (Mick et al., 2011), que busca produzir conhecimento em
benefício dos consumidores.
Conteúdo: Serão examinados fenômenos que se expressam em
dilemas sociais (gestão de recursos escassos), serviços de atendimento,
interações em vendas, persuasão, publicidade, diferenças culturais,
consumo ambientalmente responsável e educação financeira.
Metodologia: Apresentação de relatos de estudos conduzidos pelo
Grupo Consuma da Universidade de Brasília e discussões com os
participantes, visando capacitar os participantes a identificar os
principais modelos e métodos em comportamento do consumidor,
aplicados a problemas que envolvem a psicologia organizacional e do
trabalho.
Referências Básicas:
Haugtvedt, C. P., Herr, P. M., & Kardes, F. R. (Eds.). (2008). Handbook of
consumer psychology. New York: Psychology Press.
Mick, D. G., Pettigrew, S., Pechamann, C., Ozanne, J.L. (Eds.). (2011).
Transformative consumer research for personal and collective well
being. New York: Routledge.
Mowen, J. C., & Minor, M. S. (2003). Comportamento do consumidor.
São Paulo: Prentice Hall.
Wanke, M. (Ed.). (2009). Social psychology of consumer behavior. New
York: Psychology Press.
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MESA REDONDA INSTITUCIONAL

A Psicologia Organizacional e do Trabalho e o cenário
atual do trabalho: Dialogando com as entidades
empresariais
Bastos, AVB¹; Almeida, F²; Machado, RB³
¹Universidade Federal da Bahia
²Agnys Energia
³Federação das Indústrias do Estado da Bahia
O objetivo da mesa redonda é discutir sobre o cenário atual do mundo
do trabalho a partir da perspectiva de representantes de entidades
empresariais, além de avaliar de que modo a psicologia viria a
contribuir para a compreensão deste cenário. Nos últimos anos vimos
assistindo a uma nova configuração de forças no cenário mundial do
mundo do trabalho, fortemente impulsionadas pela crise financeira
norteamericana de 2008 e a crise da União Europeia. Associado a
isto cresce em importância a preocupação com o desenvolvimento
sustentável, apoiado no melhor aproveitamento de recursos
materiais e humanos, em que a inovação passa a ser imperativa. O
Brasil vem sendo reconhecido como um país emergente capaz de
exportar modelos promissores de gestão, embora a qualificação da
sua força de trabalho constitua um gargalo a ser superado o mais
rapidamente possível. Aspectos relativos ao perfil de trabalhador,
formas de relações de trabalho, vínculos do trabalhador com a
organização constituem peças-chave para a gestão de pessoas na
atualidade. Dois representantes de entidades empresariais estão
sendo convidados a contribuir para a discussão deste tema, junto
com um pesquisador com longa trajetória de estudos no campo dos
processos microorganizacionais. Espera-se avaliar de que modo o que
vem sendo produzido nesse campo está alinhado com as demandas
oriundas desta nova realidade vivida nas organizações empresariais.

A formação em psicologia organizacional e do
trabalho na América Latina: Brasil, Colômbia e Uruguai
Borges-Andrade, JE¹; Perez, ER²; Costábile, LVL³
¹Universidade de Brasília
²Universidad del Valle
³Universidad de la República
Considerando a recente expansão do ensino superior no Brasil
e a presença de docentes de PO&T em cursos de psicologia e
administração, o objetivo desta apresentação será analisar a
atuação desses docentes, com base em recente levantamento feito
pela Internet, com uma amostra de 145 respondentes. A maioria é
constituída por mulheres, com mestrado, em regime de horistas
(mais de vinte horas), atuando em instituições que visam o ensino
de processos relativos à gestão e à promoção de saúde, no nível de
graduação. Os resultados encontrados revelam que parte substancial
das suas atividades é voltada para o ensino e supervisão, com o foco
numa variedade de subáreas da PO&T, com base em diversificados
referenciais teóricos. Essas atividades pretendem promover nos
estudantes a aquisição de conceitos (explicar, compreender, lidar e
identificar) visando a intervenção. Não priorizam o desenvolvimento
de competências (escolher, construir, analisar e integrar) para a
produção do conhecimento ou a avaliação de intervenção. Os recursos
didáticos mais utilizados são a exposição oral, os exercícios e o uso de
casos em sala de aula. As formas de avaliação de aprendizagem mais
frequentes são as provas dissertativas e atividades presenciais, em
sala de aula, e os relatórios finais, na supervisão de estágio. Quando
ocorre pesquisa, ela nem sempre está associada ao ensino que
esses docentes realizam, como é o caso de recrutamento e seleção,
avaliação de desempenho e TD&E, tópicos bastante ensinados, mas
raramente investigados. Uma variedade de técnicas de pesquisa é
utilizada, para atingir uma diversidade de objetivos. Os desenhos de
investigação mais utilizados são os que utilizam teorias para explicar
fenômenos, mas que não levam à construção ou validação de teorias.
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MESA REDONDA INSTITUCIONAL

A Psicologia Organizacional e do Trabalho e o cenário
atual do trabalho: Dialogando com as entidades dos
trabalhadores
Borges, LO¹; Azevedo, MR²; Silva, SJ³
¹Universidade Federal de Minas Gerais
²Central Única dos Trabalhadores (RJ)
³Nova Central Sindical de Trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro
Trabalho, Sindicalismo e Sociedade: O que a Psicologia tem a
contribuir?
Há décadas persistem polêmicas teóricas sobre o trabalho como
uma das categorias sociais centrais na teoria social, bem como
em seu papel estruturante da sociedade e da vida cada pessoa na
contemporaneidade. Entretanto, na vida concreta e cotidiana, o
trabalho segue sendo eixo estruturante na organização da vida
das pessoas e das sociedades, bem como segue sendo fonte de
construção de sentidos e/ou significados vivenciais. As pesquisas e/
ou as evidências empíricas disponíveis corroboram essa forma de
ver o mundo. E, por consequência, justifica a compreensão de que a
melhoria das condições e relações de trabalho são aspectos centrais
para a construção de um mundo em que todos tenham possibilidades
reais de usufruir de uma vida humanamente de boa qualidade.
Indagamos-se, então, quais os desafios atuais para se atingir as
melhorias referidas. Nessa linha de raciocínio, propomos uma mesa
redonda com a ideia que representantes das centrais sindicais,
participantes da mesa, possam expor sucintamente seus pontos de
vista sobre as tendências atuais das condições e relações de trabalho
com dois objetivos interdependentes: sublinhar os desafios existentes
e estabelecer um diálogo com a Psicologia do Trabalho e das
Organizações, discutindo em que e como se espera que os psicólogos
possam profissionalmente contribuir em tal construção. Portanto,
espera-se, desta mesa, a produção de uma agenda de pesquisa e
atuação do psicólogo na promoção das condições e relações de
trabalho e, em outras palavras, uma agenda em que o compromisso
social do psicólogo tenha um lugar privilegiado.
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MESA REDONDA

MESA REDONDA

Atuação e formação do psicólogo
MR1 - A FORMAÇÃO EM POT NO BRASIL: EM DISCUSSÃO O ENSINO
E A PESQUISA.
Borges Andrade, JE1; Peixoto, ALA 2; Bastos, AVB 2; Gondim, SMG 2;
UNB;
UFBA;

1
2

A proposta desta mesa redonda é fazer uma discussão sobre a
formação em POT no Brasil no que tange ao ensino, à extensão e
a produção do conhecimento. As discussões serão apoiadas nos
resultados parciais de um survey online (N=180) sobre a formação
em Psicologia Organizacional e do Trabalho no Brasil que está sendo
levado a cabo desde maio de 2011. O objetivo é fazer uma reflexão
crítica sobre a qualidade da formação que oferecemos nos cursos
de psicologia e áreas afins e também gerar insumos para políticas
mais amplas de formação nesta subárea de conhecimento. Em certo
sentido, os trabalhos aqui apresentados ampliam e aprofundam a
discussão que tem no fazer do profissional de Psicologia o seu núcleo
central. Essa temática tem alguns marcos importantes na publicação
pelo Conselho Federal de Psicologia, em 1988, do Livro “Quem é o
Psicólogo Brasileiro” (Bastos & Gomide, 1988), e mais recentemente
o livro “O trabalho do Psicólogo no Brasil” (Bastos & Gondim, 2010). A
primeira apresentação focará sobre o ensino de POT no Brasil. Serão
discutidos aspectos relativos aos temas abordados nas disciplinas
relacionadas a POT, os principais livros e autores adotados e discutido
os possíveis impactos que estas escolhas têm sobre a formação do
futuro profissional. A segunda apresentação terá como tema central
aspectos relativos às atividades práticas realizadas no processo de
formação incorporando temas relacionados. à forma como conteúdos
são transmitidos, as principais competências que são trabalhadas em
POT e as áreas e temáticas que são enfatizadas pelos professores
da disciplina, entre outros aspectos. Já a terceira apresentação
versará especificamente sobre a produção do conhecimento em POT,
apresentando e discutindo aspectos temáticos e metodológicos que
vão desde a caracterização do perfil do pesquisador em POT até as
principais áreas de pesquisa investigadas. Com essa mesa buscando-se
apontar lacunas e refletir sobre o papel do ensino e da pós-graduação
no incremento quantitativo e qualitativo da área.
PALAVRAS-CHAVE: Formação; Ensino de POT; Pesquisa em POT

MR2 - O CONTEXTO DE FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO
ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO FRENTE À NOVA FIGURA DO
“GESTOR DE RECURSOS HUMANOS” NAS ORGANIZAÇÕES
Camargo, M. L.1; Campos, D. C. 2; Campos, É. B. V. 2;
Universidade Sagrado Coração;
Unesp;

1
2

Esta mesa redonda tem como objetivo pôr em debate o cenário
contemporâneo da formação e construção da identidade do psicólogo
organizacional e do trabalho frente às tendências do mercado, as
demandas das organizações e as necessidades das pessoas que se
encontram inseridas neste complexo processo produtivo. Vivemos um
tempo de transformações tão profundas quanto rápidas na sociedade
pós-moderna e isso nos apresenta cotidianamente o risco atitudinal
de desvalorização até mesmo do “novo”. Noutras palavras, referimonos ao fenômeno da ainda não bem ocorrida descoberta e valorização
do papel do psicólogo organizacional e do trabalho pelas organizações
e sua já substituição ou delegação de status de obsolescência frente
uma nova figura: a do gestor de recursos humanos, profissional que
recebe uma formação curta, de nível tecnológico e que tem sido
absorvido pelo mercado sob a denominação de assistente, analista
e/ou gestor de recursos humanos, a um preço de salário inferior ao
que se “deveria” pagar para o psicólogo organizacional e do trabalho,
com formação nunca inferior a cinco anos de duração e normalmente
investido do título de especialista, que lhe é conferido via mais alguns
anos de participação em curso de pós-graduação. Para atribuir a este
cenário mais peso de gravidade, cumpre-nos ainda discutir a temerária
constatação de que, para se incluir no atual mercado de trabalho,
muitos psicólogos se submetem à condição de aceite à equiparação,
tanto pela identidade quanto pela remuneração, a este “novo”
assistente, analista ou gestor de recursos humanos. Este fenômeno
que pode ser analisado a partir de diferentes lentes (psicológica,
sociológica, econômica, etc.) será aqui objeto de aprofundamento
e debate, tendo como norte as seguintes questões, cada uma delas
abordada por um membro desta mesa redonda: 1. para onde caminha
a construção da identidade da psicologia organizacional e do trabalho
se seus representantes se submetem a tal equiparação?; 2. o papel
crítico-reflexivo do psicólogo organizacional e do trabalho em seu
compromisso com a ética nas relações de trabalho e com a saúde do
trabalhador será estrategicamente desvalorizado em função de uma
pressão do mercado?; que respostas a este fenômeno podemos dar de
modo que possamos sinalizar para essa dupla preocupação, a saber:
a garantia de nosso espaço de atuação profissional e a qualidade dos
serviços prestados às pessoas e às organizações dentro do que se vem
chamando de práticas de gestão de pessoas?; e que desafios se fazem
presentes à formação e atuação em POT?
PALAVRAS-CHAVE: Psicologia organizacional e do trabalho; Gestor
de recursos humanos; novos paradigmas; desafio à formação do
psicólogo
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MR3 - REFLEXÕES SOBRE A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NAS
ORGANIZAÇÕES CONTEMPORÂNEAS
Ayres,HHF1; Souza,VL 2; Flores,ABR 3;

Comportamento humano, no trabalho e nas
organizações
MR4 - A PESQUISA EMPÍRICA SOBRE VALORES: AVANÇOS,
APLICAÇÕES E DESAFIOS

UERJ;
2
FGV -RJ;
3
Promon Engenharia;
1

Meireles, E.1; Teixeira, MLM 2; Torres, CV 3; Alfinito, S 3;

Desde os anos 1990, a lógica da financeirização impõe modelos
e práticas de gestão de pessoas capazes de enfrentar os desafios
da competitividade. O discurso gerencial que sustenta esta lógica
enaltece o “capital humano” como uma vantagem competitiva.
Contudo, uma análise mais crítica revela que esta perspectiva
organizacional acarreta profundas desigualdades, autoriza relações de
trabalho marcadas pela exploração do ser humano, desconsiderando
variáveis sócio-emocionais, ocultando a referência social e a ética.
Estudos recentes em Psicologia questionam a influência dessa lógica,
objetivando estimular a adoção de práticas apoiadas na concepção
do ser humano, a partir de um olhar psicossociológico. Porém, que
caminhos as organizações devem percorrer para a gestão de pessoas?
Nesse sentido, o objetivo é estimular reflexões vinculadas às práticas
de gestão de pessoas, destacando os efeitos das mesmas sobre o
bem-estar psicológico, social e físico do trabalhador e salientando
a trajetória da Psicologia no campo das organizações. A primeira
apresentação aponta os impactos da referida lógica nas formas de
pensar e agir no campo das organizações. As perspectivas de Morin,
Enriquez e o Código de Ética profissional sustentam as reflexões
sobre ambiguidades, contradições, desafios e possibilidades para
uma perspectiva integradora desse campo psicossocial, de existência
cotidiana. A segunda relaciona o assédio moral e a lógica da
financeirização, denunciando suas estratégias de exclusão e revelando
suas demandas de intervenção de natureza multidisciplinar, com base
nas visões de Boltanski, Hirigoyen, Joule e Beauvois. A terceira enfatiza
a atuação do psicólogo na organização na “era do conhecimento”.
Apresenta as concepções de Stweart, Kaplan e Norton, sobre “capital
intelectual” e sua posição de “principal ativo” para as organizações,
e de Gaulejac para fomentar as discussões sobre os modelos atuais
de gestão herdadas dessa lógica quantitativo-financeira, que carecem
de um olhar que contemplem a dimensão humana. Pretende-se
suscitar o debate e a inquietação intelectual, a partir de uma análise
crítica das práticas de gestão e da atuação do psicólogo no campo das
organizações.
PALAVRAS-CHAVE: Trajetória da Psicologia nas organizações; olhar
psicossociológico; assédio moral no trabalho;era do conhecimento

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB / Laboratório de
Instrumentação e Avaliação Psicológica - LABIAP;
2
Universidade Presbiteriana Mackenzie - UPM;
3
Universidade de Brasília;
1

A mesa propõe-se a discutir os avanços teórico-metodológicos e
aplicados na utilização das Teorias dos Valores para compreender
processos interpessoais, interorganizacionais e interculturais. A
primeira apresentação aborda o estado da arte das pesquisas sobre
valores e destaca os principais avanços teórico-metodológicos e as
principais semelhanças e diferenças entre os modelos de Rokeach,
Schwartz, Hofstede, Inglehart, Singelis e Triandis. Apresenta os
resultados de uma revisão sistemática da produção nacional da área
desde a publicação da primeira escala de valores adaptada para
uso no Brasil em 1981 até os dias atuais, apontando as principais
perspectivas e desafios para futuros estudos sobre valores no país.
A segunda apresentação discute Organização e Gestão como temas
interligados, elegendo os valores organizacionais relativos à gestão
como foco de análise. Os valores organizacionais são discutidos
como sendo engendrados na gestão dos dilemas organizacionais
enfrentados pelas empresas nas relações com diferentes stakeholders,
políticas, processos e práticas organizacionais. São apresentados
resultados de pesquisas que apontam os valores culturais, os valores
e as práticas setoriais da empresa como antecedentes dos valores
organizacionais relativos à gestão, assinalando a importância do
contexto espaço/tempo para a compreensão destes valores. Na
terceira apresentação discute-se a ligação entre valores culturais,
valores pessoais e o comportamento do consumidor a partir de uma
série de estudos independentes que investigaram o poder preditivo
dos valores na avaliação de produtos, marcas e serviços. O Modelo
de Influência Cultural no Consumo é apresentado e discutido,
considerando-se suas implicações para estratégias de marketing, para
a teoria da autocongruência e para o efeito da assimilação. De forma
articulada, as três apresentações pretendem fornecer elementos
para a visualização e o debate acerca do estado da arte das Teorias
dos Valores, permitindo a discussão de aspectos teórico-conceituais
e metodológicos, bem como as implicações para a compreensão
e a gestão de diferentes processos envolvendo o comportamento
humano no trabalho, nas organizações e no contexto do mercado
consumidor.
PALAVRAS-CHAVE: Teorias de Valores;; Organização e Gestão; Revisão
Sistemática
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MR5 - A PESQUISA SOBRE COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL:
O DESAFIO METODOLÓGICO
Bastos, A.V.B1.; Costa, F.B.2; Rodrigues, A.C.A.3;

MR6 - A PSICOLOGIA DO CONSUMIDOR DESEMPREGADO:
ENFRENTAMENTO,
GERENCIAMENTO
DA
IMPRESSÃO
E
ENDIVIDAMENTO
Araújo, MRM1; Pérez-Nebra, AR 2; Iglesias, F 3;

Universidade Federal da Bahia;
2
Universidade Federal do Recôncavo Baiano;
3
UNINOVE;
1

Universidade Federal de Sergipe;
Centro Universitário de Brasília - UniCEUB;
3
Universidade de Brasília;
1
2

A proposta desta mesa redonda é fazer uma discussão sobre a natureza
da pesquisa sobre o vínculo de comprometimento do trabalhador
com a sua organização empregadora. Mais especificamente objetivase: a) caracterizar o tipo de pesquisa que é conduzida no Brasil sobre
comprometimento organizacional, comparando-o com a pesquisa
internacional; e, b) discutir experiências de condução de pesquisas
que exploram delineamentos pouco presentes quer na pesquisa
nacional quer internacional na área. Com tal discussão, busca-se
avançar num importante item da agenda de pesquisa da área que
consiste na necessidade de se explorarem estratégias metodológicas
diferenciadas que possam compreender em profundidade
a singularidade deste vínculo e, por outro lado, avançar na
compreensão do comprometimento com um fenômeno processual.
A pesquisa sobre comprometimento caracteriza-se fortemente pelo
uso de delineamentos de corte transversal, envolvendo surveys com
uso de escalas e técnicas estatísticas sofisticadas para, com maior
ênfase, identificar os seus preditores. Tal estratégia dominante,
apesar da riqueza do conhecimento gerado, deixa de responder
a contento a questões que emergem na área. Com tal discussão
procura-se incentivar o desenvolvimento de mais pesquisas sobre um
tópico que é central no campo do Comportamento Organizacional,
diversificando-se a forma como o fenômeno comprometimento
organizacional vem sendo estudado. A primeira apresentação relatará
os resultados de um levantamento e análise da produção científica
sobre comprometimento organizacional no Brasil entre 2000 e
2010, veiculado nos principais periódicos da área da Psicologia e
Administração. A segunda apresentação discutirá a experiência de
condução de uma pesquisa longitudinal na qual se acompanhou as
mudanças na intensidade do comprometimento ao longo de dois
anos e os impactos de mudanças contextuais e organizacionais sobre
o vínculo. Finalmente, a terceira apresentação refletirá sobre uma
experiência de pesquisa qualitativa, intensiva que utilizou a análise
de narrativas para compreender em profundidade diferentes padrões
de vínculos que o trabalhador desenvolve com a sua organização
empregadora.
PALAVRAS-CHAVE: comprometimento organizacional;
científica nacional; delineamentos de pesquisa

produção

Embora a economia brasileira vivencie um momento promissor
de crescimento, os índices de desemprego são ainda altos e
compensados com estratégias que nem sempre constituem soluções
robustas, como a diversificação de sub-empregos ou a proliferação de
vagas temporárias de trabalho. Esse contingente de desempregados
ou pessoas em risco de desemprego não está preparado para
assumir compromissos financeiros de curto e longo prazos, não pode
efetivamente atender à sua demanda por consumo e frequentemente
não dispõe de suporte pessoal, social ou governamental necessário
para administrar essa condição. Esta mesa-redonda tem como
objetivo uma discussão propositiva de pesquisa sobre o desemprego,
sua relação com comportamentos de consumo e as estratégias
de coping. O tema é relevante para a psicologia organizacional e
do trabalho (POT) na medida em que aponta suas relações diretas
com a área de comportamento do consumidor. As apresentações
que compõem a mesa examinam fenômenos relacionados a três
problemas específicos que têm sido sistematicamente investigados
pelos três proponentes: as consequências financeiras e emocionais
do desemprego; o gerenciamento de impressão via consumo de
beleza; o uso do crédito e endividamento. O primeiro trabalho
entende o problema como social e de identidade, extrapolando a
típica visão do fenômeno como desafio meramente financeiro. Isso
inclui uma discussão sobre o cenário atual daquilo que se nomeia
como desemprego estrutural e o modo como o chamado toyotismo
tem configurado as relações de trabalho. O segundo trabalho articula
o problema do desemprego e do envividamento com a percepção
que as mulheres fazem sobre a finalidade do consumo de beleza
e estética, seu significado e antecedentes. Neste caso propõe um
modelo de explicação alternativo aos modelos racionais, destacando
o caso dos comportamentos automáticos no consumo. O terceiro
trabalho discute o problema do uso do crédito, os problemas gerados
por seu fácil acesso e as percepções dos consumidores a situações de
endividamento, propondo uma agenda de pesquisa fundamentada na
literatura da psicologia social. A mesa-redonda adota uma perspectiva
de pesquisa em comportamento do consumidor que seja efetivamente
benéfica para o próprio consumidor, enfatizando o avanço teórico e
metodológico necessário da área de POT para lidar com o fenômeno
do desemprego e suas consequências psicológicas.
PALAVRAS-CHAVE: comportamento do consumidor; desemprego;
enfrentamento
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A história recente da psicologia evidencia que ela se configurou
historicamente como uma disciplina apoiada predominantemente
em um modelo patológico do funcionamento humano. Mais
recentemente, porém, o advento da Psicologia Positiva fez com
que o centro das atenções se deslocasse da doença para a saúde,
dos fatores negativos ou prejudiciais para os fatores positivos que
levam o indivíduo a se desenvolver e florescer. A psicologia positiva
preocupa-se, portanto, com a construção das qualidades positivas,
constituindo-se, dessa forma, em uma ciência das potencialidades
humanas. O movimento da psicologia positiva rapidamente se
difundiu também entre os estudiosos das organizações, dando origem
a diferentes correntes que compartilham entre si a crença de que as
investigações desenvolvidas no contexto do trabalho devem se pautar
em perspectivas que priorizem a análise das potencialidades e a
correção das fraquezas do empregado. Tais abordagens defendem a
necessidade de uma mudança de paradigma direcionada à construção
de teorias e ao desenvolvimento de pesquisas que tenham como foco
o papel que os traços, estados, comportamentos e virtudes positivas
desempenham no funcionamento das organizações, e que possam,
assim, contribuir para a melhoria da saúde, qualidade de vida e bemestar dos empregados. Embora recentes, as perspectivas referidas já
começaram a suscitar um número crescente de investigações dedicadas
à análise dos antecedentes de resultados positivos nas organizações,
isto é, ao estudo das influências que variáveis organizacionais
e individuais positivas exercem em atitudes e comportamentos
organizacionais positivos. Alinhada com tais preocupações, a presente
mesa redonda tem como objetivo discutir os principais fundamentos
teórico-conceituais da psicologia positiva aplicada ao contexto das
organizações (Apresentação 1) e as principais perspectivas teóricas
e achados empíricos subjacentes a dois construtos que vêm sendo
amplamente abordados pela psicologia positiva nas organizações: o
bem-estar subjetivo no trabalho (Apresentação 2) e o engajamento
no trabalho (Apresentação 3). Na conclusão, serão discutidas as
possibilidades de pesquisa e aplicação de tal conhecimento ao campo
das organizações brasileiras.
PALAVRAS-CHAVE: Psicologia positiva; Bem-estar subjetivo no
trabalho; Engajamento no trabalho

O estudo do comprometimento organizacional traduz, numa esfera
individual de atitudes e comportamentos, os motivos que levam um
funcionário a permanecer ou não em uma organização. Uma equipe
de pessoas comprometidas tende a ser mais leal, a assumir conduta
diligente, a expressar interesse genuíno sobre os rumos da organização,
a dedicar-lhe esforços extras e a contribuir voluntariamente com o
seu desenvolvimento. O comprometimento organizacional trata de
um conjunto de fenômenos comportamentais e atitudinais voltados
para a compreensão da adaptação e persistência do indivíduo na
sua relação com o trabalho. Outros fenômenos também colaboram
para a continuidade do vínculo indivíduo-trabalho, tais como o
significado atribuído ao trabalho e a socialização organizacional
recebida quando do ingresso em um novo ambiente de trabalho. O
significado do trabalho pode ser entendido como um núcleo definidor
de sentido da existência humana, uma vez que este constructo
comporta a descrição, valoração e centralidade que o próprio
trabalho assume na vida do indivíduo. Ao conteúdo semântico e
intensidade deste significado correspondem efeitos como adesão
à cultura organizacional e processos de integração organizacional,
motivação, comprometimento organizacional, entre outros. A
socialização organizacional, por sua vez, corresponde ao processo
institucionalizado de incorporação de novos funcionários à cultura
organizacional principalmente, com propósitos de homogeneização
de cognições e afetos, redução de conflitos, incremento de motivação,
satisfação e comprometimento organizacional. O objetivo desta mesa
é a discussão teórica acerca dos impactos produzidos pelos construtos
significado do trabalho (nível individual) e socialização organizacional
(nível organizacional) sobre o comprometimento organizacional.
Para tanto serão apresentados o estado da arte, dimensionalidades,
principais instrumentos e resultados de pesquisa, e interações com
variáveis antecedentes e conseqüentes para cada um dos constructos
anunciados. O conhecimento sobre o significado do trabalho,
socialização e comprometimento organizacional colabora para o
assentamento de um edifício teórico sólido por meio da compreensão
de suas inevitáveis articulações, favorecendo a prática de intervenções
menos erráticas no ambiente corporativo.
PALAVRAS-CHAVE: comprometimento organizacional; significado do
trabalho; socialização organizacional
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Introducción: La Red Mundial (Internet) revoluciono nuestras vidas,
modificándose por el uso reiterado de nuevas herramientas que
abren un sin número de posibilidades de acceso a la información y de
interacción. Esto también ha afectado las formas de convivencia social,
trasladándose al mundo de lo virtual, en donde las personas socializan
a través de múltiples aplicaciones como blogs, chats, redes sociales,
portales educativos, videollamadas, convirtiéndose el internet en
una especie de sociedad virtual, la cibersociedad, cuyo ámbito ha
alcanzado ya a todos los espacios sociales reales. Las organizaciones
y los escenarios laborales no son la excepción a este cambio
excepcional de comunicación, cada día son más las interacciones
que se manifiestan a través de este tipo de tecnologías, siendo
marcadamente influenciadas por las TIC para el desempeño laboral
de sus trabajadores y manejo institucional, desde el teletrabajo hasta
la capacitación en línea, desde la videoconferencia hasta el correo
electrónico o las redes sociales; las organizaciones van generando sus
propias reglas de convivencia. En esta idea, la convivencia virtual no
está exenta de riesgos psicosociales que se manifiestan en formas de
invasión, violencia: insultos, robos, amenazas, engaños, entre otros
comportamientos, que se incrementan debido a las posibilidades de
la invisibilidad de los agresores, quienes se ocultan tras una identidad
falsa, o incluso suplantan de alguien. Pero, ¿hasta qué punto esta
forma de convivencia se encuentra ya aceptada y se practica de manera
cotidiana entre los trabajadores?;¿se presentan problemáticas de
violencia virtual dentro de las organizaciones?;¿la organización se vale
del internet y sus ventajas para espiar, controlar y supervisar a sus
empleados?;¿entre colegas se utiliza esta herramienta para ejercer
violencia entre sí?. Contenido: El presente trabajo es un estudio del
uso y aplicación del internet dentro de las organizaciones, buscando
comprender cómo son las relaciones dentro del ciberespacio en lo
que respecta al mundo laboral, las manifestaciones de violencia que
se pudieran encontrar, y los efectos psicológicos que estas acciones
tienen en los trabajadores. A través de un instrumento cuantitativo
desarrollado exprofeso para la investigación, se contemplan tres
niveles de análisis, el Perfil de uso dentro del espacio laboral, las
relaciones virtuales que se presentan en el trabajo, las manifestaciones
de violencia virtual dentro de las organizaciones, la dirección de esa
violencia virtual y los niveles de concreción. Hallazgos: se encuentra
naturalidad en el ejercicio de la violencia y paranoia social pues los
trabajadores infieren que hay hackers organizacionales.

A existência de um grande número estudos sobre um mesmo
tema relativo a comportamento organizacional nem sempre está
acompanhada de convergência de resultados. Em muitas ocasiões
podem ser observadas inconsistências nas relações investigadas,
as quais tanto podem resultar da especificidade do fenômeno no
contexto investigado como das peculiaridades da amostra. Nessas
circunstâncias indaga-se a respeito do papel desempenhado pelo
método escolhido, o qual, além de servir como ferramenta de trabalho
do pesquisador, pode ser elemento que influencia os resultados. Em
decorrência disso, a mesa ora proposta, visa discutir a relevância de
avaliar adequadamente a escolha do método - enquanto caminho
para a resposta à pergunta posta na pesquisa. Para tanto, serão
trazidos alguns exemplos da área de comportamento organizacional
que exemplificam as demandas enfrentadas pelo pesquisador e
os cuidados que devem ser tidos visando a adequada definição
das vantagens e desvantagens dos métodos disponíveis. Assim, em
primeiro lugar, serão apresentados os estudos transculturais e as
especificidades de método a eles atrelados, focando, de maneira
específica, na análise da presença de viés das medidas, assim como da
equivalência dos resultados nos diferentes contextos. Essa discussão
será realizada tomando como tópico base o estudo dos valores no
contexto de trabalho. Em segundo lugar, será discutida a importância
de observar o nível teórico do construto uma vez que essa definição
constitui o fiel que sinaliza as escolhas metodológicas a serem feitas
buscando convergência entre o nível do construto e o nível de análise.
Essa discussão será feita com base em estudos relativos a clima,
satisfação da equipe e eficácia coletiva. Por fim, o terceiro trabalho
descreve o método utilizado nas pesquisas de Comportamento
Organizacional mostrando a predominância de estudos com método
único. A partir dessas observações, pondera-se a respeito do uso
de multimétodo como mecanismo que favorece a obtenção de
informações complementares em relação ao objeto sob estudo.
Discute-se também a necessidade de integração das informações
obtidas favorecendo, dessa maneira, uma visão abrangente e
integrada do fenômeno. Portanto, a discussão feita na mesa proposta
destaca a importância central das estratégias metodológicas adotadas
nos estudos relativos a comportamento organizacional as quais
precisam ser trazidas à tona, uma vez que não se trata somente da
escolha de ferramentas disponíveis, devendo ser encarada como a
identificação da resposta adequada para o fenômeno investigado.

PALAVRAS-CHAVE: violencia virtual; cibeespacio; comunicación virtual

PALAVRAS-CHAVE: Comportamento Organizacional; Método de
pesquisa; Mensuração do construto
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A literatura sobre Comprometimento Organizacional aponta como
problemática complexa o desafio de estabelecer limites conceituais
entre diferentes tipos de vínculos que o trabalhador desenvolve
perante a sua organização empregadora, bem como questões sobre
a hegemonia do modelo tridimensional em função da dificuldade
de adaptação do modelo em diferentes culturas e da sobreposição,
conceitual e empírica, evidenciada entre as dimensões constitutivas do
próprio modelo, isto é, as bases afetiva, normativa e de continuação.
Embora a pesquisa sobre este construto, no Brasil, já tenha recebido
bastante atenção por parte de pesquisadores, ainda é recente a
existência de estudos que identifiquem a relação e a articulação
deste com novos tipos de vínculos como Entrincheiramento e o
Consentimento Organizacionais, bem como destes construtos
com as práticas de gestão. Assim, esta mesa redonda tem como
objetivo promover a análise e discussão sobre Comprometimento,
Entrincheiramento e Consentimento Organizacionais identificando
características, articulações conceituais e empíricas e, ainda,
evidenciando percepções sobre o gestor e o desenvolvimento destes
vínculos em suas equipes de trabalho. Os estudos que compõem a
mesa constituem-se de investigações quantitativas, exploratórias e
de corte transversal. O primeiro estudo articula as oito dimensões
dos construtos, permitindo a identificação de uma estrutura
trifatorial defensável teoricamente, bem como a caracterização
de quatro perfis de vínculos, que foram denominados: ‘Fortes
vínculos’, ‘Comprometidos e entrincheirados’, ‘Comprometidos e
obedientes’ e ‘Fracos vínculos’. O segundo trabalho discute o papel da
percepção sobre o gestor no estabelecimento do comprometimento,
entrincheiramento e consentimento organizacionais. E o terceiro
trabalho promove o debate a respeito do Comprometimento através
de um estudo conduzido com a finalidade de identificar e discriminar
padrões com diferentes níveis de comprometimento afetivo e de
Entrincheiramento Organizacional. O tratamento aplicado aos
dados coletados incluiu, nos três trabalhos, análises descritivas, de
correlações de Pearson e regressões lineares (Método Enter), além de
análises que cluster que combinaram estratégias hierárquicas (Ward)
e não hierárquicas (Quick Cluster). A proposta é de contribuir com
evidências teóricas e empíricas a respeito da existência desses novos
vínculos e de diferentes combinações que indiquem diversidade
de padrões e perfis entre trabalhadores pertencentes a diferentes
segmentos produtivos. Além disso, procura dar contribuições
mostrando as implicações de tal diversidade para a gestão de pessoas,
bem como mostrar que essa pluralidade e a sua efetiva diferenciação
são fundamentais para a pesquisa e o desenvolvimento científico da
área, especialmente no momento atual.

Não existem dúvidas que o Brasil é um país culturalmente heterogêneo,
onde diversos grupos culturais convivem com relativa harmonia. Ainda
assim, o país é reconhecidamente um dos mais desiguais do mundo,
em que certos grupos são privilegiados em detrimento de outros,
o que, freqüentemente, é reproduzido nas organizações. Diante
de pressões da sociedade civil organizada, a legislação brasileira
tem apresentado soluções para minimizar essas desigualdades,
propondo cotas para diferentes grupos sociais tradicionalmente
marginalizados, o que tem impulsionado as organizações a inserirem
em seus quadros, pessoas advindas desses grupos. Essa inserção
tem contribuído para o aumento da diversidade nas organizações,
o que não garante a efetiva inclusão organizacional. A inclusão vai
além da diversidade, pois além da representação numérica, busca a
valorização de cada trabalhador com suas habilidades e limitações,
repensando suas práticas e negócios de modo a permitir que todos
contribuam e se sintam participantes dos processos organizacionais.
Os processos organizacionais necessariamente necessitam caminhar
lado a lado com as inovações tecnológicas, essas que podem ser
úteis à efetivação de atividades técnicas, e à transformação de
problemas sociais. Nesse sentido, faz-se premente a construção de
novas tecnologias capazes de fornecer indicadores e soluções para
os desafios da diversidade, tendo como meta a inclusão. Esta mesa
redonda tem por objetivo apresentar e discutir duas pesquisas que
propõem novas tecnologias de acesso à diversidade e à inclusão nas
organizações. A primeira pesquisa consistiu na validação da Escala de
Valores do Trabalho para a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) em uma
população de 205 pessoas com deficiência auditiva. Os resultados
evidenciaram a não equivalência de valores entre surdos e ouvintes, o
que levanta a discussão da aplicabilidade dos instrumentos e práticas
utilizadas nos processos organizacionais e acadêmicos à população de
surdos. Propõe-se, com isso, a construção de instrumentos capazes de
capturar os valores da cultura surda. A segunda pesquisa desenvolveu
uma pesquisa multimétodo em uma organização privada, onde
acessou as perspectivas de uma gerente e de 449 funcionários acerca
da diversidade e da inclusão. Ainda que o resultado da perspectiva
gerencial tenha indicado a ênfase no mero cumprimento de requisitos
legais, a percepção dos funcionários indicou um clima geral que
propicia a inclusão. São discutidas as posturas organizacionais
assumidas diante da diversidade e sua repercussão nos resultados
grupais. Ambas as pesquisas representam novas tecnologias de
acesso a diversidade nas organizações, propondo caminhos para a
inclusão organizacional.
PALAVRAS-CHAVE: Inclusão nas Organizações; Diversidade nas
Organizações; Inovação tecnológica
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Comportamento Organizacional (CO), enquanto disciplina científica,
sofreu a influência histórica dos estudos organizacionais e das
relações humanas aplicadas à análise de fatores do contexto laboral.
Nas publicações teórico/empíricas, nacionais e internacionais,
que debatem sobre seu arranjo epistemológico, verificam-se
tensões acerca dos pressupostos ontológicos, fenomenológicos e
metodológicos que se expressaram, em maior ou menor intensidade,
nos diversos domínios de pesquisa e, com freqüência, demarcaram
abordagens de análise e intervenção conflitantes na teorização sobre
um mesmo construto em análise. A literatura sobre CO configurase, assim, como historicamente contestada, pautada, usualmente,
na proposição prescritiva de instrumentos e ferramentas práticas de
diagnóstico e de gestão organizacional. Isto porque este campo de
saber ainda é dependente do avanço científico particular das suas
variáveis constitutivas, e não há convergência para uma agenda de
pesquisa única orientada à formulação de axiomas e pressupostos
teóricos tipificados sob a égide dos pressupostos do CO enquanto
disciplina científica. Variáveis de nível meso (grupos sociais) e macro
(contexto organizacional) ainda carecem de estudos mais detalhados
acerca de sua configuração, mormente a necessidade de serem
desenvolvidas escalas ou outro tipo de medida nestes níveis de análise.
Pouco avanço pode ser verificado na compreensão de como e o quê
se compartilham em nível de grupos. Aqui, a Psicologia Organizacional
e do Trabalho podem trazer importantes contribuições. O papel dos
estudos organizacionais e seus efeitos na dinâmica social no contexto
laboral também parece ter sido esquecido pela literatura científica
da área. O objetivo geral desta mesa redonda consiste em discutir,
teórica e metodologicamente, a emergência e consolidação do CO
enquanto disciplina científica. Especificamente, objetiva-se debater,
sob o prisma da epistemologia da ciência, os limites, potencialidades
e desafios teórico/metodológicos deste campo de saber, situando o
papel dos estudos organizacionais e da Psicologia Organizacional e
do Trabalho na sua constituição. O proponente da Mesa tratará da
influência dos estudos organizacionais na consolidação do campo,
e os desafios teóricos e metodológicos verificados nesta disciplina
científica especialmente nos níveis meso (grupos) e macro (contexto)
de análise. O segundo participante tratará das contribuições da
Psicologia Organizacional e do Trabalho, com enfoque no nível micro
(indivíduo), e o terceiro participante tratará dos desafios à construção
de medidas pautadas em evidências de validade que garantam
precisão e fidedignidade às inferências científicas realizadas.

O mundo do trabalho traz demandas que exigem dos trabalhadores,
por um lado, formação qualificada, competência, dinamismo,
envolvimento, motivação, satisfação e bem-estar, por outro, esse
mesmo trabalhador encontra uma realidade tecnológica, competitiva,
e altamente insegura pelo fato de os empregos estarem se esvaindo
numa crise que é estrutural, não possui fronteiras e abrange todo o
planeta. É nesse contexto que os estudiosos das questões relacionadas
às organizações e ao trabalho têm alertado para a necessidade de
avaliar os efeitos da percepção geral de justiça, procurando interligar
os resultados encontrados numa perspectiva integrada aos seus
antecedentes e consequentes. Com base nessa perspectiva, esta
mesa redonda tem como objetivo discutir as questões referentes à
justiça organizacional do ponto de vista da cultura, das perspectivas
teóricas recentes e dos desafios empíricos atuais no campo da justiça
organizacional. O primeiro estudo, a ser apresentado pela Dra. Maria
das Graças Torres Paz, aborda a concepção de justiça organizacional
na perspectiva cultural. A autora concebe a cultura como forma de
sentir, pensar e agir, compartilhadas pela maioria das pessoas que
fazem a organização e, nessa perspectiva, os princípios de justiça
são considerados orientadores do comportamento organizacional e
caracterizam as culturas equitativas, igualitárias e necessitarias. Na
sequencia, a Dra. Maria Cristina Ferreira expõem que as abordagens
tradicionais sobre justiça têm sido complementadas por novas
perspectivas de análise, que contribuem para alargar a compreensão
acerca de tal fenômeno. Nesse trabalho a autora discute algumas
dessas abordagens, quais sejam a justiça multifocal, a justiça
sistêmica ou global e a justiça multinível. O terceiro estudo, de autoria
dos doutores Helenides Mendonça e António Caetano, analisa o
impulso dado aos estudos sobre justiça organizacional na última
década e apresenta as principais vertentes estudadas nesse campo
de investigação, a saber: pesquisa básica, análise de antecedentes
e conseqüentes, pesquisa-ação, estudo de caso. Em conjunto, as
apresentações em pauta discutem os avanços teóricos e empíricos
dos estudos sobre justiça organizacional, apontando suas perspectivas
e desafios empíricos.
PALAVRAS-CHAVE: Justiça organizacional; Cultura organizacional
justa; Antecedentes e consequentes da justiça organizacional

PALAVRAS-CHAVE: Comportamento Organizacional; Evidências de
Validade; Estudos Organizacionais e Gestão de Pessoas
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MR15 - MUDANÇA E INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES: UMA
DISCUSSÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA SOBRE A CULTURA

MR16 - O CONSUMO E O CONSUMIDOR A PARTIR DE DUAS LENTES:
COMPORTAMENTAL E PSICODINÂMICA

Domenico, S. M. R1; Neiva, E. R.2; Bruno-FAria, M. F.2;Miranda, O. R.3;

Carvalho, Diógenes1; Bevilacqua, Solon2; 2Macedo, K. B. Silva, Fabiana3;
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Os estudos sobre mudança organizacional e inovação possuem amplas
inter-relações com a cultura organizacional. Autores dedicados ao
fenômeno da mudança organizacional apontam a necessidade de
investigações que entendam o como e o porquê do fenômeno numa
perspectiva processual e contextualizada. Padrões organizacionais
são submetidos a intervenções subsequentes com objetivo de
alteração da cultura ou as intervenções implantadas sofrem influência
da cultura organizacional ou nacional. Alguns autores ressaltam que
a cultura tem sido a culpada por fracassos no processo de mudanças
organizacionais (George e Jones, 2002).O objetivo da mesa redonda é
discutir os estudos sobre mudança organizacional e inovação a partir
de abordagens teórico-metodológicas diferenciadas, considerando
a complexidade dos fenômenos e suas inter-relações com a cultura.
Para tanto, serão realizadas quatro apresentações. A primeira
descreverá as mudanças contínuas como um processo de construção
e reconstrução de valores, abordando a perspectiva interpretativa e os
estudos longitudinais. Nesta abordagem, mudanças organizacionais
resultam de transformações cumulativas e substanciais, todavia
incertas, em função das ambiguidades e complexidades da ação
humana e de contextos que mudam dinamicamente (Pettigrew,
Woodman, & Cameron, 2001), não tendo início, nem fim (Orlikowski,
1996, Weick & Quinn, 1999). A segunda apresenta uma breve revisão
de literatura sobre os estudos nacionais que associam a mudança
organizacional a cultura organizacional, tendo como pano de fundo
a perspectiva da mudança cultural. Para tanto foi realizada uma
análise dos artigos publicados em periódicos nacionais de 2000
a 2010 que utilizam termo cultura e associam cultura e mudança
organizacional. Esses temas aparecem associados nos artigos
porque não há muita diferenciação entre esses tópicos. A terceira
apresentação aborda a questão da cultura de inovação, discutindo o
conceito e as possibilidades de estudo a partir da literatura. O caráter
multidimensional da inovação é retratado no conceito de cultura de
inovação que abrange aspectos internos à organização, com o foco
no mercado, a fim de atingir melhor desempenho organizacional
almejando a competitividade. Há uma ideia subjacente ao conceito
de que as organizações podem desenvolver um conjunto de crenças
e valores em que a inovação passe a ser algo privilegiado pelas
pessoas naquele contexto e que isso se reverta em melhoria do
desempenho organizacional acarretando em vantagem competitiva.
A última apresentação discutirá a representação social da mudança
organizacional, indicando possíveis relações com o conceito de cultura.
Todas as apresentações abordam perspectivas teóricas diferenciadas
e discutem as implicações metodológicas de tais perspectivas.

A sociedade pós-moderna impõe ao consumidor um dever de
satisfação e prazer, e assim a busca pelo prazer no consumo
representa uma forma de satisfação substitutiva, medidas paliativas
para lidar com seu desamparo e sofrimento na modernidade. O
objetivo desta atividade é o de promover uma discussão teórica
e metodológica em relação aosestudos ligados ao consumo e ao
comportamento do consumidor, partindo de duas abordagens
teóricas epistemologicamente distintas, porém complementares,
a saber: a psicodinâmica e a comportamental. É composta por três
trabalhos teórico-empíricos que foram desenvolvidos por distintos
pesquisadoresligados a instituições diversas. O primeiro trabalho,
intitulado “Consumidor superendividado, vítima do sistema cultural”
, embasado teoricamente na psicodinâmica, objetivoudiscutir
o consumo e superendividamento na sociedade, enfocando as
possibilidades jurídicas de apoiar os consumidores endividados. O
segundo trabalho, intitulado “O Consumo do Luxo como estratégia
de enfrentamento para o desamparo contemporâneo”, embasado
teoricamente na psicodinâmica,objetivouanalisar as representações
dos consumidores relacionadas ao consumo de produtos de luxo no
Brasil. Partimos do pressuposto que esse consumo pode representar
uma estratégia de enfrentamento para o desamparo contemporâneo
e ainda uma forma de inclusão social.O terceiro trabalho, intitulado
“Variáveis Influenciadoras dos Consumidores de Café- Uma Análise
do Comportamento do Consumidor”,embasado teoricamente na
abordagem comportamental,objetivoulevantar os preços, nível de
qualidade e de conhecimento e valores de equivalência entre pacotes
de café de 500 g de diferentes marcas. Os tres estudos possuem em
comum, além de abordar o comportamento do consumidor, o fato
de se constituirem estudos empíricos. O primeiro adotou análise
documental de legislações específicas para o consumo; o segundo ,
também partindo de análise documental investigou indicadores para
o consumo de produtos de luxo, e o terceiro utilizou questionários
com consumidores. Espera-se que a mesa propicie discussões relativas
a diferentes abordagens para os estudos relacionados ao consumo
e consumidor, incluindo ai desde campos de pesquisa, métodos
e técnicas mais pertinentes para coleta e análise dos dados, bem
como divulgação que propicie melhorias em relação a diagnóstico e
intervenção na área.
PALAVRAS-CHAVE: Consumo; consumidor; marketing

PALAVRAS-CHAVE: mudança organizacional; cultura organizacional e
nacional; inovação
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MR17 - RESISTÊNCIA, RESILIÊNCIA E EMPREGABILIDADE: DEMANDAS
EMERGENTES DE INOVAÇÃO NA POT
Barlach, Lisete1; Uchida, Seiji2; Malvezzi, S.3;

Toledo, De. S.M.B.1; Krawulski, E2; Bulgacov, Y. L. M.3;
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A evolução da sociedade impactou fortemente na organização e nas
relações de trabalho. Trabalhar tornour-se uma tarefa ao mesmo temo
integrada e fragmentada. Novos desafios se impuseram à Psicologia
em sua missão de compreender a relação homem trabalho e a
produção de instrumentos conceituais e profissionais para aplicação
profissional. Esta mesa visa estudar quatro das vertentes presentes
nesses problemas. A primeira exposição apresenta e discute o
repertório emergente de resistência às pressões do trabalho. Expõe
as mudanças e problemas na resistência ao trabalho. Como se sabe,
os indivíduos se protegem de ameaças externas desenvolvendo
condutas apropriadas para manter suas identidades, sua autonomia e
sua própria sustentabilidade. Hoje, os indivíduos estão mais sozinhos
e isolados nessa empreitada. A segunda exposição avalia os impactos
da dinâmica atual da organização do trabalho na subjetividade
humana.Seu alvo é demonstrar a capacidade dos determinismos e
contingências do trabalho para lesar estruturas subjetivas necessarias
àa adaptação e integraçao humanas. A terceira exposição avalia
uma competência denominada por resiliência que consiste num
conjunto de capacidades que ao mesmo tempo garante resistência e
criatividade requeridas pela sobrevivência dentro de contextos hostis
e destruidores das estruturas subjetivas. A resiliência tornou-se uma
condição mais e mais demandada dos trabalhadores para a produção
da própria sustentabilidade como pessoa e como trabalhador.
A terceira exposição avalia os mecanismos de ajustamento do
trabalhador que sã visíveis aos olhos dos outros que tem o nome
de empregabilidade. Esta condição revela o empenho do indivíduo
em se reconstruir em suas comeptências, em sua identidade e nas
bases de seus julgamentos e decisões de tal forma a oferecer sinais
de sua capacidade de enfrentamento das tarefas no trabalho. A
empregabilidade é uma condição que acompanha a trajetória de
carreira e oferece ao indivíduo alguma avaliação de seu valor como
capital profissional. Diante de quaro elementos críticos do ajustamento
do indivíduo ao trabalho, da integração de sua subjetividade, como
pessoa e da construção de sua história, como a POT tem evoluido?
Como a POT tem trabalhado essas condições emergentes dentro de
seu objeto de conhecimento? Estas são as questões que esta Mesa
Redonda colocará aos participantes do congresso para promover
debates com suas experiências e questões. Através dessa discussão
espera-se que a POT seja relegitimada como instrumento crítico deste
momento histórico vivido pela sociedade.
PALAVRAS-CHAVE: resistência, resiliência, subjetividade; resiliência,
adversidade, criatividade; Psicodinãmica do Trabalho, sofrimento
patogênico, saúde mental
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MR18 - TRAJETÓRIAS PROFISSIONAIS CONTEMPORÂNEAS E
PRODUÇÃO DE SENTIDOS DO/NO TRABALHO: UMA ANÁLISE
REFLEXIVA

Introdução : A discussão e análise do comportamento humano no
trabalho e nas organizações assumem elevada importância em um
mundo globalizado, onde fatores como mudanças contínuas e o uso
da tecnologia sujeitam o trabalhador aos sabores e (dis)sabores das
demandas do mercado. Nesse ambiente de complexidade precisamos
rever o olhar e a leitura que os pesquisadores têm tido em relação às
trajetórias profissionais contemporâneas. Objetivos: A presente mesa
possui os objetivos de produzir uma interface reflexiva a respeito dos
fatores humanos do trabalho, partindo de uma análise histórica, crítica
e social sobre a concepção de homem, ciência e sociedade; discutir
uma prática reflexiva que permita entender o estudo dos sentidos do
trabalho para o sujeito e os processos de constituição desses sentidos
a partir das relações sociais maiores; bem como questionar até que
ponto essas relações sociais dificultam e influenciam a escolha, a
inserção no mercado, a construção de trajetórias profissionais e a
produção de sentidos do/no trabalho para jovens que estão iniciando
sua vida profissional. A mesa terá início com a caracterização
das abordagens de ciência e sociedade, discutindo a construção
consciente das práticas de pesquisa, ensino e profissional na área do
comportamento humano. A busca da reflexão a partir de alternativas
analíticas pode vir a romper o olhar de naturalização/absolutização
com que o conhecimento é concebido nos campos científicos.
Defende-se uma pratica reflexiva contribuindo para uma escolha
consciente do sujeito que constrói, ensina e aplica conhecimento.
Na sequência, será trazida uma discussão sobre as circunstâncias
dos atuais contextos produtivos e a construção dos sentidos acerca
do ato de trabalhar. Considerando que o ato de escolher relaciona-se
com ter aspirações e desejar concretizá-las, vinculando-se, portanto,
à elaboração de um projeto de vida , é pertinente e necessário
questionar o modo como os atuais contextos laborais, (im)possibilitam
a escolha, a inserção no mercado, a construção de trajetórias
profissionais e a produção de sentidos do/no trabalho, direcionando
algumas vezes os motivos para a busca da estabilidade e segurança
do serviço público como projeto profissional. Para finalização da mesa
será abordada a complexidade da inserção da chamada “Geração Y”,
no ambiente laboral do serviço público, como reflexo do contexto de
instabilidade influenciando na escolha de sua trajetória profissional.
Contemplar-se-á a reflexão acerca do que fazer no âmbito público
para permitir que essa geração nascida no mundo tecnológico, que
espera reconhecimento e valoriza o sentido no trabalho não acabe
frustrada e insatisfeita profissionalmente.
PALAVRAS-CHAVE: Trajetórias Profissionais; Geração Y; Sentidos no
Trabalho
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MR19 - VALORES E COMPORTAMENTOS ORGANIZACIONAIS
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Estudos têm consistentemente indicado que o conhecimento dos
valores é fundamental para compreensão do comportamento
humano em qualquer cultura. De fato, valores têm sido
especialmente úteis para o entendimento das normas, atitudes
e comportamentos em organizações. A presente mesa redonda
focaliza o tema considerando três perspectivas e pode ser inserida
no âmbito dos estudos sobre comportamento humano, no trabalho
e nas organizações. Inicialmente é oferecido um panorama geral
das produções sobre valores organizacionais. Esse panorama é
construído com base em levantamentos sistemáticos de literatura
em bases de dados bibliográficas nacionais e internacionais. Temas
mais investigados, periódicos com mais publicações, e artigos com
grande número de citações foram identificados. Estudos sobre temas
como valores e comportamento organizacional, clima, atitudes no
trabalho, comprometimento e produtividade foram sistematicamente
identificados. Esse trabalho oferece uma visão mais ampla da área. Na
sequência são apresentados resultados de um estudo sobre as relações
entre valores e cultura organizacional. Cerca de 318 trabalhadores de
ambos os sexos participaram da pesquisa. Entre outros aspectos os
resultados do estudo sugerem que indivíduos buscam alinhamento
com a organização a que pertencem e que os valores relativos ao
trabalho desempenham um papel importante nesse alinhamento.
O terceiro trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa
conduzido pelo consócio VAC (Values Across Cultures) coordenado pela
ESADE (Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas,
Espanha). O consórcio focalizou inicialmente valores organizacionais
de trabalhadores do setor público e envolveu a participação de mais
de 10 países (e.g., Alemanha, Brasil, Canadá, China, Dinamarca,
Espanha, Estônia, Grécia, Holanda, Itália, Lituânia, Peru, Portugal).
O estudo foi conduzido com o objetivo de testar uma estrutura
triática para valores organizacionais proposta por Simon Dolan e
colaboradores. Essa estrutura possuiria os seguintes componentes: 1)
Valores Éticos, 2) Valores Pragmáticos e 3) Valores Emocionais. Esse
trabalho representa o esforço de construção de modelo transcultural
de valores organizacionais. Os três trabalhos representam tentativas
de análise de um tópico extremamente importante para o estudo
das organizações. Apesar de sua importância, valores organizacionais
ainda são relativamente pouco estudados no âmbito da psicologia.
PALAVRAS-CHAVE: valores; organizações; comportamento

Gestão de pessoas em organizações
MR20 - ANÁLISE PROFISSIOGRÁFICA NO CONTEXTO DA SEGURANÇA
PÚBLICA: POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES
Mattos, W. A.1 e Sousa, R. R.1; Faiad, C. 1 e Silva, F. G. 2; Santos, S. M. D.1 e
Faiad, C.2;
Polícia Militar de Minas Gerais e Fundação João Pinheiro;
Universidade Salgado de Oliveira;
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2

A profissionalização contínua da qualidade e eficiência dos serviços
prestados à comunidade pelas instituições de segurança pública
vem sendo impulsionada pela aplicação de princípios e práticas da
Psicologia Organizacional e do Trabalho (POT). Importantes fontes de
insumo a estas práticas dizem respeito à aplicação da profissiografia
e do mapeamento de competências no contexto de instituições de
segurança pública, fundamentais para o planejamento de ações
voltadas a processos seletivos, no desenvolvimento das pessoas
e à busca por um desempenho competente. Tornam-se, então,
estratégias de recursos humanos importantes para as organizações,
visto que agregam indivíduos com potencial para contribuir no
alcance da missão e dos objetivos organizacionais. Tais práticas
referem-se à definição irrestrita das atribuições e responsabilidades
de um cargo, de forma válida e precisa, que compõem a estrutura de
uma empresa e, mais especificamente, o conjunto de competências
demandadas ao bom desempenho dos mesmos. Neste sentido, o
presente trabalho objetiva discutir questões de natureza teóricometodológicas, bem como implicações práticas decorrentes da
aplicação destas ferramentas, profissiografia e mapeamento de
competências, no contexto de instituições de segurança pública.
Inicialmente será apresentado um mapeamento de competências
da função de Negociador Policial da PMMG, explicitando
conhecimentos, habilidades e atitudes que devem integrar o
perfil do policial que desempenha essa atividade. Serão discutidos
processos organizacionais que foram revistos a partir de mapeamento
realizado como, por exemplo, a reelaboração da matriz curricular
para a formação e educação continuada desses profissionais. O
segundo trabalho discutirá o perfil profissiográfico da função de
vigilante patrimonial e suas implicações na revisão do planejamento
estratégico das organizações que atuam neste segmento. Para isso,
serão analisados os resultados deste levantamento nos processos
de recrutamento e seleção, treinamento, avaliação de desempenho
e análise de estrutura de cursos de formação destes profissionais,
variáveis tipicamente investigadas na literatura sobre psicologia
organizacional e do trabalho. O terceiro trabalho tem como objetivo
investigar as atribuições do psicólogo organizacional e do trabalho no
contexto do Sistema Prisional, diante dos últimos questionamentos
jurídicos, sociais e profissionais em relação a essa prática. Este
estudo busca contribuir para uma reflexão teórico/metodológica
sobre as diretrizes dessa atuação. A partir da discussão sobre a
aplicação da profissiografia e mapeamento nestas três diferentes
realidades, espera-se que se possa refletir, teoricamente, sobre as
reais possibilidades e limitações no uso de análises profissiográficas
e mapeamentos. Além disso, que se possa discutir a forma de aplicar
princípios teóricos da POT à realidade de organizações desta natureza.
PALAVRAS-CHAVE: profissiografia; mapeamento de competências;
segurança pública
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MR21 - AVALIAÇÃO DE TD&E: MODELOS E FERRAMENTAS E
INSTRUMENTOS
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A avaliação de treinamento é um tema que tem tido substancial
aumento nas investigações científicas na literatura nacional e
estrangeira. Entre as diversas discussões sobre avaliações de ações
de Treinamento, Desenvolvimento e Educação – TD&E –destaca-se
a preocupação com os modelos, ferramentas e instrumentos que
podem contribuir para as pesquisas da área. A presente Mesa Redonda
foi concebida para apresentar referenciais teóricos e metodológicos
que embasam avaliações em TD&E. A mesa compreende três
apresentações sendo a primeira relativa aos Modelos de avaliação e
aplicação em TD&E, a segunda sobre Marco lógico como ferramenta
de avaliação em TD&E e a terceira sobre os Fundamentos teóricos
e metodológicos em análise de instrumentos. A proposta é que
esse conjunto de apresentações permita discutir a avaliação em
TD&E, considerando a importância da adoção de modelos teóricos
de investigação em avaliações, descrevendo modelos somativos de
avaliação de sistemas instrucionais e apresentando pressupostos e
componentes do modelo prevalente no Brasil: o Modelo de Avaliação
Integrado e Somativo - MAIS. Além disto, também será alvo de
discussão o processo de escolha de indicadores para construção ou
escolha de medidas, dos instrumentos para coleta de dados e das
fontes humanas ou documentais de avaliação para os componentes do
MAIS. A apresentação contemplará também possíveis instrumentos
de medidas que estão disponíveis para os diferentes componentes
do Modelo MAIS. A apresentação relativa ao Marco Lógico como
Ferramenta de Avaliação em TD&E focará na contribuição da adoção
de modelos lógicos no desenvolvimento de processos de avaliação
em TD&E, explicando de que modo eles podem ser utilizados nas
diferentes fases de avaliação. A proposta é caracterizar os elementos
que integram um marco lógico, relacionando a finalidade, os objetivos,
os componentes e as atividades em um processo de avaliação.
Também será alvo desta apresentação a explicação da análise de
risco de um processo de avaliação de TD&E, considerando variações
contextuais que, muitas vezes interferem agindo como explicações
alternativas para os resultados obtidos por um programa de TD&E.
Por fim, a apresentação dos Fundamentos Teóricos e Metodológicos
em Análise de Instrumentos discutirá as características da psicometria
e sua importância na mensuração de efeitos de programas de TD&E,
a partir de uma breve discussão das características da Teoria Clássica
dos Testes, da Teoria de Resposta ao Item e da Análise Fatorial. Nesse
sentido, essa última apresentação terá a função de elucidar aspectos
chave do processo de construção e validação psicométrica de medidas
de avaliação em TD&E.

MR22 - CARREIRA, EMPREGABILIDADE E DESEMPREGO
RIBEIRO, M. A.1; MALVEZZI, S.1; RENTERÍA, E.2;
IPUSP;
UNIVALLE (COLÔMBIA);

1
2

O mundo do trabalho tem se apresentado como um contexto
relacional em transformação, no qual trabalhadores e organizações
de trabalho vêm sofrendo modificações gradativas e constantes,
tornando a trajetória de vida no trabalho, representada pelas
carreiras, mais flexível, autonomizada e instável. Isto fez com que
as pessoas tenham que se dedicar a planejar e implementar suas
carreiras no trabalho de forma mais intensa e compromissada, e
levem em conta muitos atravessamentos psicossociais como é o
caso da dimensão da empregabilidade e da vivência de momentos
e situações de desemprego. Desta forma, a presente mesaredonda visa contribuir com a discussão acerca das transformações
da carreira na contemporaneidade analisando três aspectos
fundamentais para o seu desenvolvimento: as transições de carreira,
a empregabilidade e as situações de desemprego ou não-trabalho
realizada por pesquisadores do Brasil e da Colômbia que tem feito,
sistematicamente, investigações e projetos em conjunto. A primeira
apresentação analisará o impacto do fenômeno desemprego
(entendido como um fenômeno psicossocial) para o desenvolvimento
das carreiras na contemporaneidade e quais seriam as características
do momento de desemprego como momento de transição, indicando
os impactos da situação de desemprego ou não-trabalho nas carreiras
e as principais saídas que as pessoas têm utilizado para atravessar estes
momentos de transição ou de crise. A segunda apresentação discutirá
os principais motivos que estão levando profissionais a realizar
transições voluntárias de carreira, indicando que estas transições
não estão pautadas por um compromisso com uma visão mais ampla
e profunda do mundo, mas, antes, por uma avaliação do aqui e do
agora. Dentro desse contexto, novas oportunidades profissionais não
seriam produto de planejamentos prévios, pois surgem e são avaliadas
em sua funcionalidade e em seu peso diante de projetos que nesse
momento “estão de plantão” na vida do profissional, enfatizando que
a carreira é mais dependente de sua relação com o contexto do que a
literatura tem apregoado. Finalmente, a terceira e última apresentação
discutirá a importância da análise da utilização de concepções como
empregabilidade como um construto instrumental, que se converte
em parâmetro explicativo da inserção social pelo trabalho para as
pessoas em diversos segmentos e contextos, entretanto sem que
necessariamente o construto em si mesmo seja analisado em termos
de seus alcances, limitações e possibilidades para as pessoas e para o
próprio mundo do trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: carreira; empregabilidade; desemprego

PALAVRAS-CHAVE: Treinamento, Desenvolvimento e Educação;
Modelos de avaliação; Instrumentos e medidas
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MR23 - CONTRIBUIÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS DA PSICOLOGIA
ORGANIZACIONAL NO MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS

MR24 - POSSIBILIDADES E LIMITES DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
INFORMATIZADA NA GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

Coelho Jr, F. A.1; Faiad, C.2; Caetano, P. F.1;

Barbosa, RG1; Silva, FRCS2; Welter, GMR1;
GW Vocacao & Relacoes Humanas;
PUC-Campinas;

UNB;
UNIVERSO;

1

1

2

2

A construção e validação de ferramentas de atuação, validadas por
meio de critérios científicos sistematicamente adotados, vem sendo
uma das principais contribuições da Psicologia Organizacional e
do Trabalho (POT) às organizações de trabalho. Tais ferramentas,
usualmente, remetem a medidas de pesquisa, assim como a
instrumental de análise, diagnóstico e intervenção. Nota-se, contudo,
que a POT ainda precisa ser melhor desenvolvida no escopo de
organizações de natureza pública, haja visto que parte significativa de
sua literatura é construída com base em características de organizações
da iniciativa privada. Neste trabalho discutir-se-ão as contribuições da
POT à efetividade das empresas, por meio de uma metodologia de
análise científica do trabalho que vêm sendo precipuamente aplicada
no cenário das organizações contemporâneas: o mapeamento de
competências. Procurar-se-á, aqui, relacionar a característica desta
metodologia no cenário das instituições e o quanto se faz capaz de
prover insumos fundamentais às políticas e práticas de gestão. O
primeiro trabalho tratará da necessidade de aplicação das teorias e
axiomas da POT no contexto de organizações de natureza pública. Será
enfatizado que é preciso teorizar considerando-se, também, aspectos
da estrutura organizacional deste tipo de organizações, até então
negligenciado na literatura científica sobre POT. O segundo trabalho
discutirá questões de natureza teórico-metodológica, bem como as
implicações práticas decorrentes do uso de medidas no mapeamento
de competências. O segundo trabalho apresentará uma proposta
teórica/metodológica de implementação do mapeamento de
competências no contexto de organizações da administração pública,
mais especificamente no contexto de instituições de segurança
pública. Destacar-se-á questões teóricas e metodológicas, bem como
limitações e desafios a serem enfrentados por gestores deste tipo
de organização. O terceiro trabalho discute um exemplo prático de
medida de competências pessoais, analisados com base na medida
de personalidade. Os trabalhos serão apresentados resultados à luz
das teorias de POT, com ênfase na discussão dos achados referentes
ao mapeamento de competências. Espera-se que o presente trabalho
instigue, cientificamente, os pesquisadores de POT a investigarem
mais a área, discutindo de forma crítica seu processo e sua medida
e proporcionando, às teorias vigentes em POT, maior abrangência
quanto à sua aplicação.

Esta mesa redonda pretende discutir questões relevantes quanto
às possibilidades e limites da avaliação psicológica informatizada
no planejamento estratégico em gestão de pessoas. O aumento da
competitividade e a aceleração do processo de tomada de decisão
obrigou as empresas a rever suas práticas de recrutamento, seleção,
formação de equipes, planejamento de carreira e de ações visando à
retenção de talentos. A diminuição dos processos e achatamento dos
níveis hierárquicos, conferiu maior responsabilidade e autonomia aos
profissionais que atuam na área de gestão de pessoas, estes agora
percebidos como parceiros estratégicos para o desenvolvimento
organizacional e consecução de metas cada vez mais competitivas
e desafiadoras. Nesse contexto, faz-se necessário que a tomada
de decisão seja pautada em dados confiáveis e que estes possam
ser correlacionados com outras variáveis, como desempenho,
dados biográficos e desenvolvimento de carreira, tendo em vista o
incremento da capacidade preditiva dos resultados obtidos com
o processo de avaliação. Apesar da demanda por maior agilidade
no processo de avaliação psicológica, observa-se que esta ainda é
majoritariamente presencial e com técnicas que consomem tempo
elevado nas aplicações, no tratamento dos dados coletados e na
elaboração de relatórios. Ao mesmo tempo, a utilização de testes de
personalidade nos processos seletivos é vista com desconfiança, com
pouca credibilidade junto à população, reforçada, muitas vezes, pelos
meios de comunicação, que, além de questionar a sua validade, os
tornam acessíveis ao público sem o devido cuidado ético. Soma-se a
isso, a falta de conhecimento e preparo dos psicólogos que atuam na
área de gestão de pessoas quanto à escolha dos instrumentos mais
adequados e confiáveis, para respaldar o processo de tomada de
decisão e para o planejamento de ações de desenvolvimento pessoal
grupal e organizacional. Pretende-se fomentar a discussão desse
tema, apresentando: a) um panorama dos testes informatizados
mais utilizados na área organizacional e sua situação frente ao
Conselho Federal de Psicologia - CFP; b) um instrumento de avaliação
psicológica informatizado, voltado para o contexto organizacional,
aprovado pelo CFP - Perfil Pessoal HumanGuide; c) um caso prático
de aplicação do HumanGuide em um processo de aprimoramento da
rotina de recrutamento e seleção em uma empresa de grande porte
do setor de bebidas, fortemente apoiada na psicometria e estatística.

PALAVRAS-CHAVE: Mapeamento
Administração Pública

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação Psicológica Informatizada; Gestão
Estratégica de Pessoas; Recrutamento e Seleção
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MR25 - PREDITORES DE EFETIVIDADE E IMPACTOS DE TREINAMENTO
NO TRABALHO

Políticas públicas e organizacionais

Lacerda, E.1; Meneses, P. P. M.2; Abbad. G.2; Coelho Jr.1, F. A.2;
Abbad. G.2; Zerbini, T.3;

MR26 - AMPLIANDO O DIÁLOGO ENTRE TRABALHADORES E
PESQUISADORES: METODOLOGIAS DE PESQUISA PARA O CAMPO
DA SAÚDE DO TRABALHADOR

Tribunal Superior Eleitoral;
Universidade de Brasília;
3
Universidade de São Paulo;
1

Ramminger, T.1; Santorum, K.2; Osório da Silva, C.1;

2

PALAVRAS-CHAVE: treinamento organizacional; avaliação
treinamento; preditores de efetividade de treinamento

30

UFF;
UFBA;

1

Dentre todas as funções de gestão de pessoas, aquela relativa
ao treinamento, à educação e ao desenvolvimento das pessoas
em organizações e no trabalho tem recebido atenção especial
na literatura científica nacional, sobretudo no que diz respeito às
contribuições que exercem sobre a aprendizagem e o desempenho
individual no trabalho. Nesse cenário, uma proeminente linha
investigativa em curso no cenário brasileiro focaliza a capacidade
preditiva de variáveis concernentes às características da clientela de
treinamentos e ao ambiente organizacional, de forma que constitui
objetivo central desta mesa redonda retratar a produção teóricoempírica nacional sobre essas classes de preditores de impacto de
treinamentos no desempenho de egressos. O trabalho 1, denominado
Características da Clientela como Variáveis Preditoras de Efetividade
de Treinamentos Organizacionais, apresenta tanto as medidas
desenvolvidas por pesquisadores nacionais, a exemplo de autoeficácia, lócus de controle e motivação para o treinamento, como
também os efeitos que essas variáveis exercem sobre resultados
individuais de treinamento. O trabalho 2, intitulado Suporte à
Aprendizagem e à Transferência de Treinamento, descreve medidas
de suporte validadas no Brasil e discute os principais resultados de
estudos nacionais que evidenciam relações de predição entre suporte
e impactos de cursos presenciais e a distância no desempenho de
egressos. O trabalho 3 - Transferência e Impactos de Treinamentos no
Trabalho -, por fim, descreve a produção de medidas de avaliação de
transferência de treinamento e de impacto de ações de TD&E, bem
como apresenta resultados de pesquisas que relacionam variáveis de
natureza distinta com medidas amplas e específicas de impacto no
trabalho desenvolvido por indivíduos treinados. Ao final, são feitas
considerações sobre a produção nacional, comparando-a com a
produção internacional; descritas lacunas; e indicada uma agenda de
pesquisas que oriente estudiosos e demais interessados nessa linha
de investigação. Dessa forma, espera-se que novos pesquisadores,
novas abordagens e novas temáticas relacionadas a tais categorias
de medida sejam atraídos futuramente para a área de avaliação de
treinamento, desenvolvimento e educação de pessoas, de forma a
propiciar a formação de redes de pesquisa no cenário brasileiro.
de

2

O Simpósio pretende ser um espaço de discussão de metodologias
que buscam analisar o trabalho de forma coletiva e compartilhada,
valorizando o saber do trabalhador e objetivando intervir sobre a
realidade. O primeiro trabalho, de autoria de Tatiana Ramminger
(UFF-Volta Redonda), contextualiza e apresenta o patrimônio
histórico destas metodologias, que seguem uma linhagem iniciada
com a enquete operária de K. Marx, desenvolvendo-se a partir das
experiências do Movimento Operário Italiano e/ou da Ergonomia
da Atividade e conformando as chamadas Clínicas do Trabalho. Os
outros dois trabalhos apresentam pesquisas realizadas sob esta
perspectiva, com ênfase na Clínica da Atividade. O segundo trabalho,
“Potencialidades da autoconfrontação cruzada para o campo da
Saúde do Trabalhador”, de autoria de Katia Santorum (UFBA), enfoca
a potencialidade da autoconfrontação cruzada como dispositivo
de análise-intervenção para o campo da Saúde do Trabalhador no
contexto brasileiro. Discorre sobre este, método, proposto pela Clínica
da Atividade, em que imagens filmadas de situações de trabalho
constituem o foco de diferentes contextos de análise coletiva do
trabalho, cujos protagonistas são os/as trabalhadores/as. O terceiro
trabalho, “Desenvolvimento do trabalho e do trabalhador: a fotografia
como ferramenta na produção da qualidade de vida no trabalho”, de
autoria de Cláudia Osório (UFF - Niterói), propõe uma variação da
autoconfrontação, na qual ao invés da filmagem, é utilizado o recurso
da fotografia para colocar em análise a atividade de trabalho, a partir
da experiência de Oficinas de Fotos desenvolvidas em hospitais
públicos brasileiros. Sendo assim, o simpósio abordará perspectivas
metodológicas de pesquisa tendo como fio condutor a consideração
incontornável da complexidade inerente ao trabalho humano, visando
chamar atenção para a necessidade de incorporação e reconhecimento
destas perspectivas no campo da saúde do trabalhador. Será, ainda,
espaço de troca entre pesquisas produzidas sob o mesmo tema na
Universidade Federal da Bahia e Universidade Federal Fluminense
(sede de Niterói e Pólo Universitário de Volta Redonda).
PALAVRAS-CHAVE: Saúde do Trabalhador; Metodologia de Pesquisa;
Clínica da Atividade

02 a 05 de maio de 2012 - Rio de Janeiro | RJ
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

MESA REDONDA

MR27 - JOVENS APRENDIZES E COOPERATIVAS POPULARES: UM
ENTRECRUZAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O TRABALHO E
A EDUCAÇÃO PARA A CARREIRA
Melo-Silva, L. L.1; Aguillera, F.2; Oliveira, M. C.3;

Relações de trabalho, organizações e sociedade
MR28 - DA PESQUISA PRESCRITA À REAL NA CLÍNICA PSICODINÂMICA
DO TRABALHO

USP, Ribeirão Preto;
UNIMEP;
3
UFMS;

Demito, Alessandra1; Macedo, Kátia Barbosa1; Silva, Fabiana2;
Guimarães, Edward3; Bueno, Marcos4;

A educação brasileira vem conquistando melhoras significativas
em seus indicadores em todos os níveis educacionais. O Censo
Escolar 2010 apontou 51,5 milhões de estudantes matriculados
na educação básica pública (85 %) e privada no país. No ensino
médio houve aumento nas matrículas. Na educação profissional os
números também cresceram. A trajetória de desenvolvimento do
país nos últimos anos foi de investimento em políticas públicas que
aumentaram a eficiência produtiva, diminuíram a vulnerabilidade
externa gerando uma economia consistente e estável. As políticas
adotadas permitiram um crescimento constante e sustentável, com
geração de emprego formal, melhor distribuição de renda e capacidade
para absorver choques externos e internos. Registra-se que o país
está em pleno emprego. Por outro lado, de acordo com dados do
IPEA, sabe-se que parcela considerável da população brasileira não
tem, de fato, direito à educação mínima ou de qualidade. Entre os
vários desafios educacionais que se apresentam o mais relevante é o
de assegurar a todos os brasileiros o direito de ler e escrever e superar
o analfabetismo funcional, de modo a assegurar a todos os jovens
e adultos brasileiros um patamar mínimo de escolarização, condição
sine qua non para o efetivo desenvolvimento do cidadão e do país.
Para além dos imensos desafios educacionais, no âmbito do trabalho
e renda, o primeiro desafio colocado, segundo o IPEA, consiste na
superação de dificuldades por que passam as políticas de “serviços
de orientação/intermediação, qualificação social/profissional e
geração de trabalho/renda – inclusive por mecanismos associados/
solidários”, destinados, sobretudo, a pessoas com barreiras à entrada
no mercado de trabalho e a trabalhadores com maior dificuldade de
emprego/reemprego. O segundo desafio diz respeito à regulação
pública do trabalho no Brasil e mais especificamente à capacidade
das instituições públicas e dos atores sociais em garantir o respeito
aos direitos do trabalho. E, por fim o desafio de plena utilização da
força de trabalho no país. Essa mesa redonda objetiva refletir sobre:
qualificação profissional de jovens aprendizes, economia solidária
e cooperativas populares e a proposta de educação para a carreira
abrangente e destinada, sobretudo, a grupos específicos.

2

1
2

PUC Goiás;
Faculdade Padrão;
3
UniAnhanguera;
4
Universidade Federal de Goiás;
1

PALAVRAS-CHAVE: educação para o trabalho; política de trabalho para
juventude; economia solidária

A clínica do trabalho dejouriana visa analisar as estratégias individuais
e coletivas de mediação do sofrimento psíquico utilizadas na busca
da saúde psíquica, contemplando a subjetividade no trabalho como
resultante da interação entre o sujeito e as dimensões do contexto
de laboral. O método enfatiza a investigação da subjetividade, visível
e invisível, e considera a palavra como a mediação na interação do
sujeito com a realidade. A análise compreensiva tem como objetivo
contextualizar a gênese das vivências de prazer e sofrimento no
trabalho, sendo fundamental a participação e o engajamento
dos sujeitos na pesquisa. O objetivo desta mesa redonda é o
de promover uma discussão teórica e metodológica em relação
aosestudos ligados a clínica psicodinâmica do trabalho. É composta
por três trabalhos teórico-empíricos que foram desenvolvidos por
distintos pesquisadoresligados a instituições diversas. O primeiro
trabalho, intitulado “Análise da demanda e o desenvolvimento de
estudos strictu sensos em psicodinâmica e clínica do trabalho” ,
objetivoudiscutir a experiência de alguns estudos strictu sensos em
que a demanda foi elaborada pelos pesquisadores. Serão descritos
as etapas para a constituição do espaço de discussão coletivo, bem
como seu desenvolvimento e as possibilidades de intervenção
resultantesdestes trabalhos.O segundo trabalho, intitulado “Vivências
dos Gestores de uma IES Privada – Intervenção em Clínica do
Trabalho”, objetivoudescrever e analisar, a partir da psicodinâmica do
trabalho, as vivências dos gestores em relação ao seu trabalho em uma
Instituição de Ensino Superior Privada.O terceiro trabalho, intitulado
“A figura do empreendedor no contexto da modernidade: uma análise
da psicodinâmica e clínica do trabalho”,objetivou.compreender
como as mudanças mundiais de ordem econômica, política,
social e tecnológica ocorridas nas últimas décadas, modificaram
sensivelmente a realidade nas relações homem-trabalho, enfocando
especificamente os empreendedores. Os tres estudos possuem em
comumo fato de se constituirem estudos empíricos baseados na
clínica psicodinâmica do trabalho. Espera-se que a mesa propicie
discussões relativas as dificuldades de se cumprir seus preceitos no
sentido stricto .
PALAVRAS-CHAVE: Clinica; Psicodinamica; Trabalho
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MR29 - QUESTOES EMERGENTES NA PSICOLOGIA SOCIAL E DO
TRABALHO: SAÚDE ORGANIZACIONAL E DO TRABALHADOR, BEM
ESTAR E APOSENTADORIA
Gomide Jr1; Vasques-Menezes, I2; França, L.2;
Universidade Federal de Uberlandia;
Universidade Salgado de Oliveira - UNIVERSO;

1
2

Na análise das questões que envolvem trabalho e saúde torna-se
indispensável adoção de duas vertentes de análise, indicando suas
convergências e divergências: Psicologia Social e do Trabalho e
Psicologia Organizacional. Nesse contexto, também é indispensável
se pensar nas questões que envolvem o sujeito trabalhador na
perspectiva de sua vida profissional, na sua relação com o trabalho,
com a organização e, com a aposentadoria. Esta mesa redonda
pretende discutir estes três aspectos. Num primeiro momento será
discutida a conceituação sobre efetividade e saúde organizacional,
além de discutir os antecedentes e conseqüentes mais encontrados
em estudos nacionais sobre o tema ‘saúde das organizações’. Para
isso, partiremos do entendimento de saúde organizacional sob a
perspectiva da capacidade da organização de desenvolver altos
níveis de adaptabilidade e flexibilidade às demandas internas e
externas e ainda desenvolver alto grau de integração entre os
empregados e suas equipes de trabalho. Em seguida, partindo de
um entendimento marxista de trabalho, buscaremos analisar os
reflexos da organização e condições objetivas e subjetivas do trabalho
na saúde dos trabalhadores. Desta forma, ao se pensar saúde do
trabalhador, propomos um modelo multideterminado em que fatores
relativos às relações objetivas e subjetivas do sujeito e do trabalho
são importantes na relação trabalho-trabalhador e estão entre
aqueles possíveis deflagradores do processo de saúde e sofrimento
no trabalho. Como tema final desta mesa, discutiremos o impacto
do envelhecimento nas organizações de trabalho e a questão do
planejamento da aposentadoria no panorama deste envelhecimento
no contexto organizacional. Serão discutidos as conseqüências
do aumento da expectativa de vida para o mundo do trabalho; os
preditores que podem influenciar o bem estar na aposentadoria,
tais como: os fatores de risco ou de sobrevivência; o novo começo;
os relacionamentos familiares; e o bem estar pessoal e social; o bem
estar como objeto principal para os programas de preparação para
a aposentadoria. Desta forma, buscamos trazer a tona questões
emergentes da psicologia social, do trabalho e das organizações
sobre bem estar, aposentadoria, saúde organizacional e saúde do
trabalhador.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde organizacional; Saúde do trabalhador;
Aposentadoria

Trabalho, família e sociedade
MR31 - DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO
NO CENÁRIO ORGANIZACIONAL CONTEMPORÂNEO
Drummond, VS1; Dib, SK2; Franca LH3;
UFRJ;
PUC e UFRJ;
3
Universidade Salgado de Oliveira - UNIVERSO;
1
2

Em um mundo em acelerada mudança, caracterizado pelo crescente
individualismo e competição predatória, face à cada vez mais aguda
escassez de recursos e oportunidades, observa-se um processo
aparentemente irreversível de precarização e desumanização
no contexto do trabalho e de esgarçamento do tecido social, na
sociedade em geral. As possibilidades de diálogo com o futuro
são atravessadas por diferentes discursos sociais, como família,
trabalho, igualdade de oportunidades, participação, exclusão social,
mídia, dentre outros. Esta mesa aborda desafios e expectativas
que são endereçados às organizações, vistas como (i) plataformas
de inserção, desenvolvimento e busca de relações igualitárias;
(ii) ponto de ancoragem dos projetos de vida dos sujeitos, assim
como (iii) local propiciador da construção de identidade, valores e
pertencimento profissional. Discute aspectos relevantes que ensejam
a contribuição do Psicólogo Organizacional, nesse cenário de desafios
e oportunidades, como a questão da liderança, fenômeno social
crucial para o enfrentamento do dilema da cooperação em meio à
competição, analisado sob o prisma atual de questões de gênero pelo
trabalho que dará início às apresentações, intitulado “Liderança e
Gênero: Caminhos a percorrer”. Seguir-se-ão questionamentos sobre
o papel do trabalho e das organizações no projeto de vida dos jovens,
na atualidade, com o trabalho intitulado “O lugar das organizações no
projeto de vida dos jovens”. Na terceira apresentação da mesa será
desenvolvido o tema: Aposentar-se ou continuar trabalhando – O que
influencia esta decisão, abordando a temática do envelhecimento,
ressaltando, em especial, a decisão da aposentadoria ou da
permanência dos trabalhadores mais velhos no mercado de trabalho
e destacando contribuições dos Psicólogos Organizacionais frente
a esta nova questão da responsabilidade social das organizações.
Finalizando, a proponente poderá mediar os debates com o público,
a partir dos questionamentos e interesses manifestados, sublinhando
tanto espaços de inserção de contribuições possíveis e necessárias
de atuação do Psicólogo Organizacional, quanto a importância do
desenvolvimento do campo no que diz respeito à discussão de
seus aspectos axiológicos, ao aperfeiçoamento de suas construções
teóricas, estratégias metodológicas e técnicas, alicerçados na estreita
articulação entre teoria-prática.
PALAVRAS-CHAVE: Liderança e Gênero; Juventude. Organizações.
Projeto profissional; envelhecimento, aposentadoria, decisão,
trabalho, recursos humanos.
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MR32 - ENGAJAMENTO, CONFLITO TRABALHO-FAMÍLIA E
QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: EFEITOS NA SAÚDE MENTAL
DO TRABALHADOR
Vasconcelos, EF1; Mayer, V.M. 2; Guimarães, LAM1;
UCDB;
UFMS;

1
2

Introdução- Está bem estabelecida a relação entre a Saúde Mental e
o Trabalho, (SMT) mas continua complexa a tarefa de estabelecer seu
nexo causal, exigido do ponto de vista legal de médicos e psicólogos,
apesar de avanços significativos no mundo e no Brasil nas políticas
que visam intituí-lo para proteção dos trabalhadores. Na atualidade,
com a complexificação do trabalho, a mecanização e a automação em
alto grau, a globalização, a velocidade com que a tecnologia avança,
a necessidade de uma prestação de serviços altamente especializada,
a extinção e a criação de novos postos de trabalho, faz-se imperativo
o entendimento de fatores que contribuem para a proteção ou risco
à saúde geral e mental do trabalhador. A resultante da relação entre
a SM e o Trabalho (e.g., estresse e burnout) torna-se um fenômeno
com expressão cada vez maior na sociedade, contituindo-se em um
problema de saúde publica responsável por prejuízos não somente
na saúde geral e mental, mas na qualidade de vida dos trabalhadores,
implicando em gastos gerais com a saúde, havendo como reflexo um
decréscimo significativo da produtividade do trabalhador. ObjetivosInteressa-nos uma melhor compreensão e o aprofundamento da
discussão de alguns fatores preditores internos (psicológicos), ou
externos (ambientais) que repercutem na SMT, dando visibilidade aos
seguintes fatores: o Conflito Família-Casa (expositora: Profa Dra Liliana
A. M. Guimarães), o Engajamento (expositora: Profa Dra Vânia Maria
Mayer) e a Qualidade de Vida no Trabalho (expositora: Prof. Ms. Éveli
Freire Vasconcelos). Espera-se também definir com maior clareza,
se os mesmos constituem-se em fatores psicológicos ou ambientais
ou a ambos. Resultados- Espera-se que essa exposição e sua
consequente discussão, possa contribuir para o avanço psicossocial
e do conhecimento nesse campo de estudos. Palavras-chave: Conflito
trabalho-família; Engajamento; Qualidade de Vida no trabalho; Saúde
Mental do trabalhador. Apresentação - O CONFLITO TRABALHOFAMILIA: REPERCUSSÕES NA SAÚDE MENTAL DO TRABALHADOR
A administração das demandas geradas no trabalho e na família, para
muitos trabalhadores, é uma fonte de estresse, deletéria para a saúde
mental do trabalhador, para a família e paraa organização. Embora
as demandas do contexto família-trabalho sejam independentes,
existe uma importante relação entre elas, já que uma sobrecarga
com questões familiares pode refletir-se em maior dificuldade em
completar as tarefas do trabalho e a sobrecarga de trabalho possa
trazer dificuldades para o indivíduo lidar adequadamente com as
exigências familiares, e.g.. Existem 3 modelos teórico-conceituais
para descrever como se desempenham papéis tanto na família
quanto no trabalho: modelo de redundância, de compensação,
de extravazamento, de segmentação e instrumental. As pesquisas
nesse tema têm abordado o efeito do trabalho na família, o efeito
da família no trabalho ou a interação família-trabalho. ObjetivosDiscutir o conflito família-trabalho como preditor para a saúde mental
do trabalhador. Resultados- Espera-se que a exposição desse estudo
contribua para a compreensão e maior visibililidade da variável
preditora conflito família-trabalho na Saúde Mental do trabalhador.

Conclusões- As organizações que possuem políticas de Gestão de
Pessoas ou de Recursos Humanos que levam em conta o contexto
família-trabalho, têm seus funcionários com maior comprometimento
e menor intenção de deixar o emprego, bem como menos ocorrências
de afastamentos e licenças ligados à saúde geral e em particular, à
saúde mental do trabalhador. O conflito Trabalho-família consitui-se
em um fator preditor psicológico e também ambiental.
Referências
Burley, K.A. (1994), Gender differences and similarities in coping
responses to antecipated work family conflict, Psychological Reports,
74, 115-23.
Tsay, H.Y. (2008). Work-family conflict, positive spillover and emotion
among Asian American working mothers. Thesis of doctorate in
Philosophy (Psychology), The University of Michigan, USA.
Zedeck, S. & Mosier, K. (1990). Work in the family and employing
organization. American Psychologist, 45, 240-257.
PALAVRAS-CHAVE: Engajamento; Conflito trabalho-família; Saúde
Mental e Qualidade de Vida do trabalhador

MR33 - INTERFACES ENTRE AS PRÁTICAS EM PSICOLOGIA
ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL
Uvaldo, MCC; Ribeiro, MA; Soares, R.;
Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo;
Historicamente, o campo da Psicologia Organizacional e do Trabalho
nasceu contemporaneamente ao campo da Psicologia Vocacional
e da Orientação Profissional, partilhando de objetos e práticas
semelhantes, o que, entretanto, não perdurou, se consolidando
a primeira como uma prática específica das empresas e vinculada
ao trabalho (principalmente aos planos de carreira ou carreira
organizacional) e a segunda como uma prática específica das escolas
e vinculada à educação (principalmente à escolha e desenvolvimento
vocacional e profissional), estabelecendo uma dicotomia entre as
áreas e pouca comunicação, produção e atuação conjuntas. Diante das
mudanças intensas no mundo sociolaboral que afetaram indivíduo,
organizações, educação, trabalho e carreira, e tornaram o mundo do
trabalho como um todo mais flexível, heterogêneo e complexo, este
panorama dicotômico tem sofrido uma alteração com uma maior
aproximação destas áreas do saber na busca de atender as novas
demandas téorico-técnicas geradas pelo trabalho contemporâneo,
dentro e fora das organizações. O objetivo desta mesa é discutir as
possibilidades e limites desta aproximação.
PALAVRAS-CHAVE: Carreira; Orientação; Identidade Profissional
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MR34 - O TRABALHO COMO MEDIADOR DA SUBJETIVIDADE E O
NARCISISMO COMO PROTÓTIPO SOCIAL PARA UM SUJEITO SEM
SUBJETIVIDADE.

MR35 - O TRABALHO DE PROFESSORES EM ESCOLAS PÚBLICAS:
OS ESPAÇOS DE DISCUSSÃO NA PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO E
AÇÃO.

Luz, Heriel1; Anache, Alexandra A.2; Ituassú, Camila3; Menezes, Branca
Maria4; Souza, Ana Lúcia M.5; Leão, Inara Barbosa4;

Traesel, ES1; Rosas, MLM 2; Vasconcelos, ACL 2;

Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste e mestrando em
Psicologia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul;
2
Professora Doutora no Programa de Mestrado emPsicologia da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul;
3
Coppini Estratégias Humanas e mestranda em Psicologia
pelaUniversidade Federal de Mato Grosso do Sul;
4
Professora Doutora no programa de Mestrado em Psicologia da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul;
5
UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e mestrando em
Psicologia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul;
1

A constituição da subjetividade humana, tanto sua gênese como seu
desenvolvimento acontece no solo das condições objetivas e reais
de vida. Para compreender e analisar o desenvolvimento e formação
dessa subjetividade é imprescindível tomar tanto o indivíduo como
a sociedade em que ele se insere. Sendo assim, assumir o trabalho
como núcleo dessa análise da subjetividade será primordial no
contexto do sistema social vigente. Isso porque é nele, no trabalho,
que as condições para a manutenção e manifestação da existência
(Dasein) são dadas. No processo de trabalho, pelo viés da mediação, o
homem constitui-se na medida em que transforma, produz e reproduz
a realidade. Trazendo essa afirmação para a dimensão psicológica
é possível afirmar que o psiquismo advém das relações sociais que
são subjetivadas e convertidas em funções psicológicas superiores,
compondo sua dinâmica. O trabalho não é um simples fazer (Tun)
solitário, como ação destituída de sentido, mas é uma realização
social dada em condições específicas, sob leis determinadas e
são elas que devem ser contempladas no estudo da subjetividade,
como apontam tanto o viés da Teoria Crítica da Sociedade, como o
Materialismo Histórico-Dialético. O objetivo dessa mesa redonda
é, pelo olhar das duas linhas teóricas acima apresentadas, por sua
proximidade e objurgação, discutir a constituição da subjetividade
a partir das relações que perpassam o trabalho, entendendo-o
como elemento mediacional fundante dos processos psíquicos. Sob
essa temática a apresentação dar-se-á entre três interlocutores; o
primeiro representante assumirá os pressupostos da Teoria Crítica da
Sociedade, delimitando e definindo o conceito de trabalho a partir
das concepções frankfurtianas; o segundo representante, a partir dos
pressupostos do Materialismo Histórico-Dialético, lançará luz à adoção
do trabalho para a construção do conceito de atividade assumido
pelos teóricos soviéticos; enquanto o terceiro representante discutirá
a relação entre as duas linhas teóricas anteriormente apresentadas,
buscando abarcar o trabalho na sociedade vigente, e, convidando os
teóricos Crochík (1990) e Lasch (1983), a participarem da discussão,
por suas contribuições acerca do conceito de proto-tipos narcisistas.
Esses proto-tipos, para eles, abdicam da alteridade, da projeção
e da mediação – elementos esses fundamentais ao processo de
constituição da subjetividade. Circunscrevendo o trabalho no modelo
dessa sociedade pode-se, a partir desses autores, propor, talvez um
sujeito sem subjetividade.

UFRGS/UNIFRA;
UFAM;

1
2

Nas últimas décadas, as políticas educacionais garantiram a
permanência física e formal do alunado nas escolas sem que fossem
dadas condições adequadas para que os trabalhadores, em especial
os professores realizem um trabalho de qualidade. (Oliveira, 2007,
Almeida, Neves e Santos, 2010). Assim, teve-se como consequência
a massificação e precarização da educação que culminou com
a intensificação do sofrimento/adoecimento de professores.
Mobilizados por esse contexto, algumas pesquisas vêm se
desenvolvendo no Brasil no sentido de compreender e intervir nessas
realidades. Nesse sentido, a partir da referência teórico-metodológica
a Psicodinâmica do Trabalho, pretende-se discutir nesta mesa redonda
a utilização de espaços de discussão na produção de conhecimento
e ações em situações de trabalho de professores, bem como relatar
resultados de três pesquisas desenvolvidas com grupos de professores
de escolas públicas: (a) a primeira pesquisa foi desenvolvida por
Elisete Soares Traesel com um grupo de professores de uma escola
pública gaúcha; (b) a segunda foi realizada por Maria Letícia Messias
Rosas com professores do ensino fundamental de uma escola do
município de Iranduba, no Amazonas, e; (c) a terceira por Ana Cláudia
Leal Vasconcelos com professores de escolas públicas municipais
e estaduais de Manaus. Sobre as vivências subjetivas relacionadas
ao trabalho dos professores, na primeira pesquisa identificaramse vivências de sofrimento agravadas por pressão por resultados,
multiplicidade de papéis e instabilidade de referenciais; estratégias
defensivas como a negação de problemas; sintomas de esgotamento
profissional; desmobilização e dificuldades de cooperação. A
organização do trabalho na escola da segunda pesquisa é fortemente
marcada por aspectos que envolvem cobranças e imposições de
normas e regras por parte dos superiores hierárquicos; excesso de
alunos nas salas de aula e falta de reconhecimento e incentivo. Na
terceira pesquisa, o trabalho dos professores foi caracterizado por
condições deletérias à saúde marcadas por espaço físico inadequado
e carências de materiais; sobrecarga de trabalho relacionada ao
número de alunos por professor considerado excessivo, à quantidade
de profissionais em desvio de função e/ou com múltiplos vínculos, e;
sinais de adoecimento no aparelho fonador; doenças osteomusculares,
dores nas pernas e sinais de doenças cardiovasculares, depressão,
angústia, estresse, desmotivação, desânimo, irritação e distúrbios do
sono relacionados ao trabalho. Diante da realidade caracterizada nas
três pesquisas, a utilização de metodologias de grupo que viabilizaram
a fala dos trabalhadores permitiu a ação transformadora de relações
nas situações de trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Professores; Psicodinâmica do Trabalho; Espaço de
discussão

PALAVRAS-CHAVE: Subjetividade; Mediação; Narcisismo
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MR36 - POSSIBILIDADES IDENTITÁRIAS E DESENVOLVIMENTO DE
CARREIRA EM CONTEXTOS FLEXÍVEIS DE TRABALHO

MR37 - PRÁTICAS EM CLÍNICA PSICODINÂMICA DO TRABALHO NO
SERVIÇO PÚBLICO BRASILEIRO

GIRALDO, A. L.1; LLEDIAS, E.1; RIBEIRO, M. A.2;

Medeiros, SN1; Martins, M.2; Ferreira, AS3;

UNIVALLE (Colômbia);
IPUSP;

DETRAN-DF;
Centro de Formação da Câmara dos Deputados;
3
Decanato de Gestão de Pessoas-UnB;

1

1

2

2

O mundo do trabalho tem se configurado como um espaço flexibilizado,
heterogêneo e complexo, causando impactos e consequências para as
organizações do trabalho e para a vida do trabalho da maior parte
das pessoas, como trajetórias marcadas pelo multiemprego, falta
de referências absolutas para se guiar no trabalho, transformação
dos sentidos e práticas do trabalho realizada pela grande presença
e atuação das mulheres no mercado de trabalho e ampliação
dos modelos e formas das carreiras e vínculos com o trabalho na
contemporaneidade, trazendo desafios para os trabalhadores e para
aqueles que realizam intervenções para gestão e melhoria da vida dos
mesmos. Neste sentido, a presente mesa-redonda busca, através da
contribuição de pesquisas realizadas por investigadores(as) brasileiros
e colombianos(as), analisar três dimensões das transformações
do mundo do trabalho na contemporaneidade e seus respectivos
impactos para a vida dos trabalhadores. Na primeira dimensão, temse uma proposta que pretende discutir as implicações psicossociais
de relações multiemprego em condições de trabalho fragmentado
em trabalhadores do conhecimento na cidade de Cali (Colômbia),
concluindo que esta situação provoca uma individualização da
carreira e dos sentidos do trabalho, bem como faz com que as
pessoas busquem intensificar seu trabalho e entregar, cada vez
mais, resultados, como estratégia de sobrevivência no mundo do
trabalho. Na segunda dimensão, propõe-se discutir as contradições,
tensões, rupturas e continuidades da relação mulher–trabalho na
cidade de Cali (Colômbia), a partir da investigação da carreira como
fio condutor e processo dinamizador que contribui para a construção
da identidade laboral através da “escuta” das vozes das mulheres
implicadas na construção de uma carreira num cargo identificado
historicamente como masculino. Na terceira dimensão, tem-se como
objetivo organizar as alternativas atuais de construções identitárias
na vida dos grandes centros urbanos através da aproximação teórica
entre investigadores contemporâneos da temática e relacionar
com as pesquisas desenvolvidas na cidade de São Paulo (SP) sobre
a construção identitária de trabalhadores urbanos. Em síntese, a
discussão da identidade e da construção da carreira e dos vínculos
e sentidos do trabalho de trabalhadores contemporâneos dos
setores urbano de uma parte da realidade brasileira e de uma parte
da realidade colombiana, busca propor caminhos e alternativas
para a compreensão da construção da vida no trabalho na
contemporaneidade.
PALAVRAS-CHAVE: Carreira; Identidade; Flexibilização

A busca por produtividade e cumprimento de prazos constitui-se
como grande fonte de desestabilização dos coletivos de trabalho,
tornando o processo de constituição da subjetividade cada vez
mais fragmentado. Sendo a organização do trabalho a dimensão
fundamental para compreensão do contexto de trabalho e para o
estabelecimento da confiança, da cooperação e do espaço público
de discussão, a presente mesa redonda tem como objetivo analisar
as práticas em clínica psicodinâmica do trabalho realizadas com
três diferentes categorias profissionais inseridas no serviço público
brasileiro buscando, de modo particular, caracterizar a organização
do trabalho dos profissionais pertencentes a estas categorias. Como
pressupostos teóricos, consideraram-se os estudos preconizados por
Christophe Dejours, as contribuições da Psicanálise e as experiências
em clínica psicodinâmica do trabalho realizadas pelo Laboratório de
Psicodinâmica e Clínica do Trabalho da Universidade de Brasília. Na
perspectiva da psicodinâmica, o trabalho configura-se como elemento
central na promoção do desenvolvimento psíquico e da constituição
da identidade dos sujeitos. Assim, trabalhar é uma condição
psíquica e uma condição social. Diante desse cenário, analisar sob
a ótica da psicodinâmica do trabalho como os trabalhadores de
instituições públicas têm vivenciado suas relações de cooperação
é fundamental para compreender este contexto organizacional
já que sem a cooperação e o envolvimento dos trabalhadores, o
adoecimento psíquico torna-se um risco. Inicialmente, apresenta-se
a clínica do trabalho n a unidade de operações aéreas do DETRAN,
que buscou conhecer a psicodinâmica do trabalho dessa unidade,
descrever a organização do trabalho, identificar as vivências de prazer
e de sofrimento, a mobilização subjetiva, a inteligência prática, a
cooperação e o reconhecimento. Na seqüência, apresenta-se a clínica
do reconhecimento dos profissionais de informática terceirizados
e concursados do Legislativo, que teve como objetivo investigar,
de forma mais destacada, a dinâmica do reconhecimento. Por fim,
apresenta-se a clínica da cooperação realizada com profissionais
de odontologia de um hospital universitário que buscou analisar
a mobilização desse coletivo de trabalhadores por meio da clínica
psicodinâmica do trabalho. Pretende-se por meio desse diálogo:
delinear melhores condições aos trabalhadores que atuam nos
diversos segmentos do serviço público brasileiro; buscar a melhoria
constante das condições de trabalho a que estes trabalhadores
estão submetidos e da qualidade do serviço prestado, além de dar
visibilidade ao trabalho desses profissionais e, apresentar novas
contribuições ao estudo da clínica psicodinâmica do trabalho que
possam melhor descrever o trabalho em termos de sua importância
como elemento fundamental para constituição de identidade e saúde
para os trabalhadores.
PALAVRAS-CHAVE: Clínica Psicodinâmica do Trabalho; Profissionais de
Odontologia; Psicodinâmica do Trabalho
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MR38 - SIGNIFICADO DO TRABALHO E IDENTIDADE: DA ARTICULAÇÃO
TEÓRICA DESTES CONCEITOS À SUA EXTENSÃO EM PESQUISAS EM
POT
Gondim, S.1; Borges, LO.2; Bendassolli, PF.3;

MR39 - TRABALHO, STRESS E SAÚDE MENTAL NO BRASIL
Modia, Esther Cabado1; Cocchiola-Silva, Rafaela 2;
Oliveira, Fernanda Passoni1;
USP;
PUC-SP;

1

UFBA;
2
UFMG;
3
UFRN;
1

2

A investigação sobre processos de construção de significados na
relação do sujeito com objetos importantes de sua experiência
subjetiva e intersubjetiva tem ocupado um lugar de destaque na
psicologia, notadamente a partir da virada cognitivista ocorrida no
início do século passado no âmbito desta ciência, ganhando impulso
com a emergência e consolidação de abordagens sócio-históricas e
psicossociais ocorridas no mesmo período. No subcampo da Psicologia
do Trabalho e das Organizações (POT), situação similar é observada.
Nele, pode-se encontrar uma tradição consolidada de pesquisas que
tomam como eixo a investigação dos mecanismos envolvidos no
processo construção de significados das pessoas com seu trabalho.
Em termos mais específicos, como demonstra revisão recente da
literatura sobre significado do trabalho, esse domínio conta com ampla
diversidade de abordagens, as quais se somam ao estudo fundador
realizado pelo MOW nos anos de 1980, o qual instituiu uma ainda
poderosa operacionalização do constructo significado do trabalho.
Nesse sentido, podemos identificar estudos sobre centralidade do
trabalho, sobre valores laborais, sobre saliência de carreira, sobre
vínculos pessoa-trabalho, e, de especial interesse na discussão nesta
mesa, estudos sobre identidade e trabalho. De fato, estes últimos
estudos têm chamado a atenção para a importância do trabalho como
fator de construção da identidade pessoal e social, mesmo numa
época com ampla e diversificada oferta de modelos identificatórios.
Nesta mesa, nosso objetivo é discutir e articular estudos sobre
significado do trabalho e sobre identidade profissional, tanto de
um ponto de vista conceitual quanto empírico. Para isso, a primeira
intervenção versará sobre os fundamentos do conceito de identidade,
o qual articula permanência e mudança. Busca-se, neste momento da
atividade, discutir um conceito robusto de identidade profissional que
leve em conta as profundas mudanças observadas recentemente no
mundo do trabalho. A segunda parte desta mesa tem como objetivo
discutir os fundamentos do conceito de significado do trabalho, se
atendo à sua natureza multideterminada – por conteúdos culturais/
ideológicos e ocupacionais. Toma, como ilustração, o trabalhador da
construção civil. Por fim, a terceira intervenção busca construir pontes
conceituais entre as duas intervenções precedentes, no sentido de
discutir as complementariedades possíveis entre significado do
trabalho e identidade profissional.

Consta no Manual de procedimentos aos serviços de saúde para
doenças relacionadas ao trabalho, publicado pelo Ministério da saúde
(2001) que, de acordo com dados do INSS (Instituto Nacional do
Seguro Social) os transtornos mentais, com destaque para o alcoolismo
crônico, ocupam o terceiro lugar entre as causas de concessão de
benefícios previdenciários de auxílio-doença e de aposentadoria por
invalidez. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) reconhece
o stress como um dos principais problemas que afetam a saúde dos
trabalhadores, envolvendo custos para os indivíduos, empresas e para
a sociedade (OIT,1992), sendo que a prevenção do stress laboral está
na lista dos principais objetivos da OIT. Sendo o stress uma questão
de saúde pública, o objetivo desta mesa redonda é discutir aspectos
relacionados aos stress e saúde mental dos trabalhadores, em uma
perspectiva nacional. A psicóloga Fernanda Passoni irá discutir o que
está sendo feito nas empresas brasileiras para reduzir e prevenir o
stress no trabalho, numa perspectiva construcionista, e como essas
ações estão vinculadas a programas de Qualidade de Vida. A psicóloga
Esther Cabado Modia, tratará do tema sobre o stress no trabalho na
atividade gerencial, centrada na abordagem de que os significantes do
stress psicológico são construídos na infância, na mediação simbólica,
e na idade adulta a repetição significante do stress remete ao passado.
Nesse sentido, com relação ao stress no trabalho, o sujeito desenvolve
significações consonantes com a sua primeira experiência de stress.
Já a psicóloga Rafaela Cocchiola-Silva discorrerá sobre a construção
dos transtornos mentais como um grupo de doenças relacionadas
ao trabalho no contexto das políticas públicas voltadas para a saúde
do trabalhador. Dessa forma, serão apresentadas reflexões sobre as
categorias diagnósticas elencadas no Decreto 3048/99 do Ministério
da Previdência Social, dentre eles, as Reações ao “Stress” Grave e os
Transtornos de Adaptação (Estado de “Stress” Pós-Traumático).
PALAVRAS-CHAVE: Saúde do Trabalhador; Stress no trabalho; saúde
mental

PALAVRAS-CHAVE: Significado do trabalho; Identidade profissional;
Centralidade do trabalho
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Alevato, H.1; Inocente, N. J.2; Valle, L. E. R.3;

SIMP1 - REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E A EMERGÊNCIA
DE UMA NOVA FORÇA DE TRABALHO: DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL E ASSÉDIO MORAL NO CONTEXTO DO TRABALHO EM
TRANSFORMAÇÃO.
Luna, IN1; Krawulski, E2; Tolfo, SR 2;
UNISUL;
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Observa-se, contemporaneamente, a existência de dois fenômenos
associados: o desenvolvimento de um novo padrão de acumulação
de capital, caracterizado pela flexibilidade, e a significativa expansão,
nos últimos anos, da exigência por uma nova força de trabalho. Diante
disto, a pesquisa possui como objetivo geral investigar a relação
entre o processo de reestruturação produtiva e a emergência de
uma força de trabalho caracterizada pelo denominado trabalhadorgerente. Mediante revisão de literatura foi possível verificar que o
modo de produção capitalista frequentemente é naturalizado pelos
estudos que discutem o tema investigado, cuja preocupação central
é, sobretudo, o ajuste entre organizações educacionais, trabalhadores
e mercado de trabalho. A investigação foi desenvolvida por meio de
pesquisa bibliográfica e estudo de campo, tendo como instrumentos
de coleta de dados a consulta bibliográfica e documental, a
entrevista semi-estruturada e a observação. Para demonstrar que
uma nova força de trabalho é requerida no momento em que a
dissociação entre pensamento e ação torna-se um obstáculo para o
desenvolvimento do capitalismo, o estudo de campo foi realizado em
duas grandes empresas, de diferentes ramos, localizadas no Estado
de Santa Catarina. Os resultados indicaram que os novos atributos
exigidos da força de trabalho encontram-se distribuídos em três
conjuntos que, todavia se relacionem mutuamente, possuem traços
peculiares: o primeiro conjunto abrange as qualificações exigidas
quanto ao conhecimento e às competências do trabalhador, desde
sua inserção no mercado de trabalho, o que inclui a capacidade de
enfrentar frustrações e incertezas e se relaciona com as diferentes
possibilidades de ocorrência do assédio moral no contexto do
trabalho contemporâneo; o segundo envolve o comprometimento
organizacional do trabalhador, isto é, o engajamento deste na
melhoria contínua; o terceiro, por sua vez, diz respeito à autonomia e
a iniciativa que o trabalhador deve ser capaz de exercer. Constata-se,
diante disto, que as competências, o comprometimento organizacional
e a autonomia relativa exigidos pelos novos métodos de gestão do
trabalho se aproximam, significativamente, dos atributos inerentes
ao exercício da gerência. Assim sendo, a difusão da reestruturação
produtiva encontra-se associada à necessidade do trabalhadorgerente, tendo em vista que atualmente, de forma distinta em relação
à força de trabalho fordista, grande parte dos trabalhadores deve
pensar e agir como gerente.
PALAVRAS-CHAVE: reestruturação
profissional; assédio moral
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SIMP2 - TRABALHO DOCENTE
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Esta proposta de simpósio visa debater diferentes abordagens dentro
do escopo “trabalho docente”. Trata-se de um conjunto de pesquisas
voltadas às vivências de sofrimento patogênico (especialmente
o estresse e a SLN) de profissionais da educação em três estados
brasileiros (Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais), de diferentes
filiações institucionais e níveis de ensino. Os estudos que originaram
os artigos que aqui se apresentam foram desenvolvidos com o apoio
de metodologias diversas, de caráter quantitativo e qualitativo,
com aplicação de diferentes instrumentos, ferramentas e técnicas
de pesquisa. A confrontação de tais metodologias oportuniza um
interessante debate entre perspectivas metodológicas diversas que,
no entanto, convergem para recomendações de aprofundamento
e de busca de parcerias com outros interessados na temática, em
especial no campo da Psicologia Organizacional e do Trabalho. Mais
de quinhentos sujeitos foram envolvidos nos estudos a serem apre
sentados neste simpósio, com o apoio de vasta bibliografia e de autores
consagrados. Foram investigados aspectos do estresse ocupacional
dos professores, aspectos individuais da atuação profissional, além
de marcas caracterizadoras dos ambientes de trabalho, da cultura
organizacional, das administrações pública e privada dentre outras.
Em comum, as pesquisas trazem o objetivo maior de contribuir
para a melhoria da qualidade de vida dos profissionais da educação,
categoria hoje exposta a estressores e ameaças psicossociais graves,
incluindo as transformações tecnológicas, a violência, a sobrecarga
de trabalho, a amputação do poder de agir e as questões sociais de
comunidades nas quais a população ainda não consegue viver com
dignidade. As pesquisas aqui apresentadas mostram que levar em
consideração as particularidades dos docentes e de suas condições
de trabalho pode promover melhor qualidade nos serviços prestados
pela Instituição aos alunos, cumprindo eficazmente com a mis são de
educar. Aprender mais sobre a SLN e os perigos psicossociais – como
os estressores – tem mostrado, a cada passo, toda sua complexidade
e o respeito que os trabalhadores merecem.
PALAVRAS-CHAVE: trabalho docente; ameaças psicossociais; estresse
ocupacional
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SIMP3 - AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DE TREINAMENTO NO
TRABALHO: PREDITORES E ESTRATÉGIAS DE MENSURAÇÃO

SIMP4 - INTENSIFICAÇÃO DO TRABALHO E SOFRIMENTO PSÍQUICO –
UMA ANÁLISE DA PSICODINÂMICA DO TRABALHO
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A área de gestão de pessoas tem enfrentado grandes desafios dentre
os quais destacam-se os de capacitação continuada dos profissionais.
Os investimentos em treinamento, desenvolvimento e educação são
crescentes em todo o mundo e junto com os investimentos cresce
também a preocupação com a avaliação de resultados. O presente
simpósio objetiva discutir a avaliação da efetividade de treinamento,
abordando tanto os preditores quanto as estratégias e os modelos
de mensuração. O simpósio será composto de três apresentações. A
primeira abordará a avaliação da efetividade de um curso a distância,
via intranet, a partir do caso do Banco do Brasil. Essa pesquisa propôs
e testou um modelo de avaliação de treinamento em ambiente
corporativo e foi realizada em duas etapas: verificação das evidências
de validade do instrumento de medida de impacto do treinamento no
trabalho em profundidade e identificação de suas variáveis preditoras.
Os resultados revelaram que o participante que percebeu maior
apoio à aplicação do treinamento e utilizou com mais frequência as
estratégias de aprendizagem foi também aquele que relatou maior
ocorrência de impacto do treinamento no trabalho. A segunda
apresentação abordará a adoção de modelos lógicos em avaliação
de sistemas instrucionais. Este estudo adotou dois casos de aplicação
bem sucedida da abordagem de modelos lógicos em pesquisas
nacionais de avaliação: um em uma organização bancária de grande
porte e outro em um mestrado profissional em desenvolvimento
e gestão social. As características metodológicas e os resultados
das duas pesquisas são descritos de modo a ilustrar a aplicação da
ferramenta de elaboração de modelos lógicos nos dois contextos
estudados. A terceira apresentação diz respeito à avaliação da primeira
ação de capacitação da Rede de Colaboração e Aprendizagem das
Instituições Federais de Ensino, que atingiu milhares de servidores. O
objetivo deste estudo foi identificar se a percepção de necessidades
de treinamento por parte dos participantes contribui para explicar
o impacto do treinamento no trabalho. Para tanto, foram aplicadas,
antes e depois do curso, escalas de expectativas, instrumentalidade,
percepção de importância das competências a serem desenvolvidas
durante o curso e escala de domínio prévio de tais competências.
Os resultados mostraram correlação positiva entre o índice de
necessidade de treinamento e o impacto do treinamento no trabalho.
A partir dessas três apresentações pretende-se discutir os avanços
das pesquisas sobre efetividade de treinamento e os desafios em
termos da forma de mensurar esses resultados e os seus preditores.

A adoção de novas tecnologias (como a automação, a robótica e a
microeletrônica) e de novos métodos gerenciais tem facilitado a
intensificação do trabalho que, aliada à instabilidade no emprego,
vem modificando o perfil de adoecimento e sofrimento dos
trabalhadores. O discurso organizacional refere-se a um novo tipo
de trabalhador, com capacidades intelectuais que lhe permitam
adaptar-se à produção flexível. Destaca-se que a organização do
trabalho (OT) contém aspectos que podem ser determinantes nas
manifestações do processo saúde-doença dos trabalhadores. Entre
estes aspectos estão presentes: divisão, qualificação e condições
de trabalho; aspectos afetivos e relacionais implicados no posto
de trabalho ocupado; o grau de iniciativa e autonomia; o grau de
ambigüidade sobre os resultados da tarefa; status social da atividade;
possibilidade de cooperação e comunicação. tem papel fundamental
na saúde do trabalhador. A qual pode influenciar positivamente,
quando permite a liberdade para a transformação do trabalho, ou
negativamente, quando consegue cercear, ao trabalhador, todas as
possibilidades de manifestar as suas características e necessidades
pessoais. Quanto mais rígida e mais dividida a organização do
trabalho, maior a possibilidade de aumento do sofrimento. Este
Simpósio tem como proposta divulgar duas pesquisas qualitativas e
um trabalho teórico que foram desenvolvidos em diferentes regiões
do Brasil (RS, DF e GO), os quais utilizaram o referencial teórico da
Psicodinâmica do Trabalho. Os grupos focalizados foram professores
de instituições universitárias e profissionais de enfermagem de
Unidades de Terapia Intensiva. Ambas as pesquisas apresentadas
utilizaram-se de entrevistas como ferramenta, visando obter uma
escuta dos trabalhadores acerca das suas vivências de trabalho.
Nos três trabalhos serão salientados aspectos da atual OT - como a
intensificação do trabalho e conseqüente sobrecarga, as exigências
crescentes e a ausência de reconhecimento - que favorecem o
sofrimento psíquico dos trabalhadores estudados, podendo culminar
com o seu adoecimento. Destaca-se que a apresentação de elementos
da Psicodinâmica do Trabalho, bem como de seus objetivos, apontam
uma possível compreensão e sinalizam possibilidades de intervenção
no sofrimento psíquico dos trabalhadores estudados. Salienta-se
ainda que a criação de espaços de escutas, individuais ou coletivos,
pode ser uma alternativa para promover a saúde mental no trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Sofrimento psíquico; Trabalho; Psicodinâmica do
trabalho

PALAVRAS-CHAVE: impacto de treinamento no trabalho; educação à
distância; preditores de treinamento
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SIMPÓSIOS

SIMP5 - MOBILIZADORES DO PRAZER NO TRABALHO: AUTONOMIA,
COOPERAÇÃO E RECONHECIMENTO

SIMP6 - PARA NÃO ADOECER, TRANSFORMAR O SOFRIMENTO EM
PRAZER: DESAFIOS DA CLÍNICA PSICODINÂMICA DO TRABALHO
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Nos estudos e pesquisas dentro da abordagem teórica e metodológica
da psicodinâmica do trabalho a investigação clínica, de um determinado
contexto de trabalho, está apoiada na escuta de situações vivenciadas
pelos trabalhadores. Investiga, por um lado, as relações entre prazer
e sofrimento no trabalho e, por outro, a organização do trabalho e
as relações sociais de trabalho. Procurando descrever e conhecer
as relações dinâmicas entre subjetividade, organização do trabalho
e saúde. Este simpósio tem como proposta discutir pesquisas e
intervenções desenvolvidas em diferentes regiões do Brasil, que
fundamentadas na psicodinâmica do trabalho, analisam diferentes
aspectos do contexto de trabalho favoráveis à vivência de prazer
e, conseqüentemente, à promoção de saúde no trabalho. Discute
também a clínica do trabalho como meio para fortalecer os modos de
resistência dos trabalhadores, através do espaço de fala e de escuta.
O primeiro trabalho: partindo da análise da organização do trabalho
em contextos de trabalho distintos, - trabalhadores da indústria e
camelôs (Manaus, AM) -, procura compreender os mobilizadores de
prazer e o processo de transformação do sofrimento no trabalho.
Ressaltando para a mobilização subjetiva: dos camelôs - a autonomia
na organização de trabalho e dos operários da indústria - a dinâmica
das relações e obtenção de novos conhecimentos. O segundo
trabalho. Ao entender o profissional cuidador como aquele que
formaliza saberes sobre o cuidar, aborda complexidade do trabalho
do cuidado, a partir da pesquisa e intervenção (discussões em grupo)
com cuidadoras sociais de um abrigo de crianças e adolescentes
(Macaé, RJ). Concluído que cuidar é uma ação coletiva. E o terceiro
trabalho, apresenta e discute alguns aspectos teóricos metodológicos
relacionados a práticas de pesquisa-intervenção grupal na clinica
psicodinâmica do trabalho, com uso da técnica de grupo operativo
como estratégia clínica. Com uso do método clinico, a análise clínicametodológica está apoiada em pesquisas brasileiras e registros
clínicos referentes intervenção grupal, junto ao SUS, com mulheres
trabalhadoras de diferentes categorias profissionais que tinham em
comum o adoecimento (DORTs e transtornos mentais) relacionado
ao trabalho. Nas três apresentações são abordadas dimensões
importantes para a transformação das vivências de sofrimento
em vivências de prazer, a saber: a autonomia, a cooperação, o
reconhecimento e a construção de espaços coletivos de discussão,
que vem sendo apontados, em pesquisas desenvolvidas no Brasil,
como elementos importantes para a subversão do sofrimento em
prazer e conquista de saúde no trabalho.
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Este simpósio apresenta os resultados de três pesquisas desenvolvidas
por pesquisadores de instituições distintas, articuladas com base
na clínica psicodinâmica do trabalho como referencial teórico; na
metodologia condizente com essa abordagem e nas estratégias
de mobilização subjetiva dos participantes envolvidos, utilizadas
para enfrentar o sofrimento advindo das relações com o trabalho,
destacando-se a inteligência e sabedoria prática e o processo criativo.
O primeiro trabalho, intitulado “A sabedoria prática: estudo com base
na psicodinâmica do trabalho de criação literária”, discute aspectos da
sabedoria prática, a partir da análise do trabalho de criação literária.
Ressalta-se a sabedoria prática como processo de permanente
invenção, constituída na singularidade da forma de realização e da
temporalidade das situações de trabalho, com a proposta de distinção
entre saber fazer instrumental e saber fazer com o real. O segundo
trabalho, intitulado “Eu suporto tudo só para me sentir artista: o
trabalho dos profissionais de uma companhia de teatro a partir de uma
abordagem psicodinâmica”, analisa os fatores ligados às vivencias de
prazer e sofrimento e às estratégias de enfrentamento utilizadas para
enfrentar o sofrimento em uma companhia de teatro, sinalizando a
importância da identidade como artista como fator sustentador. O
terceiro trabalho, intitulado “Reconhecimento da inteligência prática
e sua repercussão nos processos de saúde”, aborda os processos de
subjetivação relacionados ao trabalhar, com destaque para o papel da
inteligência prática e dos coletivos de trabalho e sua relação com os
processos de saúde. Os resultados indicam que a proteção à saúde e a
resistências aos efeitos desestabilizadores do sofrimento no trabalho
estão associadas à qualidade da dinâmica do reconhecimento do
trabalhar e às de regras de trabalho, construídas coletivamente, para
o enfrentamento do real e do sofrimento no trabalho. Pretende-se
que as discussões suscitadas pelo simpósio possibilitem debates
concernentes à importância do uso das estratégias de enfrentamento,
e de fatores que contribuam ou limitem a constituição do espaço de
discussão coletiva, a emergência do reconhecimento e do processo
criativo como formas de transformar as vivências de sofrimento em
prazer.
PALAVRAS-CHAVE: Psicodinâmica do trabalho; Sabedoria prática;
Vivências de prazer e sofrimento

PALAVRAS-CHAVE: Clínica Psicodinâmica do trabalho; Mobilização
subjetiva; prazer no trabalho
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Atuação e formação do psicólogo
CC1 - A AVALIAÇÃO DOS RECÉM-FORMADOS EM PSICOLOGIA
SOBRE A PRÓPRIA ESCOLHA, INSERÇÃO E ATUAÇÃO NA ÁREA DA
PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO
Alessandra Andery Mattos; Simone Miranda Chaves;
Centro Universitário Jorge Amado;
Atualmente a Psicologia Organizacional e do Trabalho é a segunda
área mais demandada para atuação em Psicologia. Este estudo tem
como objetivo descrever a avaliação de recém-formados sobre a
escolha, inserção e atuação na área da Psicologia Organizacional e do
Trabalho. Para esta finalidade, foi aplicado um questionário hibrido
com questões fechadas e abertas a 15 psicólogas com até três anos
de formação, atuantes no contexto das Organizações e Trabalho.
Os resultados revelam que a identificação com a área é o fator de
maior predominância no momento da escolha da área de atuação,
em seguida apontam que esta área possui maior facilidade de
ingressar no mercado, e optam por esta pela remuneração oferecida.
Em relação às estratégias de inserção, as participantes relataram
a importância da qualificação e experiência prévia. Referente às
atividades desenvolvidas, 80% das respondentes afirmam trabalhar
com recrutamento e seleção. Ainda é pequeno o índice de práticas
e cargos estratégicos ocupados por estes profissionais. Fica evidente
que ainda existe muito a se desenvolver para tornar o psicólogo uma
ocupação de destaque neste contexto.
PALAVRAS-CHAVE: Escolha Profissional; Carreira; Psicologia
Organizacional e do Trabalho.

CC2 - A REPRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE DO PSICÓLOGO
ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO CONSTRUÍDA POR ESTUDANTES
CONCLUINTES DE PSICOLOGIA DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA NO
MUNICÍPIO DE PARNAÍBA-PI
Lopes, PO; Belo, RP; Feitosa, CMMC; Costa, DGC; Amaral, EB;
Brito, TRS; Lima, TO;
UFPI;
O mundo do trabalho tem sofrido significativas alterações, com
implicações na reestruturação de várias vertentes, fazendo com que os
profissionais envolvidos com esta dinâmica também sejam atingidos
por novos paradigmas. Assim, pode-se inferir sobre o trabalho do
psicólogo como agente e participante desse processo, lidando com
as mudanças das organizações e também com a busca de novas
competências facilitadoras para a realização de sua prática (Bastos,
2005). Vale ressaltar sobre a formação do profissional para o trabalho
em psicologia para a área organizacional e do trabalho, que conforme
dispõe Tosi (2005) deve propiciar, desde sua formação enquanto
aluno, uma atuação que contextualize os vários conhecimentos
disponíveis, capacitando-o para lidar com a realidade apresentada
e atender as necessidades que são demandadas pelo campo de
trabalho. Diante do exposto, o presente trabalho objetivou verificar a
representação construída por parte dos estudantes concluintes (dos
dois últimos períodos) do curso de Psicologia de uma universidade
pública do município de Parnaíba-PI acerca da atividade do Psicólogo
Organizacional e do Trabalho, visto que, o curso de psicologia
na cidade está formando sua primeira turma. Para tanto, foram
entrevistados 30 alunos, por meio da Técnica de Associação Livre
de Palavras (TALP). Dentre estes 30 participantes, 15, responderam
também a uma entrevista semi-estruturada. A entrevista contemplou
questões sobre a percepção dos participantes a respeito da atividade
desenvolvida pelo psicólogo organizacional e do trabalho em relação
ao campo de atuação, mercado de trabalho e interesses em trabalhar
nessa área da psicologia. Todos os respondentes tiveram acesso
ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A amostra ficou
composta por 03 homens e 27 mulheres, estando 80% no penúltimo
período do curso. Os dados foram analisados por meio da análise
de conteúdo temático (Bardin, 1970). Os resultados encontrados
sugerem que para os estudantes, as ações nesse campo da psicologia,
relacionam-se à execução de técnicas tradicionais como seleção,
recrutamento e treinamento, sendo estas as palavras mais apontadas
pelos graduandos, quando se remetiam à atuação do psicólogo na
área organizacional e do trabalho. Para os graduandos, o mercado
de trabalho para esse profissional apresenta-se como um campo
promissor e em desenvolvimento. Dada esta realidade, não é uma
pretensão que o presente estudo busque uma tendência universal
quanto à percepção de estudantes sobre a atuação do psicólogo
organizacional e do trabalho, mas que possibilite conhecer uma das
muitas formas de construção social de uma determinada cultura,
implicando em pesquisas futuras acerca desta temática.
PALAVRAS-CHAVE:
Formação
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CC3 - A REPRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE DO PSICÓLOGO
ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO CONSTRUÍDA POR GESTORES DE
ORGANIZAÇÕES DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA-PI
Lopes, PO; Belo, RP; Feitosa, CMMC; Costa, DGC; Amaral, EB;
Brito, TRS; Lima, TO;
UFPI;
As organizações têm passado por diversas modificações em
relação aos aspectos que alteram a estrutura e o funcionamento
organizacional, como a economia, a política, as relações de produção
e as relações sociais. Para Tosi (2005), as mudanças encontram-se
ligadas às atividades do psicólogo organizacional e do trabalho, já que
este profissional é um dos envolvidos nesta dinâmica. O psicólogo
nessa área de atuação da psicologia necessita ter uma visão do
conjunto da organização e do ambiente no qual se insere, exigindo
um trabalho com uma equipe de profissionais, sendo necessário
repensar as formas de intervenção (Iema, 1999). Diante do exposto,
o presente trabalho objetivou verificar a representação construída
por gestores das organizações do município de Parnaíba-PI acerca da
atividade do Psicólogo Organizacional e do Trabalho, visto que, estes
são responsáveis pela coordenação das atividades organizacionais.
Para isto, contou-se com uma amostra composta por 30 dirigentes de
algumas organizações da cidade citada. Trabalhou-se por meio de dois
instrumentos: a Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP), que
foi utilizada com toda a amostra, e uma entrevista semi-estruturada,
utilizada com 15 dos entrevistados, contemplando questões sobre a
percepção dos participantes acerca das atividades desenvolvidas pelo
psicólogo organizacional e do trabalho. Todos os respondentes tiveram
acesso ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados foram
categorizados por meio da análise de conteúdo temático (Bardin,
1970). Os resultados mostraram, de uma forma geral, que existe um
conhecimento a respeito da atuação do psicólogo organizacional
e do trabalho por parte dos gestores, que pode ser caracterizado
como restrito, já que estes associam os trabalhos desenvolvidos
nesta área quase exclusivamente às atividades sobre qualidade
de vida e bem-estar no trabalho. As expressões mais citadas pelos
dirigentes (estresse, orientação, ambiente de trabalho melhor) estão
compreendidas nas categorias que alcançaram maior expressividade,
demonstrando o bojo central da percepção que os gestores possuem
acerca do trabalho desenvolvido pelo psicólogo organizacional e do
trabalho. Ainda assim, segundo o que foi encontrado através das
entrevistas, mesmo que haja, na maior parte, o desconhecimento da
atividade do psicólogo nesse espaço, os participantes expressaram a
importância deste profissional nos momentos decisórios da empresa,
principalmente no processo de seleção de funcionários. Assim,
considerou-se importante conhecer a representação que os gestores
possuem sobre o psicólogo organizacional e do trabalho, pois através
do investigado foi possível propor a realização de atividades mais
eficazes e evitar possíveis equívocos quanto à atuação do psicólogo
nesse campo.

CC4 - ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO DO TRABALHO E DAS ORGANIZAÇÕES:
OS EMBATES DO OFÍCIO NO CENÁRIO LOCAL.
Silva, A. K. L.;
Universidade Federal do Rio Grande do Norte;
Objetiva-se realizar uma breve discussão teórica sobre o cenário de
atuação do Psicólogo do Trabalho e das Organizações (PTO) do Estado
do RN. O cenário local de trabalho é ainda reflexo de uma trajetória
pautada pelos modelos mais tradicionais, tipicamente encontrados
nos primeiros espaços de atuação. Sendo os principais nichos de
mercado os setores da indústria, comércio e posteriormente serviços.
Tendo as Organizações “tradicionalistas-capitalistas” como a maior
parte dos espaços de inserção. Através da análise das experiências
de estágio e supervisores de campo, e de entrevistas com egressos
podem-se apontar limites e possibilidade de enriquecimento da área.
Como possibilidades: 1) PTO se expande fortemente nas empresas de
médio e grande porte; 2) expansão das atividades de consultoria; 3)
alargamento das funções ocupadas pelos psicólogos para papéis mais
estratégicos, de gestão; 4) ocupação de espaços não tradicionais,
como as instâncias vinculadas às políticas de trabalho, emprego e
renda. Como limites: 1) importações inadequadas dos modelos de
gestão típicos das indústrias multinacionais; 2) visão distorcida do
papel do psicólogo no cenário organizacional 3) disputa infundada
dos psicólogos X demais profissionais da área de RH; 4) investimento
na formação-graduação; 5) dicotomia entre a lei da oferta de
mercado e o investimento no processo formativo para atuar nessa
área; 6) e necessidade de investimento na pós graduação em PTO.
Enquanto categoria profissional observa-se que as vagas ocupadas
pela grande parcela não assume o vínculo funcional de “Psicólogo”,
mas de Analista/ Assistente em RH. Sendo essencial analisar não
somente o âmbito micro, como a formação, mas o macro, como as
situações contingenciais do mercado de trabalho, como a entrada de
novos profissionais para trabalhar na área de RH. Como perspectivas
assinalam-se inicialmente a necessidade de diluir a fusão teoriaprática, e conceber espaços de ensino, pesquisa e extensão que
subsidiem essas iniciativas, priorizando a construção de outros modos
de atuar, e tentar solidificar espaços de fortalecimento da identidade
profissional. Para progredir é preciso que o psicólogo se empodere
não somente dos conhecimentos técnicos dos seus instrumentais
de ação, mas que dialogue ética e politicamente em seu espaço de
trabalho, atentando-se para o processo de precarização das suas
próprias relações de trabalho, necessitando empoderar-se enquanto
coletivo profissional. Se reconhecer enquanto sujeitos desse ofício
é fundamental para que o psicólogo desenvolva a capacidade de
atender criativamente ao seu meio profissional, não sendo apenas
executor de tarefas, mas um criador de prescrições, desenvolvendose seu poder de agir profissional.
PALAVRAS-CHAVE: PTO; Atução do psicólogo; empoderamento
profissional

PALAVRAS-CHAVE: Psicólogo Organizacional; Representação; Atuação
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CC5 - ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO
EM CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA

CC6 - AVALIAÇAO DE PÓS-GRADUAÇAO: IMPACTO DE UM PROGRAMA
DE PÓS-GRADUAÇAO NA ATUAÇAO PROFISSIONAL DE EGRESSOS

Zazula Beatriz, M.; Sokoloski, M.E.; Silva, M. B. P.;

Negreiros, J. L. X. M.; Borges-Andrade, J. E.; Ferreira, R. R.

Universidade Tuiuti do Paraná

Universidade de Brasília;

A presente pesquisa teve como objetivo levantar a atuação do
profissional de psicologia organizacional e do trabalho na cidade de
Curitiba e Região Metropolitana, Estado do Paraná. Esta pesquisa se
constituiu em um estudo exploratório com base em um levantamento
de dados de fontes primária e secundária. Os dados de fonte primária
foram coletados a partir de visitas técnicas realizadas por grupos de
alunos do 6O período do curso de Psicologia, como trabalho obrigatório
da disciplina de Psicologia do Trabalho II, do curso de Psicologia da
Universidade Tuiuti do Paraná. Tal visita técnica tinha como objetivo
fornecer o primeiro contato do aluno com um profissional da área,
por meio de entrevistas com roteiro previamente delimitado. Os
dados de fonte secundária foram coletados a partir da leitura dos
relatórios das respectivas visitas técnicas mencionadas. É um estudo
longitudinal compreendendo o período entre os anos de 2007 a
2011. Os dados levantados foram submetidos à análise estatística
descritiva. A amostra foi composta por 34 empresas, das mais
variadas áreas como: saúde, indústria, varejo, assessoria, educação,
transporte e cerca de 90 % são consideradas de grande porte e 10%
de médio porte. Levantou-se que grande parte dos psicólogos (as)
pesquisados (as) são do sexo feminino (31) e 03 do sexo masculino.
Tais profissionais encontram-se envolvidos em atividades como:
recrutamento e seleção (27); Treinamento e Desenvolvimento (16);
Avaliação de Desempenho (08); Remuneração e benefícios sociais
(06); entrevistas de desligamento, departamento de pessoal com a
incidência de 4 cada e outros menos citados como: responsabilidade
social (03); suporte a liderança e desenvolvimento de carreiras com
(02) cada; resolução de conflitos, consultoria interna, integração,
clima organizacional, prevenção a saúde com 01 incidência cada um
deles. Concluiu-se que os profissionais pesquisados atuam fortemente
vinculados as atividades tradicionais da psicologia organizacional,
como: recrutamento e seleção, treinamento e avaliação de
desempenho, no tocante a execução das atividades e pouco voltados
para as atividades da psicologia do trabalho e/ou atividades de gestão
e/ou desenvolvimento de políticas de gestão de pessoas.

Introdução: Com o propósito de atender demandas da sociedade
por uma qualificação profissional diferenciada, o Departamento
de Psicologia Social e do Trabalho (PST) da Universidade de Brasília
(UnB) propôs em 2006 o Programa de Pós-graduação em Psicologia
Social, do Trabalho e das Organizações (PPG-PSTO) em substituição
à antiga área de concentração psicologia social e do trabalho que
existia no Programa de graduação em Psicologia (PPG-PSI) do Instituto
de Psicologia (IP) da UnB. Após três anos de criação do PPG-PSTO,
egressos de ambos os programas participaram de uma pesquisa com
vistas ao aperfeiçoamento do programa, a exemplo das avaliações
financiadas por agências de fomento na década de 90 e que
acompanharam o aperfeiçoamento de programas de pós-graduação
no Brasil. Objetivo: Investigar a atuação profissional, as competências
adquiridas no ultimo curso de pós-graduação (PPG-PSI ou PPGPSTO) e a produção intelectual de egressos dos programas. Método:
Participaram egressos de ambos os programas, de mestrado ou
doutorado, orientados por professores do atual PPG-PSTO. Utilizouse um questionário, adaptado para investigar a formação acadêmica
e atuação profissional de psicólogos brasileiros e outro questionário
com descrições das competências esperadas dos alunos o PPGPSTO. Ambos instrumentos foram validados, construídos em formato
eletrônico e encaminhados por e-mail aos participantes. Os dados
foram comparados aos de uma outra pesquisa nacional realizada com
psicólogos brasileiros mestres e doutores. A produção intelectual
foi investigada utilizando dados da Plataforma Lattes do CNPQ.
Resultados: Os egressos mencionados atuam predominantemente na
área de PSTO, a maior parte em instituições de ensino, embora exista
um número expressivo em outras organizações públicas e privadas.
Os psicólogos brasileiros mestres e doutores apresentaram resultados
diferentes quanto ao local de inserção profissional, renda, modalidade
de trabalho e oportunidades de crescimento na organização. Os dados
de produtividade intelectual apresentaram índices de dispersão de
duas a três vezes acima da média. Discussão: A solução fatorial da
escala de competências sugere a existência de aspectos priorizados e
de aspectos a serem trabalhados na formação dos egressos. O tempo
de consolidação no mercado foi considerado o principal responsável
pelas (poucas) diferenças observadas entre egressos, quanto à
atuação profissional. As percepções de oportunidades de crescimento
profissional e de perspectivas de atuação futura dos egressos são
elevadas. Conclusão: Os dados sugerem que os programas avaliados
atingiram o objetivo de qualificação profissional. Os egressos aqui
estudados têm uma condição profissional mais favorável que os
psicólogos brasileiros mestres e doutores.

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho;; Psicologia do Trabalho; Atuação do
Psicólogo

PALAVRAS-CHAVE: Avaliaçao; Egressos; Pós-graduaçao
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CC7 - ESTUDO DAS INTERVENÇÕES PROPOSTAS E EFETIVADAS NO
ESTÁGIO DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO
Cruz, R.C.; Cruz, T.H.;

CC8 - ESTUDO FENOMENOLÓGICO SOBRE EXPERIÊNCIAS DE
PSICOTERAPEUTAS DIANTE DE DEMANDAS DE SOFRIMENTO NO
TRABALHO
Macêdo, S1; Caldas, MT2;

PUCPR;

UNICAP, FACHO, ESTÁCIO;
UNICAP;

1

A temática abordada neste trabalho teve como objetivo a análise
das atividades realizadas pelos estudantes de Psicologia do quinto
ano que efetuaram o estágio obrigatório na área de Psicologia
Organizacional e do Trabalho no período de 2005 a 2009, em uma
instituição privada do sul do Brasil. Também teve como proposta o
estabelecimento de correlações das atividades com os níveis de
intervenção definidos como técnico, estratégico e político, propostos
em literatura específica da área por Zanelli e Bastos (2004). A pesquisa
foi do tipo documental, sendo fontes de consulta os relatórios de
estágio curricular e os documentos de distribuição de alunos e
professores para as supervisões. Foram analisados 96 relatórios,
perfazendo 100% dos que foram produzidos no período citado. Os
dados coletados foram registrados em um roteiro de observação no
qual foram listadas as atividades realizadas e procedimentos técnicos
utilizados. Por meio desta análise foi possivel identificar as atividades
realizadas pelos estagiários, caracterizar os tipos de organizações
onde os estágios ocorreram e estabelecer correlações entre atividades
e os níveis de intervenção. As atividades realizadas enquadramse principalmente no âmbito do campo de Gestão de Pessoas e a
grande maioria dos alunos efetuou intervenção caracterizada pelo
nivel técnico, utilizando-se de instrumentos e práticas reconhecidas
na profissão, com muito pouca inovação. Os estágios de Psicologia
Organizacional e do Trabalho ocorreram em diferentes tipos de
organização, distribuídos em 48% nas organizações de pequeno
porte, 31,25% de empresas de grande porte e 20,84% de médio
porte. O treinamento foi a atividade realizada com mais freqüência
pelos alunos, com 61,6% do total de atividades. Em segundo lugar foi
identificada a Análise e Descrição de Cargos com 11,6% e em terceiro
lugar a atividade de pesquisa de clima com 10%. Também foi possível
concluir que as propostas de atividades seguiram as necessidades
identificadas pelos alunos após o período de contato inicial com as
organizações para a elaboração do projeto de intervenção, sendo
que os supervisores orientaram diferentes tipos de atividades, não
havendo especialidades ou preferências por parte dos mesmos.
PALAVRAS-CHAVE: Estágio; níveis de intervenção; atividades de
estágio

2

Diante dos modos de gestão contemporâneos, diversos autores
defendem que práticas em gestão de pessoas que não atentam para
a saúde mental do trabalhador não favorecem modos de subjetivação
saudáveis. Enquanto vieses teóricos da psicologia do trabalho são
propostos para se proceder em clínica do trabalho, no âmbito da
psicologia clínica autores discutem uma ação clínica em saúde do
trabalhador, já que psicólogos clínicos, no contexto do atendimento
psicoterápico, vêm apresentando limitações no diagnóstico e
tratamento de clientes com demandas de sofrimento no trabalho.
Partindo destas contextualizações teóricas, pretende-se, no curso de
um Doutorado em Psicologia Clínica, propor indicativos para uma ação
clínica humanista em saúde do trabalhador, a partir da compreensão
de experiências profissionais de psicoterapeutas centrados na pessoa
diante de demandas de sofrimento humano no trabalho. Neste sentido,
o presente estudo busca apresentar a metodologia que foi utilizada
para a coleta de dados e alguns resultados analisados até o momento.
Participaram do estudo 20 psicoterapeutas humanistas de cinco
diferentes regiões do Brasil. A partir de uma pesquisa fenomenológica
hermenêutica, consideraram-se concepções de intersubjetividade
e epoché incompleta de Merleau-Ponty, e Conversação, Tradição
e Fusão de Horizontes de Gadamer. O instrumento utilizado foi a
entrevista grupal com pergunta disparadora, a fim de desencadear
narrativas de experiência dos psicólogos. Neste contexto, promoveuse um diálogo entre pares para produzir conhecimento. Os principais
resultados vêm apontando que: os sujeitos repensaram a prática
adotada e questionaram seus posicionamentos políticos diante do
investimento em uma autonomia ilusória do cliente, em virtude
das malhas do sistema capitalista; repensaram a própria teoria que
embasa seus modelos de abordagem à subjetividade e suas atitudes
frente aos clientes; e questionaram suas inserções enquanto sujeitos
que compartilham com seus clientes de significados do mundo do
trabalho. É possível concluir que: a metodologia adotada favoreceu
o alcance dos objetivos pretendidos; aqueles psicoterapeutas mais
dogmáticos e tradicionais se impediram um diálogo respaldado por
uma abertura à contestação de suas verdades, enquanto aqueles
que estavam mais disponíveis expuseram sem receio suas práticas,
favorecendo sobremaneira identificar parâmetros de um modelo
terapêutico coerente com princípios humanistas, algo que será
posteriormente sistematizado quando da conclusão da tese.
PALAVRAS-CHAVE: Psicologia do Trabalho; Psicologia Clínica; Saúde
Mental e Trabalho

02 a 05 de maio de 2012 - Rio de Janeiro | RJ
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

45

COMUNICAÇÃO BREVE DE PESQUISA

CC9 - EXPECTATIVA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL POR ESTAGIÁRIOS
DE PSICOLOGIA

CC10 - INSERÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE PSICOLOGIA EM CONTEXTO DE
EMPRESA JÚNIOR: ENTRE LIMITES E POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO

Silva, A. K. L.1; Amorim, K. M2; Silveira, S. S.2;

Roettgers, C; Rocha, V C; Krawulski, E;

Universidade Federal do Rio Grande do Norte;
Universidade Potiguar;

UFSC;

1
2

As características da atuação do psicólogo têm mudado nas
últimas décadas, devido às mudanças no mundo do trabalho, na
Psicologia como ciência e profissão e na sua função social, o que
tem impactado na formação desses profissionais. Objetivamos
investigar a expectativa de trabalho por estagiários de Psicologia de
uma universidade privada do nordeste brasileiro. Foram consultados
78 estagiários, com questionário fechado. Identificou-se que os
respondentes dedicaram-se à Psicologia Clínica (32%) e Organizacional
(19%) durante a graduação. Metade dos alunos desenvolveu
estágio extracurricular, principalmente em Organizacional e Socialcomunitária. Ao concluírem o curso, pretendem trabalhar em Clínica
(28%), Organizacional (24%), Hospitalar (14%) ou Social-comunitária
(13%). Se somadas as três áreas preferenciais, a Clínica permanece
como prioritária, seguida de Hospitalar, Organizacional, Saúde
Coletiva/Mental, Avaliação Psicológica e Social-comunitária. Quanto
ao local de atuação, 31% dos estagiários afirmaram que atuariam em
consultório particular. Esse número sobe para 54% se considerado
a primeira e a segunda opção de local de trabalho. O percentual de
estagiários que escolhem esse local é maior que os estagiários que
logram trabalhar em empresas privadas. Outros seis locais aparecem,
entre hospitais, escolas e unidades de política social. Os estagiários
admitiram interesse em 37 atividades, numa lista com 40 referentes
à prática do psicólogo. As atividades tradicionais permanecem como
primeira opção: psicoterapia individual (51%) ou grupal (28%),
acolhimento (41%) e recrutamento e seleção de pessoal (26%).
Também são frequentes atividades relativas à avaliação psicológica.
Ações com grupos, exceto a psicoterapia, são pouco citadas; o mesmo
ocorreu com outras atividades da Organizacional. Atividades comuns à
Social-comunitária, em geral na política pública, foram citadas. Todos
os alunos afirmaram que pretendem se qualificar após a formação
acadêmica, a maioria em cursos de Clínica, Avaliação Psicológica ou
Hospitalar. Quanto às expectativas para o mercado de trabalho, a
maioria dos estagiários pretende atuar exclusivamente em Psicologia
(76%), considerando que haverá boas oportunidades para inserção,
com vínculo empregatício formal como psicólogo, ainda que considere
esse um profissional autônomo.Verifica-se que há uma expectativa
de inserção exitosa no mercado de trabalho. Assim, considera-se
que o perfil dos estudantes não tem acompanhado as mudanças
no mercado de trabalho, se considerados locais e áreas de atuação
e atividades propostas. Contudo, já é possível identificar indicadores
de mudanças, principalmente em atividades emergentes. Por fim,
os psicólogos imersos em demandas tradicionalistas de um cenário
local deve atentar-se em acompanhar as demandas emergentes
da atuação, conferindo a educação continuada como estratégia de
desenvolvimento profissional.

Os profissionais de Psicologia, de modo geral, enfrentam dificuldades
para se inserir no mercado de trabalho. De acordo com alguns autores,
alguns dos fatores que promovem essa dificuldade no que concerne
a psicólogos organizacionais e do trabalho (POT) são a falta de
conhecimento por parte do profissional de Psicologia e/ou do gestor
da empresa acerca das possibilidades de atuação do psicólogo, bem
como a carência de disciplinas de graduação que capacitem o futuro
profissional a identificar e intervir em determinados fenômenos da
área. Considerando essa realidade, os estágios se constituem como
oportunidade fundamental de aprendizagem de competências
necessárias a essa atuação, e o contexto empresarial júnior, por ter
como principal objetivo o desenvolvimento pessoal e profissional
de seus integrantes, oportuniza maior liberdade de experimentação
de possibilidades. Tendo por base essas questões, desenvolveuse pesquisa com o objetivo de verificar os conhecimentos que
membros de uma empresa júnior possuem a respeito de atividades
desenvolvidas por estagiárias de psicologia neste ambiente. A
pesquisa, assentada na hipótese de que a falta de conhecimento
sobre tais atividades se constitui como um fator limitante no que
se refere à atuação profissional, foi desenvolvida com 17 membros
da empresa por meio de um questionário estruturado contendo
quatro perguntas a respeito das percepções destes em relação ao
trabalho das estagiárias. Os resultados mostraram que, à exceção
dos membros da diretoria de Recursos Humanos, os demais pouco
conheciam as atividades ali realizadas. No entanto, avaliaram como
muito importante a presença dessas figuras na empresa. Concluiuse que embora o contexto júnior seja facilitador de aprendizagem, a
dificuldade de inserção e a ampliação das possibilidades de atuação
também existem e assemelham-se àquelas encontradas no mercado
de trabalho após a formação. A falta de conhecimento por parte da
empresa sobre as possibilidades de atuação do psicólogo além das
atividades tradicionalmente conhecidas, a diferença de linguagem e
de maneiras de identificar e lidar com o mesmo fenômeno entre os
diferentes profissionais constituintes da empresa foram os principais
propiciadores de dificuldade de inserção das estagiárias. Portanto,
novas estratégias devem ser pensadas e implementadas para tornar
o trabalho de estagiários de psicologia mais visível à organização,
facilitando sua inserção neste contexto e ampliando seu leque de
atuação.
PALAVRAS-CHAVE: Estágios; atuação do psicólogo; empresa júnior
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mercado de trabalho
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CC11 - LEADERSHIP JUDGEMENT INDICATOR (LJI): CONCORDÂNCIA
ENTRE JUÍZES NO PROCESSO DE ADAPTAÇÃO PARA O BRASIL

CC12 - PERCEPÇÕES ACERCA DO TRABALHO E ORGANIZAÇÕES E
FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO

Leme, ISA1; Ambiel, RM 2; Alves, GAS1; Rabelo, IS1; Pacanaro, SV1;

Rodrigues, AM; Drummond, VS;

Editora Casa do Psicólogo;
USF-Itatiba;

UFRJ;
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O Leadership Judgement Indicator (LJI) é um instrumento, usado
internacionalmente, que avalia quatro tipos de liderança situacional,
quais sejam, Consensual, Consultivo, Diretivo e Delegatório. O
instrumento verifica a coerência do julgamento do respondente em
situações de liderança, incluindo o grau em que a força da preferência
por uma estratégia de tomada de decisão, em detrimento de
outras, afeta sua capacidade de flexibilizar o estilo de liderança para
diferentes situações e serve de referência da precisão com a qual o
líder é capaz de discernir a maneira mais apropriada de se relacionar
com seus colegas, bem como as estratégias de liderança que ele mais
provavelmente empregará. O modelo de liderança no qual o LJI se
baseia foi desenvolvido na Formula 4 Leadership Ltd. a partir de uma
revisão e extensão da teoria existente, principalmente categoria
do modelo de liderança altamente influente de Vroom e Yetton e o
modelo de liderança situacional de Hersey. O estudo aqui relatado
faz parte do processo de adaptação do LJI para o contexto brasileiro
e teve como objetivo avaliar a concordância de juízes a respeito da
categorização dos itens de acordo com os quatro tipos de liderança
avaliados pelo instrumento, mencionado anteriormente. Este tipo
de análise é relevante para o instrumento, pois é uma evidência de
validade baseada no conteúdo, em que se busca uma relação entre
o conteúdo do instrumento e os itens que abordam e o domínio
que se quer avaliar. Para tanto, participaram seis juízes, sendo dois
especialistas e quatro mestres na área da psicologia (dentre estes, um
doutorando). Foram extraídas do manual do LJI as descrições de cada
tipo de liderança, composto por 16 cenários com quatro itens em
cada, totalizando 64 itens e enviadas para os juízes, junto a uma cópia
do instrumento, com instruções para a categorização. Para análise dos
resultados, considerou-se que concordâncias a partir de 80% seriam
adequadas. Assim, segundo esse critério, 52 itens (81,25%) obtiveram
entre 80 e 100% de concordância, 10 itens (15,65%) tiveram 66,7% e,
dois itens (3,12%) com 50% de concordância. Dessa forma, pode-se
concluir que o índice de concordância foi muito alto, demostrando
que os itens são bastante relacionados à teoria que os embasou.
PALAVRAS-CHAVE: liderança; avaliação; concordância

Este trabalho apresenta resultados de levantamentos de campo
realizados por alunos da disciplina Psicologia das Organizações do IP/
UFRJ, em 2011 que consubstanciam estratégia pedagógica através
da qual se objetiva: (i) favorecer o desenvolvimento de uma melhor
compreensão dos alunos acerca de fenômenos subjacentes ao
campo organizacional; (ii) propiciar a discussão sobre possibilidades
de atuação do Psicólogo no contexto das organizações sociais de
produção e (iii) promover interação teoria e prática. Assume-se a
centralidade do trabalho e a importância das organizações como
aspectos vitais na sociedade contemporânea, tornando relevante a
análise das visões positivas e negativas que os indivíduos constroem
sobre tais fenômenos. Entrevistas semi-estruturadas foram
utilizadas, utilizando como termos indutores as palavras TRABALHO
e ORGANIZAÇÃO. As respostas foram categorizadas segundo as
Modalidades de Valores no Trabalho propostas por Dov Elizur (1984)
- Cognitiva: valorização de conhecimentos, sabedoria; Afetiva,
importância atribuída a sentimentos e emoções; Instrumental,
relevância de aspectos concretos com conseqüências práticas para os
indivíduos. Cada aluno entrevistou no mínimo 3 pessoas que estão
ou estiveram no mercado de trabalho, esclarecendo os propósitos
acadêmicos da pesquisa e garantindo anonimato aos participantes.
Os entrevistados responderam a 1 questão sobre TRABALHO e outra
sobre ORGANIZAÇÃO, e a 1 questionário sobre dados demográficos.
Esclarecimentos adicionais serviram à classificação das respostas com
sentido negativo ou positivo. Foram entrevistados 67 indivíduos, com
média de idade de 37 anos. Resultados: TRABALHO - 95% demonstrou
visão positiva, com distribuição equilibrada em relação às modalidades
de valor. ORGANIZAÇÃO - 72% visão positiva, com predominância
da modalidade afetiva. Mulheres apresentaram maiores índices
de visão positiva quanto à ORGANIZAÇÃO - 45%. Respondentes de
empresas privadas e os mais jovens, mostraram maior positividade
em relação a suas organizações. Um dado importante é o que, dentre
os que têm até 1 ano no emprego 77 % tem visão positiva sobre a
ORGANIZAÇÃO, sendo que essa proporção vai sendo gradualmente
reduzida com o tempo de permanência nas organizações. Não houve
variação significativa nas percepções sobre TRABALHO. Destaca-se,
assim, visão mais positiva sobre as ORGANIZAÇÕES entre mulheres,
empresas privadas e em indivíduos com recente entrada no mercado
de trabalho. Os dados evidenciam, também que a visão favorável
acerca do TRABALHO é consideravelmente menor que a relacionada
à ORGANIZAÇÃO. Ressalta-se, aqui, o caráter pedagógico do estudo,
através do que se tem podido obter enriquecimento do aprendizado
de aspectos como motivação, valores, liderança, clima e cultura
organizacionais, dentre outros, no contexto da formação profissional.
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho; Organizações; Formação Psicólogo
Organizacional
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CC13 - PROFISSIONAIS DE RECURSOS HUMANOS: COMO É A SUA
PRÁTICA?
Dantas, E. A. M.1; Gurgel, F. F.2;
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CC15 - A DEGUSTAÇÃO DE ALIMENTOS EM SUPERMERCADOS E SUA
INFLUÊNCIA NO COMPORTAMENTO DE COMPRA DO CONSUMIDOR

IFRN;
2
UNP;
1

A Gestão de Pessoas surge como nova exigência no cenário
de mudanças do mundo do trabalho, principalmente para
o desenvolvimento humano, diferencial estratégico para as
organizações. Essas mudanças têm levado a uma ampla discussão
sobre o papel exercido pelo profissional em RH. Adotar uma política
de Gestão de Pessoas numa organização implica promover alterações
estratégicas, políticas e comportamentais. Ao profissional dessa
área cabe contribuir para a exploração, análise e compreensão
deste novo cenário para assim promover o bem-estar das pessoas,
principalmente no ambiente organizacional. Foi neste contexto
que surgiu a necessidade de conhecer a realidade do estado do Rio
Grande do Norte, no que se refere à presença destes profissionais nas
organizações de trabalho e à sua prática profissional. Esta pesquisa teve
como objetivo principal identificar as principais atividades realizadas
pelos profissionais de Gestão de Pessoas nas duas maiores cidades do
Rio Grande do Norte: Mossoró e Natal, e como objetivos específicos,
caracterizar as atividades inovadoras por eles desenvolvidas, bem
como verificar a existência de pesquisa como parte do escopo de
atividades e a existência de atuação multiprofissional. O estudo está
caracterizado como uma pesquisa exploratória e descritiva. A amostra
para esta pesquisa foi do tipo não-probabilística por acessibilidade.
Os participantes foram escolhidos a partir da técnica bola de neve.
Após realização do estudo piloto o questionário foi aplicado em 144
profissionais nas duas cidades pesquisadas (Natal e Mossoró). Os
resultados mostram que os profissionais da área são em sua maioria
mulheres, jovens e com formação superior diversificada, embora
predominantemente graduados em Administração. A atuação
concentra-se em atividades tradicionais da área: recrutamento,
seleção, treinamento e atividades do departamento de pessoal. Os
resultados também apontam que a pesquisa não faz parte do escopo
das atividades dos profissionais de RH. A atuação multiprofissional é
uma realidade e, principalmente, uma necessidade nas organizações,
visto que o gestor de RH trabalha em constante contato com os
gestores dos demais setores.
PALAVRAS-CHAVE: gestão de pessoas; formação; atividades

Bressan, F.;
PUC-CAMPINAS;
O estudo do comportamento do consumidor ajuda o profissional
de marketing a compreendê-lo e a responder ao grande desafio
de influenciar tanto a motivação quanto o comportamento do
consumidor pelo design e oferta de produtos ou serviços que venham
a atender às suas necessidades e desejos. O interesse em pesquisar
a relação entre a degustação de alimentos em supermercados e o a
decisão de compra e consumo advém da verificação do uso freqüente
desta estratégia como fator de influência no comportamento do
consumidor no ponto de venda e do interesse em saber como o
consumidor se posiciona em relação a ela, especialmente como uma
ferramenta para influenciar o seu processo decisório para a realização
da compra. Assim, o objetivo é apresentar o resultado de estudo
sobre a relação entre a degustação de alimentos nos supermercados,
uma estratégia de promoção de vendas, e o processo de decisão
de compra do consumidor. Seu objetivo principal foi a verificação
da opinião dos consumidores sobre a influência da degustação de
alimentos em seu processo decisório de compra no supermercado.
Para isso, contextualiza a estratégia de degustação de alimentos
dentro do composto de comunicação com os clientes e das estratégias
de promoção e apresenta o modelo do processo de decisão de
compra do consumidor. Os dados sobre as opiniões dos consumidores
foram coletados por meio de levantamento de base quantitativa com
o uso de questionário elaborado e validado com base no modelo do
processo de decisão de compra apresentado e que foi preenchido
pelos próprios pesquisados. Os resultados sugerem que a utilização
da degustação de alimentos em supermercados é uma estratégia de
promoção de vendas efetiva e, se bem planejada, exercerá influência
positiva na decisão de compra e consumo do alimento promovido
e pode se constituir numa eficiente ferramenta para produzir a
influência e os resultados planejados no processo de compra dos
consumidores, levando-os a desconsiderar a lealdade a uma dada
marca e, muitas vezes, a realizar sua compra por impulso e mesmo
sem planejamento.
PALAVRAS-CHAVE: Degustação de alimentos; Processo de Decisão de
Compra do consumidor; Comportamento do Consumidor
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CC16 - A DINÂMICA DA IDENTIDADE PROFISSIONAL EM EQUIPES
MULTIPROFISSIONAIS

CC17 - A EFICÁCIA DAS PRÁTICAS DE SUPORTE NA PROMOÇÃO DA
SATISFAÇÃO DO TRABALHADOR

Peixoto, L.S.A.; Gondim, S.M.G.;

Rodrigues, A.R.S; Oliveira, S.F.L;

UFBA;

FSG;

Tendo como pano de fundo a teoria da identidade social, o estudo
teve como objetivo investigar a dinâmica da identidade profissional
em três equipes multiprofissionais da área de saúde. Partiu-se da
premissa que duas identidades profissionais estão presentes na
atuação em equipes multiprofissionais: a do grupo de formação
acadêmica e a do grupo de trabalho. Uma equipe composta por
profissionais com formações acadêmicas distintas necessita construir
e manter uma identidade grupal que viabilize a articulação e
integração entre os diversos profissionais, garantindo, assim, a sua
efetiva atuação. O indivíduo, por sua vez, ao ingressar na equipe,
já tem uma identidade profissional adquirida durante o período de
formação acadêmica. Assim, partimos da suposição de que, para a
emergência da identidade do grupo de trabalho, a identidade do
grupo de formação deve ser disposta em segundo plano. A fim de
delimitar melhor esse fenômeno e compreender a dinâmica existente
entre a identidade do grupo de formação e a identidade construída
coletivamente na equipe multiprofissional, realizamos um estudo
de natureza qualitativa, no qual utilizamos, para a coleta de dados,
a técnica de grupos focais em instituições de diversas áreas, que
tinham, na composição de seus quadros, equipes multiprofissionais,
com representantes de, no mínimo, três categorias profissionais
distintas que atuavam com interdependência de atividades há,
no mínimo, um ano. Para a análise dos grupos focais foi utilizada a
técnica de análise de conteúdo temática, identificando as estruturas
argumentativas elaboradas pelo grupo a partir da reflexão sobre suas
práticas laborais e interações sociais na equipe. Concluiu-se que as
duas identidades, a de grupo de formação e a do grupo de trabalho,
apresentam-se como complementares nas equipes multiprofissionais.
Não foram identificados sinais de que a percepção de eficácia da
atuação da equipe multiprofissional esteja relacionada à saliência
da identidade de grupo de trabalho, deixando em segundo plano
a identidade do grupo profissional de formação. Parece existir um
movimento dialético constante entre tais identidades, e a saliência
de uma delas depende de fatores (contextuais, grupais ou individuais)
e características próprias da equipe (histórico de constituição,
objetivos, valores, rotinas, metodologias de trabalho e características
dos membros), presentes na convivência grupal em contexto laboral.
As discussões propostas nesta investigação podem contribuir para
reflexões acerca da dinâmica das identidades sociais em equipes
multiprofissionais, tendo como substrato teórico orientador a teoria
da identidade social, além de subsidiar a construção de instrumentos
de avaliação e ações para o desenvolvimento dessas equipes.

No atual contexto organizacional, onde o tempo é escasso e os recursos
são restritos, a contribuição das pessoas é de suma importância.
Cientes disso, as organizações estão cada vez mais investindo em
formas de garantir satisfação a seus trabalhadores para que esses
retribuam com mais eficiência e envolvimento com o trabalho.
Além disso, contribuindo para satisfação de seus trabalhadores, as
organizações estarão também auxiliando no desenvolvimento do
bem estar e da saúde física e mental, corroborando com as iniciativas
contemporâneas da sociedade. Nessa perspectiva, identificar e
verificar se as práticas de suporte são eficazes na promoção e
manutenção da satisfação de seus trabalhadores, é imprescindível.
Assim sendo, esse é o principal objetivo da presente pesquisa que foi
realizada em uma empresa moveleira em Caxias do Sul. A pesquisa
em questão é de caráter exploratório, em uma abordagem qualiquanti. Na abordagem qualitativa, a amostra foi não probabilística
por julgamento e composta exclusivamente pela Gestora de RH. A
mesma respondeu a uma entrevista semi-estruturada, quando foram
mapeadas as práticas de suporte oferecidas. Os dados foram anotados
e analisados utilizando a técnica de análise de conteúdo. Tratandose da abordagem quantitativa, foram aplicados aos trabalhadores
das empresas, os seguintes instrumentos: Escala de Satisfação no
Trabalho – EST (Siqueira, 1995), Escala de Percepção de Suporte Social
no Trabalho – EPSST (Gomide Jr.; Guimarães; Damásio, 2004), Escala
de Percepção de Suporte Organizacional – EPSO (Siqueira, 1995) e
um instrumento composto por um questionário sociodemográfico.
A amostra probabilística foi composta por 100% dos trabalhadores
da empresa, somando no momento, um total de 110 funcionários.
Quanto ao referencial teórico, a pesquisa foi assentada sob o
prisma da abordagem multidimensional de Siqueira (1995). Através
dos resultados, identificou-se que os trabalhadores concordam,
relativamente, com as práticas de suporte oferecidas pela organização,
revelando uma percepção, em maior parte, positiva quanto a estas.
Porém, o suporte informacional e o suporte emocional foram
apontados como menos satisfatórios. Foi sinalizado que o salário e
as promoções são os fatores que menos satisfazem, enquanto chefia,
natureza do trabalho e colegas são os maiores geradores de satisfação
dos trabalhadores. Desta forma, as práticas de suporte oferecidas não
estão sendo integralmente eficazes na promoção e/ou manutenção
da satisfação dos trabalhadores da empresa pesquisada.
PALAVRAS-CHAVE: Satisfação no trabalho; Suporte Social; Suporte
Organizacional

PALAVRAS-CHAVE: identidade profissional; equipes multiprofissionais;
grupo focal
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CC18 - A INFLUÊNCIA DA CULTURA ORGANIZACIONAL SOBRE OS
NÍVEIS DE ESTRESSE DOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM DE UM
HOSPITAL DA CIDADE DE PARNAÍBA–PI

Bonatti, CL; Puente-Palacios, KE; Severino, AF;

Feitosa, CMMC; Belo, RP; Lopes, PO; Lima, TO;

Universidade de Brasília;

UFPI;
O estudo sobre estresse no trabalho é um tema que vem sendo
realizado pela comunidade acadêmica nos últimos anos. De acordo
com Paschoal e Tamayo (2004), uma razão para o aumento de
pesquisas sobre este assunto deve-se ao impacto negativo do
estresse ocupacional na saúde e no bem-estar dos empregados
e, conseqüentemente, no funcionamento e na efetividade das
organizações. A Cultura Organizacional é constituída por valores
e práticas do dia-a-dia que podem ser percebidos ou não pelos
funcionários. Partindo disso, o presente estudo buscou relacionar
os temas Cultura Organizacional e Estresse, almejando-se, assim,
alcançar o entendimento dos possíveis fatores que possam
comprometer a saúde mental e, assim, desencadear ou intensificar o
estresse no ambiente de trabalho. Para isso, este estudo foi realizado
em uma instituição hospitalar de caráter público, de médio porte,
localizada na cidade de Parnaíba – PI, com o objetivo de analisar
a influência da cultura organizacional sobre os níveis de estresse
dos técnicos em enfermagem do referido hospital. A metodologia
adotada foi a pesquisa qualitativa. Participaram do estudo 14 Técnicos
em Enfermagem, sendo 88,5% mulheres, com idades variando entre
19 e 58 anos, que responderam a uma Entrevista Semi-Estruturada e
a um conjunto de Perguntas Sócio- Demográficas/Ocupacional. Para
a análise dos dados realizou-se a Análise de Conteúdo proposta por
Bardin (2004). Por meio dos dados coletados foi possível verificar
vários tipos de subculturas dentro de uma cultura padrão do próprio
hospital, isto é, cada setor apresentou diferentes visões da instituição.
Além disso, foi apresentado que as condições gerais de trabalho não
são das melhores, o que exerce forte influência sobre os fatores
geradores de estresse. Dessa forma, constatou-se que a cultura da
instituição influencia nos níveis de estresse da população pesquisada,
aspecto que ficou verificado quando os sujeitos falaram acerca dos
problemas enfrentados desde a execução de suas funções (falta
de: materiais, equipamentos e funcionários) até mesmo a aspectos
relacionados a administração da organização como: a valorização do
funcionário, a falta de incentivo, a ausência de reunião, entre outros.
Por outro lado, os valores e as práticas da organização pouco são
percebidos pelos Técnicos em Enfermagem. Todavia pesquisas futuras
podem ser realizadas com o intuito de possibilitar maior abrangência
para os resultados da pesquisa neste contexto especifico.

O clima organizacional compõe uma área clássica de pesquisa em
Psicologia Organizacional e do Trabalho. Recentemente, com o
crescente interesse acerca do compartilhamento de cognições, temse evidenciado o papel central da similaridade das percepções de
clima sobre a efetividade de equipes. Essa similaridade é chamada de
força do clima e é estudada em diversos papéis. Dentre eles, os mais
comumente focados são: linear, moderador e curvilinear. O presente
estudo teve caráter exploratório e visou testar o poder explicativo
desses três papéis desempenhados pela força do clima frente à
efetividade de equipes. Especificamente, o objetivo foi verificar
o papel que a força do clima assume em relação ao absenteísmo,
adotado como critério distal de efetividade. Para isso, utilizou-se uma
amostra de dados oriunda de fonte secundária e que foi composta
por: a) resultados de uma pesquisa de clima, realizada em 2009 e que
possui quatro fatores nessa amostra (Relacionamento com a chefia;
Equidade e Justiça; Relacionamento com os colegas; Natureza das
tarefas); b) taxas de absenteísmo, por equipes, mensuradas após
três e doze meses do diagnóstico do clima. A análise foi feita no
nível de equipes, que foram compostas de acordo com a estrutura
funcional existente na organização. Os dados acerca da pesquisa de
clima organizacional são relativos a 24.219 indivíduos, divididos em
2.071 equipes. A testagem dos modelos de pesquisa foi realizada
por meio de regressões. Na investigação do papel linear foram
encontrados resultados significativos (p<0,05) para o fator “Equidade
e Justiça”, sendo que o tamanho do efeito para essa variável, após ter
controlado o efeito do clima, foi de ΔR=0,06. Para o papel moderador,
nesse mesmo fator, foi encontrada uma relação de significância
marginal, com R=0,037 e p=0,063. Apesar de não ter sido hipotetizada
anteriormente, durante as análises foi encontrada uma relação de
mediação da Força do Clima na relação entre Clima e Absenteísmo
para o fator “Relacionamento com os colegas” Não houve resultados
significativos ao se investigar a relação curvilinear. Os resultados, esta
forma, evidenciam que as interpretações compartilhadas a respeito
do clima estão associadas de diversas maneira a comportamentos
de absenteísmo observados na organização. Portanto, este estudo
contribui para a compreensão do papel do clima como uma cognição
compartilhada; apresenta a variável força do clima como construto
central, além de enfatizar cuidados metodológicos necessários para
alinhamento entre teoria e análise dos dados em estudos realizados
no nível de equipe e que utilizam dados coletados no nível individual.

PALAVRAS-CHAVE: cultura organizacional; estresse; técnicos em
enfermagem

PALAVRAS-CHAVE: Força do Clima Organizacional; Absenteísmo;
Cognições compartilhadas
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CC20 - A INFLUÊNCIA DAS PERCEPÇÕES DE JUSTIÇA ORGANIZACIONAL
SOBRE O BEM-ESTAR LABORAL DE TRABALHADORES DO VAREJO
Masagão, Verônica;

CC21 - A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIVERSIDADE PÚBLICA
Silva, JA; Nascimento TA; Ribeiro FC; Figueiredo JC;
Universidade Federal Fluminense;

UNIVERSO;
Os estudos sobre justiça organizacional focalizam-se nas percepções
individuais acerca do grau de justiça subjacente às trocas econômicas
e sociais que os empregados mantêm com sua organização e vêm
sendo orientados por três grandes eixos: justiça distributiva, justiça
processual e justiça interacional. A justiça distributiva refere-se
aos resultados das comparações entre os esforços e os resultados
auferidos pelo próprio indivíduo e por outras pessoas que lhe servem
de referência. A justiça processual vincula-se aos procedimentos
adotados pela organização ao alocar recompensas, bem como ao
grau em que os empregados participam de tal processo. A justiça
interacional associa-se à qualidade do tratamento interpessoal
recebido pelo empregado durante a aplicação dos procedimentos
e se desdobra em dois diferentes aspectos: a justiça interpessoal e
a justiça informacional. A justiça interpessoal tipifica o grau em que
os gestores tratam de maneira digna e respeitosa os empregados
envolvidos nas decisões distributivas e procedimentos por eles
adotados. A justiça informacional diz respeito à extensão com que
os gestores fornecem aos empregados informações e explicações
sobre tais decisões e procedimentos. Os achados empíricos têm
evidenciado que as percepções do grau de justiça praticado pela
organização exercem influência positiva no bem-estar laboral, isto é,
nos vínculos positivos que o empregado estabelece com seu trabalho,
entre os quais merece destaque a satisfação no trabalho. No entanto,
as investigações com este foco entre os trabalhadores do varejo
ainda são incipientes, em que pese o fato de tal categoria profissional
exercer papel fundamental no cenário atual da economia brasileira.
Nesse sentido, o presente trabalho objetivou investigar o impacto das
percepções de justiça organizacional sobre a satisfação no trabalho,
em uma amostra composta por 454 profissionais do setor varejista
de vestuário. Os resultados da análise de regressão múltipla linear
evidenciaram que o modelo final obtido explicou 36% da variância da
variável critério, com as percepções de justiça processual, distributiva
e interpessoal se destacando como preditores positivo de satisfação
no trabalho. Concluiu-se, assim, que as organizações que adotam
práticas de gestão apoiadas em relações de trocas mais justas
apresentam maior probabilidade de contarem com empregados mais
satisfeitos com seu trabalho. As implicações de tais resultados para a
adoção de medidas destinadas a promover o bem-estar laboral dos
empregados do comércio varejista são discutidas.
PALAVRAS-CHAVE: percepções de justiça; satisfação no trabalho;
comércio varejista

O presente resumo apresenta os principais resultados obtidos pelo
projeto de Desenvolvimento dos colaboradores do Centro de Estudos
Gerais da UFF. O projeto inclui uma pesquisa de satisfação dos usuários
na prestação de serviços das secretarias das Unidades que compõem
o Centro e, ainda, uma pesquisa de clima organizacional com o intuito
de identificar, no local de trabalho, os principais elementos que
estariam interferindo na qualidade dos serviços prestados na visão
dos servidores técnico-administrativos. Busca-se trabalhar com os
conceitos de prestação de serviços, qualidade e participação como
forma de elucidar seus limites e possibilidades quando testados na
realidade do serviço público. Problematiza-se o discurso hegemônico
presente nas teorias organizacionais, que indica a necessidade do
desenvolvimento de fatores ligados à qualidade na prestação de
serviços como um dos fatores decisivos para a sobrevivência dos
sistemas na atual conjuntura. Discute-se, durante a implementação
do projeto, os efeitos gerados por este discurso e a prática decorrente,
na vida dos trabalhadores. São apontadas as contradições inerentes a
um cenário político onde se apresentam processualidades múltiplas,
tornando-se necessário trabalhar dialeticamente as informações
obtidas, como forma de não se reproduzir uma visão reducionista e
mecanicista de tal discurso quando submetidos à realidade do serviço
público. Podemos destacar, no processo de coleta de dados, o alto grau
de cooperação de parte dos usuários, quando solicitados a opinarem
sobre os elementos da pesquisa. Os dados apurados e analisados são
apresentados e debatidos em reuniões com os servidores e a direção
da unidade visando maior comprometimento e participação, e só
então são definidos os subprojetos que deverão ser implementados.
Os resultados obtidos nas unidades pesquisadas até o momento
comprovam a hipótese de boa aceitação dos serviços prestados,
revelam questões a serem desenvolvidas como o atendimento ao
telefone e internet, e indica sugestões relativas a maior capacitação
dos servidores no atendimento aos usuários. As principais conclusões
extraídas da análise dos resultados não diferem substancialmente dos
problemas identificados na prestação de serviços na iniciativa privada.
As premissas teóricas e metodológicas do projeto visam a melhoria da
prestação de serviços nos órgãos públicos, diante do ataque que têm
sofrido dos que querem seu sucateamento. Busca-se assim auxiliar
os que se colocam na defesa da universidade pública, gratuita, de
qualidade e socialmente referenciada.
PALAVRAS-CHAVE: Atendimento; Serviço público; Desenvolvimento
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Pacheco, Ana Raquel Fontenele; Trindade, CFS; Rodrigues, FK;
Pacheco KS; Ferras, RGMF; Moura, RMP; Forte, Renata Laís Rodrigues
dos Santos;
FSA;

CC23 - A VIVÊNCIA E PERCEPÇÃO DOS SELECIONADORES FRENTE
A ESTRATÉGIAS ADOTADAS POR CANDIDATOS EM DINÂMICA DE
GRUPO
Isabella Nabuco1; Simone Miranda Chaves2;
Faculdade de Tecnologia e Ciências;
Centro Universitário Jorge Amado;

1
2

A sociedade está em constante mudança e para que as organizações
possam se adaptar, é necessário flexibilidade e inovação para avaliar,
gerir e criar condições que melhorem os processos. Diante desse
cenário surge uma nova forma de gestão de pessoas, as equipes. O
objetivo deste trabalho é diferenciar equipe de grupo, identificar as
suas vantagens para a organização, discorrer sobre a importância do
diálogo para o desenvolvimento do trabalho em equipe, relacionar
comunicação clara à eficiência e investigar as conseqüências do
diálogo para o sucesso da equipe. O trabalho foi realizado através de
pesquisa bibliográfica feita de modo exploratório sobre a temática,
com base nos estudos de Robbins, Katzenbach, Zanelli e Zinder.
Enquanto no trabalho em grupo existe um líder, e cada membro tem
suas metas, objetivos, funções e responsabilidades individuais sobre o
sucesso ou fracasso das tarefas, a equipe possui apenas um objetivo,
uma meta, e uma tarefa onde a responsabilidade é da equipe inteira,
e não apenas de um indivíduo. A comunicação então, se mostra
como a base da equipe e quanto mais interdependente ela for, mais
importante o diálogo constante será para que os membros saibam
exatamente qual o seu objetivo, e assim, não ocorra o desperdício
de energia durante a sua realização e os resultados possam ser
otimizados. Verificou-se que o diálogo é o ponto de partida para se
iniciar, desenvolver e completar qualquer atividade com alto índice
de eficiência e qualidade. É também através dela que se torna
possível identificar maneiras que possam melhorar a forma como o
trabalho está sendo feito e conseqüentemente potencializar a sua
eficiência. A falta de comunicação aparece como o principal fator
que leva as equipes a falharem, pois ela está intimamente ligada a
problemas comuns, como falta de confiança, medo do conflito, falta
de comprometimento, hábito de evitar responsabilidades e falta de
atenção aos resultados. Nota-se que o diálogo é a essência de uma
equipe e é ela que vai diferenciar a equipe eficaz, da equipe que
apresenta resultados nulos.

Este estudo buscou investigar o uso de gerenciamento de impressão
pelos candidatos de processos seletivos durante as dinâmicas de grupo,
tendo como base as vivências e percepções dos psicólogos. Além
de focalizar nas evidências encontradas nos relatos dos psicólogos
selecionadores, visa identificar, também, as estratégias e táticas
adotadas pelos candidatos e correlacionar com fontes documentais
que de alguma forma os orienta para enfrentar a dinâmica de grupo.
Os dados foram coletados através de entrevistas individuais com 20
(vinte) psicólogos, em Salvador, Bahia, que possuem experiência na
área de recrutamento e seleção e que usaram a dinâmica de grupo
como parte desse processo. Os resultados indicaram que os psicólogos
já passaram pela experiência de gerenciamento de impressão, mesmo
que não possuam conhecimento sobre o assunto. Percebe-se, ainda,
uma relação entre as vivências dos psicólogos e as fontes documentais
que visam preparar o candidato a enfrentar uma dinâmica de grupo. Os
achados da pesquisa permitiram concluir que o conhecimento sobre
o gerenciamento de impressão pode auxiliar o psicólogo na seleção e
avaliação do candidato que se adéque ao cargo pretendido e que os
candidatos buscam por informações que orientem a enfrentarem um
processo de dinâmica de grupo, já que os comportamentos, atitudes
e condutas por eles evidenciadas nos processos seletivos possuem
similaridades com condutas preconizadas pelas fontes documentais.
PALAVRAS-CHAVE: Gerenciamento de impressão. Recrutamento e
seleção. Dinâmica de grupo.

PALAVRAS-CHAVE: Diálogo na Organização; Psicologia Organizacional;
Comunicação Eficiente
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CC24 - ANÁLISE DA ATIVIDADE LABORAL EM GRÁFICA VINCULADA À
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL

CC25 - ANÁLISE DA ATIVIDADE LABORAL NO DEPARTAMENTO DE
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Souza, KO; Pinheiro, FPHA; Gomes, VO; Morais, TN; Sampaio, CRFD;

Gomes, V. de O.; Pinheiro, F. P. H. A.; Sampaio, C. R. de F. D;
Moita, D. S.; Oliveira, R. A. B.;

UFC;
O trabalho apresenta resultados preliminares de uma pesquisa-ação
realizada em uma Gráfica vinculada a órgão da Administração Pública
Federal brasileira, cujo objetivo é compreender como se constitui a
atividade laboral realizada na instituição. Tal investigação é relevante,
na medida em que a atual Política de Atenção à Saúde e Segurança do
Trabalho do Servidor Público Federal preconiza, dentre outros aspectos,
ações de promoção à saúde e incentiva pesquisas na área. Tomandose por base as discussões no campo da Saúde do Trabalhador, são
pressupostos pertinentes ao estudo: a centralidade do trabalho para
a condição humana; a participação dos trabalhadores na construção
de conhecimento e na elaboração de ações transformadoras dos
ambientes de trabalho; e a determinação histórico-social da produção
de saúde/adoecimento relacionada à atividade laboral. A investigação
se desenvolve em duas etapas e pretende compreender como se
constitui a atividade laboral realizada na instituição. A partir das
análises realizadas, intenta-se suscitar transformações nos contextos
de trabalho. A primeira fase aqui relatada objetivou construir
descrições e análises sobre o contexto e os processos de trabalho.
Situada no campo da Saúde do Trabalhador, o estudo tem como
referenciais teóricos a Clínica da Atividade, a Sociologia do Trabalho
e a Ergonomia Francófona. Participaram da pesquisa funcionários
terceirizados e servidores públicos. Procedimentos e instrumentos
quali-quantitativos foram utilizados para a construção dos dados,
a saber: análises documentais, entrevistas semi-estruturadas,
observações e Inventário sobre Trabalho e Riscos de Adoecimento.
A análise dos dados foi feita por meio de estatística descritiva
e análise de conteúdo construtivo-interpretativa. Os resultados
apontam avaliações positivas referentes aos aspectos estruturais do
ambiente de trabalho, ao processo produtivo e às repercussões do
trabalho para a saúde. No entanto, riscos na manipulação de alguns
instrumentos; aspectos que comportam às relações hierárquicas,
como o distanciamento entre as tarefas de gerência e de produção;
a pressão e a cobrança exigida; e o custo cognitivo no trabalho são
avaliados negativamente.
PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa-ação; Gráfica; Saúde do Trabalhador

UFC;
O presente trabalho apresenta resultados de uma pesquisa-ação
realizada junto aos trabalhadores do setor de Recursos Humanos
de uma Instituição da Administração Pública Federal. Analisa-se
o contexto de trabalho a fim de possibilitar transformações que
favoreçam à saúde dos trabalhadores. A investigação possui caráter
multidisciplinar uma vez que abrange as áreas de Psicologia do
Trabalho e Serviço Social do Trabalho. Os aportes teóricos envolvidos
se situam, respectivamente, no âmbito da Clínica da Atividade e da
Sociologia do Trabalho. A metodologia utilizada para a coleta de
dados inclui o Inventário sobre Trabalho e Riscos de Adoecimento,
observações, entrevistas e grupo focal, dirigidos tanto para os
trabalhadores quanto para os gestores. A metodologia utilizada
baseia-se nas seguintes etapas: 1) inicialmente é realizado um
diagnóstico dos contextos de trabalho analisados, com base em três
instrumentais: o Inventário sobre Trabalho e Riscos de Adoecimento
(ITRA), as entrevistas semi-estruturadas e as observações livres; 2)
após esta fase, os dados obtidos são discutidos com os trabalhadores
em grupos focais; 3) e no decorrer destas discussões, são elaboradas
sugestões para a melhoria dos processos de trabalho e 4) por fim,
as propostas são debatidas com os gestores responsáveis para que,
após negociação, sejam implementadas. Os procedimentos de
análise empregados foram: análise estatística descritiva e análise de
conteúdo de cunho construtivo-interpretativo. Houve neste processo
o engajamento de 15 trabalhadores no total. Os dados coletados
revelam situações preocupantes no que tange à comunicação entre
subordinados e chefias, ao compartilhamento de informações, bem
como a não-participação dos trabalhadores nos processos decisórios.
No que tangem às sugestões, é destacada a criação de encontros
sistemáticos entre os setores do Departamento para a troca de
informações e necessidade de melhoria nas condições de trabalho no
que diz respeito ao mobiliário e ao uso de computadores. Conclui-se
que o cuidado com a saúde do trabalhador deve ser priorizado pela
instituição, promovendo uma repercussão positiva para a qualidade
de vida laboral dos participantes.
PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa-ação; Saúde do Trabalhador; Promoção
à Saúde
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CC26 - ANÁLISE DE DIFERENTES AMBIENTES DE TRABALHO EM
FUNÇÃO DOS ESTILOS INTERPESSOAIS DE SEUS MEMBROS.
Brito, FS; Magalhães, MO;

CC27 - APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL DURANTE O
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA
BRASILEIRA
Santos, J. L. S.; Steil, A. V.;

UFBA;
Este estudo buscou caracterizar ambientes de trabalho considerando
os estilos interpessoais de seus membros. Os estilos interpessoais são
estratégias comportamentais utilizadas pelos indivíduos para obter
aceitação e status social. O sucesso interpessoal do indivíduo na busca
por ser aceito e reconhecido no seu ambiente de trabalho depende
da congruência entre sua personalidade e o ambiente social que ele
está inserido. Estudos sobre personalidade têm experienciado um
renascimento no âmbito organizacional, e muitos têm evidenciado
a importância de caracteristicas da personalidade para prever
resultados ocupacionais. As características dos ambientes de trabalho
mudam de acordo com a predominância de determinados estilos
de personalidade que formam culturas peculiares de convivência
e solução de problemas. A compreensão de que a personalidade
contribui para a caracterização dos ambientes de trabalho é
importante, pois pode auxiliar na construção de parâmetros de
atração, seleção e retenção de talentos nas organizações de trabalho.
Desse modo, o objetivo deste estudo foi caracterizar ambientes de
trabalho em relação aos estilos interpessoais de seus membros
e analisar diferenças entre eles. A amostra foi composta por 172
trabalhadores distribuídos em seis equipes, cada uma alocada em
diferentes empresas dos seguintes ramos: a) administração de
serviços médicos e hospitalares (n=24); b) distribuição e revenda de
produtos (n=15); c) marketing de um jornal (n=26); d) serviços de
registro de empresas mercantis (n=20); e) fabricação de aparelhos
de ginástica (n=36); f) atendimento especializado para pessoas com
deficiência (n=51). Os participantes preencheram o Inventário ESEI
– Escalas de Estilos Interpessoais e questões sócio-demográficas.
Os dados sócio-demográficos e os escores das dimensões de estilos
interpessoais foram examinados por estatísticas descritivas para cada
equipe, e a comparação das médias de estilos interpessoais entre as
equipes foi realizada através da análise de variância. Os resultados
apontaram diferenças significativas nas médias das dimensões de
estilos interpessoais entre as equipes, condizentes com as atividades
e demandas de interação social de cada ambiente de trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Ambientes Ocupacionais; Estilos Interpessoais;
Avaliação psicológica

UFSC;
Estudiosos argumentam que as universidades federais brasileiras
consideram o planejamento uma obrigação exigida pelo governo
e desconhecem os seus benefícios, especialmente o aprendizado
potencial que ocorre. O objetivo desse trabalho é analisar o processo
de aprendizagem organizacional durante o planejamento estratégico
em uma universidade pública brasileira. A lente conceitual utilizada
foi o framework dos 4I de aprendizagem organizacional desenvolvido
por Crossan, Lane e White. Os 4I, intuição, interpretação, integração e
institucionalização, são processos cognitivos e sociais de aprendizagem
que ocorrem nos níveis individual, grupal e organizacional. Realizouse, em 2008, um estudo de caso numa universidade federal. Foram
conduzidas entrevistas semi-estruturadas com a reitora e 21
gestores e técnicos, as quais foram gravadas e transcritas. Os dados
foram organizados em duas categorias: descrição do processo de
planejamento estratégico e identificação da existência de cada um dos
4I. Os resultados apontaram que o processo de intuição aconteceu a
partir de ideias para resolver um problema associado ao modo como as
atividades eram desenvolvidas ou problemas de gestão, como falta de
informações para elaborar relatórios solicitados pelo governo federal.
O processo de interpretação dessas ideias aconteceu à medida que
as pessoas utilizavam seus mapas cognitivos e linguagem (verbal e
não verbal) para explicar as idéias ao seu grupo. Isso ocorreu em dois
espaços formais: reuniões periódicas dos técnicos administrativos e
reuniões dos pró-reitores. O processo de integração ocorreu quando
esses grupos desenvolveram um entendimento compartilhado
sobre uma ideia anteriormente apresentada e/ou decidiram colocála em prática no âmbito do grupo. Quando as aprendizagens
foram incorporadas na universidade aconteceu o processo de
institucionalização, uma vez que foram criados novos procedimentos
administrativos, modificação e eliminação de procedimentos já
existentes, assim como a implantação de um novo sistema de
informação, oriundo da idéia de um dos coordenadores. Por meio
desses resultados foi possível concluir que durante o planejamento
estratégico na organização estudada ocorreram processos de
aprendizagem nos níveis individual, grupal e organizacional. Concluiuse, também, que nem tudo o que foi aprendido pelas pessoas e
pelos grupos foi incorporado pela universidade. Os entrevistados
apontaram algumas dificuldades que explicam esse fato, as quais
envolvem aspectos políticos. Esse trabalho abre caminhos para
futuras pesquisas que investiguem os aspectos políticos envolvidos
na aprendizagem organizacional e contribui para a compreensão
dos processos de aprendizado que ocorrem na implementação do
planejamento estratégico.
PALAVRAS-CHAVE: aprendizagem
estratégico; aprendizagem
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CC28 - AS INTERAÇÕES COMO COMPORTAMENTOS DIFERENCIAIS
DE GESTORES DE EMPRESAS CONSIDERADAS MELHORES PARA SE
TRABALHAR EM 2009 NO RS

CC29 - AS RELAÇÕES ENTRE PERCEPÇÃO DE TRABALHADORES SOBRE
A ORGANIZAÇÃO E ESTABELECIMENTO DE COMPROMETIMENTO,
ENTRINCHEIRAMENTO E CONSENTIMENTO ORGANIZACIONAL

Marcon, S.R.A1; Dorion. E1; Mattia, A.1; Madalozzo, M. M1; Kana, l. A2;

Moscon, DCB; Aguiar, CVN; Janissek de Souza, J;

UCS;
UNIPLAC;

UFBA;

1
2

Os gestores em seu cotidiano de trabalho manifestam diferentes
comportamentos para desempenhar adequadamente sua função.
Um dos comportamentos necessários é o de interagir. Entende-se
interação social como uma ação social, mutuamente orientada, de
dois ou mais indivíduos em contato. Os contatos sociais e a interação
constituem, portanto, condições indispensáveis à associação
humana. Os individuos se socializam por meio dos contatos e da
interação social, que pode ocorrer entre uma pessoa e outra, entre
uma pessoa e um grupo ou entre um grupo e outro. A forma que
uma interação social assume, chama-se relação social. Estas relações
sociais também permeiam os processos de gestão e se constituem
em instrumentos de efetivação destas práticas. Para compreender
mais profundamente tais comportamentos, apresenta-se, neste
estudo, uma parcela dos resultados obtidos na pesquisa que procurou
identificar que comportamentos caracterizam o trabalho dos gestores
de duas empresas de pequeno porte do estado do Rio Grande do Sul,
consideradas as melhores empresas para se trabalhar, no ano de 2009,
de acordo com pesquisa apresentada pela Revista Exame e conduzida
pela consultoria Greate Place to Work. O estudo foi realizado com
vinte e dois gestores de nível intermediário, todos eles no cargo há,
no mínimo, seis meses e foi possível verificar, por meio de entrevistas
com roteiro estruturado, que há uma concordância entre eles quanto
a necessidade de interagir com diferentes profissionais, no seu
trabalho, desde o diretor geral até o nível operacional, diariamente,
A interação ocorre por meio de processos de comunicação, tanto oral
como escrita, que é necessária quando há delegação de poderes,
orientações de trabalho, controle do que está sendo realizado e
também para realizar planejamentos com os demais profissionais e
informar o que já foi planejado em níveis hierárquicos superiores.
Como considerações finais, conclui-se que este grupo de gestores
pesquisados, apresentam o comportamento de associação humana
de maneira natural, valorizando este fazer como algo importante
para obterem resultados positivos com o trabalho de gestão, o que
contribui para as empresas serem consideradas entre as melhores
para se trabalhar.
PALAVRAS-CHAVE: Interação; gestao; comportamentos

Na busca de limites conceituais e empíricos mais bem delimitados
dos diversos tipos de vínculos que os trabalhadores estabelecem
com as suas organizações empregadoras, diversos estudos têm sido
conduzidos de forma mais recente no sentido de diferenciação dos
conceitos de comprometimento (vínculo afetivo), consentimento
(vínculo normativo) e entrincheiramento (vínculo instrumental).
Nesse sentido, foi desenvolvido um estudo que obteve um banco
de 994 questionários aplicados entre empregados de organizações
com características diversas, onde foram validados instrumentos
diferenciados para cada um desses três conceitos, além de variáveis
de caracterização da amostra e perguntas que visam compreender a
percepção dos participantes acerca do seu ambiente de trabalho, das
políticas de gestão de pessoas da organização e do estilo da sua chefia
imediata. O presente trabalho teve como objetivo analisar as relações
entre as percepções dos trabalhadores sobre a sua organização
empregadora e os vínculos de comprometimento, entrincheiramento e
consentimento. Para tanto foi construído e submetido a teste empírico
um modelo explicativo de antecedentes de tais vínculos buscando
identificar a contribuição de variáveis relativas à percepção sobre
a organização na diferenciação desses vínculos dos trabalhadores.
Para a análise, foram conduzidas análises descritivas, correlações
de Pearson e regressão linear (método Enter). Os resultados
apontam que a variável que se correlaciona mais fortemente com
os três vínculos é a percepção de suporte organizacional. No caso
do comprometimento e do entrincheiramento, os itens que tratam
sobre a percepção acerca da chefia foram os terceiros em ordem de
força. Entretanto, é importante salientar que não são efetivamente o
suporte ou as políticas organizacionais que estão sendo avaliadas, e
sim o modo como os empregados a percebem. Tal modo de perceber,
por sua vez, é bastante influenciado pela qualidade do relacionamento
que esse empregado estabelece com o seu gestor, já que ele
atua como um transmissor e um representante da organização.O
conjunto de variáveis independentes inseridas no modelo explicou
48,9% do comprometimento, 36,6% do consentimento e 22,3% do
entrincheiramento.
PALAVRAS-CHAVE: Vínculos com a organização; Percepção de
trabalhadores; Comprometimento organizacional
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O presente trabalho tem por objetivo fazer um levantamento acerca
das representações sociais dos servidores de uma instituição de ensino
superior pública do município de Parnaíba-PI a respeito do conceito
de Ética no trabalho, sendo este um tema sempre atual e recorrente
nos vários âmbitos laborais. Através de um comparativo entre as
concepções dos servidores de diferentes níveis de escolaridade (nível
médio, e nível superior) a pesquisa segue a metodologia qualitativa
partindo da premissa proposta por Richardson (1999, p. 80) de que
“os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem
descrever a complexidade de determinado problema, analisar a
interação de certas variáveis, compreender e classificar processos
dinâmicos vividos por grupos sociais”, assim como apresenta natureza
descritiva, ao observar as características das representações sociais
dos profissionais pesquisados. A amostra foi constituída de vinte e
sete servidores da instituição em questão, sendo dez professores,
sete técnicos administrativos e dez funcionários de serviços gerais,
lembrando que todos os servidores de serviços gerais tinham ensino
médio completo e os demais servidores tinham nível superior
completo, alguns também com pós-graduação. Os instrumentos de
coleta de dados utilizados foram: uma entrevista semi-estruturada;
um questionário que seguia o modelo da associação livre de palavras,
e que contemplava três palavras-estímulo, a saber: Ética, Conduta Ética
e Serviço Público, e um questionário sócio-demográfico. A análise dos
dados se deu através da Análise de Conteúdo de Bardin. Observouse que dentre os distintos níveis de escolaridade, o conceito de Ética
se estrutura de forma reducionista e ao mesmo tempo similar para
todos os níveis de escolaridade: atribui-se o conceito de Ética à noção
restrita de moral e de respeito, demonstrando uma deficiência no
campo discursivo e na ação de disseminação do conhecimento sobre
a temática, tanto em meio aos profissionais de nível de escolaridade
ensino médio, como nos profissionais de nível superior. Por tudo isso
é válido destacar a importância de estudos acerca do tema para que
ocorra a fomentação de campos abertos a essa reflexão crítica em que
a Ética repousa.

Introdução:A clínica psicanalítica não muda, ela se transforma, e isso
é um excelente sinal de que a Psicanálise continua se reinventando ao
redor do real (Tizio, 2007). A primeira clinica de Lacan está ancorada
na tríade: recalque, forclusão e denegação ou neurose, perversão e
psicose em Freud. A segunda clínica de Lacan não está bem delimitada
nos seus seminários, mas há um consenso entre os psicanalistas que
o Seminário XX, Mais ainda... é o divisor de águas do primeiro para
o segundo ensino, quando o conceito de clínica muda de estrutura
fundante para o de nó (Tizio, 2009). Essa é uma clinica “furada” e
portanto passível do sujeito inventar soluções singulares para lidar
com o sofrimento psíquico. Objetivos: Construir um instrumento
teórico-metodológico, com base nos operadores da segunda clínica
de Jacques Lacan, para análise-síntese de narrativas provenientes de
pesquisa de campo em situação de trabalho. Desenho Metodológico
Foram realizadas 08 (oito) entrevistas com jovens participantes de
programas trainees, com foco na formação de futuros gestores em
03 (três) empresas familiares pernambucanas. A análise dos dados
trabalhou sobre três perspectivas: I) A operação-redução (repetição)
feita com base no quadro narrativo dos participantes sobre sua
experiência na travessia do lugar de trainee para gerente. II) A
operação-redução (convergência) foi feita sobre o quadro narrativo
dos participantes do qual busca-se detectar os enunciados das
narrativas que convergem para um enunciado guia da experiência
de cada sujeito. III) A operação-redução (evitação) revela o que fica
subtraído na narrativa. Resultado e Discussão dos Dados : Em todos os
casos, os jovens analisados apresentaram características das figuras
subjetivas encontradas nos workaholic; superespecialista, ou seja,
uma marca identitária a partir de um significante; a obsessivo por
resultado, traço mais observado nesse grupo de trainees, e finalmente
o carismático, que tem como marca identitária os relacionamentos
interpessoais como estratégia pessoal na busca do reconhecimento.
Conclusão: Concluímos então que apenas dois trainees demonstraram
uma relação de adição ao trabalho. Os demais apresentaram queixas
pontuais sobre o mal estar advindo do programa. Os aspectos
mais relevantes foram os de perceber que os trainees se engajam
subjetivamente na função de gerentes e gozam desse lugar, e da
importância da figura do cuidador na facilitação desse processo e
redução do mal-estar, pois ele acolhe a angústia, reconhece os avanços
no programa e interpela os conflitos e dificuldades. O instrumento
mostrou-se eficaz na análise-síntese das narrativas abrindo novas
perspectivas de pesquisas no futuro.
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Introdução: A avaliação psicológica, classicamente utilizada na
seleção de pessoas, tem sido cada vez mais empregada para verificar
a capacidade cognitiva e emocional para o trabalho em áreas de
risco. Esta pesquisa foi realizada com trabalhadores das usinas
hidrelétricas da CESP (Companhia Energética de São Paulo) para
avaliação psicológica para trabalhos em Espaços Confinados (Norma
regulamentadora 33) e Altura (Norma Regulamentadora 36 - em
elaboração). A avaliação consistiu na aplicação de testes de atenção,
testes de personalidade e entrevista psicológica. Neste estudo foram
analisados somente os dados do teste de atenção concentrada.
Objetivo:O objetivo desta pesquisa foi verificar as características dos
trabalhadores de usinas hidrelétricas que realizam atividades de risco
em Espaços Confinados e Altura, em relação à atenção concentrada,
divida e alternada, comparadas aos dados de validação desses testes.
Método :Foi utilizado o teste de Atenção Concentrada - TEACO FF (Rueda, 2009). As aplicações dos testes foram feitas em salas
apropriadas no próprio local de trabalho, entre os meses de fevereiro
a julho de 2011. Resultados: Participaram desta pesquisa 107 pessoas,
todos homens, com média de idade de 42,75 anos (DP 10,29). A
pontuação média da atenção concentrada (TEACO-FF) foi de 104,4
pontos (DP 25,7). Correlacionando a idade dos participantes com a
pontuação verificamos uma tendência na redução da concentração
com o aumento da idade: até 27 anos a pontuação média foi de 117,1
pontos, de 28 a 35 anos foi de 112,3 e acima de 36 anos de 101,2.
Discussão e Conclusão : Verificou-se que nossos resultados corroboram
com o obtido por Rueda (2009), mostrando uma relação inversamente
proporcional entre idade e concentração - prova de correlação de
Pearson = -0,17 (p<0,001). A população estudada por nós era mais
velha (76,6% acima de 36 anos) do que a utilizada para validação
(10,5% acima de 36 anos), sendo que a média de pontuação obtida
por nós para esta categoria foi de 101,2 e a obtida por Rueda (2009)
foi de 89,3. Com base nestes dados podemos inferir que a população
estudada apresenta, comparativamente, um maior nível de atenção.
Os resultados desta pesquisa levantam a hipótese de que a natureza
do trabalho pode ser uma variável importante a ser considerada na
avaliação da atenção, dado que nossos participantes exercem uma
atividade bastante específica que exige alta concentração devido ao
risco inerente.

O presente trabalho tem como objetivo discutir a atual literatura sobre
Avaliação de Desempenho (AD) sob a ótica da Psicologia Organizacional
e do Trabalho, apontar e discutir as limitações dos atuais estudos e,
finalmente, apresentar direções para a pesquisa científica na área. O
tema da avaliação de desempenho tem acompanhado a Psicologia das
Organizações e do Trabalho desde seus primórdios e desde então, vem
sendo objeto de inúmeras investigações científicas. Historicamente,
as pesquisas que se referem a este processo giraram em torno de
duas questões principais. Inicialmente, o foco esteve sobre a validade
de medidas de desempenho. A partir da década de 70, e mais
intensamente a partir da década de 80, inúmeros estudos enfatizaram
os tipos de “erros” de avaliação freqüentemente cometidos bem
como os mecanismos ideais para prevenir sua ocorrência (e.g.
treinamento). Tais estudos assumem alguns pressupostos em comum.
Estes determinaram, ao longo do tempo, que questões são relevantes
na pesquisa sobre AD. Em primeiro lugar está a aceitação da imagem
do avaliador como um processador de informações passivo e isolado
de seu contexto. Segundo, a idéia de que o objetivo dos avaliadores é,
em última instância, fornecer uma avaliação precisa do desempenho
(recuperando, analisando e julgando criteriosamente as informações
disponíveis). Terceiro, tais estudos defendem que as discrepâncias
entre escores atribuídos e desempenho “real” são resultantes de
erros inadvertidos, cujos antecedentes podem ser encontrados nos
processos cognitivos do avaliador isolado. A partir da década de 80 a
idéia da avaliação de desempenho como um processo social complexo
passa ganhar mais espaço. As “distorções” ou “erros” passam a ser
vistas como manifestações de comportamentos deliberados e não
de erros inadvertidos e cresce a consciência de que os objetivos em
jogo são diversos. Neste caminho, as possibilidades de investigação
se ampliam significativamente abrindo o horizonte para questões em
diferentes níveis de análise.
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação de Desempenho; Psicologia do Trabalho;
Pesquisa
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A presente Avaliação de Satisfação no Trabalho dos Servidores
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi realizada em
2006 e teve como principal objetivo conhecer o grau de satisfação
dos servidores em relação aos fatores relacionados à sua atividade
profissional, procurando explorar aspectos qualitativos referentes
à força de trabalho, que servissem de referência para a elaboração
de programas de gestão de pessoas. Para o estudo proposto, foi
selecionado o método exploratório-descritivo de pesquisa, com
utilização de uma Escala de Satisfação no Trabalho, elaborada para
esse fim e composta por sete fatores: Condições Físicas e Materiais,
Benefícios Trabalhistas e Remuneração, Desenvolvimento Pessoal
e Profissional, Relações Interpessoais, Políticas Administrativas,
Desempenho das Tarefas e Reconhecimento, Carga e Organização
do Processo de Trabalho; além de um item sobre Satisfação Geral,
totalizando 34 questões com quatro opções de respostas graduadas
numa escala nominal de totalmente insatisfeito a totalmente
satisfeito. Foi extraída uma amostra aleatória estratificada, por
ambiente organizacional e local de trabalho, de 605 servidores
(docentes e técnico-administrativos), obedecendo a um erro
amostral máximo de 3,8%. Considerando o item de Satisfação Geral
com o trabalho, encontrou-se 79,2% das afirmativas “satisfeito” ou
“totalmente satisfeito”. Considerando todos os itens da escala, o
somatório das freqüências percentuais nas mesmas alternativas de
resposta, o resultado indica que 70,3% dos servidores percebem-se
satisfeitos. Para investigar os 29,7% de respostas de insatisfação, os
resultados foram distribuídos em quatro níveis, representados pelo
somatório das freqüências percentuais nas alternativas “totalmente
insatisfeito” e “insatisfeito”. Também verificou-se correlações entre
os índices de satisfação e variáveis demográficas e organizacionais,
além de obter-se o resultado dos escores em cada fator que compõe
a escala. Conclui-se que a maior satisfação dos servidores da UFRN
está ligada ao prazer de estar realizando um trabalho – considerado
importante para a sociedade e para a comunidade universitária
– e ao relacionamento durante a execução desse trabalho, aliado
à estabilidade do emprego. Por outro lado, o grande gerador de
insatisfação se situa na escassez da recompensa, traduzida por
baixos salários e nas condições de trabalho devido à precariedade da
segurança e das condições físicas e materiais para sua execução. O
presente estudo possibilitou avaliar o Clima Organizacional através de
sua medida central, Satisfação no Trabalho e redundou na elaboração
e validação de uma escala de Satisfação para estudos ocupacionais
nas Instituições Federais de Ensino Superior.

Avaliar o clima organizacional é importante para se compreender
o modo como o contexto de trabalho afeta o comportamento das
pessoas, sua qualidade de vida e o desempenho da organização no
geral. O presente estudo objetivou avaliar a percepção de um grupo
de trabalhadores de uma empresa do ramo alimentício com relação
ao clima organizacional e à qualidade de vida no trabalho. A pesquisa
foi realizada em uma empresa de médio porte, situada no interior de
São Paulo, composta por 258 funcionários. Os instrumentos utilizados
foram: a)Questionário de caracterização dos participantes, b)Escala
de Clima Organizacional (ECO), e c)Entrevista para avaliar a qualidade
de vida no trabalho. O questionário de caracterização e a ECO foram
aplicados em uma amostra de 25% do público alvo (N=70) e a
entrevista sobre qualidade de vida no trabalho foi aplicada em 5% do
grupo que respondeu à ECO (N=5). Os funcionários foram escolhidos
aleatoriamente, independentemente do sexo, idade, função e tempo
de serviço. Os dados do clima organizacional foram apresentados nos
seguintes fatores: “Apoio da Chefia e da Organização”, com média de
3,7; “Recompensa”, com média de 3; “Conforto Físico”, com média
de 3,8; “Controle/Pressão”, com média de 3,8 e “Coesão entre
colegas”, com média de 4. Valores maiores que 4 tendem a indicar
um bom clima e valores menores que 2,9, a apontar um clima ruim,
com exceção do fator “Controle/Pressão”, onde valores maiores
que 4 apontam um clima ruim e valores menores que 2,9 indicam
bom clima neste fator. Portanto, os dados identificaram um bom
clima apenas no fator “Coesão entre colegas” e os outros fatores
apresentaram uma média que indica indiferença ou um resultado
próximo ao clima ruim. Na entrevista, os participantes relataram que
o contexto em que trabalham carece de melhoras, destacando-se
os seguintes dados: 60% dos participantes entrevistados relataram
insatisfação com as condições físicas da organização; 80% relataram
sobrecarga de trabalho; 40% estão insatisfeitos com as ações da
organização referentes à saúde; 100% estão insatisfeitos com a falta de
reconhecimento pelo trabalho realizado; 80% relataram insatisfação
com a remuneração; 60% relataram que a comunicação é ineficaz
e 80% disseram não participar das ações da empresa. Diante dos
resultados, sugere-se a realização de intervenções junto aos gestores
e colaboradores da organização com o objetivo de propiciar um clima
organizacional favorável e, consequentemente, dar um importante
passo para a qualidade de vida no trabalho e melhoria da qualidade
de vida do indivíduo.
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No mundo atual, enfrentar adversidades tem sido tônica constante
nas mais variadas esferas da vida. Talvez em função da frequência
com que se tem lidado com fatos negativos, os estudos sobre
construtos como resiliência têm aumentado e ampliado seu foco.
Resiliência pode ser entendida como a habilidade para reconhecer
a dor, perceber seu sentido e tolerá-la com o objetivo de resolver
seu conflito construtivamente, como resistência diante do estresse
ou simplesmente como adaptação positiva diante de adversidade
significativa. Apesar do aumento significativo de estudos sobre o
construto, seus antecedentes no contexto do trabalho vêm sendo
investigados há pouco tempo; portanto, a área ainda é carente de
pesquisas. Em função disto, o objetivo deste estudo foi investigar a
capacidade preditiva das bases de poder utilizadas pelos chefes e
dos conflitos intragrupais percebidos no trabalho sobre a resiliência.
Participaram 100 trabalhadores, 87% homens, predominantemente
casados (83%), 91% empregados, com média de idade de 42 anos
(DP=12), sendo 51% com ensino médio completo. Foi aplicado um
questionário para coletar dados sóciodemográficos dos participantes,
acompanhado por três escalas brasileiras válidas para medir bases de
poder, conflitos e resiliência. Os dados compuseram uma planilha no
SPSS e foram submetidos a análises estatísticas descritivas e análises
de regressão linear múltipla padrão. Os resultados revelaram que
os trabalhadores apresentam níveis de resiliência acima da média,
percebem que seus chefes utilizam mais as bases de poder de perícia e
poder legítimo e que, embora haja poucos conflitos, o que predomina
é o de tarefa. O modelo predisse duas dimensões de resiliência,
espiritualidade e recompensa. A variância predita de espiritualidade
foi de 21 % (R2= 0,21, F= 3,68, p< 0,01) e somente as bases de coerção
(sr2= 0,08) e recompensa (sr2= 0,10) contribuíram significantemente
para a explicação. Para resignação, o modelo predisse 26% (R2= 0,26,
F= 4,92, p< 0,01) e contribuíram significantemente para a explicação
as bases de perícia (sr2= 0,16) e recompensa (sr2= 0,08). Os achados
apontam que o manejo de poder pelo chefe pode impactar variáveis
do nível individual, mas são incipientes para conclusões mais sólidas.
Sugerem-se mais estudos sobre as relações entre poder e resiliência
e sobre o papel dos conflitos nesta predição. Talvez níveis mais
intensos de conflitos de relacionamento pudessem provocar impacto
na capacidade de lidar com adversidades. Conclui-se que este estudo
abre algumas perspectivas para investigação do tema no contexto
organizacional.

O burnout é definido como uma síndrome psicológica decorrente da
tensão emocional crônica no trabalho. Essa síndrome é constituída
pelas dimensões exaustão emocional, desumanização e decepção.
O ressurgimento da Psicologia Positiva estimulou a busca por
um fenômeno teoricamente oposto ao burnout. Esse fenômeno,
conhecido como engajamento no trabalho, é definido como um
estado mental positivo, caracterizado pelo vigor, dedicação e
absorção do indivíduo no trabalho. A mensuração e o estudo desses
construtos requerem de instrumentos validados em amostras
nacionais. Os objetivos da pesquisa foram: a) investigar a estrutura
fatorial da Escala de Caracterização do Burnout (ECB) e da Escala
de Engajamento no Trabalho e b) verificar as correlações entre as
dimensões do burnout e o engajamento no trabalho. A pesquisa foi
realizada junto a uma amostra de 216 trabalhadores de ambos os
sexos (86 homens e 130 mulheres). A idade média dos respondentes
foi 38,26 anos (dp 7,84). As categorias ocupacionais dos participantes
foram enfermeiros (17,6%); técnicos e auxiliares de enfermagem
(54,6%) e bombeiros (27,3%). Os instrumentos utilizados foram a
Escala de Caracterização do Burnout (ECB) e a Escala de Engajamento
no Trabalho. Os dados foram coletados no local de trabalho dos
participantes, mediante a aplicação individual e coletiva dos
instrumentos. A validação fatorial das escalas foi verificada mediante
análise dos componentes principais e análise do eixo principal fatorial.
A consistência interna foi aferida mediante o alpha de Cronbach. As
correlações foram estimadas mediante o coeficiente de correlação
de Pearson. Em relação à validação dos instrumentos, a Escala de
Caracterização do Burnout apresentou os fatores exaustão emocional
(alpha de Cronbach 0.94), desumanização (alpha de Cronbach 0.92)
e decepção (alpha de Cronbach 0.69). Esse instrumento manteve
as três dimensões evidenciadas em outros estudos. Um item do
segundo fator foi excluído da solução por apresentar carga fatorial
muito baixa. A Escala de Engajamento no Trabalho apresentou uma
solução unifatorial (alpha de Cronbach 0.92). No que tange a relação
das dimensões do burnout com o engajamento no trabalho, foram
verificadas as seguintes correlações: exaustão emocional (r= -0.58;
p = 0.01); desumanização (r = -0.50; p =0.01) e decepção (r = -69;
p =0.01). Na pesquisa, foi corroborada a estrutura fatorial da Escala
de Caracterização do Burnout (ECB) encontrada em outros estudos.
Não foi confirmada a estrutura multidimensional da Escala de
Engajamento no Trabalho evidenciada em outras pesquisas. O estudo
confirmou a relação antagônica entre o burnout e o engajamento no
trabalho proposta na literatura.
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A liderança feminina frente a equipes de trabalho em médias e
grandes empresas tem sido alvo de análises e debates nos últimos
anos. Percebe-se que aumenta a presença feminina em cargos de
liderança e que a escolha da mulher para controlar equipes associase á percepção de comportamentos que lhes são típicos. A pesquisa
pretende estabelecer correlação entre características femininas de
liderança, mais relacionais e gregárias segundo a classificação de
Gardner, e os fatores determinantes da ascensão a cargos de gestão
presentes nos relatos dos executivos, assim como, nos relatos das
mulheres ao falarem sobre os fatores que determinaram a conquista
do cargo. A classificação das inteligências múltiplas de Gardner
aponta que existe predominância de inteligências sociais na mulher.
A característica relacional das inteligências que predominam em
mulheres, segundo Gardner, chama a atenção e parece justificar sua
escolha para cargos de liderança principalmente na gestão de pessoas.
Características qualitativamente diferenciadas de relacionamentos
intra e interpessoal, habilidade de falar e escutar, expor sentimentos,
organização, inteligência emocional, percepção sistêmica,
comportamento ético e compromisso com a missão organizacional
parecem contribuir com o sucesso das mulheres na prática profissional.
Pretende-se enfatizar conquistas profissionais femininas em um
cenário que, segundo IBGE, em Santa Catarina é de maioria eleitora
com idade entre 45 e 59 anos e primeiro grau incompleto. O critério
para delimitação da população e amostragem foi identificar mulheres
nascidas em Santa Catarina que estudaram no estado e que ocupem
cargos de liderança em empresas nos municípios de Balneário
Camboriú, Itajaí e Itapema em Santa Catarina. A partir do censo IBGE
2010 questionou-se: que mulher é essa que ascende profissionalmente
em cenário tão adverso? Existem, na região, mulheres nascidas aqui
que conquistaram lugar de liderança empresarial? Identificou-se
baixo numero de mulheres pertencentes á população definida, ou
seja, nascidas e que estudaram em Santa Catarina . Assim, através
de estudo de casos e entrevistas identificou-se que a escolha dessas
mulheres motivou-se por fatores que se alinham com os pressupostos
da classificação de Gardner. Percebe-se que os comportamentos
femininos apontados como problema para a liderança até a década
de 90 do século passado, hoje são considerados positivos. Percebese que, nos ambientes de trabalho, sendo gestoras ou proprietárias,
mulheres se destacam por habilidades próprias de sua vivencia sóciocultural. O que descortina um novo cenário para os diálogos acerca de
gênero e diversidade

Clima Organizacional pode ser definido como o conjunto das
percepções compartilhadas entre os membros da organização,
desenvolvidas por meio de suas experiências durante o processo de
trabalho (Martins, 2008). Este construto já foi associado à variável
intenção de rotatividade, tendo sido apontado como preditor desta.
A Intenção de Rotatividade consiste na intenção do trabalhador
de deixar a empresa. O objetivo principal deste estudo foi testar
um modelo preditivo em que os fatores do clima organizacional
constituíram as variáveis independentes e a intenção de rotatividade
representou a variável dependente. Foram utilizadas a Escala de
Clima Organizacional de Martins et al. (2004) e a Escala de Intenção
de Rotatividade de Siqueira et al. (1997). Todos os funcionários da
empresa foram convidados a participar da pesquisa e 79% deles
responderam ao questionário, o que foi considerado um excelente
índice de participação. Foram realizadas análises descritivas e
multivariadas, considerando um intervalo de confiança de 95%. Não foi
encontrada nenhuma relação significativa. Não há, portanto, nenhum
fator do clima organizacional diretamente relacionado à intenção de
abandonar a empresa. Havia um espaço livre no questionário para
registro de comentários, os quais foram categorizados e organizados
por tema, uma das técnicas da análise de conteúdo (Bardin, 2010).
A maior parte das verbalizações centrou-se em reclamações sobre
o tema Política Salarial e de Premiação (22,4%). Os comentários
sugerem que os critérios de premiação não são transparentes e há
injustiças na distribuição, além de não corresponder ao esforço,
desempenho e à função exercida. Folga Semanal foi o segundo
tema mais citado (15,3%) por considerarem que 1 (um) dia não é
um tempo suficiente para que possam ter descanso físico e mental.
Em seguida apareceu Transporte/Ônibus da empresa (8,2%), cuja
qualidade foi questionada. Sobre a Avaliação de Desempenho (8,2%),
os funcionários alegam que não sabem como está o seu desempenho
e sugerem que as avaliações deveriam voltar a ser feitas, de modo
criterioso e periodicamente. O tema Reconhecimento (7,1%) parece
gerar insatisfação quanto à ausência de práticas de reconhecimento
e de valorização do desempenho e do esforço dos funcionários.
Almoço fornecido pela empresa (3,5%) e Uniforme (3,5%) também
foram mencionados como benefícios insatisfatórios. O restante das
verbalizações consistiu de elogios e sugestões diversas. Este estudo
apresentou, assim, contribuições teóricas e práticas por relatar
uma nova pesquisa relacionando clima organizacional e intenção de
rotatividade, empregar a análise de conteúdo e disponibilizar uma
nova ferramenta gerencial à empresa.

PALAVRAS-CHAVE: Liderança Feminina; Diversidade; Inteligencias
Multiplas
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CC40 - CLIMA ORGANIZACIONAL E SUA RELAÇÃO COM
CONFIGURAÇÕES DE PODER E ESTILOS DE FUNCIONAMENTO
ORGANIZACIONAL

CC41 - CLIMA ORGANIZACIONAL: UMA PERSPECTIVA METAFÓRICA

Gosendo, E. E. M.1; Paz, M. G. T.2;
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2
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O ambiente corporativo continuamente tem sido objeto de interesse
de profissionais e acadêmicos na busca de melhor compreender esse
complexo campo de estudo. Muitas são as variáveis e suas interrelações
que influenciam o comportamento das pessoas e das práticas
organizacionais. Com base no modelo de análise do perfil cultural das
organizações proposto por Paz e Tamayo (2004), foram investigadas
neste estudo o impacto das configurações de poder (variável no
nível da estrutura organizacional) e dos estilos de funcionamento
das organizações (variável no nível das intersubjetividades) no
clima organizacional. Nesta pesquisa o clima organizacional é
compreendido como percepções compartilhadas dos indivíduos no
ambiente de trabalho, modificadas pela intersubjetividade presente
nas interações, e perpassadas pela cultura organizacional. O construto
é investigado por meio do uso de metáforas. O poder é concebido
“como uma força mobilizadora, um fenômeno pulsante e definido
como a capacidade de afetar os resultados” (Paz, 1997). Os estilos
de funcionamento, estudados por Paz e Mendes (2008), revelam
o funcionamento da organização numa perspectiva cultural e são
descritos a partir de suas características predominantes, configurando
os estilos de funcionamento organizacional. O estudo foi realizado em
uma amostra de 393 respondentes, divididos em três organizações:
duas empresas do serviço social autônomo e uma empresa privada.
Os dados foram coletados por meio de um conjunto de três
instrumentos: Escala de Clima Organizacional, Escala de Configurações
de Poder e Escala de Estilos de Funcionamento Organizacional. Por
meio das análises descritivas e inferenciais foi possível verificar
que tanto a empresa privada como as empresas do serviço social
autônomo demonstraram estilo empreendedor nas suas formas de
funcionamento, relacionamentos calorosos e de apoio entre chefia e
subordinados e seco e hostil entre colegas de trabalho. A diferença
ocorreu apenas quanto à configuração de poder. Na empresa privada
o poder está concentrado nos seus administradores e nas empresas
do serviço social autônomo o poder está na missão organizacional.
Os estilos de funcionamento são melhores preditores dos climas
voltados para os relacionamentos entre chefia e subordinados.
Já as configurações de poder são melhores preditoras dos climas
vivenciados nas relações entre colegas de trabalho. Verificar quais
e quão importantes são as variáveis do contexto organizacional na
predição do clima organizacional pode subsidiar ações de melhoria
do contexto de trabalho. A realização de novos estudos contribuirá
significativamente para a consolidação do conhecimento gerado
neste estudo.
PALAVRAS-CHAVE: Clima Organizacional; Poder Organizacional; Estilos
de Funcionamento Organizacional

Clima organizacional tem se constituído em uma importante
ferramenta de gestão, sendo apontado como um fenômeno de grande
relevância pelo impacto que apresenta sobre o comportamento e
o desempenho dos indivíduos no ambiente de trabalho. Apesar do
grande interesse que tem despertado, permanece a imprecisão na
compreensão e na delimitação do construto. Assim sendo, este estudo
teve como objetivo delimitar o conceito de clima organizacional
e construir instrumento de medida. O estudo foi desenvolvido a
partir do uso de metáforas, possibilitando ampliar a reflexão e
usar uma nova forma de compreender a complexidade do mundo
organizacional, como bem salientaram Morgan (1996) e Ianni (1998).
Para construção do instrumento, 28 pessoas indicaram situações de
trabalho que caracterizavam cada tipo de clima. Após as análises
de conteúdo (Bardin, 2004), de juízes e semântica, resultaram 103
itens. A aplicação do instrumento para validação ocorreu com 580
trabalhadores. Foram realizadas análises estatísticas descritivas e de
componentes principais (Método PAF) para a rotação e extração dos
fatores. Das análises resultaram seis tipos de clima: quatro voltados
para as relações entre os pares (quente, frio, seco e úmido) e dois
para as relações entre chefes e subordinados (caloroso e gelado). O
clima seco (cinco itens, α de 0,84) é marcado por relações agressivas
e desentendimentos; clima caloroso (seis itens, α de 0,83) caracteriza
relações cooperativas e amigáveis; clima gelado (cinco itens, α de
0,85) demonstra relações distantes e de desvalorização das pessoas;
clima úmido (quatro itens, α de 0,82) apresenta relações próximas
e invasivas; clima quente (cinco itens, α de 0,86) retrata relações
cooperativas e de ajuda mútua; clima frio (cinco itens, α de 0,82) voltado
para a falta de interação e desinteresse. Os seis climas explicaram
41,38% da variância do construto, demonstrando a importância dos
inter-relacionamentos na compreensão do clima organizacional.
Conclui-se que as percepções compartilhadas dos indivíduos sobre
o ambiente de trabalho, perpassadas pelas intersubjetividades e
pela cultura da organização, influenciam os inter-relacionamentos,
formando padrões de relações no contexto organizacional. Esses
padrões de relações são os climas da organização. Portanto, neste
estudo, clima organizacional é entendido como “Padrões de interação
social construídos por meio das intersubjetividades e compartilhados
no contexto do trabalho”. Refere-se e restringe-se ao ambiente
relacional. Contribuições importantes são apontadas para a gestão
organizacional. A aplicação do instrumento em outras organizações
permitirá enriquecer o conteúdo do construto e testar empiricamente
sua estrutura com trabalhadores de outras empresas.
PALAVRAS-CHAVE: Clima Organizacional; Metáfora; Relações no
trabalho
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CC42 - COMPETÊNCIAS E HABILIDADES EM TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO: O CASO DO PROJETO METRÓPOLE DIGITAL - UFRN
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Introdução: A disseminação das tecnologias no contexto da
“Sociedade da Informação” exige qualificação crescente, apoiada
no desenvolvimento de competências específicas. Os modelos
teóricos das competências enfatizam a chamada inteligência
prática, traduzida na capacidade de mobilizar instrumentalmente
conhecimentos escolares e extra-escolares para a resolução de
problemas significativos. A presente pesquisa se volta para um estudo
de caso, representado pela experiência do Projeto Metrópole Digital,
desenvolvido na UFRN com o intuito de prospectar estudantes do
ensino médio com vistas à oferta de formação de programadoresjuniores e fomentar a instalação do parque tecnológico em Natal
(RN). O projeto partiu de uma experiência inovadora representada
pela construção de instrumento de seleção que pudesse avaliar
competências e habilidades de jovens em tecnologia da informação
(TI). Objetivo: Verificar a correlação entre os desempenhos no
instrumento de seleção, e os desempenhos nas disciplinas constitutivas
da formação para programadores do Projeto Metrópole Digital.
Método: Os participantes do estudo são jovens de 14 a 18 anos que
se submeteram a seleção e foram aprovados para ingressar no Curso
de Formação de Programadores com ênfase em Web e Eletrônica no
Instituto Metrópole Digital. Este estudo abrange uma caracterização
sócio-demográfica da população de alunos matriculados, a partir
de dados secundários disponibilizados pela Comissão Permanente
de Vestibular da UFRN. Dados referentes às análises correlacionais,
relacionando desempenho no instrumento de seleção e nas disciplinas
do curso evidenciam padrão de relação entre os mesmos, que será
apresentado durante o evento. Resultados e Discussão: Com base
na caracterização sócio-econômica pode – se afirmar que os alunos
(N=1770 matriculados) são predominantemente da escola pública
(54,3%), 47,7% possuem família composta por 4 a 6 pessoas e 66%
possuem renda familiar de até cinco salários mínimos, caracterizando
população de alunos advindos das camadas populares. Observou-se
correlação positiva e significativa (rP = 0,538 , p=0,001), dos escores
gerais nos módulos do curso (básico e avançado), indicando que o
desempenho no primeiro módulo foi mantido no segundo. A pesquisa
está exatamente em fase de conclusão da análise da correlação destes
dados, de forma a caracterizar base empírica do instrumento em
relação ao construto medido (competências e habilidades em TI).
Os desempenhos obtidos neste instrumento foram padronizados em
escore Z, de modo a permitir as análises com os desempenhos gerais
nos módulos do curso (também em escore Z). Conclusão: Este estudo
contribuiu para avaliação de competências e habilidades relevantes
para o agir dos profissionais em TI, subsidiando a formação dos
mesmos.
PALAVRAS-CHAVE:
informação
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CC43 - COMPROMETIMENTO (AFETIVO) E CONSENTIMENTO
ORGANIZACIONAL: ANÁLISE CORRELACIONAL DE PREDITORES DOS
CONSTRUTOS

tecnologia

O comprometimento organizacional é um dos tópicos de pesquisa
mais investigados no campo do comportamento organizacional. Sua
importância reside no reconhecimento do seu poder explicativo
de comportamentos desejados pelas organizações. Tal fato foi
determinante para o surgimento de numerosos estudos na área
acarretando em uma proliferação de conceitos e medidas e no
aparecimento de duas abordagens distintas que disputam entre
si o espaço de melhor modelo explicativo do fenômeno: o modelo
unidimensional e tridimensional do comprometimento. O modelo
tridimensional (Meyer e Allen, 1991) é o que tem recebido maior
atenção no campo do Comportamento Organizacional. Todavia,
ele também tem sido alvo de diversas e severas críticas tanto de
natureza conceitual quanto metodológica. Diante das dificuldades
apresentadas surge na literatura, uma proposta de abandono do
modelo tridimensional em prol do retorno a visão unidimensional
do fenômeno tendo o comprometimento afetivo como núcleo
conceitual. Neste contexto, Silva (2009) propõe que a dimensão
normativa do comprometimento seja compreendida como um tipo de
vínculo distinto do trabalhador com a organização que ela denomina
de Consentimento Organizacional composto por duas bases distintas:
uma chamada de Aceitação Íntima e a outra Obediência Cega. Assim,
o objetivo deste trabalho consiste em testar o modelo proposto
por Silva (2009) buscando identificar se os problemas apontados na
literatura são, de fato, superados. Para isso, este trabalho se valeu de
dados coletados em uma amostra de âmbito nacional composta por
721 trabalhadores de várias ocupações distintas mediante a aplicação
de um instrumento do tipo survey composto por 37 itens. A partir
da análise dos dados coletados observou-se que havia uma forte
correlação entre a dimensão do Consentimento Aceitação Íntima
com o Comprometimento Afetivo e que ambas as dimensões têm os
mesmos preditores, indicando que há sobreposição entre as bases.
Com base nos resultados encontrados sugere-se que a diferenciação
o modelo proposto por Silva (2009) não supera os problemas
indicados na literatura. O trabalho propõe que a diferenciação entre
o Consentimento (Silva,2009) e o Comprometimento (Meyer &
Allen,1991,1997) seria mais efetiva se o modelo abandonasse uma
dimensão que se baseia em identificação com valores da organização
(Aceitação Íntima) e se pautasse apenas em um vínculo proveniente
de normas sociais e crenças compartilhadas (Obediência Cega).
PALAVRAS-CHAVE: Comprometimento; Consentimento; Vinculos
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COMPROMETIMENTO,
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FRUTICULTURA IRRIGADA
Grangeiro, R. R.; Bastos, A. V. B.;

Almeida, JG; Severino, AF; Puente-Palacios, AE;
UnB;

UFBA;
Os vínculos que os trabalhadores estabelecem com as organizações
empregadoras é tema clássico de pesquisa na área de Psicologia
Organizacional e do Trabalho, no entanto, essa é uma área de estudo
que ainda apresenta desafios teóricos e metodológicos. Um desses
desafios se relaciona com a lacuna de conhecimento sobre como esses
vínculos se estabelecem em contextos de trabalho diferentes daqueles
tradicionalmente estudados em Comportamento Organizacional.
Nessa direção, este estudo se propõe a examinar como se dá o vínculo
(a partir dos construtos comprometimento, entrincheiramento e
consentimento organizacional) entre trabalhadores e organização
no contexto de trabalho agrícola, que se caracteriza pela baixa
escolaridade dos trabalhadores, baixa qualificação profissional,
poucas oportunidades de emprego na região. Realizou-se entrevista
estruturada com 298 trabalhadores da agro-indústria na região
do Baixo-Médio São Francisco. Dos participantes 77,5% atuam em
tarefas de campo, 18,8% em tarefas administrativas e 1% no setor
de embalagem de frutas. A baixa escolaridade da amostra exigiu
adaptações na técnica de coleta de dados, sendo utilizados cartões
coloridos para identificar os níveis de concordância e discordância (de
1 a 6) com as afirmativas e as escalas aplicadas. Verificou-se que os
trabalhadores apresentaram elevados escores de comprometimento (
= 3.82, DP= .7), entrincheiramento ( = 3.62, DP= 1.0) e consentimento
( = 4.21, DP= .8). São médias superiores as encontradas nos estudos
feitos com trabalhadores urbanos de organizações industriais ou de
serviço, com destaque para a média de consentimento, que indica
uma forte tendência desses trabalhadores de executarem tarefas
quando as aceitam intimamente ou porque não questionam a chefia.
Paralelamente a isso, observou-se que as escalas não se mantiveram
estáveis quando aplicadas no contexto rural, pois houve agrupamento
das dimensões afetiva e normativa do comprometimento, enquanto
a dimensão instrumental se dividiu em dois fatores, um identificado
como limitação de alternativas e outro como sacrifícios pessoais.
Na escala de entrincheiramento (composta por três dimensões)
permaneceram as dimensões de ajuste à posição social e arranjos
burocráticos. A escala de consentimento se dividiu em duas dimensões:
aceitação intima e obediência cega. A superposição das dimensões
afetiva e normativa do comprometimento e a exclusão da dimensão
limitação de alternativas do entrincheiramento podem ter ocorrido
devido características culturais dos trabalhadores rurais, onde os
problemas das definições conceituais dos construtos se acentuam. As
diferenças dos escores nos três construtos e a falta de estabilidade da
escala enfatizam a importância de investigar os vínculos estabelecidos
entre organizações e trabalhadores.
PALAVRAS-CHAVE:
comprometimento,
consentimento, trabalhadores rurais

CC45 - CONCORDÂNCIA GRUPAL: DESAFIOS METODOLÓGICOS PARA
O ESTUDO DE FENÔMENOS COLETIVOS

As organizações se estruturam em múltiplos níveis e, por se aproximar
da forma que se manifestam nesse contexto, estudos de fenômenos
coletivos favorecem o entendimento de comportamentos e predição
de resultados, relações e consequências. Estudar os fenômenos para
além do nível individual, no entanto, pressupõe rigor metodológico
e refinamento teórico para o atendimento de pressupostos que
permitam a emersão de construtos. A agregação das respostas
individuais sem observar o consenso entre os respondentes é uma das
fragilidades apontadas nos estudos de equipes e organizações. Por
outro lado, a observância ao requisito de consenso intragrupo para
emersão do fenômeno relega ao pesquisador a escolha pelo critério
adequado para aceitar o limite máximo de discordância tolerada entre
as respostas para concluir que ainda existe convergência suficiente
entre elas, de sorte que seja pertinente defender a existência
do fenômeno no nível do grupo. Para analisar a concordância
intragrupo, diversas métricas tem sido propostas, mas existem
divergências a respeito daquela que é a mais adequada para o fim
a que se propõe. Assim, o objetivo desse estudo foi comparar duas
propostas encontradas na literatura para avaliar essa concordância
visando identificar o impacto de cada uma na predição de fenômenos
organizacionais e investigando, assim, vantagens e desvantagens de
cada uma considerando-se um contexto aplicado. Os construtos em
emersão foram clima organizacional, como variável antecedente, e
percepção do grupo quanto a justiça de procedimentos e estresse
ocupacional como critérios. Os dados foram coletados em duas
empresas brasileiras e as amostras para cada estudo foram compostas
por 163 e 1.516 equipes, de acordo com o critério utilizado para o
limite de corte. Os resultados evidenciaram que o uso do critério de
concordância intragrupo mais rigoroso reduziu a variância explicada
pelo modelo preditivo ao passo que o uso do critério mais leniente
exerceu efeito contrário. Discute-se o impacto do uso de critérios
lenientes para emersão de variáveis, uma vez que a análise do requisito
de consenso intragrupo implica desprezar os dados provenientes de
equipes que não demonstram consenso necessário. Porém, inferese a partir dos dados analisados que a flexibilização do critério de
agregação pode acarretar um aumento do risco de incorrer em erro
do Tipo I na investigação dos fenômenos coletivos.
PALAVRAS-CHAVE: pesquisa multinível; agregação; equipes
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CC46 - CONDICIONANTES DA EVASÃO EM TREINAMENTOS A
DISTÂNCIA

CC47 - CONDIÇÕES DE TRABALHO E DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL EM SANTA CATARINA.
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Treinamentos na modalidade a distância são amplamente difundidos
como proposta desejável para aprendizagem induzida no contexto
organizacional, porém índices elevados de evasão desafiam
pesquisadores na determinação de seus condicionantes. O presente
trabalho teve como objetivo analisar a influência de preferências
de aprendizagem a distância na predição de evasão de cursos desta
modalidade. Adicionalmente foram analisadas as diferenças de sexo,
idade e escolaridade sobre essas preferências de aprendizagem.
Integraram a pesquisa 219 participantes de treinamentos a distância
oferecidos por organizações públicas, privadas e de economia mista
do setor de serviços. Desses, 52,5% eram mulheres com média
de idade de 40 anos, DP = 9,38; 45% com curso de especialização;
média de 6 participações em treinamentos a distância, DP = 6,44;
62% funcionários públicos. Foi utilizada uma escala de preferências
de aprendizagem a distância validada anteriormente. A coleta de
dados foi realizada por meio eletrônico. O efeito das preferências de
aprendizagem a distância na predição de evasão foi testado por meio
de regressão logística; as diferenças entre grupos foram avaliadas
por meio do teste de Mann-Whitney (U) e de Kruskal-Wallis (H). Os
resultados sugerem que as preferências cognitivas e de regulação
da aprendizagem são preditores significativos de evasão em cursos
a distância [β = 0,46; EP = 0,20; Exp(B) = 1,59; IC(95%) = 1,08 a 2,34].
A evasão é mais provável entre indivíduos que exercem menor
controle e planejamento sobre o próprio processo de aprendizagem.
Os resultados sugeriram também que há diferenças significativas
(p<0,001) entre mulheres e homens no que se refere a preferências
de aprendizagem a distância. Mulheres preferem monitorar e planejar
as próprias atividades de aprendizagem (Mdn=6,38; U=13974,00;
r=0,19), são mais receptivas em relação à aprendizagem colaborativa
(Mdn = 5,17; U=13898,50; r=0,18) e às preferências em orientações
sobre o processo de aprendizagem (Mdn=6,25; U=14264,50; r=0,24).
A idade afeta significativamente (p<0,001) as preferências cognitivas
e de regulação da aprendizagem (H4=16,76), as preferências afetivas
(H4=23,02) e as preferências instrucionais (H4=9,50). Indivíduos mais
jovens, entre 20 e 30 anos, preferem monitorar e planejar as próprias
atividades de aprendizagem (Mdn=6,38; U=294,00; r=0,40) e receber
instruções e orientações sobre aprendizagem (Mdn=6,25; U=330,50;
r=0,35). Por outro lado, indivíduos acima de 50 anos são mais
receptivos em relação a aprendizagem em cooperação (Mdn=6,25;
U=244,50; r=0,48). Preferências de aprendizagem parecem influir na
decisão de indivíduos em permanecer em cursos a distância, sendo,
portanto, dimensões a serem consideradas na gestão de sistemas de
treinamento e desenvolvimento.

Contexto e antecedentes: Literatura interdisciplinar sobre os efeitos
da nova gestão pública flexível dos serviços humanos sobre a saúde e
o bem-estar no trabalho e sobre novos riscos psicossociais específicos
emergentes neste cenário. Objetivo: Avaliar o impacto percebido
da nova organização e gestão do trabalho no sistema do poder
judiciário federal sobre a qualidade de vida e a saúde ocupacional
dos servidores da Justiça em Santa Catarina . E, mais especificamente,
analisar como esse grupo de profissionais percebe e valora suas
condições de trabalho, os desdobramentos em seu bem-estar
psicossocial e o modo como as mudanças organizacionais objetivas
se traduzem em uma metamorfose psicológica, social e cultural nos
mesmos trabalhadores e nas suas organizações. Método: O desenho
da pesquisa combina uma dubla aproximação: qualitativa (entrevista
com roteiro semi-estruturado) e quantitativa (survey por meio de
questionário). O trabalho de campo foi realizado em 2011. A amostra
foi constituída por 1537 trabalhadores da Justiça Federal, do Trabalho
e Eleitoral. A ferramenta da enquete auto-aplicável inclui as escalas
dos questionários de Condições de Trabalho (qCT), Carga de Trabalho
(ECT), Bem-Estar Laboral Geral (qBLG), Conteúdo do Trabalho (Job
Content Questionnaire, JCQ), Maslach Burnout Inventory (MBI),
General Health Questionnaire (GHQ) e Self-Reporting Questionnaire
(SRQ). Resultados: Embora as médias estatísticas das respostas
mostrem níveis de relativa satisfação com as condições de trabalho
e de aceitável bem estar, há um grande contingente de servidores
que indicam problemas sérios nessa relação. Na análise cruzada de
resultados das escalas encontramos como especial fator de risco
psicossocial: o estresse por sobrecarga e intensificação do ritmo de
trabalho pela tensão gerada a partir de demandas laborais qualitativas
e quantitativas, cognitivas e emocionais que excedem e “transbordam”
os próprios recursos disponíveis percebidos (organizacionais, sociais,
pessoais) para enfrentá-las em tais condições. Conclusões: Esse
cenário, configurado e reforçado pelo novo modelo de gestão pública
instituído no Poder Judiciário Federal pelo Conselho Nacional de
Justiça, segue tendência internacional, baseada no incremento da
densidade do trabalho, na pressão por resultados em prazos exíguos,
na extensão dos tempos e dos espaços laborais. Essas características
constituem-se na principal ameaça ao bem-estar, às condições de
saúde e à qualidade de vida laboral no judiciário federal analisado.

PALAVRAS-CHAVE: preferências de aprendizagem a distância; evasão;
treinamento a distância
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CC48 - CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DA ESCALA DE INTENÇÃO
DE COMPORTAMENTO PRÓ-AMBIENTAL – EICPA EM AMBIENTE
UNIVERSITÁRIO.
Leite, H.O.; Meireles, E.;
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB Laboratório de
Instrumentação e Avaliação Psicológica - LABIAP;
Compreender as variáveis que ajudam a explicar/predizer
comportamentos pró-ambientais (CPA) apresenta-se como elemento
basilar que pode subsidiar a elaboração de campanhas e programas de
educação ambiental. No rol dessas variáveis as atitudes ocupam lugar
de destaque na literatura, no entanto, são poucos os instrumentos
de medida elaborados e validados no Brasil para a realização de
estudos sobre tal temática. Na expectativa de contribuir com essa
lacuna, o presente trabalho teve por objetivo construir e validar um
instrumento para aferir a intenção de comportamento diante do
descarte seletivo de lixo no contexto universitário. A delimitação do
construto foi realizada a partir do exame da literatura sobre as atitudes,
especificamente do componente conativo. Foram elaborados 30 itens
e feito um estudo semântico. Cinco participantes avaliaram cerca
de 90% dos itens com nível de compreensão de bom a excelente.
O estudo de validação contou com a participação de 348 membros
da comunidade acadêmica de uma universidade pública no Estado
da Bahia (estudantes, professores e servidores técnicos), de ambos
os sexos, com idades variando de 17 a 60 anos, a maioria solteira e
cursando o ensino superior nas seguintes áreas de concentração:
Ciências Exatas e da Terra (24,7%); Engenharias (21,8%); Ciências
Humanas (16,4%); Ciências da Saúde (11,3%); Ciências Biológicas
(9,1%); Ciências Sociais Aplicadas (8,7%) e Lingüística, Letras e Artes
(8%). O instrumento foi composto por 30 itens descritivos de CPA
no contexto universitário e lista de variáveis sociodemográficas e
econômicas. Os participantes foram orientados a responder numa
escala Likert o nível de disposição para praticar tais comportamentos.
A coleta de dados se deu de forma individual e autoadministrada.
Análises fatoriais exploratórias (PAF) juntamente a análise paralela,
indicaram a presença de três fatores estruturalmente relacionados,
os quais foram denominados da seguinte forma: F1. Separação do lixo
(α = 0,91); F2. Mobilização social e ativismo (α = 0,93) e F3. Cuidado
com a universidade (α = 0,80). Análises de variância revelaram que o
instrumento foi eficaz para diferenciar grupos em função de variáveis
como: sexo; renda familiar; tipo de vínculo com a instituição e área de
concentração do curso (tamanho de efeito de 3% a 33%). O conjunto
desses resultados forneceu indícios da adequação psicométrica da
escala, sugerindo evidências de validade de construto - baseadas
na estrutura interna e relação com variáveis externas, bem como de
precisão. Sugere-se a realização de novos estudos de validação em
outras universidades para consolidar o processo de validação do
instrumento.

CC49 - CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE REAÇÕES
COMPORTAMENTAIS À MUDANÇA ORGANIZACIONAL
Nery, V. F.; Neiva, E. R.;
UnB;
A mudança é um fenômeno complexo que tem se tornado frequente
nas organizações. Contudo, as iniciativas de mudanças organizacionais
provocam as mais diversas reações nos empregados. Reações como
engajamento e resistência à mudança são críticas para o sucesso
das mudanças organizacionais. A ausência de um instrumento
que possibilitasse a mensuração das reações comportamentais de
engajamento e resistência motivaram a construção e validação do
inventário de reações comportamentais à mudança (IRCM). Para a
construção da medida foi analisada a literatura da área, e os itens
criados foram submetidos à validação semântica. O IRCM é composto
por 19 itens e escala de concordância de 11 pontos variando de 0
(discordo totalmente) a 10 (concordo totalmente). Para validação
desta medida, foi realizada uma pesquisa quantitativa de corte
transversal em duas organizações públicas. A amostragem randômica
foi baseada em estrados dos empregados e prestadores lotados em
9 estados. A coleta de dados foi realizada via software online. As
respostas de 853 participantes foram submetidas às análises dos
Componentes Principais e Fatorial Exploratória com rotação promax
e análise da Consistência Interna (Alfa de Cronbach). A matriz de
dados mostrou-se fatorável (KMO=0,926). A definição da quantidade
dos fatores se baseou nos seguintes critérios: gráfico de declividade,
Eigenvalue, a análise paralela e a pertinência teórica. A estrutura
bifatorial é formada pelos fatores engajamento e resistência à
mudança. Os índices de confiabilidade dos fatores (0,908 e 0,910), as
cargas fatoriais dos itens (0,863 a 0,548) e a variância total explicada
(58,46%) evidenciaram a qualidade psicométrica do inventário. O
desenvolvimento deste instrumento genérico possibilita a detecção
de reações às mudanças em diferentes organizações. É esperado
que o uso do IRCM em pesquisas futuras contribua para uma melhor
compreensão sobre reações à mudança organizacional. O estudo é
relevante porque a literatura indica que existem poucos instrumentos
validados para o contexto brasileiro.
PALAVRAS-CHAVE: validação de medida; engajamento à mudança
organizaciona; resistência à mudança organizacional

PALAVRAS-CHAVE: Intenção de Comportamento Pró-ambiental;
Instrumentação; validade e precisão.
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CC50 - CONTRATO PSICOLÓGIO DE TRABALHO: ADAPTAÇÃO E
VALIDAÇÃO DE UMA MEDIDA

CC51 - CONTRIBUIÇÕES DAS EMPRESAS JUNIORES NA PREPARAÇÃO
PROFISSIONAL: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO.

Rios, MC; Gondim, SMG;

Consoli,I.; Lopes, EA; Drummond, VS;

UFBA;

UFRJ;

Conceito presente na literatura desde a década de 60, o contrato
psicológico de trabalho pode ser definido como as expectativas
relacionadas aos termos das trocas estabelecidas entre empregado
e empregador. Apesar de sua reconhecida importância e forte
tradição no cenário internacional, os estudos no Brasil ainda estão
em seu estado inicial, com limitações, inclusive, em termos das
ferramentas para sua mensuração. O presente estudo teve como
objetivo a adaptação da escala de Sels e cols (2004) para o Brasil e
verificação de sua estrutura fatorial. Participaram 351 trabalhadores
provenientes de 8 organizações públicas e privadas da Bahia, sendo
em sua maioria do sexo feminino(54,2%) e solteiros(60,6%). A idade
média foi de 28 anos(dp=8,97), sendo que a maioria tem até 3 anos
na empresa(63,1%) e formação equivalente ao segundo grau ou
superior(92,2%). O instrumento é composto de suas escalas, ambas
respondidas pelo empregado, sendo uma referente às obrigações do
próprio empregado, e outra referente às obrigações do empregador.
As escalas foram traduzidas e submetidas à técnica de traduçãoretradução. Feito isso, efetuou-se a validação de conteúdo e,
posteriormente, a aplicação na amostra citada. As respostas foram
submetidas a uma análise de Componentes Principais, com rotação
varimax. Considerando o critério do eigenvalue superior a 1,00, a escala
do empregado apresenta até 7 fatores (variância total de 60,27%) e a
do empregador até 8 (variância total de 63,77%). Dada a expectativa
em termos do modelo conceitual, optou-se por um modelo de quatro
dimensões para ambas as escalas. Para a escala de obrigações do
empregador as dimensões obtidas foram: Valorização Pessoal do
Trabalhador(8 itens); Valorização Profissional do Trabalhador(5 itens);
Justiça nas Interações(8 itens); e Justiça Distributiva(4 itens), com
uma variância total de 45,57% e índices de confiabilidade variando
entre 0,73 e 0,81. A escala de obrigações do empregado dividiu-se
em: Investimento Pessoal(6 itens); Investimento Profissional(5 itens);
Adaptabilidade(4 itens); e Obediência(3 itens), com uma variância
total de 45,45%, e índices de confiabilidade variando entre 0,70 e
0,76. O instrumento apresentou parâmetros psicométricos razoáveis
, além de ser uma medida com grande utilidade tanto em pesquisas,
quanto em diagnósticos e intervenções organizacionais.

Este trabalho apresenta resultados de investigação exploratória,
que busca identificar eventuais contribuições da experiência de
participação em Empresas Juniores (EJs) para a formação profissional
de ex-integrantes atualmente posicionados no mercado de trabalho,
por entendê-las como “berçário” de futuros atores nesse importante
cenário social. Uma organização, como deixa evidente o próprio nome,
“organiza-se”, i. é, estrutura-se para o atingimento de objetivos que
precisam ser compartilhados pelos indivíduos que dela fazem parte.
Necessita de pessoas cada vez mais bem preparadas e atualizadas,
uma vez que inovações tecnológicas deixaram de ser diferenciais
competitivos, por serem acessíveis a muitos, mas, acima de tudo,
dispostas à atuarde forma conjunta e cooperativamente para o
alcance de metas coletivas. Tendo em vista o cenário contemporâneo
das organizações, caracterizado por intensas e rápidas mudanças,
competição, ameaça, pressão e insegurança, o sucesso ou fracasso de
uma organização pode ser condicionado pela capacidade de seu corpo
funcional de agir proativamente frente a situações desafiadoras. Assim,
as autoras do presente trabalho interessaram-se pela investigação
junto a ex-membros de EJs, por acreditar que estes foram melhor
preparados para tais desafios, o que os poderia levar a apresentarem
vantagem competitiva sobre outros profissionais e contribuições
significativas para suas organizações. Define-se EJ como associação
civil, sem fins lucrativos, constituída e gerida exclusivamente por
alunos, graduandos em estabelecimentos de Ensino Superior, que
prestam serviços / desenvolvem projetos, dentro da respectiva área de
atuação, sob orientação de professores e profissionais especializados,
para outras instituições e para a sociedade em geral. Até o momento
8 pessoas dentro do perfil desejado – 4 mulheres e 4 homens – de
4 EJs diferentes participaram da pesquisa e o instrumento utilizado
foi o de entrevistas semi-estruturadas, com utilização da análise de
conteúdo (Bardin, 2002), para sua categorização, com vistas a reunir
os elementos constitutivos da fala por semelhança de significados
e por sua recorrência no discurso. A análise procedida no material
obtido até o momento indicou uma forte presença dos conteúdos
motivação, capital social e “network”. Exemplos de conteúdos
relacionados à: (i) motivação - “Uma das principais diferenças é o
amor, a motivação, o envolvimento com a EJ.”, (ii) capital social, “... porque na EJ há maior parceria.” e (iii) “network” - “... Network
tanto dentro do trabalho quanto externamente.” A pesquisa poderá
contribuir para maior divulgação e valorização das contribuições das
E. Jrs. junto à formação de profissionais mais qualificados para lidar
com os desafios do campo organizacional contemporâneo.

PALAVRAS-CHAVE: Contratos Psicológicos de Trabalho; Validação;
Estrutura dos Contratos Psicológicos

PALAVRAS-CHAVE: Empresas Juniores; Formação Profissional; Cenário
contemporâneo
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CC52 - DENÚNCIAS DE ASSÉDIO MORAL NO SERVIÇO PÚBLICO
FEDERAL

CC53 - DESENHO E ANÁLISE PSICOMÉTRICA DE UM INSTRUMENTO
PARA AVALIAR O CAPITAL PSICOLÓGICO NAS ORGANIZAÇÕES

Cardoso, Simone1; Costa, Sérgio 2;

Delgado-Abella, L.;

PGFN;
IESB;

Universidad Catolica de Colombia;

1
2

Casos de violência no trabalho têm sido cada vez mais frequentes
em ambientes onde a cultura organizacional permite que
assediadores atuem impunemente sobre os assediados. Estes casos
são especialmente encontrados e caracterizados no serviço público
federal onde, a priori, servidores, sejam chefes ou subordinados, não
podem ser demitidos em função de uma legislação que estabelece
vantagens trabalhistas como a estabilidade no emprego. Em vista
deste contexto, esta pesquisa tem por objetivo verificar a incidência
de denúncias de Assédio Moral no Poder Executivo do Serviço Público
Federal. Para tanto, realizou-se um levantamento em seis ouvidorias
de órgãos públicos federais, localizados no Distrito Federal, sobre
a quantidade de denúncias de assédio moral ocorridas no âmbito
destes órgãos, a ocorrência de investigação e a existência de punição
no caso de constatação do fato. As coletas de dados foram realizadas
por intermédio de questionários entregues aos ouvidores, os quais
relataram sobre as denúncias, o gênero dos denunciantes e as
consequências de tais acusações. Após a coleta realizou-se uma
análise dos dados fornecidos para sua consolidação. Nenhuma das
ouvidorias permitiu acesso aos processos devido à confidencialidade
das informações. Porém nas entrevistas in loco alguns ouvidores
descreveram os casos omitindo nomes e setores, para que não
houvesse possibilidade de identificação do denunciante e denunciado.
Verificou-se que os quantitativos de denunciantes homens e o
quantitativo de denunciantes mulheres são similares, demonstrando
que o assédio moral ocorre independente do sexo do servidor. Das
denúncias apuradas poucas se caracterizaram como sendo assédio
moral demonstrando que o servidor público não possui conhecimento
do que é de fato assédio moral. No Poder Executivo existem 1.872.802
servidores trabalhando em todos os órgãos da administração pública
direta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de
economia mista e Banco Central, além dos militares. Dentro de um
universo tão grande verificou-se que os números de denúncias são
insignificantes. Isso não quer dizer que no serviço público não exista
um ambiente de trabalho propício ao assédio moral, o que existe, na
realidade, é a dificuldade das denúncias atingirem o escalão superior
e serem apuradas.

Este trabalho faz parte do quadro teórico de comportamento
organizacional positivo, ou seja, a aplicação da psicologia positiva
para o estudo do comportamento humano nas organizações. O
capital psicológico é um conceito que começa a trabalhar dentro
do comportamento organizacional positivo é visto como um estado
psicológico positivo do desenvolvimento do ser humano que
caracteriza-se por 1) Seja confiante (auto-eficácia) para os esforços
que estão necessárias para ter sucesso em tarefas desafiadoras, 2)
fazer atribuições de causalidade positiva (otimismo) sobre os eventos
atuais e futuras, 3) Persevere na realização dos objectivos e, quando
necessário, redirecionar caminhos para alcançar (espero) com sucesso
e 4) Quando os problemas-alvo e da adversidade, stand up, começar de
novo e ir além (resiliência) para alcançar o sucesso (Luthans, Youssef &
Avolio, 2007, citado por Delgado & Castañeda, 2009). Este projeto de
pesquisa visa a concepção e análise psicométricas de um instrumento
de avaliação capital psicológico nas organizações colombianas
(IECPOC). A pesquisa é do tipo tecnológico psicométricas da análise
descritiva dos dados. A amostra de 191 trabalhadores colombianos
e estratificada por sexo, idade, nível hierárquico e profissão. Foi
utilizado o método Angoff para estabelecer a validade de conteúdo
do instrumento. Os dados foram processados pelo software com o
qual Winsteps análise psicométrica foi realizada com os reagentes ea
conversão de dados em larga escala ordinal em intervalos através do
modelo de Rasch. Para a análise dos itens em todas as escalas, foram
levados em conta os critérios de bondade de ajuste para o modelo:
InFit, outfit, e outras estatísticas: medida, o erro, a correlação e
discriminação. Os reagentes das quatro escalas refletem bons níveis
de ajuste interno e externo, e uma poder adequado de discriminação.
Com relação ao erro de medição, ele faz uma avaliação positiva do
teste, porque para todos os seus itens de valor é muito próximo
de zero. Os resultados mostram que os itens das quatro escalas de
IECPOC tem um ajuste ideal para o modelo. Discutimos as implicações
e aplicações de ter um instrumento para avaliar o capital psicológico
em organizações colombianas em pesquisa acadêmica e prática
PALAVRAS-CHAVE: otimismo; resiliência; esperança

PALAVRAS-CHAVE: Assédio moral; Denúncia; Serviço Público
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CC54 - DIGNIDADE ORGANIZACIONAL: DESENVOLVIMENTO E
VALIDAÇÃO DE UMA ESCALA

CC55 - DIGNIDADE ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO EM INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA

Mendes-Teixeira, ML1; Domenico, S.M.R.1; Dias, S. M. R. C.2;
Araujo, B. F. Von Borell 3;

Santana, MM; Domenico, SMR;

UPM;
2
FBV;
3
FUCAPE;

UPM;

1

A dignidade no âmbito organizacional vem despertando interesse,
principalmente envolvendo a relação entre empresa e trabalhadores,
contemplando condições de trabalho, desligamento, processos
de downsizing, direitos dos trabalhadores e trabalho digno. No
entanto, faz-se necessário expandir a discussão sobre o tema para
as relações estabelecidas entre as empresas e outros stakeholders
com clientes, sociedade, meio ambiente e relações com o governo,
entre outros, como fornecedores e concorrentes. Para que se possa
discutir a dignidade nesse contexto ampliado, é preciso definir a
perspectiva sob a qual será analisada: se do ponto de vista dos
gestores, ou se do ponto de vista dos demais stakeholders, a quem
as práticas de dignidade estão direcionadas. Neste trabalho optou-se
por considerar a organização enquanto ator social, e a dignidade no
âmbito organizacional analisada sob a perspectiva dos stakeholders.
A dignidade no âmbito das organizações já foi definida na literatura,
como “dignidade organizacional”, entendendo que esta passa
pela concepção do que seja uma empresa digna. Neste trabalho,
discute-se a adequação dessa terminologia. Foram encontrados
trabalhos discutindo o conceito de empresa digna no contexto
brasileiro, porém não foi encontrada uma escala de mensuração
para o constructo. Tendo em vista essa lacuna de conhecimento
encontrada, este trabalho teve como objetivo desenvolver e validar
uma escala para mensuração de práticas de dignidade organizacional,
a partir da concepção da organização enquanto ator social. A
pesquisa caracterizou-se como descritiva com o emprego de técnicas
quantitativas e o tratamento de dados foi realizado mediante análise
fatorial e técnicas descritivas. A amostra constituiu-se de 391 sujeitos
empregados, tendo os dados sido coletados mediante disponibilidade
do questionário em um site eletrônico. Como resultado obteve-se
uma escala de práticas de dignidade organizacional com cinco fatores,
todos com índices de confiabilidade superior a 0,8, explicando 63,69%
da variância. A estrutura fatorial encontrada mediante a extração de
componentes principais e rotação ortogonal Varimax foi validada,
mediante extração dos principais eixos fatoriais e rotação oblíqua
Promax. Os fatores encontrados foram “Práticas de promoção do
desenvolvimento participativo do empregado”; “práticas de oferta
de produtos e atendimento de qualidade”; “Práticas de respeito aos
direitos do empregado”; “Práticas de favorecimento do meio social e
ambiental”; “Práticas não-enganosas com relação aos stakeholders”.
Os respondentes consideram que as principais práticas de dignidade
organizacional dizem respeito a não enganar os stakeholders,
enquanto as menos percebidas como praticadas são aquelas relativas
à promoção do desenvolvimento participativo do empregado.

Dignidade é um construto discutido principalmente pela filosofia
enquanto dignidade humana, tendo adquirido diferentes significados
ao longo do tempo, bem como em função das diferenças culturais
das sociedades. No âmbito das organizações, as discussões vêm
ocorrendo principalmente relacionadas à dignidade no trabalho e
do trabalhador. Alguns esforços vêm sendo feitos para conceituar o
que seja dignidade organizacional, principalmente no Brasil, a partir
de diferentes abordagens. Este trabalho adota o conceito de Teixeira
et al. (2010), que pressupõe a organização como ator social, o que
permite qualificá-la como digna ou não-digna, objetivando identificar
as práticas, atributos e valores relativos à dignidade organizacional de
um banco privado, na percepção de seus empregados. De natureza
descritivo-exploratória, a pesquisa utilizou o método quantitativo,
mediante instrumento desenvolvido e validado por Teixeira et al.
(2011), aplicado a toda a área de core business da empresa, resultando
103 casos válidos (92% do total de 140 funcionários). Os dados foram
tratados mediante estatística descritiva e técnicas paramétricas e
não paramétricas. A análise dos resultados revelou que algumas
práticas relativas à dignidade organizacional não são percebidas pelos
empregados do banco como tal. As práticas referentes a promover
o desenvolvimento do empregado foram as menos percebidas pelos
respondentes, ao passo que as práticas que compõem o fator ‘não
engana os stakeholders’ foram as que mais caracterizam a dignidade
do banco pesquisado, segundo os respondentes, corroborando
os achados em relação aos valores relativos à dignidade, uma vez
que ‘honestidade’ é aquele que mais descreve a organização. Os
resultados também revelaram que homens e mulheres percebem
diferentemente as práticas referentes a promover o desenvolvimento
dos empregados. Sendo as políticas as mesmas para todos os
funcionários, depreende-se que pode haver diferenças na ação
dos gestores no que concerne à promoção por mérito. A pesquisa
comparou, ainda, os resultados dessa amostra com o estudo de
Teixeira et al. (2011) com trabalhadores brasileiros e os resultados
apontaram diferenças estatisticamente significativas em práticas e
atributos relativos à dignidade organizacional entre os dois grupos:
trabalhadores brasileiros e bancários, dando indícios de que pode
haver diferentes percepções dependendo do setor em que a empresa
se insere. Considera-se que o estudo tem também contribuições
para a gestão, à medida que permite à área de recursos humanos e
aos gestores do banco em que foi realizada, repensarem as práticas
relativas ao desenvolvimento, principalmente, das mulheres em suas
carreiras em instituição financeira.
PALAVRAS-CHAVE: Dignidade organizacional; Empresa Digna; Bancos

PALAVRAS-CHAVE: dignidade organizacional; práticas organizacionais
dignas; relações com stakeholders
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França, C. B.; Lourenço, P. R.;
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A qualidade de vida no trabalho tem sido, relacionada, por um lado,
a uma gama de práticas organizacionais e, por outro, aos efeitos
de determinadas condições do ambiente da organização sobre a
saúde e bem-estar do indivíduo. O bem-estar no trabalho, por sua
vez, tem sido utilizado para designar as conseqüências subjetivas
da qualidade de vida no trabalho. No entanto, a análise das várias
definições oferecidas para esses dois construtos evidencia que ora
eles são tratados como sinônimos, e ora, como conceitos distintos.
Reconhecendo a similaridade conceitual entre tais expressões, o
presente trabalho considera-as como diferentes denominações para
um mesmo fenômeno associado às percepções subjetivas sobre as
condições do contexto laboral e sobre suas conseqüências para os
sentimentos e afetos dos indivíduos acerca de seu trabalho. No que
tange aos estudos empíricos com foco nessas questões, é possível
verificar que ainda são poucos os estudos voltados à predição de tais
fenômenos. Nesse sentido, a presente pesquisa teve como objetivo
geral verificar o poder preditivo de seis dimensões organizacionais e da
tarefa (salário e benefícios, oportunidades de uso e desenvolvimento
das próprias competências, relacionamento interpessoal no trabalho,
relacionamento e comunicação entre supervisores e empregados
e condições físicas e de segurança do ambiente de trabalho) sobre
três indicadores do bem-estar e qualidade de vida no trabalho:
satisfação no trabalho, afetos positivos dirigidos ao trabalho e
comprometimento organizacional afetivo. A amostra foi composta
por 284 empregados de uma organização do setor elétrico estatal,
que responderam a instrumentos de auto-relato destinados a
avaliar as diversas variáveis compreendidas pelo estudo. As análises
de regressão múltipla linear hierárquica evidenciaram que: as
oportunidades de uso e desenvolvimento das próprias competências
predisseram positivamente a satisfação no trabalho, os afetos
positivos dirigidos ao trabalho e o comprometimento organizacional
afetivo; 2 o bom relacionamento e comunicação entre supervisores
e empregados predisseram positivamente a satisfação no trabalho
e os afetos positivos dirigidos ao trabalho; 3 os salários e benefícios
predisseram positivamente os afetos positivos dirigidos ao trabalho
e o comprometimento organizacional afetivo; 4 as condições físicas
e de segurança do ambiente de trabalho predisseram positivamente
a satisfação no trabalho. Tais dados são interpretados à luz das
principais teorias sobre qualidade de vida e bem-estar no trabalho
e, à guisa de conclusão, discute-se a importância de as organizações
adotarem programas destinados à melhoria desses aspectos como
fatores estratégicos de gestão.

Buscando adaptação num ambiente de grande complexidade, as
organizações valorizam crescentemente os grupos de trabalho, a fim
de promover melhores relações, desenvolvimento e desempenho.
Considerando que também a força de trabalho reflete mudanças,
algo que recebe grande atenção nesse contexto é a diversidade,
caracterizada por Jackson, May e Whitney (1995) através de um
modelo baseado nas seguintes dimensões: atributos observáveis
ou subjacentes, e atributos orientados para a relação ou para a
tarefa. Algumas pesquisas sobre a relação entre diversidade e
os dois principais tipos de conflito intragrupal (socioafetivo e de
tarefa) sugerem que atributos orientados para a relação (e.g.,
idade, gênero) influenciam o surgimento de conflitos afetivos,
enquanto a diversidade orientada para a tarefa (e.g., escolaridade,
antiguidade, experiência) contribui para conflitos de tarefa (Jehn,
Northcraft & Neale, 1999; Pelled, Eisenhardt & Xin, 1999), embora
não haja resultados conclusivos. Baseando-se no modelo de Jackson
et al. (1995), a presente investigação buscou analisar os efeitos da
diversidade sobre os principais tipos de conflitos intragrupais, em
termos de atributos observáveis como escolaridade (orientado para
a tarefa), gênero, idade e raça/etnia (orientados para a relação).
Conduziram-se dois estudos não-experimentais, focados no nível
grupal de análise, envolvendo 156 grupos de trabalho Portugueses
e 24 grupos Brasileiros, cujos membros percebiam-se como grupo e
trabalhavam com interdependência buscando objetivos comuns. A
Escala de Avaliação do Conflito Intragrupal - EACI (Dimas, Lourenço
& Miguez, 2007), sua adaptação para a versão brasileira (EACI-B), e
um questionário sociodemográfico foram utilizados para recolha de
dados. Para medir o grau de diversidade em cada grupo, utilizou-se
o índice de entropia não-estandardizado (Teachman, 1980); e para
agregar os dados relativos à percepção do conflito intragrupal ao nível
de análise grupal, calculou-se o índice AD (Average Deviation Index)
(Burke, Finkelstein & Dusing, 1999), reduzindo-se a amostra a 142
grupos Portugueses e 16 Brasileiros. Após análise das correlações,
observou-se que, contrariando as expectativas, não havia relações
significativas entre as variáveis da diversidade analisadas (idade,
gênero, escolaridade, raça/etnia) e o conflito intragrupal, em ambos
os estudos. Tais resultados, à semelhança de pesquisas recentes
em Portugal (Passos, 2005; Silvestre, 2005), apontam para novas
direções nessa área, como o estudo da relação entre diversidade
e divergência – ao invés de conflito –, e variáveis de eficácia grupal
(e.g., desempenho, inovação, satisfação). Conflito envolve tensão/
frustração/hostilidade, enquanto a divergência, revelando diferença,
não implica envolvimento emocional forte nem afeta a relação
entre as partes. Diferentes contextos e culturas devem ser também
considerados.

PALAVRAS-CHAVE: Dimensões e indicadores; Qualidade de Vida; Bemestar no Trabalho

PALAVRAS-CHAVE: Diversidade; Grupos de Trabalho; Conflitos
intragrupais
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Este estudo propôs-se a explorar, a partir do pressuposto de que a
organização é um ator social, o tema Empresa Digna sob a perspectiva
de trabalhadores australianos e sul-coreanos, de forma a colaborar,
em um projeto mais amplo, para a elaboração de uma escala
transcultural de dignidade organizacional. De natureza descritivoexploratória e empregando método qualitativo, empregou para
levantamento de dados questionário on-line, traduzido do português
para o inglês mediante back-translation a partir de três questões do
original empregado por Teixeira et al. (2010) sobre características
de empresas dignas e não-dignas. O processo de tradução para a
expressão ‘empresa digna’ deu-se de maneira complexa, gerandose diferentes versões, tais como company with dignity; worthy
company; dignified company; bona fide company; fair company e
company with dignity, sendo que nenhuma delas correspondia ao
conceito em português, um dos critérios importantes no processo de
tradução (RAND, 2004), chegando-se à expressão dignity company,
após consultar-se especialistas no tema dignidade organizacional. A
aplicação do questionário por meio da técnica de bola de neve aos
contatos dos pesquisadores resultou 27 questionários respondidos,
dos quais 21 eram de australianos e seis de sul-coreanos. A análise
de conteúdo das respostas, que buscou encontrar especificidades
culturais, contemplou as etapas de codificação e a categorização
a priori dos códigos, considerando-se as categorias encontradas no
estudo de Teixeira et al. (2010) realizado com trabalhadores brasileiros.
A análise dos resultados mostrou que as macrocategorias de Teixeira
et al. (2010), ‘relações com stakeholders’ (funcionários, clientes,
governo, meio-ambiente e sociedade), ‘valores’, ‘características
dos funcionários’, ‘características empresariais’ e ‘resultados para
stakeholders’, foram suficientes para classificar as respostas dos nãobrasileiros pesquisados. Para os australianos, assim como brasileiros,
empresas dignas são aquelas que, sobretudo, se preocupam com as
relações com seus funcionários, diferentemente dos sul-coreanos
que apontam empresas dignas como sendo aquelas que se importam
mais com a sociedade, refletindo as diferenças culturais em função
das raízes confucionistas presentes na Coréia do Sul.
PALAVRAS-CHAVE: Empresa Digna; Australianos; Sul-coreanos

Universidad de la Sabana;
Tradicionalmente las organizaciones se caracterizaban por alto nivel
de control y énfasis en principios económicos, en contraposición hoy
deben responder ante las demandas de un ambiente cambiante,
dirigiendo sus esfuerzos también al recurso humano; buscando en sus
empleados, personas proactivas, con iniciativa, colaboradores, con
capacidad para trabajar en equipo, responsables con su desarrollo
profesional y comprometidos con un desempeño impecable. El
“engagement” laboral se define como un estado de realización
mental positiva, afectivo-emocional de plenitud, caracterizado por
un componente físico, emocional y cognitivo, que hace referencia al
vigor, dedicación y absorción o concentración en el trabajo. El objetivo
de esta investigación fue identificar y describir los factores que se
relacionan con el “engagement” en estudiantes y empleados. El
“engagement”, es un constructo que hace relevancia al funcionamiento
óptimo de los empleados, reconociendo la importancia de desarrollar
en ellos, motivación, proactividad, responsabilidad e involucramiento
con la organización. (Schaufeli & Salanova, 2007). Esto significa que
las personas que se encuentran en un estado de “engagement”,
se caracterizan por aportar su energía y mantener una relación
estrecha con sus actividades laborales (Salanova & Llores, 2009).
La investigación analizó el nivel de engagement de estudiantes y
empleados para establecer que tanta dedicación, vigor y energía
manifiestan en las actividades de acuerdo a los roles que cumplen.
Los resultados indican el nivel de engagement y su relación con los
recursos personales y sociales y las demandas laborales que dan
soporte a la calidad de vida en el, trabajo. Se aplicó el cuestionario
SAE (c) a un grupo de 60 estudiantes y el WES (s) a un grupo de 75
empleados que cumplían variedad de roles. Los datos se analizaron
con SSPS y se encontró que tanto estudiantes como empleados
presentan variedad en el nivel de vigor, dedicación y absorción en
la medida que sientan realizando lo que ellos les gusta. Se resalta la
importancia para que las organizaciones establezcan como prioridad
en la gestión del talento humano, promover el “engagement” como
una característica que describa a sus trabajadores. Para generar y
mantener los niveles de engagement, una compañía debe llevar a
cabo evaluaciones periódicas para establecer indicadores que permita
la creación de programas de prevención e intervención de la calidad
de vida en el trabajo.
PALAVRAS-CHAVE: psicologia positiva; engagement; calidad de vida
en el trabajo
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Tamayo, M. R.; Ono, L. N.;

Nery, V. F.; Goulart, P. A. R.; Neiva, E. R.;

Universidade de Brasília;

UnB;

O engajamento no trabalho é definido como um estado mental
positivo, caracterizado pelo vigor, dedicação e absorção do indivíduo.
Esse fenômeno tem suscitado o interesse de profissionais e
pesquisadores que consideram o trabalho como fonte de saúde, bemestar e realização. A pesquisa investigou a relação do engajamento com
os recursos organizacionais (percepção de suporte organizacional) e
pessoais (autoeficácia profissional). Os objetivos específicos foram: a)
estabelecer a média dos participantes em engajamento no trabalho,
percepção de suporte organizacional e autoeficácia profissional; b)
verificar as correlações do engajamento com a percepção de suporte
organizacional e com a autoeficácia profissional e c) evidenciar o poder
de predição da percepção do suporte organizacional e da autoeficácia
profissional para o engajamento. A amostra foi constituída por 115
professores de escolas públicas de ensino fundamental e médio
de uma cidade satélite do Distrito Federal (40,9% homens e 59,1%
mulheres). A idade média dos participantes foi 38,7 anos (dp =
8,51). O tempo de serviço médio na profissão foi 13,48 anos (dp =
7,37). Os instrumentos utilizados foram: Escala de Engajamento no
Trabalho, Escala de Suporte Organizacional Percebido (ESOP) e Escala
de Autoeficácia Profissional). Os dados foram analisados mediante
técnicas de estatística descritiva e multivariada (correlação de Pearson
e regressão múltipla). A média dos participantes no engajamento
foi 4,08 (dp 1,03). A média nos fatores de percepção de suporte
organizacional foi: estilo de gestão da chefia (M = 3,45; dp 0,69);
suporte material (M = 3,38; dp 0,76); salários (M = 2,83; dp 0,71),
sobrecarga (M = 2,41; dp 0,76); suporte social (M = 3,18; dp 0,80) e
ascensão (M = 2,72; dp 1,11). A média em autoeficácia profissional
foi 3,92 (dp 1,03). O engajamento correlacionou-se significativamente
com autoeficácia profissional (r = 0,59; p<0.01), estilo de gestão da
chefia (r = 0.31; p<0.01); suporte material (r = 0.19; p<0.05); salários
(r = 0.18; p<0.05); sobrecarga (r = -0.20; p<0.05); suporte social (r =
0.28; p<0.01) e ascensão (r = 0.41; p<0.01). Na regressão múltipla
para engajamento no trabalho, 38% da variância foi predita pelas
variáveis de suporte organizacional e pela autoeficácia profissional.
Apenas ascensão e autoeficácia contribuíram significativamente para
explicar essa variância. O estudo evidenciou a relação do engajamento
com a percepção de suporte organizacional e com a autoeficácia
profissional. O conjunto de fatores da percepção de suporte e a
autoeficácia profissional explicaram a variância em engajamento no
trabalho. A autoeficácia profissional foi a variável predominante nessa
explicação.

Em 2005 Neiva, Ros e Paz validaram a escala de atitudes frente
à mudança organizacional, composta por três fatores (ceticismo,
temores e aceitação) que representam as atitudes típicas apresentadas
pelos indivíduos em situação de mudança organizacional. As atitudes
de aceitação retratam uma avaliação das crenças e comportamentos
positivos dos membros organizacionais em relação aos processos de
mudança. As atitudes de temor retratam o medo da perda de poder
e benefícios, além das incertezas dos membros organizacionais em
situações de mudança. As atitudes de ceticismo, por sua vez, englobam
crenças e comportamentos negativos em relação aos processos
de mudança, com ênfase no descrédito e na não-colaboração aos
programas de mudança. O objetivo dessa pesquisa foi validar a versão
reduzida da escala de atitudes frente à mudança organizacional. A
escala original é composta por 46 itens e escala tipo likert de 7 pontos.
Para a revalidação, a escala de concordância foi alterada para 11 pontos
0 (discordo totalmente) a 10 (concordo totalmente). Foi realizada uma
pesquisa quantitativa de corte transversal em 4 organizações sendo 1
privada e 3 públicas. A amostra foi composta de 953 respondentes.
Os dados foram submetidos as análises de Componentes Principais,
Fatorial Exploratória (PAF) com rotação promax e de Consistência
Interna (Alfa de Cronbach). A matriz de dados mostrou-se fatorável
(KMO=0,949). A definição da quantidade dos fatores se baseou nos
seguintes critérios: gráfico de declividade, autovalores (eigenvalue),
a análise paralela e a pertinência teórica. A estrutura encontrada é
formada pelos 3 fatores da validação original - aceitação, temor e
ceticismo à mudança. Os índices de confiabilidade dos fatores são
respectivamente 0,899, 0,798 e 0,912. Foram excluídos os itens com
cargas fatoriais menores que 0,5. Permaneceram na versão reduzida
30 itens com cargas fatoriais dos itens variam de 0,859 a 0,515. Os
resultados evidenciaram a qualidade psicométrica da escala. Concluise que a versão reduzida é uma alternativa ao mesmo instrumento
original, conservando sua estrutura e exigindo menor tempo de
aplicação. Por isso, a escala reduzida permite a aplicação conjunta
com demais instrumentos em futuros processos investigativos sobre
mudança organizacional, evitando a exaustão dos respondentes.
PALAVRAS-CHAVE: atitudes; mudança organizacional; validação de
medida

PALAVRAS-CHAVE: engajamento no trabalho; percepção de suporte
organizacional; autoeficácia profissional
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O presente estudo teve como objetivo realizar a adaptação da Escala
de Avaliação do Conflito Intragrupal (EACI) para o contexto brasileiro.
O instrumento, elaborado por Dimas, Lourenço e Miguez (2007) e
validado em grupos de trabalho portugueses, sempre preservando
excelentes propriedades psicométricas em diferentes investigações,
é composto por um total de nove itens (cinco itens relativos ao
conflito de tarefa e quatro relativos ao conflito socioafetivo). Ainda
que Portugal e Brasil possuam a mesma língua materna, com os
mesmos símbolos e sistemas gramaticais, algumas diferenças em
termos da comunicação corrente precisaram ser consideradas para
que a compreensão dos itens fosse adequada. Assim, a versão
original do instrumento foi submetida, inicialmente, à adaptação
para o Português do Brasil, através de cinco psicólogos brasileiros
residentes em Portugal há pelo menos cinco meses, sendo, portanto,
familiarizados com expressões de ambas as culturas. A seguir, após a
revisão realizada por pesquisadores de ambos os países (uma brasileira
e um português), elaborou-se uma sexta versão do instrumento,
encaminhada para doze profissionais brasileiros de diversas áreas,
para que fizessem observações pertinentes quanto aos aspectos
linguísticos e à compreensão dos itens. A análise subsequente e a
comparação das sugestões efetuadas com a versão original da EACI
resultaram na versão brasileira do instrumento. Considerando-se a
bidimensionalidade da escala original, realizou-se uma análise em
componentes principais, bem como estudos de consistência interna,
com dados obtidos a partir de uma amostra de 115 participantes, todos
integrantes de grupos de trabalho de diferentes organizações situadas
em Salvador - Bahia. Após a análise dos fatores, na versão adaptada,
foram eliminados dois itens que integravam a EACI original. A EACI-B
(Brasil), que revelou boas qualidades psicométricas é, assim, composta
por um total de sete items – quatro itens relativos ao conflito de tarefa
(α = .84; variância explicada = 37.20%) e três relativos ao conflito
socioafetivo (α = .83; variância explicada = 34.74%). Entretanto, fazse necessário dar continuidade aos estudos psicométricos da escala,
envolvendo amostras maiores e de diferentes regiões do Brasil, uma
vez que os participantes, em sua grande maioria, eram provenientes
de uma única localidade do país.

Programas de educação a distância têm crescido de maneira
significativa, notadamente no contexto de programas de treinamento
e desenvolvimento profissional em organizações. Pesquisa da
Associação Brasileira de Educação a Distância, publicada em 2010,
indicou que mais de 80% dos funcionários das empresas participam,
por iniciativa destas, de programas de aprendizagem a distância. Na
elaboração desses programas há, muitas vezes, a suposição de que
esses participantes apresentam uniformidade em suas predisposições
para aprender e nas ações diante das situações de aprendizagem.
Aspectos importantes das diferenças individuais em estilos ou
preferências de aprendizagem podem estar sendo ignorados.
Considerando a relevância potencial dessas diferenças individuais e
daqueles programas, o objetivo do presente estudo foi construir e
validar estatisticamente uma escala de preferências de aprendizagem
a distância. Os itens foram elaborados, principalmente, a partir de um
modelo teórico de estilos de aprendizagem que supõe que estes se
referem a preferências que combinam predileções cognitivas, afetivas
e de orientação para a aprendizagem a distância. Participaram
do estudo 732 respondentes, aleatoriamente divididos em duas
subamostras. Destes, 54% mulheres com média de idade de 40 anos
(DP = 9,38); média de 6 participações em treinamentos a distância
(DP = 6,44); 62% funcionários públicos. Os dados foram coletados
via internet. A análise fatorial exploratória (Principal Axis Factoring;
rotação promax; n=366) resultou em um instrumento com 22 itens
(R² = 52,52%), avaliados em 1 = nunca prefiro a 7 = sempre prefiro,
organizados em três fatores (h² > 0,40). O Fator 1: Preferências de
Regulação Cognitiva (=0,88) apresenta 12 itens que descrevem ações
de monitoramento da aprendizagem. O Fator 2: Preferências Afetivas
(=0,89) é composto por seis itens concernentes à receptividade dos
indivíduos em relação à aprendizagem em cooperação. O Fator 3:
Preferências de Orientação Instrucional (=0,80), compreende 4 itens
sobre as preferências relativas às orientações sobre o processo de
aprendizagem. Os resultados da análise fatorial confirmatória (n=344)
sugeriram que a estrutura de três fatores da escala apresenta índices
de adequação satisfatórios [c² (227) = 327,78, p < 0,05; RMSEA = 0,058;
IC(95%) = 0,06 - 0,08; CFI = 0,93)]. A escala apresentou evidências de
validade de construto. Seu poder preditivo e sua estrutura latente
devem ser verificados em estudos futuros. Essas preferências de
aprendizagem podem fornecer informações úteis para o desenho
de ações de treinamento e desenvolvimento a distância e permitem
identificar dimensões que podem vir a ser alteradas e desenvolvidas
para atender características individuais de aprendizagem.

PALAVRAS-CHAVE: Grupos de trabalho; Conflitos Intragrupais; Estudos
psicométricos

PALAVRAS-CHAVE: preferências de aprendizagem a distância; Análise
fatorial exploratória; Análise fatorial confirmatória
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Os modelos interacionistas em Psicologia Organizacional defendem
que não são os traços individuais ou ambiente isoladamente que
determinam as respostas das pessoas, mas a interação entre esses
elementos. Críticos afirmam que o problema dessa corrente teórica
é que ela não especifica como o indivíduo e a situação interagem
para promover a resposta do indivíduo. Assim, surgiu a proposta dos
estudos de congruência indivíduo-organização, que especificam a
necessidade de harmonização entre as características do indivíduo
e do ambiente para que respostas positivas ocorram. Uma das
formas de se estudar a congruência é por meio dos valores. Para
estabelecer a congruência dos valores indivíduo-organização é
necessária a identificação de quais valores organizacionais (VO) são
preferidos pelo indivíduo, pois apesar da estrutura similar entre os
valores individuais e organizacionais, a mudança de nível de análise
implica em conceituação diferenciada para essas dimensões. Com
o intuito de desenvolver um instrumento de pesquisa referente aos
VOs preferidos, realizou-se o presente estudo com uma amostra de
estudantes universitários do Distrito Federal. Os participantes foram
solicitados a responder questionários sobre VOs de uma organização
tida como ideal para eles. O inventário continha, ao total, 79 valores
que deveriam ser avaliados quanto à importância que teriam nessa
organização ideal. Ao total foram obtidos 254 questionários válidos.
Com o SSPS v.19.0.0, os dados foram submetidos à análise dos
Componentes Principais (PC), em seguida à Principal Axis Factoring
(PAF) com rotação Direct Oblimin (Delta=0), obtendo-se resultados
meritórios (KMO = 0,88), para 6 fatores, intitulados: Responsabilidade
Social (n = 8; α = 0,88); Conservação (n = 14, alfa = 0,88); Atenção ao
Cliente (n = 7; alfa = 0,8); Inovação (n = 5; alfa = 0,79); Igualitarismo
(n = 5; alfa = 0,71); e Individualidade (n = 3; alfa = 0,61). A versão
final da estrutura obtida pela análise fatorial contabilizou 42 itens.
Os resultados foram comparados com a solução proveniente da
análise de Escalonamento Multidimensional (MDS). Observou-se que
muitos itens excluídos estavam em regiões limítrofes entre diferentes
dimensões de valores organizacionais, segundo a perspectiva do
MDS. As comparações entre os diferentes métodos de análise
revelam discrepâncias entre as soluções do MDS e análise fatorial
no que concerne ao fator Atenção ao Cliente. Apesar das diferenças
encontradas, conclui-se que, de forma geral, há semelhança
conceitual entre certos fatores obtidos por meio de cada método.
Com os procedimentos adotados, validou-se a escala de valores
organizacionais preferidos.
PALAVRAS-CHAVE: valores organizacionais; congruência indivíduoorganização; valores preferidos

UnB - Universidade de Brasília;
A presente pesquisa propõe uma avaliação das características
psicológicas de gerações, a fim de observar se as características
descritas na literatura de comportamento do consumidor
efetivamente correspondem àquelas apresentadas nos coortes
de idade propostos pelos autores, estabelecendo assim uma
segmentação de mercado psicológica robusta. Para tal, três estudos
com amostras independentes foram realizados. No Estudo 1, a
Escala de Atividades, Interesses e Opiniões (AIO) de Wells e Tiger
(1971) foi primeiramente adaptadas para o português por meio do
procedimento de tradução-retrotradução descrito por Brislin (1970).
595 participantes responderam à AIO e por meio de uma análise
fatorial exploratória (PAF), onde se observou a dimensionalidade
das mesmas. Neste estudo, os fatores originais não se replicaram,
sendo que 4 fatores emergiram (Alfas variando entre 0,82 e 0,76). No
Estudo 2, 319 participantes responderam a um questionário incluindo
(a) os Valores Humanos (Schwartz, 1992) por eles endossados; (b)
a AIO; (c) Escala de Valores de Compra – EVC (Finotti, 2004); além
de demográficos. Os respondentes foram agrupados em gerações
distintas, com o coorte intervalar de idade sendo utilizado como VD
juntamente com valores e AIO. Ainda, para o cálculo das diferenças
intragrupos, onde a idade e elementos demográficos são VI, os
Valores e AIO foram consideradas como VD. Tal relação foi observada
através de regressão múltipla. Considerando-se a faixa etária, a
maioria dos respondentes (52%) foi classificada como Geração X.
Todavia, observando-se as variáveis intragrupos por coortes de idade,
poucas diferenças estatisticamente significativas foram encontradas
entre os segmentos. No Estudo 3, 237 questionários foram aplicados,
sendo posteriormente divididos e mensurados por coortes de idade
operacionalizados à priori como: Geração Y (nascimentos entre 1977 e
1992) 153 respondentes; Geração X (nascimentos entre 1961 e 1976)
84 respondentes. No intuito de mostrar e mapear com mais precisão
os perfis dos consumidores investigados, procedeu-se ao Teste-T para
amostras independentes para comparar as médias entre as Gerações
para os fatores utilizados e o teste Mann-Whitney para as variáveis
não-paramétricas. Conclui-se que existem diferenças significativas
em termos de AIO e Valores entre as Gerações X e Y, principalmente
quanto ao ordenamento dos valores endossados pelas mesmas,
havendo inversão no valor de hedonismo e mostrando assim que as
Gerações podem ser entendidas como segmentos distintos uma vez
que características de personalidade podem influenciar as escolhas
do indivíduo em relação a lojas e seus produtos, também afetando a
maneira como o consumidor responde ao trabalho de comunicação
da empresa.
PALAVRAS-CHAVE: Comportamento do consumidor; Gerações e
segmentação; Valores e AIO
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CC67 - ESTRESSE OCUPACIONAL EM PROFISSIONAIS COM CARGOS
DE CHEFIA

Sawada, CT; Odelius, CC; Ono, RN; Fernandez, FF; Marques, NS;
Souza, RI; Amaral, Jmsg; Resende, PC; Djeu, CM;

Corvello, G; Oliveira, S. F. L.;

UnB;
O estudo teve como objetivo identificar relações entre competências
desenvolvidas em grupos de pesquisas e estratégias de aprendizagem
utilizadas para a aquisição e o desenvolvimento das mesmas.
Levantou-se a percepção dos pesquisados quanto ao domínio das
competências desenvolvidas por meio da participação no grupo e
também quanto a frequência de uso de estratégias de aprendizagem.
A pesquisa caracteriza-se como descritiva, preditiva e de campo. O
foco deste estudo esteve em 6 grupos das áreas de ciências da saúde
e ciências biológicas de uma universidade federal, com a participação
de 30 integrantes dos grupos. As estratégias de aprendizagem
foram coletadas com instrumento validado por Brandão e BorgesAndrade (2009), com adaptação semântica para adequação ao
contexto pesquisado. Foram agrupadas em: Reflexão Extrínseca e
Intrínseca(REI), Busca de Ajuda Interpessoal(BAI), Material Escrito(ME),
Reprodução(REP) e Aplicação Prática(AP). As competências foram
definidas a partir de revisão de literatura e categorizadas em:
Análise e Revisão da Literatura(ARL), Planejamento de Pesquisa(PP),
Coleta e Análise de Dados(CAD), Redação e Comunicação de Textos
Científicos (RCTC), Atitudes, Valores e Habilidades de Trabalho em
Equipe(AVHTE) e Coordenação das Atividades de Pesquisas(CAP).
O domínio das competências foi avaliado com o uso de uma escala
que variou de 0 a 10 e foi posteriormente categorizada em: nenhum
domínio (0), pouco domínio (1 a 4); domínio médio (5 a 7) e domínio
completo (8 a 10). Utilizou-se estatística descritiva (média e desviopadrão) e inferencial para a análise dos dados (correlação teste
Kendall‘s tau_b). Os resultados são semelhantes a estudos anteriores
e indicam que, de modo geral, os pesquisados consideram que a
participação no grupo de pesquisa permitiu o desenvolvimento das
competências investigadas. Entretanto, a dispersão nas respostas
sugere haver diferenças de competências em função da área de
conhecimento e dos grupos. A análise das correlações significativas
entre competências desenvolvidas e estratégias de aprendizagem
identificou que competências mais complexas como RCTC, PP e CAD
demandam a utilização de inúmeras estratégias de aprendizagem
tais como REI, BAI, BAM e AP. Análise e Revisão de Literatura é
moderadamente relacionada com Reflexão. Para Coleta e Análise
de Dados, percebe-se também uma maior correlação com o fator
Aplicação Prática, o que é condizente com resultados anteriores
(Cassel e outros, 2009). Para Coordenação de Atividades de Pesquisa
foi identificada correlação positiva e significativa com o fator Reflexão
Extrínseca e Intrínseca. Uma limitação do estudo é o tamanho da
amostra. Sugere-se a realização de pesquisas futuras com um maior
número de participantes.

FSG;
O mercado exige cada vez mais qualificações e diferenciais dos
profissionais e isso gera uma grande preocupação tanto para
os profissionais que buscam por oportunidades, como para as
organizações que necessitam de pessoas competentes. Portanto,
investir na criação de ambiente saudável é um requisito básico para
um bom andamento da empresa, assim o funcionário irá sentir-se
bem e não encarará seu trabalho como sendo um fardo insuportável,
visto que a grande maioria do seu tempo é dedicado à empresa.
Contudo, o estresse tem se tornado cada vez mais presente na vida
das pessoas e das organizações, causando consequências nocivas à
saúde do trabalhador e ao seu crescimento profissional, bem como,
aos resultados almejados pelas empresas. Desta forma, a presente
pesquisa, que trata-se de um estudo descritivo, teve como objetivo
identificar as causas do estresse em profissionais de uma instituição
do segmento de saúde. Para tanto, inicialmente, buscou-se mensurar
o nível de estresse dos profissionais que ocupavam cargos de chefia
nos diversos setores da organização, bem como em profissionais que
não possuíam cargos de chefia, sendo estes últimos considerados
como grupo de controle. Posteriormente, compararam-se os níveis de
estresse entre os referidos grupos de profissionais. Esta pesquisa teve
como público-alvo funcionários de uma unidade hospitalar, sendo que
a amostra se constituiu de 79 funcionários e, destes, 39 ocupavam
cargos de chefia e 40 ocupavam cargos de não-chefia. Para aferição
dos resultados, foi utilizado uma Escala de Estresse no Trabalho (EET)
de Paschoal e Tamayo (2004). Também foi utilizado indicadores de
níveis sociodemográficos, realizando assim um comparativo entre as
variáveis. Os resultados da pesquisa apontaram uma forte iminência
de estresse nos profissionais da instituição de saúde pesquisada,
onde os profissionais com cargos de chefia obtiveram uma média de
2.35, enquanto que, os profissionais sem cargos de chefia alcançaram
uma média 2.64, numa escala Likert de cinco pontos. Em relação à
análise dos dados observou-se como principais preditores do estresse
no trabalho a insatisfação em relação às perspectivas de crescimento
profissional e o tempo insuficiente para realização das tarefas
rotineiras. O estresse causado pela pressão do tempo e por resultados
foi evidente, embora o ambiente de trabalho, a insatisfação salarial, a
rotatividade e a sobrecarga de trabalho, também tenham contribuído
para elevar o nível de estresse.
PALAVRAS-CHAVE: Estresse; Estresse Ocupacional; Cargos de Chefia

PALAVRAS-CHAVE: Grupos de pesquisa; Estratégias de aprendizagem;
Desenvolvimento de competências
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CC68 - ESTUDO TEÓRICO/EMPÍRICO SOBRE CARACTERÍSTICAS DA
CLIENTELA EM EVENTOS INSTRUCIONAIS A DISTÂNCIA

CC69 - EVIDÊNCIAS DE VALIDADE DA ESCALA DE ENGAJAMENTO NO
TRABALHO EM EQUIPES

Rodrigues, DA; Pagotto, DP; Coelho Junior, FA;
Souza, BPB;

Martins, M. C. F.; Siqueira, M. M. M.; Costa, L. V.;
Souza, W. S.;

UnB;

UMESP;

As organizações vêem investindo maciçamente em ações educacionais
de treinamento na qualificação de seus funcionários, especialmente
com o planejamento de ações de capacitação ofertadas a distância.
Com o advento e consolidação das novas tecnologias de comunicação
e de informação aplicadas ao cenário organizacional, ações de design
instrucional estão sendo sistematicamente desenvolvidas, com
vistas à maximização do desempenho dos indivíduos em situação de
trabalho. O êxito esperado com as ações instrucionais, especialmente
a distância, já se inicia antes mesmo de sua oferta, já na etapa de
avaliação de necessidades, em que são identificados, dentre outras
informações, o perfil da clientela – alvo do evento. Características
da clientela vêm sendo, assim, uma importante variável a ser
considerada na oferta de ações de treinamento nas organizações,
tanto no planejamento quanto no design instrucional. Neste ínterim, o
objetivo do presente trabalho, de natureza teórico/empírica, consistiu
em identificar atitudes frente ao ensino a distância e o quanto as
mesmas poderiam ser facilitadoras ou dificultadoras à participação
de indivíduos nesta modalidade de ensino. Aplicou-se, por meio
de survey, um questionário totalmente estruturado, contendo 52
itens, a uma amostra de 135 participantes. Foi realizada coleta de
dados online, via e-mail, por meio de digitalização do instrumento.
Quanto ao perfil amostral, 71% eram mulheres, 41% acima de 40
anos de idade e com pós-graduação (40%). Dos participantes, 75%
afirmaram atuar (trabalhar ou estudar) na modalidade de ensino a
distância. Verificou-se, ainda, que 51% preferem estudar à noite, e
89% trabalham. Para 66% dos participantes há expectativas positivas
sobre atuarem a distância. Verificou-se bastante variabilidade
nas atitudes dos participantes quanto ao reconhecimento, pelo
mercado, de que o diploma de um curso a distância tem a mesma
importância que um diploma advindo de um curso presencial. Para
62% da amostra consegue-se aplicar, nas rotinas, o que se aprende
na modalidade a distância. Já 67% avaliam que é preciso acreditar na
validade da modalidade a distância para atuarem nela. Conclui-se que
o ensino a distância, no contexto das organizações de trabalho, para
obter êxito, precisa incorporar, efetivamente, no design instrucional,
características atitudinais da clientela – alvo sobre esta modalidade
de aprendizagem. Como limitações, destaca-se a não identificação
de componentes ou fatores do ambiente organizacional onde os
participantes deste trabalho desenvolvem suas atribuições, o que
poderia ter enriquecido as análises efetuadas. Como recomendações,
sugere-se que sejam construídas medidas psicometricamente
validadas nos contextos organizacionais orientadas à identificação de
atitudes frente ao ensino a distância.

No contexto das equipes, compreende-se engajamento no trabalho
como um estado de vigor ativo e capacidade de se deixar absorver
pelas tarefas realizadas nessa modalidade de trabalho. Essa visão
prospecta o construto como força interna que permite ao indivíduo
florescer no ambiente e nesta modalidade de trabalho, manter sua
saúde e ser produtivo. O presente estudo teve como objetivo adaptar
e validar a Escala de Engajamento no Trabalho (EET) para o contexto
brasileiro do trabalho em equipes e verificar suas evidências de
validade fatorial. A EET, composta por dois fatores, vigor e absorção,
possuía dez itens e valores de fidedignidade de 0,78 e 0,87. Seus
itens foram traduzidos e adaptados para o contexto de trabalho em
equipes. Participaram do estudo 716 estudantes/trabalhadores de
um curso superior de ensino a distância (EaD), pertencentes a 291
equipes de trabalho acadêmico, distribuídas por 53 pólos de EaD,
originários das cinco regiões geopolíticas brasileiras. Apesar de o
curso ocorrer na modalidade a distância, mais de 99% das equipes
trabalha presencialmente. Os testes de fatorabilidade da matriz
revelaram resultados satisfatórios (KMO= 0.89, determinante da
matriz= 0,004 e teste de Esfericidade de Bartlett- qui-quadrado=
3916,69, gl= 45, p< 0,001). A inspeção do scree plot, dos eigenvalues
e dos percentuais de variância explicada apontaram para a existência
de dois componentes. Análise fatorial realizada pelo método dos
eixos principais (PAF) com rotação Oblimin revelou dois fatores
(vigor e absorção) correlacionados entre si (r=0,70) e consistentes
(Alphas de Cronbach de 0,80 cada e 0,89 para a escala total), cada um
composto por cinco itens com cargas fatoriais entre 0,30 e 0,99 que
explicaram 63% da variância total explicada. Conclui-se que a EET de
Equipes, constituída por dois fatores confiáveis que permitem avaliar
a absorção pelo trabalho realizado nesta modalidade e o vigor a ele
dedicado, possui claras evidências de validade fatorial.
PALAVRAS-CHAVE: equipes de trabalho; engajamento no trabalho;
escala de medida

PALAVRAS-CHAVE: Características da Clientela; Design Instrucional;
Ensino a Distância
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CC71 - FEIRA LIVRE VERSUS MERCADO PLANEJADO: AS RESPOSTAS
DOS FEIRANTES FRENTE À REESTRUTURAÇÃO DE UMA FEIRA LIVRE
DE UMA CIDADE DO INTERIOR DO ESTADO DO PIAUÍ

Martins, L.B.; Zerbini, T.;

Rocha, K. M; Santos, J. O; Lima, K. K. T; Lima, C. C; Silva, C. F. L. S;

Universidade de São Paulo;

Universidade Federal do Piauí (UFPI).;

Os atuais contextos educacionais a distância, assentados na
internet, introduzem questões sobre as novas formas de se estudar
e aprender, colocando em pauta as estratégias de aprendizagem
utilizadas pelos alunos durante esse tipo de evento instrucional.
As estratégias de aprendizagem consistem nos procedimentos e
comportamentos empregados pelos indivíduos visando facilitar o
alcance da aprendizagem, podendo ser classificadas em cognitivas,
comportamentais e autorregulatórias. Nesse sentido, o presente
trabalho teve como objetivo verificar as evidências de validade
de um instrumento que pretende mensurar as estratégias de
aprendizagem utilizadas por universitários que estudam a distância.
A instituição de ensino superior (IES) participante é uma universidade
do interior paulista que oferta desde 2008 cursos superiores em
Educação a Distância (EAD). O questionário, composto por 31
itens, foi disponibilizado no formato digital no ambiente virtual
de aprendizagem e também aplicado em papel nos encontros
presenciais dos cursos Gestão da Produção Industrial e Pedagogia, e
das disciplinas Metodologia Científica e Economia. Uma amostra de
335 alunos respondeu aos questionários, sendo em sua maioria do
sexo feminino (63%), entre 17 e 20 anos de idade (40,9%), residentes
da região sudeste (90,7%), solteiros (81,8%), sem filhos (84,5%), renda
entre 2 e 3 salários mínimos (40,6%), dedicam-se apenas aos estudos
(57,3%) e possuem experiência anterior no uso da internet (87,5%).
Anteriormente à realização das análises de verificação de evidências
de validade do instrumento em questão, foram avaliados os 31 casos
extremos univariados e 33 multivariados, contudo, tais casos não
foram excluídos das análises. Não foram encontrados casos omissos.
Foram realizadas análises estatísticas de Componentes Principais
(PC) e Fatoriais (PAF) e de consistência interna (alfa de Cronbach).
O instrumento apresentou 6 fatores: Repetição e Organização, 6
itens (α=0,85); Controle da emoção, 4 itens (α=0,78); Controle da
motivação e Monitoramento da compreensão, 6 itens, (α=0,83);
Busca de ajuda interpessoal, 3 itens (α=0,70); Elaboração, 9 itens
(α=0,84); Busca de ajuda ao material didático, 2 itens (α=0,88). Não
houve compartilhamento de variância de itens entre fatores; um item
e uma dimensão (aplicação prática) não permaneceram nessa solução
encontrada quando comparado a estudos anteriores. Os resultados
apontaram que a escala é estatisticamente válida e confiável. São
necessárias mais discussões sobre as estratégias de aprendizagem,
especialmente as autorregulatórias, em contextos de IES e EAD,
para que sejam sistematizados conhecimentos acerca do tema, os
quais possibilitem aperfeiçoar e atestar a eficácia e aplicabilidade da
modalidade.

As feiras livres se enquadram em uma tradicional modalidade de
comércio varejista, se dispersando no espaço e no tempo, com a sua
relevância e magnitude peculiares (Godoy & Anjos, 2007). O modo de
trabalho nesses espaços remete a ideia de liberdade em seus diferentes
aspectos, seja em sua organização, seja no modo de comercialização
dos produtos, de venda itinerante e autonomia na criação de suas
próprias regras. Sob esse olhar, o presente estudo objetivou avaliar a
percepção de trabalhadores de uma feira livre do interior do estado do
Piauí em relação à adaptação frente a um processo de reestruturação
do seu espaço de trabalho, através da instalação de um local fixo,
estruturado, com regras e deveres a ser cumpridos. Os participantes
da pesquisa constituíram-se de 12 feirantes, sendo 10 homens e 2
mulheres, que participaram do processo de transição da antiga feira
para o atual mercado. Os instrumentos utilizados foram: a Técnica
de Associação Livre de Palavras (TALP) e um roteiro de entrevista
semi- estruturada contendo 6 questões. Os dados foram analisados
por meio da análise de conteúdo temático proposta por Bardin. A
partir dos resultados obteve-se dois eixos temáticos: a concepção em
relação às mudanças decorrentes da reestruturação da feira (eixo 1)
e o valor do trabalho para os feirantes (eixo 2). No que diz respeito ao
eixo 1 obteve-se que os sujeitos apontaram mais aspectos negativos
do que positivos. As categorias negativas obtidas foram: coordenação
ruim, queda nas vendas, cobranças, falta de liberdade, isolamento,
organização do espaço e conformismo dos feirantes. As categorias
positivas: satisfação, boa estrutura, segurança, melhores condições
de trabalho e limpeza. No que se refere ao eixo 2, as categorias
positivas obtidas foram predominantes, pois se destacou o amor ao
trabalho, a satisfação com o que fazem e importância do trabalho na
vida, sendo que as negativas se referiam ao ganho financeiro que foi
considerado pequeno, o trabalho que é realizado por alguns apenas
por necessidade e outros apontaram que mudariam de trabalho. É
importante ressaltar que um processo de mudança, como o que
ocorreu no mercado público em questão, apesar de se mostrar como
fator de insatisfação, em sua maioria, não é capaz de diminuir o valor
do trabalho para os sujeitos que nele se enquadram. Sendo assim,
seria importante trabalhar os aspectos de insatisfação dos feirantes
diante da transição, a fim de assegurar ainda mais o valor do trabalho
para os mesmos.
PALAVRAS-CHAVE: Feira livre; Mercado planejado; Reestruturação

PALAVRAS-CHAVE: treinamento, desenvolvimento e educação;
educação a distância; estratégias de aprendizagem
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Araújo, R. C.; Bonatti, C. L.;

Presotti, L.;

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;

Universidade de Brasilia;

Pesquisas no campo do Comportamento Organizacional sugerem que
o Clima Organizacional gera impacto no Absenteísmo. Associando isso
ao aumento da complexidade das tarefas realizadas nas organizações,
tem havido um crescente interesse no estudo de preditores de
efetividade que se utilizam do conceito de cognições compartilhadas.
Um exemplo de cognição que é essencialmente compartilhada é o
clima organizacional. Partindo dessa premissa, de estudos relativos a
cognições compartilhadas e das teorias de modelos de composição,
tem se evidenciado o papel do compartilhamento das percepções de
clima – homogeneidade ou heterogeneidade das respostas – entre
os membros de uma mesma unidade como preditor de efetividade
de equipes. Esse compartilhamento é chamado de força do clima.
Considerando que o absenteísmo é visto como um preditor de
efetividade, pois é teorizado como uma resposta comportamental a
insatisfação do funcionário, e estudo anterior na mesma organização
demonstrou empiricamente uma relação entre clima e absenteísmo,
o presente estudo tem como objetivo encontrar indícios da relação
entre o compartilhamento de percepções de clima (força do clima)
e absenteísmo, controlando o efeito do clima. Essa pesquisa foi
realizada em uma empresa prestadora de serviços com unidades
em todos os municípios brasileiros e mais de 112 mil empregados,
onde mais de 70 mil responderam a pesquisa de clima, que era
composta por 10 fatores. Os dados foram agregados no nível da
unidade. A análise dos dados foi realizada por meio de Regressão
Linear. Foram encontrados resultados estatisticamente significativos
(p<0,05) indicando um efeito da força do clima que extrapola o
efeito do clima para todos os fatores pesquisados. Os valores de
poder de predição associando clima e força do clima encontrados
variou entre R2=0,355 a R2=0,395, sendo que as relações de maior
magnitude foram nos fatores Imagem Institucional e Remuneração.
Diante desses resultados associados a estudos anteriores, pode-se
hipotetizar que o alinhamento de políticas e práticas organizacionais
que gerem uma percepção semelhante entre os funcionários acerca
do clima da unidade resultam em menor estresse ocupacional e,
consequentemente, em menores índices de absenteísmo. A redução
desse índices diminui gastos para a organização, além de indicar uma
melhor saúde organizacional. Esse estudo contribui para a validação
e compreensão do papel do clima como uma cognição compartilhada
e apresenta a variável força do clima como construto central, e não
apenas um requisito para a composição do escore de clima.

As ações afirmativas nas empresas têm ocupado um papel importante
no deslocamento das questões políticas da esfera pública para a
esfera privada, em um processo de privatização do social. Ainda
assim, pouco se sabe de como as organizações tem gerenciado sua
diversidade, sejam elas advindas das cotas ou de outros processos
sociais e demográficos. Este estudo teve como objetivo identificar
concepções e práticas para o gerenciamento da diversidade
cultural em três organizações privadas de Brasília - Distrito Federal,
tendo como base teórica os paradigmas de gerenciamento de
Diversidade de Thomas & Ely (1996): Discriminação e Justiça,
Acesso e Legitimidade, Aprendizagem e Efetividade. Utilizou-se um
roteiro semi-estruturado de entrevista, e o método de análise de
conteúdo, em que foram obtidas seis categorias finais de análise,
que descreveram características da estrutura das organizações, sua
demografia, concepções e práticas de diversidade. O gerente da
empresa 1, adepta de cota para deficientes e aprendizes, expressa
uma concepção de diversidade focada no cumprimento de requisitos
legais, típica da perspectiva da Discriminação e Justiça. A gerente da
Empresa 2, por sua vez, declara que a empresa não adere às cotas,
o que justifica pelo ideal de cegueira diante das diferenças, também
característico da Discriminação e Justiça. A gerente da Empresa 3,
adepta de cotas para deficientes, também apresentou ênfase no
cumprimento de requisitos legais, com exceção da prática de ensino
de LIBRAS para funcionários ouvintes. De modo geral, identificou-se
que as organizações participantes têm gerenciado sua diversidade
predominantemente sob a perspectiva da Discriminação e Justiça,
apesar de expressarem a importância da valorização das diferenças
do aprendizado com as diferenças. Discute-se que a discriminação
e as pressões políticas pelo cumprimento das cotas tem forçado os
conflitos para o subterrâneo e levado as organizações a assumirem
uma face politicamente correta diante da diversidade, o que mascaram
os reais desafios para o alcance efetivo da Inclusão nas organizações.
PALAVRAS-CHAVE: Cotas; Diversidade nas Organizações; Inclusão
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CC74 - GRUPOS DE PESQUISA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA
SAÚDE: FUNCIONAMENTO, CARACTERÍSTICAS E ASPECTOS QUE
INFLUENCIAM APRENDIZAGEM E RESULTADOS

CC75 - IDENTIFICAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS POR
LÍDERES E PARTICIPANTES DE GRUPOS DE PESQUISA DAS ÁREAS DE
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES.

Souza, RI; Odelius, CC; Marques, NS; Sawada, CT; Ono, RN;
FernandeZ, FF.; AmaraL, JMSG; Resende Junior, PC;

Amaral, Jmsg; Odelius, CC; Ono, RN; Fernandez, FF; Marques, NS;
Souza, RI; Sawada, CT; Jesus, JS; Resende Junior, PS;

UnB;

UnB;

O objetivo do estudo consiste em descrever o contexto em que estão
inseridos os grupos de pesquisa, sua dinâmica de funcionamento,
objetivos e/ou motivos de formação, processo de pesquisa e produção
de conhecimento e recursos disponíveis com suas respectivas
contribuições para a ocorrência de aprendizagem e produção de
resultados nesses grupos. São apresentadas perspectivas teóricas,
reflexões e conclusões de estudos já realizados acerca da dinâmica
de funcionamento de grupos de pesquisa, suas características,
desenvolvimento de competências, aprendizagem e fatores de
estruturação. O foco dessa pesquisa concentra-se na percepção dos
líderes de 11 grupos de pesquisa da área de ciências biológicas e da
saúde de uma universidade pública brasileira observada por meio do
desenvolvimento de uma pesquisa exploratória, descritiva e de campo,
sendo esta amostra definida por acessibilidade e conveniência. Os
dados coletados mediante entrevistas individuais semi-estruturadas,
leitura de documentos e questionário, que foram submetidos à análise
de conteúdo e estatística descritiva. As categorias de análise foram
definidas a priori a partir dos estudos de Odelius e Sena (2009). Os
resultados apontam que os objetivos relacionados com a consolidação
do grupo por meio de trabalho em equipe e para o aprendizado por
meio de descobertas decorrentes da atuação em pesquisa foram
considerados os mais importantes pelos líderes. Além disso, o uso
diversificado de situações de aprendizagem e ter um ambiente
cooperativo e com alto grau de comprometimento dos participantes
foram fatores que apresentaram um alto grau de concordância entre
os respondentes. Apesar de possuírem dinâmicas de funcionamento
específicas, foi possível observar semelhanças significativas quanto
às atividades de planejamento, práticas de aprendizagem coletiva,
orientação para a produção de artigos, dissertações ou teses, além
de um alto grau de concordância no tocante às variáveis consideradas
importantes para obtenção de resultados no grupo, tais como a
disponibilidade de bolsas de produtividade e outros recursos físicos,
materiais e financeiros. As conclusões apontam a relevância do estudo
em virtude da mudança no padrão de realização de pesquisas quando
da presença de equipes multidisciplinares apontado por Gladney
et al. (2003) e demonstra a necessidade de realização de pesquisas
posteriores que visem abranger um número maior de respondentes
de diferentes áreas do conhecimento e o aprofundamento de estudos
já realizados com grupos de pesquisa no campo da aprendizagem e
desenvolvimento de competências e aspectos que influenciam seus
respectivos resultados.

Estudos relacionados com competência e processos de aprendizagem
em organizações têm uma demanda cada vez maior (ODELIUS &
SENA, 2009). Assim, o objetivo da pesquisa constituiu em identificar
nos grupos de pesquisa as competências desenvolvidas por líderes
e participantes nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas e Linguística,
Letras e Artes, considerando o contexto em que estão inseridos e,
adicionalmente, identificar nessas mesmas áreas as relações entre as
estratégias de aprendizagem e o desenvolvimento das competências.
A pesquisa caracterizou-se como exploratória (RICHARDSON, 1994).
A amostra abrangeu 14 grupos de pesquisa de uma Universidade
Brasileira. Os dados foram coletados por entrevista semiestruturada,
submetida a uma análise de conteúdo e questionário quantitativo
utilizando uma escala que variou de 0 a 10, categorizada em:
nenhum domínio (0), pouco domínio (1 a 4); domínio médio (5 a 7)
e domínio pleno (8 a 10). A análise quantitativa abrangeu estatística
descritiva (média, desvio-padrão, moda e mediana). As competências
de pesquisa do estudo foram agrupadas em categorias de análise
definidas a priori a partir dos estudos de Odelius e Sena (2009), que
foram: “Análise e Revisão de Literatura”, “Planejamento de Pesquisa”,
“Coleta e Análise de Dados”, “Redação e Comunicação de Textos
Científicos” e “Atitudes, Valores e Habilidades de Trabalho em Equipe”.
Os resultados apontam que os grupos possuem motivos semelhantes
de formação, entretanto, divergem em relação ao processo de
desenvolvimento e funcionamento das atividades. De modo geral,
os grupos foram criados para ampliar a pesquisa na área e facilitar
a produção de conhecimento, integrando pessoas com interesses
comuns, convergindo com os resultados encontrados por Odelius e
Sena (2009), Odelius et al. (2009) e Odelius et al. (2011). A busca de
ajuda interpessoal demonstrou-se como uma importante estratégia
de aprendizagem para desenvolver competências, como, por
exemplo, avaliar a qualidade de uma pesquisa, identificando falhas e
ameaças à validade do estudo. As conclusões desta pesquisa apontam
que as competências desenvolvidas e as estratégias utilizadas pelos
grupos de pesquisa são parcialmente semelhantes entre os grupos
pesquisados, sendo contingentes aos objetivos e características dos
grupos. Diante desses resultados propõe-se para estudos futuros
a ampliação da amostra, abrangendo também outras áreas do
conhecimento, como Engenharias e Humanas.

PALAVRAS-CHAVE: Grupos
características; Resultados

78

de

pesquisa;

Funcionamento

PALAVRAS-CHAVE: competências; grupos de pesquisa; estratégias de
aprendizagem

e

02 a 05 de maio de 2012 - Rio de Janeiro | RJ
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

COMUNICAÇÃO BREVE DE PESQUISA

CC76 - IDENTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS A
PARTICIPANTES DE GRUPOS DE PESQUISA DAS ÁREAS DE CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS E CIÊNCIAS DA SAÚDE.

CC77 - IMPACTO DO CONFLITO INTRAGRUPAL, DO SUPORTE SOCIAL
NO TRABALHO E DO AUTOCONCEITO PROFISSIONAL SOBRE A
RESILIÊNCIA: UM ESTUDO COM POLICIAIS MILITARES.

Marques, NS; Odelius, CC; Souza, RI; Sawada, CT; Fernandez, Ff;
Ono, RN; Amaral, Jmsg; Resende Junior, PC;

Emilio, ERV1; Martins, MCF2;
UNICAMP;
UMESP;

1

UnB;

2

Para identificar os principais aspectos do contexto de grupos de
pesquisa que contribuem para o desenvolvimento de competências
entre seus participantes, realizou-se análise focada em participantes
de grupos de pesquisa de ciências da saúde (sete grupos) e biológicas
(seis grupos) de uma universidade federal, escolhidos a partir
de sorteio e posterior acessibilidade. Apoiando-se na revisão da
literatura existente, realizou-se estudo exploratório (Richardson,
1994), para o qual, a fim de levantar dados, foi aplicado roteiro de
entrevista e questionário estruturado que buscou avaliar o domínio de
competências a partir de uma escala que variou de 0 a 10, categorizada
em: nenhum domínio (0), pouco domínio (1 a 4); domínio médio (5 a
7) e domínio pleno (8 a 10). As competências de pesquisa deste estudo
foram agrupadas em categorias de análise definidas a priori a partir
dos estudos de Odelius e Sena (2009), a saber: “Análise e Revisão de
Literatura”, “Planejamento de Pesquisa”, “Coleta e Análise de Dados”,
“Redação e Comunicação de Textos Científicos” e “Atitudes, Valores
e Habilidades de Trabalho em Equipe”. Para a análise dos dados foi
calculada a média e o desvio-padrão. Os principais resultados foram
convergentes com Odelius e Sena (2009), Odelius et al. (2009) e
Odelius et al. (2010), em que o interesse na geração de aprendizado e o
trabalho em equipe estavam entre os principais motivos de formação
de grupo de pesquisa. Em se tratando de lacunas de competências,
“Redação e Comunicação de Textos Científicos” ganhou destaque por
conta de as competências a ela associadas, como “escrever artigos” e
“disponibilizar resultados produzidos em página na internet” terem
sido associadas a pouco grau de domínio. Esse resultado é curioso
visto que a comunicação e publicação de resultados de pesquisa foi
uma das principais maneiras identificadas no Diretório de Grupos
de Pesquisa do CNPq para informar a produtividade dos grupos
ali cadastrados. As conclusões deste estudo apontam que grupos
de pesquisa possuem características de equipes de trabalho que
proporcionam o aprimoramento de competências, na medida em
que a colaboração entre seus integrantes favorece os processos de
aprendizagem. Destaca-se a existência de gap na literatura a respeito
das dinâmicas de funcionamento de grupos de pesquisa e, para
agenda de pesquisa, sugerem-se a análises que estudem o impacto
das características dos indivíduos e das peculiaridades dos grupos
de pesquisa sobre os seus processos de aprendizado e alcance de
resultados.

A resiliência é um construto que remete à habilidade do ser
humano de ter êxito frente às adversidades da vida, superá-las
e inclusive, ser fortalecido ou transformado por elas. Campos de
investigações da psicologia, como Psicologia da Saúde, Psicologia
Positiva e Comportamento Organizacional Positivo, têm considerado
a resiliência como uma importante via para a compreensão dos
aspectos positivos e saudáveis dos indivíduos. Este trabalho visou
ampliar o conhecimento acerca da resiliência e suas relações com
outros construtos no contexto organizacional. Para isto, definiu-se
como objetivo geral deste estudo verificar a capacidade preditiva do
conflito intragrupal (tarefa e relacionamento), do suporte social no
trabalho (emocional, informacional e instrumental) e do autoconceito
profissional (saúde, realização, autoconfiança e competência)
sobre a resiliência (adaptação ou aceitação positiva de mudanças,
espiritualidade, resignação diante da vida, competência pessoal e
persistência diante das dificuldades) de policiais militares. Participaram
do estudo 133 policiais militares de um batalhão do interior do estado
de São Paulo, prevalecendo indivíduos do sexo masculino (97,7%),
com idade média de 30 anos (DP= 5,7). Para a medida das variáveis
foram utilizadas as seguintes escalas validadas: Escala de Avaliação
de Resiliência reduzida, Escala de Conflitos Intragrupais, Escala de
Percepção de Suporte Social no Trabalho e a Escala de Autoconceito
Profissional. Os dados foram submetidos a cálculos descritivos e a
análises de regressão linear múltipla padrão. Os resultados indicaram
que o modelo que reunia as variáveis antecedentes (conflito
intragrupal, suporte social no trabalho e autoconceito profissional)
explicou significativamente a variância das dimensões da resiliência:
30% da persistência diante das dificuldades, 29% da adaptação ou
aceitação positiva de mudanças, 28% da competência pessoal e 11%
da espiritualidade. As variáveis que tiveram impacto estatisticamente
importante sobre a persistência diante das dificuldades foram o
suporte emocional no trabalho, cuja direção da predição foi inversa,
e autoconfiança, cuja direção da predição foi direta. A adaptação ou
aceitação positiva de mudanças teve como preditor inverso a variável
saúde e como preditor direto a autoconfiança. A competência pessoal
teve impacto significativo da variável autoconfiança, que se mostrou
um preditor direto. A espiritualidade, por sua vez, teve um único
preditor significante, a variável realização, cuja direção da predição foi
direta. Os resultados sugerem que dentre as variáveis antecedentes,
o autoconceito profissional evidenciou maior poder de explicação da
variância da resiliência.

PALAVRAS-CHAVE: Grupos de pesquisa; Desenvolvimento de
competências; Equipes de trabalho
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CC78 - INFLUÊNCIA DA DATA DE VALIDADE NAS DECISÕES DE
COMPRA E CONSUMO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
Bressan, F.; Toledo, G. L.;

Meireles, E.; Dias, C.P.; Assis, R.; Leite, H.;

USP;
A data de validade tornou-se um componente obrigatório dos rótulos
dos produtos alimentícios comercializados no Brasil a partir dos
anos 80 e, atualmente, tem sido objeto de campanha por diversos
supermercados que prometem entregar ao cliente, gratuitamente,
um exemplar do produto que porventura tenha sido encontrado com
a data de validade vencida. A data de validade dos alimentos é um
assunto relacionado à saúde pública e às despesas com o tratamento
de pessoas com problemas contraídos pelo seu consumo, pois,
segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em torno de 30% da
população já sofreu de intoxicação alimentar por consumir produtos
com data de validade vencida. Assim, este projeto objetivou estudar
a influência da data de validade nas decisões de compra e consumo
de produtos alimentícios e as atitudes e comportamentos em
relação a ela. A compreensão destas atitudes e comportamentos dos
consumidores pode servir para orientar e instruir os consumidores
sobre os riscos associados à data de validade dos produtos alimentícios
e para ajudar na implantação de estratégias de promoção destes
produtos durante o seu período de validade. Além disto, pode ajudar
também a identificar possíveis diferenças entre os consumidores
e verificar se estas diferenças podem ser utilizadas como variáveis
para a segmentação de mercado. Os resultados preliminares obtidos
na fase de analise qualitativa permitiram a constatação inicial de
que a maior parte das pessoas entrevistadas apesar de estar ciente
da existência da data de validade impressa nas embalagens, nem
sempre dá a devida atenção ou lê a data de validade com o cuidado
requerido, e de que as pessoas apresentam diferenças significativas
tanto em relação ao conhecimento sobre a data de validade e quanto
sobre a importância atribuída a ela no processo de decisão de
compra e consumo de produtos alimentícios. Denotam também que
muitos consumidores podem não considerar a data de validade uma
influência importante na compra desses produtos e que, além disso,
e principalmente, para muitos deles, a data de validade dos alimentos
possui influência restrita sobre os hábitos de consumo de produtos
alimentícios com data de validade vencida como, por exemplo, no
que se refere ao consumo de produtos que se encontrem dentro
da geladeira ou do freezer doméstico e fora da especificação. Isto é
um forte indicativo da necessidade do estabelecimento de medidas
educacionais e políticas públicas para alertar os consumidores sobre
os riscos a que se submetem ao consumirem estes produtos.
PALAVRAS-CHAVE: Data de Validade dos Alimentos; Decisão de
Compra de Alimentos; Data de Validade, Compra e Consumo de
Alimentos
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CC79 - INVENTÁRIO FATORIAL DOS VALORES DE CONSUMO
REDUZIDO – IFVC-R: EVIDÊNCIAS DE VALIDADE E PRECISÃO EM
AMOSTRAS BAIANAS.

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB Laboratório de
Instrumentação e Avaliação Psicológica - LABIAP;
Valores têm sido apontados na literatura como bons preditores de
preferência e escolha de produtos, marcas e serviços. As evidências
que demonstram essa relação são encontradas a partir da coleta de
dados tendo como instrumentos listas de Valores Humanos Básicos.
A generalidade de tais instrumentos tem sido criticada, uma vez que
fenômenos específicos podem requerer instrumentos de medida
mais relacionados à variável a ser predita. Na tentativa de preencher
uma lacuna na área foi desenvolvido um estudo, ainda no ano de
2007, para a construção e validação de um instrumento para aferir
os valores específicos dos consumidores. O instrumento, denominado
Inventário Fatorial dos Valores de Consumo – IFVC foi validado junto
a uma amostra de 1.557 participantes da Região Centro-Oeste e
apresentou 98 itens, representados por sete fatores: Influência;
Universalismo; Privacidade; Qualidade; Valor Estético; Impulsividade
e Autodeterminação, com índices de precisão variando de 0,74 a
0,93. O presente relato de pesquisa contempla a síntese de estudos
desenvolvidos com o objetivo de verificar a adequação psicométrica
de uma versão reduzida do instrumento supracitado, denominada
IFVC-R. Foram desenvolvidos dois estudos com participantes de ambos
os sexos, com idades e níveis de escolaridade variados e residentes
no Estado da Bahia. O estudo 1 foi desenvolvido entre os anos de
2008 e 2009 nas regiões Sul e Extremo Sul do Estado e envolveu 850
participantes. O estudo 2 foi realizado no ano de 2010 contou com
348 participantes do Recôncavo baiano. O instrumento reduzido foi
composto por 47 itens, respondidos a partir de uma escala Likert.
A coleta de dados se deu em ambientes diversos, sempre de forma
individual e autoadministrada. Foram realizadas análises paralelas,
análises fatoriais exploratórias e confirmatórias. Em ambos os estudos
a estrutura original do IFVC foi reproduzida em 85,7%, - apenas o
fator autodeterminação não foi confirmado. A análise confirmatória
revelou índices de ajuste adequados aos dados empíricos (CFI, GFI e
AGFI > 0,90; RMSEA < 0,04). Os índices de precisão oscilaram entre
0,70 a 0,86 no estudo 1 e de 0,72 e 0,86 no estudo 2. Análises de
variância (teste t e ANOVA) revelaram que o instrumento é capaz
de discriminar grupos e identificar as prioridades axiológicas dos
participantes, corroborando estudos anteriores na região Centro
Oeste. Considerando o conjunto dos resultados, argumenta-se a favor
da adequação psicométrica da versão reduzida do instrumento, bem
como a favor da utilização do IFVC-R em pesquisas interessadas em
compreender o comportamento do consumidor.
PALAVRAS-CHAVE: Valores de Consumo; Instrumentação; validade e
precisão.
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CC80 - JULGAMENTO E SIGNIFICADO: UMA PROPOSTA DE ESCALA
BASEADA EM MARCAS DE TÊNIS

CC81 - JUSTIÇA ORGANIZACIONAL, AVALIAÇÕES AUTO-REFERENTES
E ENGAJAMENTO NO TRABALHO

Matos, A.P.;

Oliveira, D.F.O.; Mazagão, V.; Gabardo, L.M.D.; Sousa, S. A. A.;

UnB;

Universidade Salgado de Oliveira;

O estudo das marcas tem sua importância na área do marketing. O
que se nota, principalmente no séc. XXI, é que o ciclo de vida dos
produtos tem se tornado menor, esses produtos tem se tornado mais
parecidos e a marca tem sido um dos principais diferenciais entre
eles. Uma das formas de estudar a influência da marca é analisando os
consumidores no que tange aos tipos de julgamentos e os significados
que eles atribuem às marcas A criação e manutenção de marcas fortes
leva o consumidor ao estado de ressonância, no qual sua fidelidade
pela marca será intensa e a marca passará a ter uma personalidade.
Essa personalidade é que faz alguns consumidores julgarem a marca
mais racionalmente ou mais afetivamente e, consequentemente,
atribuírem significados mais utilitários ou mais simbólicos. A presente
pesquisa, de caráter exploratório e qualitativo, teve como objetivo
propor uma escala que identifique tipos de julgamento e significados
atribuídos às marcas com base em entrevistas realizadas com
consumidores que possuem marca preferida de tênis de passeio.
As entrevistas foram baseadas em um roteiro semi-estruturado,
foram transcritas e tabuladas em uma planilha de Excel de modo
que as respostas ficassem lado a lado para as devidas comparações
e análises. Realizou-se análise de conteúdo das transcrições para criar
os itens da escala e, em seguida, submeteu-se a escala a validação
semântica. Essa escala obteve 32 itens divididos em dois fatores,
sendo 17 referentes ao fator Julgamento e Significado Emotivo e 15
itens relativos ao fator Julgamento e Significado Racional. A pesquisa
teve como limitação o fato do estudo não ter sido ampliado para
consumidores de marcas de outros produtos, além de tênis. Sugerese que estudos quantitativos sejam realizados utilizando a escala
proposta para testá-la e validá-la por juízes e estatisticamente, para
assim obter um instrumento capaz de entender como o consumidor
compreende e se comporta diante das marcas.

A justiça organizacional tem emergido como importante fator
explicativo das atitudes e comportamentos organizacionais. Tal
construto diz respeito às percepções e reações de justiça ou
injustiça vivenciadas pelos empregados em relação à organização
em que trabalham, podendo ser abordado sob as perspectivas uni
e multidimensional. No primeiro caso, investigam-se as percepções
globais acerca da justiça praticada na organização, enquanto no
segundo, são avaliadas as percepções diferenciais sobre a justiça
dos resultados, dos procedimentos e das interações praticadas pela
organização. Mais recentemente, os estudiosos das organizações
passaram a se preocupar também com os efeitos de variáveis
individuais sobre as atitudes e comportamentos organizacionais. A
esse respeito, vale citar as avaliações auto-referentes, que consistem
em premissas fundamentais que as pessoas mantêm a respeito de
si. Os estudos empíricos têm demonstrado que tanto as percepções
de justiça como as avaliações auto-referentes contribuem para
a explicação das atitudes dirigidas ao trabalho. No entanto, o
engajamento no trabalho, isto é, o grau de energia, vigor e dedicação
ao trabalho ainda é uma atitude pouco investigada. Fundamentandose em tais considerações, a presente pesquisa objetivou analisar
a influência das percepções globais de justiça organizacional e
das avaliações auto-referentes sobre o engajamento no trabalho.
A amostra foi composta de 835 empregados de ambos os sexos,
pertencentes a organizações públicas e privadas do estado do Rio
de Janeiro, os quais responderam a instrumentos de auto-relato
destinados a avaliar as variáveis compreendidas pelo estudo. A análise
dos dados efetivou-se mediante uma análise de regressão múltipla
hierárquica, em que as variáveis sócio-demográficas entraram como
controle, as percepções de justiça e as avaliações auto-referentes,
como variáveis independentes principais, e o engajamento no
trabalho, como variável critério. O modelo final obtido explicou
34% da variância da variável critério, com as percepções de justiça
se destacando como o melhor preditor positivo do engajamento no
trabalho, seguidas pelas avaliações auto-referentes, que também
contribuíram positiva e significativamente em tal explicação. Foi
verificado, ainda, que as mulheres demonstraram maior engajamento
que os homens. Concluiu-se, assim, que as organizações que pautam
suas relações com seus empregados em trocas justas apresentam
maior probabilidade de contarem com empregados engajados
em seu trabalho, embora tal atitude em relação ao trabalho sofra
também influências do fato de os empregados se avaliarem de forma
mais positiva. Tais resultados trazem, portanto, implicações diretas
para a adoção de práticas voltadas à gestão de organizações mais
competitivas e saudáveis.
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O nível de engajamento está diretamente ligado ao comprometimento
do funcionário com a empresa, e tal situação acontece com maior
facilidade se o engajamento (no sentido de comprometimento)
ocorrer também da empresa para com o funcionário, não só o caminho
contrário. O engajamento por parte da empresa pode ser sentido pelo
colaborador no reconhecimento, sentimento de valorização, respeito
e na noção de sua importância para a produtividade e crescimento
organizacional. A presente pesquisa visou conhecer aspectos ligados
ao “Engajamento Profissional”, e envolveu fatores considerados como
de atração, retenção e engajamentos dos colaboradores à Empresa.
Para tanto, foram utilizados 2 (dois) instrumentos complementares,
sendo o primeiro um roteiros de entrevista individual contando
com 10 (dez) questões abertas e o segundo, um formulário com 15
afirmativas que deveriam ser elencadas por ordem de importância
em função do impacto dessas no nível de engajamento individual. Por
ser uma pesquisa ampla, serão considerados aqui apenas os dados do
nível gerencial que conta com 18 respondentes de ambos os sexos,
atuantes em uma multinacional alimentícia do interior de São Paulo.
Os dados obtidos foram tratados por meio da análise de conteúdo,
resultando em categorias definidas e exemplificadas para aclarar as
divisões realizadas e contou com a análise de diferentes juízes visando
ampliar a confiabilidade das proposições. Quanto aos resultados,
entre os principais motivadores na opinião dos gerentes destaca-se
que cerca de 40% da amostra relata ir trabalhar todas as manhãs
porque Gosta do que faz, o que envolve sentimentos positivos em
relação a sua tarefa ou à empresa. Já o Desafio é o principal fator para
permanência na organização, onde a satisfação de atuar em novos
projetos, o ritmo acelerado e pouco rotineiro de trabalho se destaca
em 50% da amostra. Quanto aos diferenciais oferecidos pela empresa,
a Qualidade de Vida foi citada por 35%, referindo-se a preocupação
e grau de importância atribuído pela organização ao bem estar de
seus colaboradores. Por fim, revelou-se como principal motivo de
engajamento em 36% de respostas a Conclusão de metas, sendo este
um fator de grande estímulo aos gerentes, com relatos constantes
quanto a satisfação na conclusão de um projeto e/ou a aprovação dos
clientes, ou seja, verificar os resultados positivos do trabalho exercido.
Conclui-se que pensar formas de manutenir esse cenário é relevante
visto que funcionários engajados são mais satisfeitos, interessados e
geram mais lucros.

Universidades, como quaisquer outras organizações, devem
contar com gestores capazes de ajudarem essas instituições a se
desenvolverem e sobreviverem no atual cenário mundial competitivo.
Contudo, a alta exigência e responsabilidade de um líder são fatores
que podem predispô-lo ao estresse crônico no trabalho. Assim,
liderança – considera-se liderança apenas uma dentre as muitas tarefas
gerenciais – e síndrome de burnout vêm sendo estudadas devido ao
grande impacto que esses assuntos têm em organizações, porém
poucas pesquisas os relacionam. Estudos anteriores investigaram essa
síndrome em trabalhadores que exercem a função de subordinação
porém não em gestores. Dessa forma, o presente trabalho teve como
objetivo geral identificar e relacionar os diferentes estilos de liderança
e os fatores indicadores de burnout com os aspectos demográficos de
gestores de uma Universidade. O modelo de liderança adotado foi o
multifatorial que descreve três estilos de liderança: Transformacional,
Transacional e Laissez-faire. Quanto ao estresse crônico laboral são três
fatores: Exaustão Emocional, Despersonalização e baixa Realização
Profissional – que estão interrelacionados, mas independentes.
Optou-se pelo método survey. Foi realizado um censo com os
gestores do alto escalão (47, dos quais apenas dois não responderam
à pesquisa). O instrumento foi dividido em quatro partes, dispostas
na seguinte ordem: carta de apresentação, liderança (versão reduzida
do Questionário Multifatorial de Liderança), síndrome de burnout
(Maslach Burnout Inventory) e dados demográficos. As análises
descritivas mostram que os gestores não possuem a síndrome pois as
médias dos fatores Exaustão Emocional (M=1,11) e Despersonalização
(M=0,59) foram baixas e a média de Realização Profissional foi alta
(M=3,07), sendo esse resultado o oposto esperado para caracterizar
burnout. Ainda, relataram usar o estilo de liderança Transformacional
(M=3,16) com maior frequência do que o estilo Transacional
(M=2,72) e, principalmente, do que o Laissez-faire (M=0,76). O estilo
Transformacional foi preditor dos três fatores de burnout, sendo que os
gestores com alta Realização Profissional relatam maiores percepções
de liderança Transformacional, ou seja, essa liderança está associada
a menores índices de burnout. Não foram encontrados resultados
significativos com os dados demográficos. Conclui-se que, no geral,
eles adotam o estilo de liderança adequado para contingência visto
que não apresentam a síndrome.
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O fenômeno da liderança perpassa diversas relações sociais, trazendo
em seu bojo discussões e impasses que emergem até na tentativa de
definí-lo. A partir das contribuições de autores como Meindl (1993),
este trabalho considera a emergência deste fenômeno a partir da
percepção do outro, ou seja, a percepção do seguidor indicará a
ocorrência ou não da liderança. Assim, movido pela constatação de
uma participação crescente da mulher em cargos de gestão, o objetivo
dessa investigação – que integra conjunto de pesquisas sobre liderança
desenvolvidas pelo Núcleo do Trabalho e Contemporaneidade do
IP/UFRJ, foi a produção de conhecimentos válidos sobre questões
de gênero e liderança em nosso ambiente cultural organizacional,
assim como prover insumos contributivos para o desenvolvimento
organizacional no campo empírico. A metodologia desse trabalho,
como a dos que o antecederam, está baseada na abordagem lewiniana
da pesquisa-ação. Instrumentos de coleta de dados, anteriormente
validados, utilizados foram: Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido; Questionário sobre Dados Demográficos; Inventário
de Práticas de Gestores para Gestores e para Colaboradores;
Questionário de Valores no Trabalho para Gestores e para
Colaboradores e Entrevista Semi-Estruturada. O estudo foi realizado
em uma organização de médio porte do segmento varejista, tendo
como participantes gestores e colaboradores da área administrativa
– com um total de 8 gestores, dos quais 5 mulheres, 3 homens,
além de 27 colaboradores. A análise dos resultados apontou para
práticas de gestão e liderança positivamente percebidas, tanto pelos
gestores quanto por seus respectivos colaboradores, o que poderia
estar relacionado ao significativo crescimento que a organização
vem demonstrando, apesar de imersa no cenário extremamente
competitivo e conturbado dos dias atuais, corroborando o modelo
teórico adotado. Dentre os indicadores investigados vale ressaltar
que o melhor avaliado pelos colaboradores, o da consideração, foi
mais bem avaliado para os colaboradores geridos por mulheres, o que
pode significar uma forte e eficaz presença das mulheres na gestão
e liderança dessa organização. Com vistas ao enriquecimento dos
resultados e em consonância com os propósitos da pesquisa-ação,
a etapa subseqüente compreenderá a realização de entrevistas em
profundidade e de workshops para discussão dos dados quantitativos
obtidos através do tratamento e análise estatística dos dados obtidos.
Além dos aspectos relacionados à construção de conhecimento
acadêmico calcado em nossa realidade já obtidos, espera-se que
o trabalho possa gerar de forma recíproca, benefícios para o
desenvolvimento organizacional do campo considerado e sinalize
questões para o prosseguimento da pesquisa sobre a liderança
exercida por mulheres.

O ambiente altamente competitivo e em constante mudança em
que as organizações operam actualmente introduz novos desafios à
gestão dos recursos humanos (GRH) acentuando a necessidade de
gerir para fomentar proactividade dos colaboradores como forma da
organização ultrapassar tempos de incerteza (p.e., Griffin, Parker, &
Mason, 2010). Considerando que organizações de diferentes sectores
adoptam crescentemente o trabalho em equipa, um dos desafios que
se coloca à GRH é a liderança da equipa. Segundo autores como Pearce
e Conger (2003) a gestão destas equipas não está apenas a cargo
do líder formal da equipa (i.e., liderança vertical) mas é partilhada
por todos os membros da equipa desempenhando todos um papel
activo na liderança da equipa (i.e., liderança partilhada). Apesar de
se saber actualmente que fomentar liderança partilhada influencia
positivamente o desempenho, as atitudes e eficácia do grupo (Wegge
et al., 2010), é necessária mais investigação, nomeadamente, para
se alcançar uma medida que permita avaliar consensualmente a
liderança partilhada (p.e., Avolio, Walumbwa, & Weber, 2009; Pearce
& Conger, 2003). Deste modo, este estudo pretende adaptar e validar
um questionário de liderança vertical e partilhada para o contexto
Português e propor uma versão reduzida. Para tal, utilizou-se uma
versão teoricamente alargada do questionário de liderança partilhada
de Pearce e Sims (2002) que foi recentemente desenvolvida por
Piecha e Wegge (em prep.). Este instrumento inclui escalas para
medir liderança vertical e liderança partilhada com base em seis
tipos diferentes de comportamento do líder – aversivo, directivo,
transaccional, transformacional, empowering e laissez-faire. Os
participantes responderam, em versão online ou em papel, a um
questionário que incluía as escalas de liderança partilhada e vertical
e alguns possíveis resultados (proactividade individual, proactividade
do membro para com a organização, negligência, e cinismo). Até ao
momento participaram neste estudo 200 indivíduos. Na conferência
pretende-se apresentar os resultados da versão reduzida do
questionário de liderança partilhada. Estes resultados evidenciam boa
consistência interna e indicam que a liderança partilhada se relaciona
significativamente com os comportamentos esperados, como por
exemplo comportamentos de proactividade. No geral, este estudo
pretende contribuir para se conhecerem melhor as dimensões da
liderança vertical e partilhada em equipas e providenciar uma nova
ferramenta que subsequentes intervenções de GRH possam utilizar
para promover o desenvolvimento de liderança partilhada em equipas
como forma de fomentar a competitividade organizacional.
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Neste trabalho são apresentados, sucintamente, etapas de um
conjunto de pesquisas com o título acima, desenvolvidas no âmbito
do Núcleo Trabalho e Contemporaneidade, do Instituto de Psicologia
da UFRJ – NT&C/IP/UFRJ, vinculada, ainda, a estudos transculturais da
International Society for the Study of Work and Organizational Values
– ISSWOV. Duas linhas de pesquisas abordadas pelo referido Núcleo
são articuladas: estudos sobre Liderança, Confiança e Capital Social
Organizacional e sobre Valores no Trabalho. Esses quatro constructos
são articulados em um modelo teórico que prevê o compartilhamento
e/ou compreensão de Valores entre Gestores e Colaboradores como
base para o estabelecimento de climas de confiança no ambiente
de trabalho, propiciando, por sua vez, o reconhecimento desses
Gestores como Líderes, por seus Colaboradores. O referencial
metodológico utilizado é o da Pesquisa-Ação, com análises
qualitativas e quantitativas, desenvolvendo-se através de workshops
para coleta de dados, troca de informações e discussão – durante os
quais os participantes atribuem significado aos resultados obtidos
através de instrumentos como escalas, questionários e entrevistas.
Acredita-se que, nesse processo, a implementação de mudanças
percebidas como pertinentes é facilitada. Assim, quatro diferentes
estágios foram desenvolvidos, até o momento, com elaboração
de estratégias e instrumentos de intervenção e com introdução de
novos eixos de análise. No estágio inicial 02 (duas) organizações
semelhantes foram comparadas, com validação de instrumentos e
do modelo teórico inicial, composto pela articulação dos constructos
da Liderança, Confiança e Capital Social Organizacional, no cenário
contemporâneo. No estágio seguinte, procedeu-se à ampliação do
número de organizações pesquisadas, ao tempo em que se introduzia
a questão dos Valores no Trabalho como um importante aspecto a
ser considerado pelo modelo teórico. As conclusões obtidas nas duas
fases iniciais apontaram para um quadro de dificuldades em termos
da percepção de Gestores como Líderes, por seus Colaboradores.
Tem início assim, no terceiro estágio, a experiência de discutir tais
achados junto a Empresas Juniores, em uma tentativa pedagógica de
contribuir para a preparação de futuros Gestores capazes de exercer
Liderança, de forma legitimada. Esse estágio ainda se encontra em
desenvolvimento, em paralelo à investigação a partir de um recorte
de gênero, motivada pelas significativas mudanças na importância
do papel da mulher no cenário contemporâneo, sobretudo no que
diz respeito ao alcance de postos de alta relevância em termos de
liderança. Os estudos tem tido continuidade, ampliando o universo da
pesquisa e diversificando seus focos de análise.

Os gestores organizacionais anseiam por ter funcionários motivados
com o seu trabalho, equipe e com a organização. A premissa é a de
que altos níveis de motivação são capazes de melhorar o desempenho
e garantir ganhos de produtividade. O presente trabalho é resultado
de um projeto de pesquisa que objetivou mensurar, descrever e
analisar a motivação e significado do trabalho de funcionários de
um banco múltiplo de economia mista em uma cidade do interior
de Minas Gerais, bem como identificar possíveis associações entre
o perfil sociodemográfico e a motivação e significado do trabalho.
O referencial teórico versou sobre a motivação para o trabalho e
significado do trabalho. Participaram da pesquisa catorze bancários,
o que corresponde a 52% do total de funcionários que trabalham na
bancária estudada. Os dados foram coletados através de aplicação
de um questionário sociodemográfico e do Inventário de Motivação
e Significado do Trabalho (IMST) conforme proposto por Borges,
Alves-Filho e Tamayo (2008). Através dos dados obtidos buscou-se
estimar os escores para os atributos valorativos, atributos descritivos,
expectativas e instrumentalidade, e medir a força motivacional dos
participantes. O resultado de Força Motivacional dos funcionários que
ocupam cargos de gerência é maior, seguidos pelos caixas, assistentes
e, por último os escriturários; sendo que estes apresentaram a média
da Força Motivacional próxima do ponto médio da escala, fato que
pode indicar baixa motivação para o trabalho. Os funcionários que
trabalham no banco há até cinco anos apresentaram motivação
menor que os outros com maior tempo de trabalho na empresa. A
baixa Força Motivacional se caracteriza pelo contraste entre esperar
oportunidades de auto-expressão, independência econômica,
segurança e dignidade, mas avaliar que o desempenho não garante
a obtenção desses resultados com a intensidade desejada. Quanto
às instrumentalidades dos resultados do trabalho, observou-se que
apresentam valores relativamente inferiores aos das expectativas
e fatores valorativos. Isto se reflete na motivação, à medida que
o trabalho não é percebido como um meio para a obtenção dos
resultados esperados, e também na força motivacional, já que esta
é produto das expectativas e instrumentalidades. Com o estudo
identificou-se ainda que os bancários participantes da pesquisa
valorizam, primeiramente, as garantias econômicas de sobrevivência,
cumprimento das obrigações da organização, influência nas decisões,
realização pessoal e outros.
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O trabalho nas UBS’s requer dos profissionais que nelas trabalham um
grande investimento pessoal, na medida em que lidam diretamente
e cotidianamente com uma variedade ampla de problemas trazidos
pelos usuários. Diversos problemas identificados vêm contribuindo
para fragilização dos compromissos profissionais, para a baixa de
rendimento no trabalho e desmotivação dos trabalhadores como
um todo. Além disso, a própria instituição de saúde, sua estrutura
e organização parecem funcionar como um elemento determinante
na motivação de tais profissionais. Assim, a pesquisa que teve como
objetivo estudar a motivação dos profissionais de saúde que trabalham
nas UBS’s de Natal. Fundamenta-se na teoria da expectativa de Vroom
que avalia motivação sustentada em cinco conceitos: resultado do
trabalho (produtos prescritos ou não), valência (grau de atração
ou repulsão), expectativa (estimativa subjetiva da probabilidade de
um resultado ocorrer), instrumentalidade (grau em que os esforços
contribuem para a consecução dos objetivos) e força motivacional
(função da interação das valências, expectativas e instrumentalidades
atribuídas a cada resultado do trabalho). Aplicou-se um roteiro de
entrevista semi-estruturada a 29 profissionais de saúde das UBS’s
(Médicos, Enfermeiros, Dentistas, Técnico de Enfermagem, Auxiliar
de Consultório Dentário e Agente Comunitário de Saúde). A maioria é
casada (16 pessoas), do sexo feminino (24), tem filhos (27 pessoas) e
idades variando de 24 a 66 anos, com média de 45 anos. Em relação
ao nível de escolaridade, 21 possuem nível superior completo, 8
completaram o ensino médio. Às respostas dos participantes aplicouse análise de conteúdo optando-se pela técnica de análise temática
proposta por Bardin. Para categorização e análises de frequências se
utilizou o programa QDA-Miner. Foram encontradas 42 categorias
relacionadas aos resultados do trabalho, os quais foram classificados
ou como impulsionadores (16 resultados) ou como restritivos (26
resultados) da força motivacional dos profissionais de saúde das UBS’s.
Os considerados mais impulsionadores foram: Contribuição Social,
Trabalho em Equipe, Conhecimento e Competência Técnica, Gostar do
que Faz; Oportunidade de Emprego e Comprometimento; E os mais
restritivos foram: Remuneração, Oportunidade de Crescimento, Faltar
Matérias, Desgaste Físico e Mental, Equidade, Autonomia, Condições
de Trabalho, dentre outros. Concluiu-se pelas análises das entrevistas
que os resultados considerados impulsionadores da motivação são os
que dependem muito mais dos próprios esforços dos profissionais. Em
contrapartida, os restritivos estão mais relacionados com os aspectos
estruturais e sociogerenciais das UBS’s, sendo esse fato preocupante
dado o contexto de deterioração por que passam.
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O presente estudo teve como objetivo conhecer o núcleo central
da representação social do trabalho embarcado para trabalhadores
offshore, da Bacia de Campos. A partir da Teoria do Núcleo Central das
Representações Sociais, investigou-se os elementos que constituem
o núcleo central da representação social do trabalho embarcado,
entendido como o organizador das crenças componentes de uma
representação, e por isso o seu elemento mais permanente e o fator
determinante da sua estruturação. Para conhecer a representação
social - sua estrutura e seu conteúdo - que as pessoas entrevistadas
têm acerca do trabalho embarcado, foi realizada uma pesquisa de
campo com 102 trabalhadores off-shore, do sexo masculino, com
idades variando entre 30 e 45 anos. A maioria casado e morador do
município de Macaé. O tempo de embarque variou de 3 a 15 anos
e a renda de 5 a 15 salários mínimos. Foram realizadas entrevistas
individuais semi-dirigidas que seguiram um roteiro estruturado com
perguntas fechadas, abordando as características sócio-econômicas
– sexo, idade, estado civil, ocupação e renda dos entrevistados, e
abertas, versando especificamente sobre a questão da representação
social. Para o acesso ao seu conteúdo, utilizou-se a técnica da evocação
livre a respeito do objeto da representação. A análise dos dados das
perguntas fechadas foi realizada através de procedimentos básicos de
estatística descritiva. Quanto ao teste de evocação de palavras, estas
passaram primeiramente por uma análise qualitativa que consistiu
no agrupamento das palavras, enunciadas pelos entrevistados, em
categorias de acordo com a semelhança de conteúdo. Em seguida,
buscando conhecer a estrutura da representação social do trabalho
embarcado, as categorias formadas passaram pelo seguinte
tratamento: cálculo das freqüências, cálculo da ordem média de
evocação e montagem dos quadrantes. As categorias que compõem
o núcleo central da representação social do trabalho embarcado
são: Falta de segurança, estresse, confinamento, dinheiro, folga e
solidão/saudade. Essas representam os aspectos mais socialmente
compartilhados desse grupo. Nos esquemas periféricos, encontramse categorias como: amigos, trabalho, convivência, medo, desafio,
preocupação, entre outros. Ao que parece a representação social do
trabalho embarcado está ligada a questões objetivas da vida – meio
de sustento, atividade realizada no mar envolvendo risco, isolamento,
afastamento familiar, estabilidade social. O que chama a atenção é
o predomínio de conteúdos negativos na representação social do
trabalho embarcado, quase não aparecem na fala dos participantes
conteúdos ligados à satisfação e prazer no trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Representação social; Trabalho embarcado;
Estresse e sofrimento no trabalho
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Este estudo nasce das reflexões e práticas no âmbito organizacional
sobre competências para o trabalho, especificamente, competências
adequadas e ideais para os colaboradores, a consecução de objetivos
organizacionais e suas relações com as definições e utilizações
do conceito no âmbito do Projeto IMBA sobre competências
para o trabalho. Tendo em vista a relevância desses construtos
para a compreensão dos novos desafios de trabalho uma vez que
atuamos em um ambiente cercado de demandas por competências
individuais, observou-se a necessidade de um aprofundamento
conceitual na área por meio de uma pesquisa em um contexto
e situação organizacional relacionada com o Projeto IMBA sobre
competências para a adequação profissional no trabalho. O Projeto
IMBA traz definições sobre competências e sua forma de aplicação
na busca da adequação de pessoas aos seus postos de trabalho que
foram o ponto de partida do presente estudo. Foram mapeadas
algumas perguntas teóricas baseadas na teoria vigente e no próprio
projeto nomeado para realização desta pesquisa, assim resumidas:
questões sobre as transformações no mundo do trabalho, o próprio
conceito de competência e sua inserção nos novos paradigmas
organizacionais e a forma de identificação e operacionalização de
competências no nível individual. Após uma abordagem de cunho
teórico através de contribuições de diversas naturezas e em especial
a partir do projeto IMBA, foram aplicados um questionário e uma
entrevista com os temas mencionados, cujos dados levantados
tiveram tratamento qualitativo para subsequente análise. Foi possível
identificar determinadas competências relevantes para cada grupo de
colaboradores na organização pesquisada e a respectivas percepções
desses colaboradores sobre a forma de seleção dessas competências.
A partir do projeto IMBA se deu um mapeamento das competências
na situação real de trabalho abordada. O conceito, conforme descrito
e trabalhado no projeto IMBA pode ser transposto para a realidade
organizacional local e ajudou no mapeamento de competências e na
sua análise pelos colaboradores participantes. Pode-se afirmar que
o estudo conseguiu alcançar o objetivo de relacionar o tema das
competências, a partir da análise de uma situação real organizacional,
com os instrumentos do projeto IMBA, contribuindo para a discussão
da relevância e abordagem do tema, bem como sua operacionalização.

Entrincheiramento e Consentimento Organizacionais se constituem
como novos construtos que tratam do vínculo psicológico que pode
ser desenvolvido entre indivíduo e a organização empregadora.
O presente trabalho tem como finalidade a análise das cognições
gerenciais sobre esses dois construtos em comparação com o
Comprometimento Organizacional, na tentativa de explorar os fatores
pessoais e organizacionais que podem exercer influência na formação
dos mesmos, bem como de descrever as formas de gerenciamento
por parte de diferentes atores organizacionais. A pesquisa de
natureza qualitativa utilizou entrevistas semi-estruturadas com 20
gestores de três organizações – duas públicas, sendo uma federal
e outra municipal do setor de tecnologia da informação, e uma
privada do setor de varejo. Os dados, analisados através da análise de
conteúdo, revelaram que os gestores possuem estruturas conceituais
que diferenciam claramente os três construtos, em termos de seus
elementos definidores, dos fatores que geram tais tipos de vínculos
e das ações de gerenciamento dos mesmos. Os fatores pessoais
e organizacionais que explicam os três vínculos apontaram que
comprometimento relaciona-se a uma formação familiar com valores
éticos, história acadêmica com bons resultados e aspectos positivos
relacionados a características pessoais, como otimismo, lealdade,
sinceridade, auto-confiança. Em relação à organização, os conteúdos
indicaram a percepção de uma boa estrutura organizacional,
promoção de condições de crescimento, ações gerenciais voltadas
para treinamento, incentivos e premiações. No entanto, o
Entrincheiramento e o Consentimento foram explicados por fatores
comuns, semelhantes entre si, como o medo de errar e de enfrentar
desafios, inclusive de colocar em risco a estabilidade já adquirida
na organização, como também a noção de manutenção da família
por haver dependente e dívidas a serem cumpridas. Os aspectos
relacionados às características pessoais foram opostos àqueles citados
no Comprometimento, como insegurança, obediência, timidez,
alguém que não exerce esforço, mas gosta de se manter na zona de
conforto. No caso do Entrincheiramento, a idade constitui-se num
fator que influencia a acomodação do trabalhador na organização. Os
gestores se diferenciam, também, quanto às estratégias e práticas de
gestão para lidar com trabalhadores com estes diferentes vínculos.
Os achados da presente pesquisa contribuem para a área de gestão
de pessoas proporcionando compreensão e clareza sobre as ações e
práticas organizacionais que possam favorecer o desenvolvimento de
tais tipos de vínculos entre trabalhadores de diferentes contextos.

PALAVRAS-CHAVE: IMBA; Conceito de competência; Contexto
organizacional

PALAVRAS-CHAVE: Entrincheiramento Organizacional; Consentimento
organizacional; cognições gerenciais
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Segundo a Teoria dos Valores Humanos, valores são metas
transituacionais norteadoras da vida do indivíduo e se agrupam
em 4 dimensões: Autopromoção, Autotranscendência, Abertura a
Mudança e Conservadorismo. São construtos abstratos que podem
influenciar outros mais específicos, como atitudes, entendidas como
tendências psicológicas em avaliar uma entidade particular com
algum grau de favorabilidade ou desfavorabilidade. O objetivo deste
estudo foi mensurar o efeito dos valores nas atitudes dos indivíduos
em relação aos estilos de liderança transformacional e transacional.
O primeiro estilo é caracterizado por inspirar os liderados e levá-los a
transcender o próprio interesse pelo bem da organização. Já o segundo
baseia-se na negociação de trocas e em punições contingentes
ao desempenho do liderado. Um questionário foi aplicado a 324
profissionais de Brasília, sendo 88,5% de órgãos públicos, 76%
homens, com idade média de 33,36 anos (DP= 8,67). Valores pessoais
foram mensurados com o questionário de Perfis de Valores Pessoais
(PQ 21) e a desejabilidade social com a escala de Marlone-Crowne.
Usou-se também uma escala, ainda em validação, de atitudes frente
aos estilos de liderança transformacional e transacional. Os alfas de
Cronbach giraram entre 0,66 e 0,94. Os escores de valores foram
centralizados e os de liderança transformacional apresentaram
distribuição assimétrica, corrigida com transformação inversa.
Análises apontaram que a atitude frente ao estilo transformacional
teve correlação positiva com Autotranscendência (r=0,38, p<0,001)
e negativa com Autopromoção (r= -0,17, p<0,01). Já a atitude frente
ao estilo transacional relacionou-se positivamente com Abertura a
Mudança (r= 0,12, p<0,05). Na regressão hierárquica para a liderança
transformacional, após controle de variáveis sócio-demográficas
e da desejabilidade social, a inclusão dos valores trouxe mudança
significativa no R2 de 0,13, sendo que a Autotranscendência
(Beta=0,39, p<001) foi preditora significativa da atitude frente a
esse estilo. Já para a liderança transacional, a mudança no R2 foi
de 0,04, havendo contribuição significativa da Autotranscendência
(Beta=0,19, p<0,05), da Abertura a Mudança (Beta=0,25, p<0,01) e do
Conservadorismo (Beta=0,25, p<0,05). Os resultados para a atitude
frente ao estilo transformacional corroboram achados anteriores,
embora não se tenha encontrado a relação esperada com Abertura a
Mudança. Quanto à atitude frente ao estilo transacional, a variância
explicada pelos valores foi mais baixa, o que era esperado. No
entanto, contrariando hipóteses prévias, os valores de Autopromoção
foram os únicos sem contribuição significativa na regressão. Supõe-se
que tais resultados inesperados podem decorrer de erro de medida
ou especificidades da amostra. Sugere-se a replicação do estudo em
outros contextos.

O envolvimento com o trabalho se constitui uma importante variável
motivacional, que é do interesse das organizações, especialmente na
nova economia global. No Brasil ainda são raros os estudos sobre o
constructo, não sendo encontrado nenhum artigo científico associado
ao Gerenciamento de Impressões nas Organizações. O Envolvimento
com o Trabalho apresenta-se à medida que um indivíduo é
normalmente interessado em, se identifica com, e é preocupado
com o trabalho em comparação a outros aspectos da vida. O
Gerenciamento de Impressões (GI) nas Organizações é comumente
definido como sendo uma tentativa consciente ou inconsciente do
indivíduo em controlar as imagens, positivas e negativas, que são
projetadas nas interações sociais dentro das organizações. O GI,
segundo taxonomia mais aceita na literatura, é composto por cinco
estratégias, a saber: Autopromoção (comportamentos usados para
aparentar competência); Insinuação (comportamentos usados para
ser apreciados pelos outros); Exemplificação (comportamentos
para
aparentar
um
funcionário
modelo);
Intimidação
(comportamento utilizado para aparentar perigo à outros); e
Suplicação (comportamentos usados para aparentar uma pessoa
necessitada). No Brasil, o número de estudos sobre este construto
é reduzido. As pesquisas têm demonstrado que quanto mais forte
for o envolvimento com o trabalho, mais importante o trabalho e as
recompensas, obtidas por ele, se tornarão. Assim, o presente estudo
teve por iniciativa a de observar a relação das cinco estratégias de
gerenciamento de Impressões e o envolvimento com o trabalho. Para
isso, foi realizado um survey junto a 1.679 trabalhadores de todo o
país, com questionário via internet. O instrumento aplicado consistiu
de uma escala de GI, composta de 22 itens, validada para o português
do Brasil e uma escala unidimensional de Envolvimento com o
Trabalho, composta de 5 itens (Cronbach α = 0,86). Os resultados
apontaram uma correlação positiva entre o envolvimento com o
trabalho e as seguintes estratégias de GI: Autopromoção (r=0,25,
p<0,01), Insinuação (r=0,14, p<0,01), Exemplificação (r=0,13, p<0,01)
e Intimidação (r=0,07, p<0,01). Não houve correlação significativa
com a estratégia de suplicação. Isso está de acordo com o previsto na
literatura, tendo em vista que aqueles que apresentam prevalência
nessa estratégia buscam passar uma imagem de incapazes, reduzindo
assim a carga no trabalho e, por conseguinte, o seu envolvimento com
ele. A correlação mais prevalente com a Autopromoção corrobora
com a hipótese e apresenta-se conforme previsto em estudos
anteriores. Futuros estudos poderão aprofundar os estudos de GI
nas Organizações e o Envolvimento com o Trabalho, nos diversos
contextos laborais.

PALAVRAS-CHAVE: Valores pessoais; Atitudes; Estilos de liderança

PALAVRAS-CHAVE: Envolvimento com o trabalho; Gerenciamento de
Impressões nas Organizações

02 a 05 de maio de 2012 - Rio de Janeiro | RJ
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

87

COMUNICAÇÃO BREVE DE PESQUISA

CC94 - O FATOR HUMANO ENQUANTO REGULADOR DO ESTRESSE
EM CUIDADORES DE SAÚDE MENTAL

CC95 - O FÓRUM COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM EM
CURSO VIA WEB

Ernesto, MV1; Guedes, KC1; Marques,JBP2; Maia, LM1; Santos, LMM 3;
Nóbrega, PA 4;

Nery, V. F.;

UFPB;
2
Anglo-Americano;
3
UEPB;
4
Facisa;
1

O desgaste pelo qual as pessoas são submetidas nos ambientes e nas
relações com o trabalho pode ser um fator dos mais significativos na
determinação de desequilíbrios biopsicossociais. Neste contexto, está
em evidência o estresse, o qual faz parte da vida de todo ser humano,
em maior ou menor grau. O interesse decorre da compreensão do
engajamento dos profissionais da área de saúde nas mudanças
que promovam o bem-estar dos usuários, preocupando-se com
os determinantes saúde-doença e novas formas de produção, de
organização, e métodos inovadores para gerenciar e gerir trabalho.
Compartilhando desse pressuposto é que desenvolvemos esse
estudo com o objetivo de investigar o possível estresse sofrido pelos
trabalhadores de uma instituição pública que atende usuários com
transtornos mentais, na cidade de Campina Grande – PB, focalizando
os elementos estressores para os profissionais cuidadores, com o
intuito de averiguar a relação do homem com o conteúdo significativo
do trabalho, bem como as relações interpessoais no ambiente laboral.
A pesquisa envolveu uma amostra de trinta e cinco profissionais
da equipe interdisciplinar, abarcando os colaboradores em sua
totalidade, dentre eles, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta,
educador físico, terapeuta ocupacional, pedagoga, enfermeira e
arte-terapeuta, juntamente com auxiliar de serviços gerais, vigilante,
recepcionista e assessor administrativo. Para a realização da pesquisa,
foram utilizados os seguintes instrumentos: o Inventário de Sintomas
de Stress (ISS), que visa identificar a sintomatologia apresentada pelo
sujeito, a tipologia do sintoma existente (somático ou psicológico)
e a fase em que este se encontra, além de entrevistas semiestruturadas e questionários que abordaram os aspectos pessoais,
sócio-demográfico e profissionais. As respostas foram categorizadas
mediante a aplicação da técnica de análise de conteúdo (temática),
proposta por Bardin (1977). Os resultados obtidos apontam para o
delineamento de um quadro sintomatológico onde o estresse não
apresentou uma incidência significante entre os funcionários da
instituição, entretanto, outros fatores estressores identificados por
eles foram: dificuldades de comunicação, falta de motivação ou
reconhecimento, pressão hierárquica – identificada na queixa de falta
de intersetoriedade e questão salarial. Portanto, o nível discreto de
estresse averiguado no ambiente organizacional, é natural, levando-se
em consideração inclusive a natureza do trabalho, pois é de domínio
público as especificidades das inter-relações cuidadores-pacientes,
onde observou-se que a satisfação profissional seja possivelmente
um fator atenuante quanto à manifestação do estresse, em virtude
dos colaboradores possivelmente serem respaldados pelo prazer de
trabalhar com o que gostam, uma vez que se identificam e realizam-se
com o que fazem.

UnB;
A Educação a Distância (EAD) é considerada, atualmente, uma
alternativa para o processo educacional que atende a crescente
demanda por mais educação, mais alunos e maior carga horária de
instrução. Os cursos baseados na web utilizam diferentes ferramentas
para promover o processo de ensino-aprendizagem. Uma dessas
ferramentas é o fórum, uma ferramenta assíncrona que favorece a
interação e permite as discussões entre diferentes pessoas a respeito
de um tema. Sua utilização favorece a aprendizagem colaborativa,
tendo em vista que permite a comunicação e a participação entre
um grupo de pessoas. O presente trabalho teve por objetivo geral
analisar a contribuição do fórum no processo de aprendizagem dos
alunos de cursos baseados na Web. A pesquisa que teve por objetivo
analisar a contribuição do fórum no processo de aprendizagem
dos alunos de cursos baseados na Web. O estudo foi realizado no
Centro de Educação a Distância (CEAD) da Universidade de Brasília
(UnB) e avaliou os conteúdos do fórum de oito turmas da primeira
oferta e cinco turmas da segunda oferta da disciplina “Abordagens
Teóricas em Educação a Distância” do Curso de Pós-graduação em
Educação a Distância. Também foi objeto de investigação a percepção
dos professores tutores que atuaram nas turmas dessa disciplina. A
pesquisa qualitativa foi realizada com base na análise documental
e entrevistas semi-estruturadas. A análise dos dados foi feita com
base na técnica de Análise de Conteúdo de Bardin. Os resultados da
análise dos fóruns indicam que ocorreu processo de construção de
conhecimento nas turmas investigadas, mostrando a utilidade dessa
ferramenta no processo de aprendizagem de alunos que estudam a
distância. Na análise das entrevistas, observou-se que, na percepção
dos professores-tutores, os fóruns são muito importantes. Contudo, a
qualidade das discussões no fórum depende tanto do envolvimento e
responsabilidade do tutor quanto de um planejamento efetivo. Dado o
notável crescimento da oferta de cursos virtuais no Brasil e no mundo,
é importante que mais estudos sejam feitos nessa área, incluindo
também a percepção dos alunos e a avaliação do desempenho dos
professores-tutores nos cursos a distância que usam o computador e
a internet como mídias condutoras.
PALAVRAS-CHAVE: Educação a Distância; fórum; aprendizagem
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Nas organizações a necessidade do uso de equipes para a
dinamização dos processos foi percebida faz algum tempo. Como
resultado houve um aumento do interesse pela compreensão do
seu funcionamento e desempenho. Os aspectos considerados
influenciadores dos resultados da equipe estão sendo estudados com
o objetivo de estabelecer o seu papel. Assim, variáveis como potência,
comprometimento e outros processos da equipe têm exercido função
central na explicação da efetividade das equipes e das consequências
destas na efetividade organizacional. A partir dessas ponderações
foi realizado um estudo visando testar a relação entre a potência –
considerada um processo da equipe - e o desempenho enquanto
resultado do coletivo. Julgando que essa relação pode ser alterada
por políticas da organização, investigou-se o papel moderador do
suporte organizacional e, propôs-se também testar hipóteses relativas
à influência direta do comprometimento sobre o desempenho. Para
isso foi utilizado um questionário eletrônico encaminhado pela rede
interna da organização. O instrumento continha escalas já validadas de
potência, desempenho, comprometimento e suporte organizacional.
Participaram da pesquisa 2256 pessoas, porém apenas 208 equipes
atenderam a todos os critérios necessários, compondo a amostra de
análise. Para testar as relações hipotetizadas utilizou-se a Regressão
Linear Múltipla. Os resultados revelaram que a potência, de maneira
global, mostrou poder de predizer 71,3% do desempenho relatado
pelas equipes (F= 0,000). A análise das contribuições individuais de
cada fator da potência revelou que o 1º, relacionado ao desempenho,
teve uma maior contribuição (Stdn Beta: 0,720, p < 0,001), enquanto
o 2º, que diz respeito às relações interpessoais, colaborou apenas
com Stdn Beta: 0,149, (p: 0,020). Já para testar o papel moderador
do comprometimento afetivo utilizou-se o desempenho percebido
como variável dependente, os dois fatores da potência, inseridos
separadamente, como variáveis independentes e, termos de interação
combinando cada um destes com o suporte. Quando o 1º fator foi
utilizado, encontramos relação significativa de R²: 0,711, (p = 0,053).
Já quando se utilizou o 2º não foi encontrada uma relação significativa
entre as variáveis (R²: 0,537, p = 0,255). Ademais, se observou relação
de linearidade (R²: 0,602, p < 0,001) entre o comprometimento e
o desempenho sendo a contribuição do comprometimento nessa
relação de Stdn Beta: 0,777, (Sig: 0,000). Esse resultado aponta para o
quão significativo é estudar os processos grupais relativos ao trabalho,
na medida em que se explora e elucida-se a relação do indivíduo com
um universo valorizado nos dias atuais, o mundo do trabalho.

As relações interpessoais desempenham importante papel na forma
como as pessoas reagem às intempéries da vida, o que irá também
interferir em sua qualidade de vida e saúde mental. Por essa razão,
o suporte social começou a ser intensivamente estudado nas últimas
décadas. O referido construto pode ser entendido como o apoio
oferecido ao indivíduo por meio de atitudes práticas e/ou de afetos
capazes de fazê-lo se sentir seguro e protegido. Ele se associa, dessa
forma, à obtenção de recursos materiais e psicológicos auferidos
na convivência com as redes sociais. O suporte social no trabalho
diferencia-se em informacional, emocional e instrumental. O suporte
informacional diz respeito à circulação de informações precisas e
confiáveis no contexto organizacional, enquanto o suporte emocional
se relaciona ao fato de as pessoas se valorizarem e se gostarem. Já
o suporte instrumental caracteriza-se pelo provimento de recursos
materiais, financeiros, técnicos e gerenciais por parte da organização.
Os achados empíricos têm evidenciado que as percepções de suporte
social no trabalho desempenham importante papel no bem-estar
do empregado, isto é, nos vínculos positivos que ele estabelece com
seu trabalho. Dentre eles, merece destaque a satisfação no trabalho,
que consiste em uma ligação afetiva do indivíduo com seu trabalho,
decorrente das experiências gratificantes que ele vivencia em seu
ambiente laboral. No entanto, as investigações com este foco entre
os profissionais de saúde ainda são incipientes. Apoiando-se em tais
considerações, a presente pesquisa objetivou analisar o impacto do
suporte social no trabalho sobre a satisfação laboral de profissionais
de saúde. A amostra foi composta por 302 médicos e enfermeiros de
ambos os sexos, pertencentes a várias instituições públicas e privadas
da cidade do Rio de Janeiro, que responderam a um questionário
destinado a avaliar as variáveis compreendidas pelo estudo. Os
resultados da análise de regressão múltipla linear demonstraram
que o modelo final obtido explicou 25% da variância da variável
critério, com o suporte informacional se destacando como o único
preditor positivo da satisfação no trabalho. Concluiu-se assim, que as
instituições de saúde que se preocupam em estabelecer uma rede de
comunicações precisas e confiáveis apresentam maior probabilidade
de contar com profissionais mais satisfeitos.
PALAVRAS-CHAVE: Suporte social; Bem-estar; Trabalho
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CC98 - O IMPACTO DOS VALORES PESSOAIS E DOS VALORES DO
TRABALHO NA SATISFAÇÃO LABORAL

CC99 - O IMPACTO DOS VALORES PESSOAIS E ORGANIZACIONAIS
SOBRE O COMPROMETIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO

Nóbrega, Jacqueline P. G.;

Fernandes, Helenita;

Universidade Salgado de Oliveira;

Ibmec;

A satisfação no trabalho caracteriza-se como um vínculo afetivo do
indivíduo com seu trabalho, resultante das experiências laborais
prazerosas que ele vivencia. As investigações sobre os antecedentes
de tal constructo têm se detido, principalmente, nos aspectos
do ambiente organizacional responsáveis por eliciá-lo. Mais
recentemente, porém, os estudiosos vêm procurando analisar também
o papel desempenhado pelos fatores individuais na configuração
da satisfação laboral. Dentre tais fatores, encontram-se os valores
pessoais e os valores do trabalho. Os valores pessoais consistem em
representações cognitivas que definem os princípios, propósitos e
metas de importância para o indivíduo, e, os valores do trabalho, em
necessidades e metas individuais alcançadas por meio do ambiente
laboral. As pesquisas sobre valores pessoais têm privilegiado a análise
de seu impacto sobre o comprometimento organizacional, enquanto
as investigações sobre valores do trabalho têm optado pela análise de
sua influência na satisfação no trabalho. No entanto, os estudos com
foco na influência conjunta dos valores individuais e do trabalho sobre
a satisfação no trabalho ainda são incipientes. Fundamentando-se em
tais considerações, o presente trabalho teve como objetivo investigar
o valor preditivo dos valores pessoais e dos valores do trabalho sobre
a satisfação laboral. A amostra foi composta por 297 profissionais de
enfermagem de uma única organização. Os resultados revelaram que:
quanto maior a importância atribuída ao valor pessoal central e aos
valores do trabalho poder e conformidade, maior o grau de satisfação
com o próprio trabalho; 2 quanto maior a importância dada ao valor
laboral segurança, menor o grau de satisfação com próprio trabalho;
3 quanto maior a importância atribuída aos valores do trabalho
poder e conformidade, maior a satisfação com a promoção; 4 quanto
maior a importância dada ao valor laboral segurança, menor o grau
de satisfação com a promoção; 5 quanto mais as pessoas valorizam
a conformidade, maior a satisfação com a chefia; 6 quanto mais as
pessoas valorizam a conformidade, maior a satisfação com os colegas;
7 quanto maior a importância atribuída aos valores do trabalho poder
e conformidade, maior a satisfação com o salário; (8) quanto maior
a importância dada à dimensão pessoal dos valores pessoais e ao
valor do trabalho segurança, menor a satisfação com o salário. Tais
resultados são discutidos à luz dos referenciais teóricos que deram
suporte à pesquisa e, na conclusão, discutem-se suas implicações
para a tomada de decisões estratégicas capazes de contribuir para o
aumento da satisfação no trabalho.

Os valores pessoais consistem em metas ou princípios norteadores
da vida do indivíduo, que podem servir a interesses individualistas
(valores de poder, realização, hedonismo, estimulação e
autodeterminação), coletivistas (valores de tradição, conformidade
e benevolência) ou mistos (valores de segurança e universalismo).
Eles podem ser, ainda, classificados em duas dimensões bipolares e
opostas, com a primeira opondo a autotranscendência (universalismo
e benevolência) à autopromoção (poder e realização), e a segunda,
a conservação (tradição, conformidade e segurança) à abertura à
mudança (autodeterminação, estimulação e hedonismo). De modo
semelhante aos indivíduos, as organizações também possuem
valores, isto é, princípios ou crenças norteiam a vida da organização e
encontram-se a serviço de interesses individuais, coletivos ou mistos.
Desse modo, os valores organizacionais podem ser distribuídos em
três dimensões bipolares: autonomia versus conservadorismo,
hierarquia versus igualitarismo e harmonia versus domínio. Dentre os
diferentes construtos que sofrem a influência dos valores, destacase o comprometimento organizacional, que se caracteriza como um
vínculo psicológico que liga o indivíduo à organização e se desdobra
em três componentes: afetivo, calculativo e normativo. Tanto os
valores pessoais quanto os valores organizacionais têm se mostrado
importantes preditores do comprometimento organizacional. No
entanto, as investigações sobre a influência conjunta dos valores
pessoais e dos valores organizacionais sobre as três dimensões do
comprometimento ainda são incipientes.Nesse sentido, o presente
trabalho objetivou investigar o impacto dos valores pessoais e
organizacionais no comprometimento com a organização. A pesquisa
contou com a participação de 311 empregados de ambos os sexos,
provenientes de diferentes organizações localizadas no Rio de
Janeiro. A coleta de dados efetivou-se por meio de instrumentos de
auto-relato destinados a avaliar as diversas variáveis compreendidas
pelo estudo. Os resultados das análises das regressões múltiplas
lineares hierárquicas evidenciaram que: as pessoas que endossam
em maior grau os valores pessoais de conservação e que percebem
sua organização como mais conservadora e com hierarquias mais
rigidamente estabelecidas, são as mais propensas a se vincularem
afetivamente às mesmas; 2 as pessoas que percebem que sua
organização valoriza mais a autonomia, tendem a apresentar maior
comprometimento calculativo; 3 as pessoas que dão maior valor
pessoal à conservação e à autopromoção, tendem a demonstrar maior
comprometimento normativo com a organização. Tais resultados são
discutidos à luz dos modelos teóricos que deram suporte à pesquisa
e, na conclusão, são discutidas algumas estratégias com base em
valores potencialmente capazes de suscitar maior comprometimento
dos empregados.

PALAVRAS-CHAVE: Valores pessoais; Valores do trabalho; Satisfação
no trabalho

PALAVRAS-CHAVE: Valores Pessoais;
Comprometimento Organizacional
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CC100 - O MODELO JOB DIAGNOSTIC SURVEY – JDS COMO
FERRAMENTA PARA AVALIAR A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

CC101 - O PAPEL DO EMPREENDEDOR NA FORMAÇÃO DE GRUPOS
SOCIAIS UMA ABORDAGEM PSICANALÍTICA

Leite Júnior; Chamon, EMQO; Camarini, G;

Guimarães, EH1; Macêdo, KB2;

UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas;

1

A satisfação com o trabalho está diretamente relacionada à Qualidade
de Vida no Trabalho - QVT e, seja qual for o tipo de negócio, tem se
tornado uma das principais preocupações dos gestores. Isto se deve
ao impacto que a mesma pode causar na saúde dos funcionários
e nas organizações. Este tema é objeto desta pesquisa, realizada
com funcionários públicos de um Instituto de Pesquisas cujos
objetivos são identificar o nível de satisfação com o trabalho e os
aspectos funcionais que interferem na QVT destes funcionários. A
pesquisa é fundamentada, principalmente, nas teorias de Hezberg
(1968), Hackman e Lawler (1971),Walton (1973) e Hackman e
Oldhan (1975) que, por meio do estudo de diferenças individuais
relevantes, estabeleceram relações entre as características da tarela
e a satisfação e motivação do trabalhador. Trata-se de uma pesquisa
exploratória, descritiva, com abordagem de natureza quantitativa,
cuja população é composta de 1.065 sujeitos. A amostra é de
242 funcionários de ambos os sexos, que ocupam cargos de nível
auxiliar, nível médio e nível superior, das áreas de gestão, pesquisa
e tecnologia. Utiliza-se um questionário baseado no modelo Job
Diagnostic Survey – JDS, desenvolvido por Hackman e Oldhan (1975).
Este modelo é considerado apropriado para avaliação da QVT,
pois é validado por várias pesquisas no Brasil e no exterior, o que
proporciona a comparação de resultados e, por meio de diferentes
formas de análise contribui com o aprofundamento da teoria de QVT.
Os resultados para as Dimensões Básicas da Tarefa mostram que
mais de 80% dos funcionários estão satisfeitos ou muito satisfeitos
com as características do trabalho no Instituto avaliado, exceto
quanto ao feedback extrínseco. Quanto aos Estados Psicológicos
Críticos, a pesquisa aponta maior insatisfação com o conhecimento
dos reais resultados do trabalho e na avaliação do Resultado Pessoal
e de Trabalho, as variáveis satisfação com a supervisão e satisfação
com a compensação apresentam os piores resultados. Nota-se que
todas estas variáveis possuem estreita relação e apontam para a
insatisfação com a supervisão no Instituto de Pesquisas avaliado. O
resultado para a categoria Necessidade Individual de Crescimento
foi muito bom e mostra que, de modo geral, os funcionários do
Instituto de Pesquisas avaliado possuem grande potencial motivador.
Quando o indivíduo possui alta necessidade de crescimento é muito
provável que responda positivamente ao enriquecimento da tarefa,
ou seja, a tarefas que ofereçam mais significância, responsabilidade e
conhecimento dos resultados.

Uni-Anhanguera;
PUCGO;

2

Muito se tem discutido sobre o papel do empreendedor na
sociedade. Historicamente o empreendedor assume um papel social
de grande relevância, sendo responsável por avanços significativos
no processo de desenvolvimento econômico e social, fato este
bastante discutido ao longo do tempo pelos pesquisadores sociais
(Smith, 1796; Shumpeter, 1911; Max Weber, 1930; Paiva Jr. 2004;
Filion, 2010). Ainda assim, pouco se sabe sobre o seu trabalho e
seu papel como agente mobilizador de grupos sociais. O trabalho
do empreendedor ocupa o papel central no desenvolvimento e no
progresso social, possuindo características próprias que determinam
o seu poder de agir sobre o mundo e sobre as pessoas, ou seja, sua
maestria que está intimamente relacionada à sua capacidade de
liderança e de formação de grupos sociais. Assim a subjetividade
do empreendedor e a sua capacidade de liderança são questões
fundamentais para compreender a sua atuação na atualidade. Em
“O futuro de uma ilusão” Freud analisa sob a ótica da psicanálise o
processo civilizatório e as ilusões religiosas criadas pelo homem para
tornar possível a sua existência em sociedade. A visão psicanalítica
considera que só através da influência de indivíduos que possam
fornecer um exemplo e a quem reconheçam como líderes, as massas
podem ser induzidas a efetuar o trabalho e a suportar as renúncias
de que a existência depende. Este estudo apresenta dados advindos
de análise documental cujo objetivo primordial foi analisar a figura
do empreendedor a partir da obra “O futuro de uma ilusão” escrita
por Freud em 1927. O resultado desta articulação indica que a ação
empreendedora pode ser beneficiada pela compreensão da teoria
psicanalítica considerando o importante papel do empreendedor
como líder atuante e mobilizador da cultura nas organizações. Assim
como na sociedade, a religião nas organizações é fundamental para
manter as pessoas em união, tendo o empreendedor como figura
central na constituição da religião nas organizações.
PALAVRAS-CHAVE: liderança; psicanálise; empreendedor
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CC102 - O RORSCHACH NA AVALIAÇÃO DE ANSIEDADE,
AUTOPERCEPÇÃO E AUTOESTIMA EM POLICIAIS MILITARES
Rodrigues. PRG1; Porfírio, AS2; Villemor-Amaral, AE3;
UNITAU;
2
Universidade São Francisco;
1

CC103 - O VALOR DO TRABALHO NA VIDA DAS PESSOAS –
WORKAHOLISM: REFLEXÃO EM TORNO DAS VANTAGENS E DAS
CONSEQUÊNCIAS
Pimenta, A. C.; Neves, C.; Alves, M.; Candeias, A.;
Universidade de Évora;

Esse estudo buscou evidências de validade convergente e validade com
outras variáveis no Método de Rorschach no Sistema Compreensivo
(SC) na avaliação de ansiedade, autopercepção e autoestima em
policiais militares. Participaram da pesquisas 80 policiais militares
pertencentes a uma corporação do interior do estado de São Paulo.
Sendo 40 alunos do Curso Superior de Técnico de Polícia Ostensiva
e Preservação da Ordem Pública e 40 de policiais formados com
até cinco anos, todos do sexo masculino. A média da idade dos
formados foi 27,97 anos e nos alunos 26,38 anos. A coleta de dados
foi realizada na Instituição militar. Inicialmente foi assinado o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido, preenchido o Questionário
Sócio- Demográfico e logo após passou-se à aplicação do IDATE e
do Método de Rorschach, sequencialmente. As aplicações foram
realizadas no período de novembro de 2010 a março de 2011. Não
foi encontrado nem no grupo de policiais formados nem no grupo
de alunos resultados positivos nas Notas D, o que indica presença
de sobrecarga, representando presença de tensão, inquietação,
preocupação e ansiedade nos dois grupos estudados. O índice de
Egocentrismo, representado pela variável 3r+2/R, constitui uma
medida da proporção em que o indivíduo volta sua atenção para si
e para os outros, nos dois grupos pesquisados a média de atenção
para si ficou abaixo do esperado. As respostas aumentadas de reflexo
(Fr ou rF) sugerem que as pessoas apresentam traços narcísicos, com
autoavaliação elevada e desejo de poder, status e interesse em ocupar
posições em que sejam observadas pelos demais. Os achados deste
estudo revelaram autoestima baixa nos dois grupos estudados. A
polícia militar se depara com mortes e lesões corporais, situações que
hoje têm sido consideradas como problema social. Portanto, observase que tais profissionais, estando diretamente conectada aos efeitos
da violência urbana e a vivências de situações traumáticas, estão
sujeitos à exposição prolongada a eventos ambientais estressores
e que põem a vida em risco, ficam mais propensos a alterações
emocionais que podem levar a comportamentos desadaptados. Há
concordância entre muitos autores sobre os prejuízos causados pelo
trabalho policial e as conseqüências dessa atuação, porém poucas
pesquisas sobre a avaliação da saúde mental deste profissional,
portanto essa pesquisa evidenciou aspectos relevantes quanto a essa
amostra.

Sendo o trabalho uma dimensão estrutural na vida de qualquer
indivíduo, a significância que lhe é atribuída assume-se como
essencial na gestão e organização dos múltiplos papéis que se
têm que adoptar no dia-a-dia. Ao mesmo tempo, o envolvimento
e empenho dos colaboradores nas organizações são, nos dias de
hoje, uma preocupação primordial, requerendo, cada vez mais,
comportamentos extra-papel. Ainda assim, a dedicação e entusiasmo
investidos no trabalho podem, por vezes, ultrapassar os limites
daquilo que é saudável, e ter graves consequências na vida pessoal,
tanto a nível do próprio bem-estar e equilíbrio, como das relações
com os outros. Através da revisão bibliográfica de vários estudos
desenvolvidos na última década, discutimos: (i) os aspectos positivos
e negativos do “workaholism”, por muitos autores considerado
uma síndrome, por outros tantos um vício, e que é muitas vezes
imperceptível (ou mesmo negado) pelos sujeitos; (ii) as dimensões
e consequentes - afectivos, cognitivos e comportamentais - do
fenómeno, como também os antecedentes que, no limite, podem
levar ao burnout; (iii) algumas diferenças de género; (iv) os perfis
de workaholics relacionados com certos tipos de trabalho; (v) as
razões e motivações que levam os workaholics a trabalhar tanto; (vi)
as repercussões na saúde e relações pessoais dos mesmos; (vii) e a
forma como os chamados “happy workaholics” se apresentam como
uma vantagem na performance organizacional, uma vez que escolhem
livremente empregar a sua energia no trabalho. Consideramos
ainda a importância da compreensão do fenómeno, quer a nível
individual, quer organizacional e, especialmente na era altamente
tecnológica e de competição dos mercados organizacionais em que
vivemos, enquanto alerta de comportamentos disfuncionais, uma
vez que lhe estão associadas certas características da personalidade.
A finalizar destacamos a importância dos mecanismos de copying
e das estratégias de desconexão do trabalho (dicas simples como
o relaxamento e a priorização, ou mesmo terapias adequadas) na
promoção do bem-estar e do equilíbrio de vida dos sujeitos.
PALAVRAS-CHAVE: Workaholism; Happy Workaholics; Estratégias de
desconexão
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CC104 - OS DESAFIOS ÉTICOS NA GESTÃO DE INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS DE GRANDE PORTE

CC105 - PADRÕES DE CLIMA ORGANIZACIONAL EM DIFERENTES
UNIDADES ORGANIZACIONAIS: UM ESTUDO VIA ANÁLISE DE
CONGLOMERADOS

Bedani, M.;
Banco do Brasil S.A.;

Vasconcellos, V.C.;

Atualmente, a questão da ética corporativa, além de comportar a tradicional
visão filosófica do tema, a qual em essência busca discernir o que é bom
do que é mau, também se relaciona - pragmaticamente - com a tríade de
sustentabilidade (social, ambiental e econômica), com a produtividade
da força de trabalho, com os princípios de governança corporativa, com a
gestão dos ativos intangíveis e, no limite, com a capacidade das empresas
de realizar negócios e gerar resultados (Valls, 1993; Cañas-Quirós, 1998;
Cortella & La Taille, 2009; Ferrel et al., 2001; Meira, 2010; Treviño & Brow,
2005; Srour, 2000). Especificamente na área financeira, ser percebido pelos
clientes como uma empresa ética é fundamental para consolidar uma relação
de confiança nos negócios. Portanto, visando contribuir com os estudos
sobre ética corporativa, neste domínio específico, este trabalho tem por
objetivo identificar os desafios éticos na gestão de instituições financeiras de
grande porte. Para atingir o objetivo proposto, empreendeu-se um estudo
eminentemente qualitativo. Consonante ao método de pesquisa referenciado,
grupos focais foram utilizados para a coleta de dados e o material coletado
foi examinado por meio da técnica da análise de conteúdo (Bardin, 1979).
Ao longo do mês de novembro de 2010, foram realizados seis grupos focais
que contaram com a participação de 89 executivos do Banco do Brasil.
Durante a fase de sistematização dos dados coletados, foi possível classificar
em oito categorias temáticas os desafios éticos na gestão de instituições
financeiras, com a seguinte distribuição de frequências: • Aliar o discurso da
ética às práticas organizacionais (22,5%); • Apoio e envolvimento da direção
com a ética (13,5%); • Conciliar a ética com as metas e resultados (13,5%);
• Comunicar e disseminar os preceitos éticos (11,2%); • Tratar todos os
funcionários de forma igualitária e justa (10,1%); • Respeitar a diversidade
cultural (10,1%); • Conscientização e comprometimento dos funcionários
com a ética (9,5%); • Outros 1,0%. Os resultados obtidos permitiram traçar
um panorama amplo das dificuldades percebidas pelos gestores com relação à
ética corporativa. Nesta amplitude, destaca-se a natureza multifacetada destes
desafios. Se por um lado, evidencia-se um aspecto mais concreto, relacionado
à operacionalização do construto, o qual foca, por exemplo, a problemática
para incorporação da ética na práxis organizacional, por outro lado, aspectos
mais subjetivos igualmente emergiram, como: os problemas decorrentes do
relacionamento interpessoal, do comportamento humano no trabalho e da
diversidade cultural presente no ambiente organizacional.

Pesquisas de clima organizacional/psicológico floresceram no Brasil
nas últimas duas décadas, principalmente em empresas de médio
e grande porte. Conforme indica a literatura, estudos sobre essa
temática adquirem relevância na medida em que clima relaciona-se
com diversos fenômenos na interface indivíduo-trabalho-organização,
de forma que os diagnósticos realizados podem trazer melhorias
para a gestão das empresas e para a vida laboral dos profissionais.
Contudo, esses estudos comumente quedam-se restritos ao resultado
global da empresa e desconsideram as diferenças entre as unidades
da estrutura organizacional, prática que pode empobrecer a análise
do clima. Neste sentido, esta pesquisa investigou padrões de clima
organizacional em unidades de uma empresa da área de energia, em
especial, examinando como os padrões encontrados se vinculavam
a determinadas características organizacionais dessas unidades.
O material empírico foi extraído de uma pesquisa composta por
nove fatores de clima organizacional (55 itens no total). A pesquisa,
realizada em 2009 através da intranet da empresa, contou com 40471
participantes (83% do sexo masculino e 42% com 20 ou mais anos
de companhia), amostra que foi agrupada em 55 unidades, ação
esta avalizada por correlações intraclasse favoráveis. As unidades
apresentaram mediana de 447 empregados, estavam distribuídas por
diversos níveis hierárquicos e 51% delas estavam ligadas à atividadefim da organização. Os resultados, oriundos de uma análise de
conglomerados hierárquica (hierarchical cluster analysis) baseada nos
fatores de clima, indicaram cinco conglomerados. As unidades dos
conglomerados A e B, predominantemente de caráter administrativo,
apresentaram um padrão com médias elevadas nos fatores. As médias
foram particularmente elevadas no conglomerado A, caracterizado
por unidades de pequeno porte e hierarquicamente próximas à alta
direção. Os conglomerados C e D, com médias abaixo da média geral
em todos os fatores, continham muitas unidades de grande porte,
ligadas à atividade-fim e localizadas em níveis hierárquicos mais baixos.
O conglomerado E, com unidades mais atreladas à área de pesquisa,
apresentou médias elevadas em alguns fatores (como espírito de
equipe e relação com o trabalho) e médias próximas à média geral em
outros (como reconhecimento). A discussão destaca como os dados
fornecem indícios acerca da associação de determinados padrões
de clima com tamanho, posição hierárquica e tipo de atividade das
unidades. Ressalta-se então como, em empresas de grande porte,
a gestão das unidades pode ser influenciada por tais características
organizacionais, que devem, assim, ser consideradas na elaboração
de qualquer ação que busque melhorias no clima organizacional.

UnB;
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PALAVRAS-CHAVE: clima organizacional; análise de conglomerados;
unidades organizacionais

PALAVRAS-CHAVE: ética corporativa; desafios éticos; cultura organizacional
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CC106 - PERCEPÇAO DE MILITARES FRENTE À ATUAÇAO EM MISSÃO
DE PAZ NO HAITI.
Perrelli, Marly T.;

CC107 - PERCEPÇÃO DA GESTÃO PELOS FUNCIONÁRIOS EM
DIFERENTES VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS – ESTUDO DE CASO EM UM
COMPLEXO HOSPITALAR
Feitosa, R. L.; Montenegro, A. V.; Miná, H. I. L.;

UnC (Universidade do Contestado);
Essa pesquisa é decorrente de um projeto de extensão intitulado GAPE
(Grupo de Apoio Psicológico ao Exército) com a finalidade de oferecer
suporte psicológico a militares que participaram da missão de paz no
Haiti. O GAPE foi constituído a partir de convite do Exercito Brasileiro
de Porto União Sc, sendo os contingentes de militares acompanhados
desde 2008 até 2010. O Exército envia semestralmente em torno
de 1500 militares brasileiros desde 2004 juntamente com a ONU
(Organização das Nações Unidas), tendo como objetivo estabelecer e
manter a paz no Haiti, sendo o efetivo do Brasil o maior de todos os
países. No que tange à pesquisa, o objetivo e as atenções do GAPE têm
sido direcionados a investigar as percepções e vivências de militares
que participaram da missão de paz no Haiti, antes e após o terremoto,
que assolou o país em janeiro de 2010. Os dados coletados foram por
meio dos discursos dos militares nos grupos de trabalho de 2008 a
junho de 2010, com encontros semanais que os permitiam discutir
coletivamente suas vivências pessoais no Haiti, sendo submetidas à
análise de conteúdo. Os resultados obtidos indicam inicialmente que
a ausência familiar é um dos fatores de estresse dos militares, sendo
superados parcialmente com a comunicação via internet. Outro fator
de destaque dos militares é o choque cultural a partir do convívio
com a realidade do Haiti, um país dominado pela desigualdade social
e marcado por toda uma história de sofrimentos e descompassos
políticos. Essa situação impactou emocionalmente os militares
principalmente ao observarem a ocorrência da fome em crianças,
sentimento de impotência frente à incapacidade de modificar tal
realidade. Mais recentemente vêm os relatos das vivências a partir
do terremoto, onde presenciaram o trágico desfecho de toda uma
história em meio a escombros e ruínas. Esta situação fez com que os
militares confrontassem seus valores pessoais como: benevolência,
responsabilidade e humildade ao participarem de resgate de amigos,
crianças, haitianos desconhecidos, onde alguns resgates foram
exitosos e outros não. Demonstram que suas memórias já estão
marcadas pelas lembranças de sofrimento psíquico que assistiram
diante do caos no Haiti. Atualmente a ONU e Exército Brasileiro
tentam reconstruir o país.
PALAVRAS-CHAVE: Haiti; Missão de paz; Comportamento militar

UFC;
O sistema púbico de saúde e suas instituições hospitalares são
estruturas complexas que comportam relações e características
bastante peculiares. Considerando tais aspectos, é de fundamental
importância a análise do clima organizacional nestas instituições. Clima
organizacional pode ser entendido como um fenômeno resultante
da integração dos elementos da cultura, como preceitos, caráter e
tecnologia, dentro de uma organização. Decorre, por conseguinte,
do peso dos efeitos de cada um desses elementos culturais,
valores, políticas, tradições, estilos gerenciais, comportamentos,
expressões dos indivíduos envolvidos e também é oriundo do
conjunto de instrumentos, conhecimentos e processos operacionais
da organização. O estilo de gestão motiva diferentemente os atores
e influencia o clima organizacional. A distância hierárquica, isto é, a
relação superior/subordinado determina o estilo de gestão que não
possui relação apenas com características próprias do líder, mas
também com o contexto no qual o gestor e sua equipe estão inseridos.
Atentando para tais conceitos, uma pesquisa de clima organizacional
foi realizada em um complexo hospitalar universitário. A pesquisa de
caráter quantitativo teve amostra calculada sobre margem de erro de
3,5% e intervalo de confiança de 95%, de forma que no universo de
aproximadamente 2600 trabalhadores, cerca de 520 responderam
os questionários. O presente trabalho teve como objetivo verificar
as diferentes percepções do estilo de gestão, a partir da análise das
questões referentes a este aspecto, selecionadas do questionário
completo do estudo de clima organizacional. Foram analisadas as
percepções dos estilos de gestão, comparando os três tipos de vínculo
empregatício do complexo hospitalar: a) servidor público federal,
b) vínculo empregatício CLT e c) vínculo terceirizado. Os resultados
mostraram diferenças significativas no tocante à percepção de
comportamentos “autoritários”, “negligentes”, “democráticos” e
“de reconhecimento” e “de orientação” das chefias imediatas e
diretoria geral do complexo hospitalar. A diretoria geral foi percebida
pelos funcionários de vínculo federal como mais propensa a
apresentar comportamentos pouco democráticos, enquanto os
funcionários de vínculo celetista apontaram esse mesmo aspecto e
ainda se destacando na percepção da diretoria como negligente. Os
trabalhadores de vínculo terceirizado percebem as chefias imediatas
como mais autoritárias, negligentes e menos democráticas. No caso
da avaliação das chefias imediatas, os vínculos federal e celetista
trazem percepção similar considerando-as, em sua maioria, como
democráticas. Os funcionários de vínculo terceirizado e os de vínculo
celetista caracterizaram as lideranças ainda como oferecendo melhor
orientação para as ações, enquanto os funcionários de vínculo federal
se sentem mais facilmente reconhecidos em suas atividades.
PALAVRAS-CHAVE: clima organizacional; estilo de gestão; instituição
hospitalar
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CC108 - PERCEPÇÃO DE EFICÁCIA E ESTRATÉGIAS DE SOLUÇÃO
DE PROBLEMAS: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE EQUIPES E
INDIVÍDUOS
Gondim, S. M. G1.; Paranhos, J.2; Brantes, C.1; Alberton, G. D1.;
Simões, A. C1.; Santana, V1.;
UFBA;
Bolsista Pibic/FAPESB - UFBA;

1
2

O presente estudo de natureza experimental teve como objetivo
analisar as diferenças na percepção de êxito em uma tarefa de
memorização de um texto por participantes alocados na condição de
equipe virtual ou na condição individual, por meio da comunicação
mediada por computadores. Participaram da pesquisa 50 estudantes
de nível superior (30 mulheres e 20 homens), a maioria da área de
ciências sociais e humanas, cuja média de idade era de 24 anos. 24
deles foram alocados aleatoriamente na condição individual e 26
na condição grupal. Foi utilizado um questionário eletrônico para
mensurar as variáveis auto e hetero-atribuição de emoções básicas
(alegria, tristeza, raiva, nojo e medo), percepção de êxito e estratégias
de solução de tarefas, cujos itens foram formulados com base na
classifcação de Sternberg. A ferramenta do GVO conference foi usada
para apresentar a tarefa a ser realizada no Google docs (documento
compartilhado) e também para exibir as imagens dos participantes
capturadas por vídeos, para fins de atribuições de emoções. Foram
encontradas diferenças nas respostas de estratégias de solução de
tarefas: os participantes da condição individual perceberam que
organizaram as informações de modo a facilitar a realização das
tarefas, procederam à decomposição do problema em partes menores,
definiram claramente do que se tratava a tarefa, equilibraram
o planejamento e a execução da tarefa, focaram a atenção em
informações relevantes, utilizaram-se de analogias com problemas
anteriores para realizar a tarefa e partiram de observações específicas
que ajudaram na solução da tarefa, mais que os participantes
alocados na condição de grupo. Não foram encontradas diferenças
nas atribuições de emoções básicas aos demais participantes após
apresentação de suas imagens em vídeos nos monitores de cada
computador, na etapa subseqüente à realização da tarefa em grupo ou
individual. Também não foram encontradas diferenças na percepção
de êxito na realização de tarefa entre as condições experimentais.
Sugere-se que seja incluída em futuros estudos uma medida direta
de desempenho na realização da tarefa a ser comparada com a autopercepção de êxito.
PALAVRAS-CHAVE: equipes virtuais; tecnologias de informação e
comunicação; solução de problemas

CC109 - PERCEPÇÃO DE TEMPO E DINHEIRO SOB EFEITO DE JUROS:
UM ESTUDO SOBRE ENDIVIDAMENTO
Pimenta, M.; Monteiro, B.; Iglesias, F.;
UnB;
Os altos juros praticados no mercado brasileiro e a ascensão da
classe média no consumo de produtos via crédito tem tornado o
endividamento um problema socioeconômico cada vez mais grave
no Brasil. Embora seja fundamental conhecer o custo do crédito,
expressado pelos juros, a população em geral parece não dominar
minimamente esse tipo de informação. O objetivo deste estudo
foi avaliar as percepções de endividamento e de conhecimento
de consumidores frente a situações hipotéticas de crédito e juros.
Participaram 264 consumidores (55% mulheres) com média de 26
anos de idade (DP = 12,87), abordados de forma não-aleatória em
uma universidade e em um shopping. O instrumento de survey
incluiu uma escala com 24 itens atitudinais sobre uso do crédito
(concordância e frequência em 5 pontos), além de dois cenários de
cálculos de juros simples no uso do cartão de crédito: o primeiro sobre
evolução temporal da dívida e o segundo sobre evolução financeira.
Encontrou-se uma solução bifatorial para os itens atitudinais (KMO =
0,89): endividamento (ex: "Avalio somente o valor das parcelas para
decidir minhas compras") com 11 itens e alfa = 0,82 e “planejamento”
(ex: “Planejo minhas compras para pagar a vista”) com 8 itens e alfa
= 0,81. As respostas ao cenário de evolução temporal da dívida foram
categorizadas como "conservadoras" (subestimaram o prazo) e "nãoconservadoras". Os resultados revelaram que conservadores tendem
a ser mais velhos, têm maior escolaridade e maior renda, apresentam
menores escores no fator endividamento (F2, 254 = 2,78; p < 0,001)
e maiores escores no fator planejamento (F2, 254 = 2,83; p = 0,06).
No cenário de evolução financeira da dívida as respostas foram
categorizadas como "ingênuas" para os que subestimaram e "realistas"
para os que acertaram ou quase acertaram a resposta. Neste caso os
ingênuos tendem a ser mais velhos, têm menor escolaridade, menor
renda, apresentam menor endividamento (F1, 252 = 25,82; p < 0,001)
e menor planejamento (F1, 252 = 12,96; p < 0,001). Esses dados
sugerem que os consumidores percebem dívidas e cálculos de juros
de modo diferenciado em função do enquadramento ser financeiro
ou temporal, mesmo que a situação de compra seja idêntica. Tendo
em vista esses diferentes efeitos, discutem-se as implicações diretas e
indiretas para as áreas de educação financeira, tanto governamental
quanto nas organizações privadas, a defesa do consumidor e a
regulação bancária.
PALAVRAS-CHAVE:
endividamento;
comportamento do consumidor
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CC110 - PERCEPÇÕES DE SUPORTE E AFETOS NA EXPLICAÇÃO DE
RESILIÊNCIA PESSOAL: UM ESTUDO COM TRABALHADORES
Martins, M. C. F1; Siqueira, M. M. M1.; Pieroni, J. P.1; Torres, L. F.2;
Zampieri, R.1;
UMESP;
UPM;

CC111 - PERCORRENDO AS TRILHAS DA PSICOLOGIA
ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO DA DÉCADA DE 70 ATÉ OS DIAS
ATUAIS
Macedo, Lapf; Oliveira, LG; Moreira, AAS;
Universidade Potiguar;

1
2

Enfrentar adversidades vem sendo tônica cada vez mais constante na
vida atual, instável e globalizada. A globalização trouxa a rapidez da
comunicação e a distancia deixou de ser física. Talvez em função disto,
as lides com as adversidades passaram a fazer parte do cotidiano.
Estudos sobre resiliência, fenômeno entendido como habilidade para
reconhecer a dor, perceber seu sentido e tolerá-la visando solucionar o
conflito construtivamente ou simplesmente como adaptação positiva
diante de adversidade significativa, têm aumentado em número e
ampliado seu foco de interesse. Apesar disto, ainda são poucas as
investigações acerca de seus antecedentes no contexto do trabalho;
assim, a área ainda necessita de pesquisas. Em função disto, o objetivo
deste estudo foi investigar a capacidade preditiva das percepções de
suporte organizacional, de suporte social e dos afetos (positivos e
negativos) sobre a resiliência. Participaram 96 trabalhadores, 87% do
sexo masculino, predominantemente casados (83%). A maior parte
deles (91%) estava empregada, possuía idade média de 42 anos
(DP=12); a maioria possuía, no mínimo, ensino médio completo.
Foram utilizados para coletar os dados: um questionário de dados
sóciodemográficos e quatro escalas brasileiras válidas para avaliar
percepção de suporte social, de suporte organizacional, afetos positivos
e negativos e resiliência. Os dados foram codificados eletrônica e
submetidos a análises estatísticas descritivas e regressões lineares
múltiplas padrão. Os resultados revelaram que os trabalhadores
apresentam níveis de resiliência acima da média, percebem que
recebem suporte emocional ‘frequentemente’ e suporte prático ‘às
vezes’, sentem afetos positivos ‘muito frequentemente’ e negativos
‘algumas vezes’ e recebem suporte organizacional com ‘bastante
frequência’. O modelo que reuniu os suportes organizacional e social
e afetos não predisse nenhuma das dimensões de resiliência. Esses
achados contrariam a literatura que revela indícios de que suporte
social seria um importante preditor de resiliência. Tampouco afetos
explicaram a variância de resiliência. Este achado também aponta
em sentido contrário a sugestões de alguns estudos que indicam
a estrutura afetiva do indivíduo como importante preditor de
resiliência. Entretanto, destaca-se que os resultados aqui relatados
são embrionários para sustentar conclusões mais sólidas e por isto
sugere-se maior número de estudos sobre as relações entre suportes,
afetos e resiliência, de modo a esclarecer com maior segurança como
se dão essas relações e, principalmente, qual é o papel das variáveis
organizacionais na predição de variáveis do nível individual como
resiliência. Conclui-se que este estudo cumpre seu papel de auxiliar
na elucidação do tema da resiliência no contexto organizacional.

Esta pesquisa tem como principal objetivo realizar um resgate
histórico acerca dos processos ocorridos no mundo do trabalho na
década de 70, 80,90 até os dias atuais. Parte de uma tentativa de
traçar historicamente a evolução dos processos de trabalho e os
contextos que se davam tais processos, utilizando-se como método
uma pesquisa bibliográfica. Busca-se verificar os principais fenômenos
e cenários que caracterizam cada década, não deixando de situar
historicamente as profundas transformações refletidas até os nossos
dias, juntamente com os métodos e modelos de produção elaborados
para se adequarem às incertezas do mundo moderno. Na década
de 70, observa-se um cenário repleto de mudanças e movimentos
que vão desde o método de produção “taylorista-fordista” até as
reivindicações e defesas por melhores condições pelos próprios
trabalhadores fabris, marcada também por crises que prejudicaram a
economia da época. A década de 80 foi palco para o início do processo
de mundialização do capital, impulsionando um processo de extrema
metamorfose no processo produtivo, trazendo para a sociedade uma
série de novos processos dentro da economia nacional e mundial. A
década de 90 foi marcada pela chamada reestruturação produtiva,
onde o trabalho desloca-se da indústria para o comércio e os
serviços, sendo marcada também pelo desemprego, flexibilização,
terceirização, e perdas de postos de trabalho. Na década de 2000,
começa-se a falar da “sociedade da informação” e do fortalecimento
de um novo paradigma denominado técnico-econômico e das redes
de comunicação que fazem uso da tecnologia como “fator-chave” para
impulsionar com maior rapidez as estratégias de mercado e otimizar
a busca de uma cultura ou a chamada “aldeia global”. Portanto, fazse um recorte dos cenários mundiais e nacionais intrinsecamente
organizados conforme as transformações e exigências do capital
juntamente com o já instalado modelo neoliberal de produção,
cujas palavras de ordem são: produtividade, competitividade e
lucratividade.
PALAVRAS-CHAVE: mundo do trabalho; métodos de produção;
neoliberalismo

PALAVRAS-CHAVE: resiliência; percepções de suporte ; afetos positivos
e negativos
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CC112 - PERSUASÃO DE PROPAGANDAS SUBLIMINARES E INTENÇÃO
DE ESCOLHA DE PRODUTOS ESTÉTICOS
Caborges,de Menezes1; Magalhães, MS1; Kuawabara, AB1;
Pérez-Nebra, AR2;
UniCEUB;
Centro Universitário de Brasília - UniCEUB;

CC113 - PONTO ELETRÔNICO: IMPACTO E IMPLICAÇÕES DA
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, UM ESTUDO DE CASO NO ÂMBITO
JURÍDICO
Ernesto, MV;
UFPB;

1
2

O Brasil é o terceiro maior consumidor de produtos cosméticos
do mundo, e esse consumo está fortemente relacionado à área
de estudos do comportamento social do consumidor. Este estudo
foi uma replicação de um estudo anterior, diferenciando-se
metodologicamente por requerer dos respondentes uma declaração
de escolha de produtos e não dos produtos. Além da verificação da
força da mídia já testada, há uma implicação metodológica de comparar
o que foi encontrado no experimento com a escolha do produto e
neste caso com a intenção de escolha. Participaram desta pesquisa
60 mulheres, divididas em dois grupos de 30. A idade das mulheres
variou entre 18 a 65 anos. Aos dois grupos foram apresentadas 7
propagandas publicitárias de produtos não relacionados a beleza com
modelos mulheres. A história de cobertura é que se tratava de um
estudo de qualidade de peças publicitárias. Para um dos grupos essas
modelos estavam sem maquiagem e no outro com maquiagem feitas
em programa específico. Ao final da pesquisa as mulheres escolhiam
um brinde entre quatro possíveis, onde fotos destes produtos lhes era
apresentado. Os produtos foram: kit de maquiagem; kit de hidratante,
canetas e objeto de decoração (este último foi acrescentado neste
experimento, como variável controle). No experimento original
o produto foi apresentado. Na indução sem maquiagem 63,33%
das mulheres escolheram hidratante e 23,33% escolheram kit de
maquiagem. Na indução com maquiagem o resultado se inverteu,
70,00% escolheu kit de maquiagem e 16,67% hidratantes (chi=1,57;
p=0,001 para estes dois produtos e ns para os demais). A indução
com maquiagem corroborou o encontrado no experimento original,
onde as mulheres com maquiagem escolheram maquiagem, ainda
que em menor número. Mas diferente do estudo original, na indução
sem maquiagem as mulheres escolheram hidratante. Vale ressaltar
que nenhuma das participantes declarou ter percebido que as
mulheres estavam maquiadas. O experimento confirmou a hipótese
desse estudo de que o consumo é fortemente afetado pela mídia
e de maneira não perceptível ao consumidor. Em estudos futuros é
preciso saber quais são as variáveis que podem afetar negativamente
nesta escolha na intenção de diminuir este poder de mídia sobre os
consumidores.
PALAVRAS-CHAVE: Percepção; Subliminar; Persuasão e intenção

Mudanças nos Sistemas de Informação envolvem muito mais que
computadores. Para usar os sistemas de informação com eficiência, é
preciso entender as dimensões organizacional, humana e tecnológica
que os formam. Um sistema de informação oferece soluções para
importantes problemas ou desafios organizacionais que a empresa
enfrenta. Dessa forma, buscou-se investigar o impacto da inovação
tecnológica num fórum da justiça no Estado da Paraíba – PB,
objetivando observar e analisar as implicações práticas e imediatas
concernentes a essa mudança cultural, concomitantemente às reações
administrativas e comportamentais apresentadas pelos servidores.
A pesquisa envolveu uma amostra de 23 analistas judiciários – 77%
da população, servindo ao judiciário entre 6 a 10 anos de serviço
(43,5%) e 86 técnicos judiciários – 62% da população, servindo ao
judiciário mais de 16 anos de serviço (40,7%). Diante das observações,
realizou-se a aplicação de um instrumento próprio (questionário) a
fim de compreender de maneira mais fidedigna o posicionamento dos
servidores quanto à mudança instaurada. As informações contidas no
questionário foram digitadas no programa SPSS (Statistical Package
for Social Science for Windows) para facilitar a apreensão dos dados.
Devido à variedade e extensão das respostas pode-se apreender que
a instauração do novo sistema de controle de frequência seja mais
um fator conflitante nesse ambiente laboral que apresenta impasses
imbricados com a própria estrutura organizacional vigente. O cotidiano
reflete situações com as quais esses trabalhadores se deparam a um
tempo considerável, pois na totalidade os entrevistados estão no local
há mais de seis anos e demonstram conhecer as lacunas e subterfúgios
pelos quais alguns colegas enveredam no objetivo de burlar a empresa.
Na empresa, a mudança foi na cultura organizacional, fazendo com
que os servidores tivessem que se adaptar de forma brusca às
grades de horários previamente informadas, e cumpri-las de forma
contínua, o que inevitavelmente gerou o sentimento de vigilância e
de cumprimento de prazos, de jornadas de trabalho, diferente do
que ocorria anteriormente, instituindo uma disciplina. Pois como
aponta Katz e Kahn (1978) cada organização cria sua “própria cultura”,
muitas vezes, impregnada, arraigada durante o decorrer dos anos,
de tal forma que modificações podem gerar conflitos. Devido às
particularidades encontradas sugere-se a exploração desta questão
em pesquisas futuras.
PALAVRAS-CHAVE:
Organizacional
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CC114 - PRÁTICAS DE GESTÃO E COMPROMETIMENTO
ORGANIZACIONAL: INVESTIGANDO A CAPACIDADE PREDITIVA
DAS PRÁTICAS DE RECURSOS HUMANOS EM RELAÇÃO AO
COMPROMETIMENTO

CC115 - PREVALÊNCIA DO FENÔMENO ASSÉDIO MORAL EM
TRABALHADORES UNIVERSITÁRIOS DO NOROESTE PAULISTA

Varjão, D; Pires, J; Peixoto, ALA; Bastos, AVB;

UNIFEV;

UFBA;

A pesquisa sobre a incidência do fenômeno assédio moral em
empresas localizadas no interior de São Paulo pretende trazer uma
nova visão sobre o tema neste seguimento e visa servir de apoio a
todos os interessados em pesquisar o assunto neste âmbito. Tem a
intenção de contribuir com os estudos de psicologia nas organizações
sobre assédio moral no trabalho. Foi realizada como uma pesquisa
em uma grande universidade situada no interior de São Paulo, a
Unifev. Dentre as várias formas de adoecimento que o trabalho pode
causar, o presente trabalho se limita ao estudo do Assédio Moral no
ambiente de trabalho. Este fenômeno no ambiente organizacional é
invisível e provoca muitos danos, por esta razão merece uma atenção
especial das organizações, dos funcionários que nela trabalham e
pela sociedade como um todo. Considerando que esta prática está
intimamente relacionada com a competitividade exacerbada presente
nos grandes centros, o presente estudo pretende investigar se em
empresas situadas no interior do estado de São Paulo há também
a presença de assédio moral. A pesquisa quantitativa foi realizada
com estudantes trabalhadores do interior de São Paulo. Os dados
foram coletados pela aplicação de questionário em amostra de 60
estudantes trabalhadores que eram abordados quando chegavam à
universidade, 23,33% dos pesquisados relataram serem vítimas de
assédio moral nos ultimo seis meses. Os pesquisados responderam
com maior freqüência que foram constantemente lembrados dos
seus erros e omissões (1,47), receberam críticas persistentes ao seu
trabalho ou esforço (1,47), foram expostos a uma carga de trabalho
excessiva (2,02) e supervisão excessiva de seu trabalho (1,73). Tornase, portanto, imperioso conscientizar a sociedade e, principalmente,
os trabalhadores para que não sejam vítimas dessa forma nefasta de
ação. Portanto, acredita-se que o presente trabalho, ainda que possua
um pequeno alcance em nossa sociedade, mas sirva de alerta àqueles
que já sofreram tais abusos ou para aqueles que podem vir a sofrer.
Dessa forma, os trabalhadores, conscientes de seus direitos, podem
possuir uma ferramenta que defenda seus direitos já consolidados em
nossas leis.

As organizações têm buscado estratégias para atrair, motivar e
manter seus empregados visando o aumento da produtividade.
Nessa perspectiva, é crescente o interesse dos gestores pelo
comprometimento organizacional uma vez que esse construto está
associado à geração e manutenção de comportamentos desejáveis para
a organização, tais como a diminuição do absenteísmo, do turnover,
aumento de esforço discricionário além de melhorar o desempenho
do empregado. Assim, faz-se importante a compreensão dos fatores
preditores do comprometimento organizacional. O objetivo desta
pesquisa consiste em investigar a relação existente entre um conjunto
de práticas de gestão (preditores) com o comprometimento. O estudo,
realizado em 2011, contou com a participação de 1034 trabalhadores
de todo o Brasil, atuantes nos diversos setores da economia. Tratase de uma pesquisa quantitativa, de corte transversal, para a qual foi
utilizado um questionário estruturado no modelo escala Likert de 7
pontos (respostas varando de 1: Discordo Totalmente até 6: Concordo
Totalmente), adaptado dos instrumentos de Carson e Carson (2002),
Meyer e Allen (1991), Rego (2003) e Mowday, Porter e Steers (1982).
O Instrumento continha, além da escala de comprometimento
organizacional, escalas de avaliação do uso de um conjunto de práticas
de gestão com potencial impacto no comprometimento. Os resultados
apontaram correlações positivas entre o construto e práticas voltadas
ao desenvolvimento do empregado (r=. 524, p<.001), qualificações
e remuneração adequada (r=.403, p<.001) em comparação com os
colegas e compatíveis ao mercado de trabalho; relacionamento com
o chefe (r= .517, p<.001); e relacionamento com a equipe (r=.404,
p<.001). Os resultados sugerem que as práticas de gestão de recursos
humanos são preditores mais significativos do comprometimento
organizacional. Foram encontradas ainda correlações negativas entre
o comprometimento organizacional e a avaliação que o trabalhador
faz de seu trabalho no que tange às habilidades empregadas (r= -.482,
p<.001). Em outras palavras, quanto maior a qualificação menor o
comprometimento do trabalhador com a organização, o que pode ser
explicado por uma tendência dos indivíduos a maximizar o retorno das
suas competências e habilidades no mercado. As práticas de gestão
de recursos humanos são melhores preditores do comprometimento
quando comparadas com características demográficas da amostra
investigada tais como idade, tempo de empresa e escolaridade.

Borges, FO; Pinatti, NS; Oliveira - Botelho, A. S.;
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CC116 - PROCESSOS E CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO: UMA
PESQUISA COMPARATIVA DA PERCEPÇÃO DE OPERÁRIOS DE DUAS
CONSTRUTORAS HABITACIONAIS
Silva, M.C.V.C; Borges, L.O; Jelihovschi, P.H.G; Cruz, A.O; Souza, S.B;
UFMG;
O setor da construção habitacional, num contexto socioeconômico
de acentuado crescimento, está diante da escassez de operários
disponíveis e do desafio de combater a rotatividade em uma atividade
que conta com uma sazonalidade inerente ao processo produtivo. Por
consequência, é provável a ampliação das diferenças de gestão entre
empresas. Numa perspectiva teórica psicossociológica das condições
de trabalho, que considera aspectos extrínsecos (ambientais) e
intrínsecos à atividade (organização e conteúdo da atividade), os
processos e características do trabalho são componentes importantes.
Esta pesquisa, então, comparou a percepção dos operários da
construção civil sobre processos e características de trabalho em
duas empresas da área de construção civil habitacional de Belo
Horizonte. Aplicou-se o questionário estruturado sobre condições de
trabalho. Este possui 35 questões, capazes de mensurar os seguintes
fatores: ritmo de trabalho, interação no trabalho, exigências de
qualificação, autonomia (jornada e escolha de colegas), trabalho em
equipe, autonomia no modo de trabalho, definição das atividades e
responsabilidade. As respostas são apresentadas com base na Escala
Likert, que varia de 1 (nunca) a 5 (sempre). A amostra foi composta
por 145 funcionários da empresa A e 266 da empresa B (N=411).
São predominantemente homens (94,6%), com ensino fundamental
incompleto (49,9%) e idades entre 18 e 68 anos. Para analisar os dados,
estimaram-se as médias dos participantes em cada fator por empresas
e aplicou-se o teste t. Realizaram-se ainda 16 entrevistas semiestruturadas com operários, engenheiro civil, técnico de segurança
e gerente de Recursos Humanos, tendo sido analisadas através da
análise de conteúdo categórica, com o auxílio do programa QDA
Miner. Dos 8 fatores investigados encontrou-se diferenças significativa
em 6 deles: ritmo de trabalho (t=-8,99, p<0,001), qualificação (t=3,52, p<0,001), trabalho em equipe (t=4,03, p<0,001), autonomia no
modo de trabalho (t=-2,79, p<0,05), definição das atividades (t=-6,11,
p<0,001) e responsabilidade (t=-2,93, p<0,05), sendo que na empresa
A, os participantes percebem mais a interdependência à equipe de
trabalho, enquanto, na empresa B percebem ter maior autonomia,
mais exigências de qualificação, mais liberdade para definir suas
tarefas, mais responsabilidades por horários e danos materiais e mais
exigências de rapidez. Pode-se pensar, então, que as razões que levam
a esta diferença estejam ligadas ao objetivo e ao posicionamento final
de cada empresa no mercado que, por sua vez, levará a modelos e
práticas de gestão diferentes. A hipótese é corroborada por trechos
de entrevistas feitas com funcionários das duas empresas.

CC117 - QUALIFICAÇÕES CHAVES, DIMENSÕES PSICOSSOCIAIS E
COMPETÊNCIA À LUZ DO PROJETO IMBA
Tupinambá, ACR; Oliveira, ECF; d‘Ávila, RMD; Saboya, FTM;
UFC;
O projeto IMBA teve origem nos estudos e trabalhos realizados em
organizações alemãs com a finalidade de buscar soluções para a
dificuldade de adaptação e colocação de pessoas no ambiente de
trabalho. Em sua constituição, abrange as qualificações chaves que
podem ser entendidas através de duas perspectivas: como fatores
psicossociais e no âmbito de competências individuais. Limongi França
(2009) apresenta uma visão biopsicossocial no contexto do trabalho
que serviu de base de análise e agrupamento destas qualificações
chaves em fatores psicossociais do IMBA, compreendendo os
trabalhadores como seres integrados nessas dimensões. As
qualificações chaves do IMBA foram mapeadas de acordo com
as definições da visão biopsicossocial dando ênfase na dimensão
psicológica e na dimensão social. Ao serem abordadas como fatores
de competência no contexto do trabalho, as qualificações chaves
contribuem para a definição e identificação de perfis de capacidades
psíquicas e sociais. A partir dessa perspectiva, em conjunto com a
proposta teórica do IMBA, foi desenvolvida uma pesquisa piloto
de natureza qualitativa em uma organização do segmento público
com o objetivo de apresentar uma nova ferramenta que auxilie
na identificação de competências individuais. Um questionário
de competências baseado nas qualificações chave do IMBA foi
desenvolvido e aplicado como pré-teste. O grupo pesquisado
foi composto por colaboradores de nível gerencial, estratégico
(especialistas) e operacional. Buscou-se investigar, a partir da
percepção destes colaboradores, quais as competências necessárias
ao grupo de servidores pesquisados. Paralelamente se verificou a
adequação da tradução e compreensão do instrumento referente
às qualificações chaves por parte dos participantes da pesquisa. Em
seguida, foi aplicada uma entrevista semi-estruturada a fim de coletar
dados sobre as competências que apresentaram maior tendência
para cada nível do grupo pesquisado e a interpretação dos dados
foi feita através da análise de conteúdo. Como resultado, constatouse que as competências que obtiveram maior ênfase nos três níveis
foram: iniciativa, capacidade de comunicação, solução de problemas
e pontualidade. A partir dos dados apresentados, pretende-se facilitar
a operacionalização de metodologias que auxiliem na identificação
de competências no nível individual. Conclui-se que o alinhamento
entre os estudos da visão psicossocial, competências e IMBA sugere
a obtenção de indicativos para a construção de saberes e práticas no
âmbito da psicologia organizacional e do trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: IMBA; competência; qualificações chaves
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CC118 - QVT E DIGNIDADE ORGANIZACIONAL ENTRE PROFESSORES
UNIVERSITÁRIOS E BANCÁRIOS

CC119 - REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E O MUNDO DO TRABALHO:
REFLEXOS DIRETOS NA VIDA DOS TRABALHADORES

Dias, S. M. R. C.; Lima, S. K.; Ferreira, T. M. C.;

Carvalho, D. S.; da Silva, A. K. L.; Pimentel, M. B. L.;

Faculdade Boa Viagem;

Universidade Potiguar;

O trabalho compara dois estudos analisando QVT e Práticas de
Dignidade Organizacional, um de bancários e outro de professores
universitários. A fundamentação teórica apoiou-se no Modelo de
Hackman & Oldham (1975) para QVT e no Modelo de Teixeira et
al. (2011) para Dignidade Organizacional, este desenvolvido ao
abrigo do Projeto CAPES/PROCAD 235/2007. Ambos tiveram caráter
exploratório e consistiram em surveys aplicadas via internet. As
amostras foram não-probabilísticas, com processo de bola de neve. A
idade média dos docentes é de 46 anos, 74% casados e com titulação
elevada (60% com doutorado). Já entre os bancários a média é de 27
anos, 92% solteiros e com nível de titulação mediano (apenas 30%
concluíram a Pós-Graduação, que é o maior nível). As escalas foram
propostas pelos modelos, ambas validadas. Para análise, foram usadas
“estatística descritiva” e “correlação”. No que respeita à primeira
dimensão de QVT, Potencial Motivacional da Tarefa, o valor médio
dos docentes foi 4,58 contra 3,86 dos bancários. Para os docentes,
os elementos que mais pesaram foram “Inter-relacionamento”,
com média 5,22 e “Variedade de Habilidades”, com 5,09. Já para os
bancários, nenhum elemento ultrapassou a média 5. A média docente
das satisfações específicas (3,18) é superior à dos bancários (2,89).
Em ambos o primeiro lugar foi a satisfação com o “Ambiente Social”,
tendo os docentes uma média 3,51 e os bancários 3,42. Finalmente,
em relação a “Resultados”, os 3 elementos apresentam médias
superiores entre os docentes, particularmente “Satisfação geral com
o trabalho” (4,58 dos docentes contra 3,65 dos bancários). Em relação
a Práticas de Dignidade Organizacional, o primeiro fator, “Promove o
desenvolvimento do empregado”, obteve dos docentes 3,01 frente a
2,76 dos bancários. O item mais importante para ambos os grupos
foi “Oferece oportunidades aos empregados” (3,31 para docentes e
3,2 para bancários). No Fator 2, “Oferece produtos e atendimento
de qualidade”, os docentes avaliam melhor suas organizações em
todas as variáveis. O único fator em que os bancários avaliam melhor
(4,17) que os docentes (4,01) é o fator 3, “Respeita os direitos dos
empregados”. No fator 4, “Favorece o meio ambiente e social”, os
docentes avaliam melhor que os bancários todos os itens, com médias
3,14 e 2,72, respectivamente. No último fator de Práticas, “Não
engana os Stakeholders”, os docentes avaliam 4,42 e os bancários
4,20. Em relação ao terceiro objetivo, foi verificada associação mais
forte entre QVT e práticas de Dignidade entre os docentes que entre
os bancários.

O trabalho, desde seu surgimento, vem se configurando como uma
dimensão central na vida humana, assumindo significados diferentes
em detrimento das épocas nas quais se estruturava. Diante dos
processos de mutações do trabalho, impulsionado principalmente
pela dinâmica de acumulação flexível, surge o fenômeno conhecido
como reestruturação produtiva em meados da década de 70,
que impulsionado pelo capitalismo, busca alcançar formas de
organização das atividades laborativas, se expressando de maneira
mais integrada e flexível. Este processo passou a ter, como foco
principal, a produtividade, desconsiderando o significado inerente
as necessidades, aos valores e a subjetividade daquele que trabalha.
Assim, o cenário laboral passou a exigir que o trabalhador assuma um
perfil polivalente, sobrecarregado de funções e responsabilidades,
fazendo com que este conviva com um trabalho precarizado e
desumanizado. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo,
analisar os possíveis impactos da reestruturação produtiva que atingem
os trabalhadores. No intuito de desenvolver essa atividade adotouse a pesquisa bibliográfica como recurso metodológico, valendo-se
do conhecimento disponível, a partir de teorias de base históricocultural e da sociologia, em bases de pesquisa online (SCIELO, BVSPsi),
em periódicos da revista rPOT e na biblioteca da Escola da saúde
da Universidade Potiguar, que corroboraram para a compreensão
da temática. Por meio da análise das informações encontradas,
identifica-se que os principais impactos, inerentes aos trabalhadores,
podem se expressar como baixa auto-estima, ressentimento,
sensação de abandono, de incompetência, de frustração e culpa,
instabilidade emocional, entre outros que acometem as pessoas em
detrimento dos serviços polifacetados e da necessidade da resolução
de problemáticas em tempo estrategicamente curto, em meio ao
desenvolvimento de suas funções. As transformações referenciadas
têm seu próprio tempo e rumo, mas sempre com o objetivo da
produtividade e lucratividade, não se preocupando, muitas vezes, em
entender o sujeito na sua relação com o trabalho, saúde e bem-estar.
Tais transformações podem ser percebidas em diversos momentos
como: nas revoluções tecnológicas, a mundialização do capital, no
aumento da competitividade, nas novas formas de relações entre
as pessoas, além de variadas maneiras inovadoras de relações
organizacionais e institucionais. Visto isso é necessário refletirmos
como os processos de reestruturação produtiva no ambiente das
organizações poderiam produzir conseqüências menos impactantes
ao trabalhador, e nesse sentido, suscitamos as possibilidades de
relação e conquista dos sujeitos em seu trabalho, assim como a
possibilidade de transformação dos processos produtivos e sociais.
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CC120 - RELAÇÃO ENTRE A PERCEPÇÃO DE JUSTIÇA ORGANIZACIONAL,
VIOLAÇÃO DO CONTRATO PSICOLÓGICO E OS RESULTADOS DE
DESEMPENHO INDIVIDUAL
Ferro-Vásquez, J;

CC121 - RELAÇÃO ENTRE ESTILOS DE LIDERANÇA E VULNERABILIDADE
AO ESTRESSE EM GESTORES
Santos, C.D; Campos, K.C.L; Rueda, F.J.M;
Universidade São Francisco;

Universidad Católica de Colombia;
Existe uma relação entre os resultados de desempenho no trabalho as
situações de empregado que percebe como tratamento desfavorável
e as obrigações do empregador? O objetivo deste artigo é mostrar
algumas abordagens que têm sido feitas sobre o tema e apresentar
os resultados da pesquisa realizada em uma universidade em Bogotá
(Colômbia) sobre a relação entre justiça organizacional do sistema de
gestão de desempenho, falha o contrato psicológico e resultados de
desempenho individual. Justiça organizacional no processo de gestão
de desempenho é entendido como a percepção das pessoas sobre
as conseqüências de seu trabalho e os procedimentos que lhe forem
atribuídas estas conseqüências (Cropanzano & Preh, 2001). O contrato
psicológico de acordo com Rousseau (1989, citado por Rousseau e
Tijoriwala, 1998) ocorre quando os indivíduos inferir promessas que
surgem a partir da crença na existência de obrigações mútuas entre
empregado e empregador, o aspecto de trabalho pode ser avaliado
como falha na como a organização não cumpriu as suas promessas ou
obrigações, provavelmente gerando um estado emocional e afetiva
no que é chamado a violação do contrato psicológico (Morrison &
Robinson, 1997). Resultados de desempenho são as consequências
do desempenho no trabalho Toro (1988) e como parte do processo
de gestão de desempenho do funcionário, em um ciclo de três
etapas: planejamento, gestão 2 e 3 avaliação (Williams, 2003). Esta
pesquisa teve como objetivo identificar a relação entre a categoria de
sistema organizacional de gestão de desempenho com as percepções
escala medida de justiça nas práticas de avaliação de desempenho, a
categoria de violação do contrato psicológico de Ruptura Global escala
de medida de contrato psicológicos e nível de violação de contrato
psicológico Escala Global de medida violação do contrato psicológico
e individual os resultados de desempenho, 85 funcionários de uma
universidade privada. Os dados foram analisados utilizando o modelo
de equações estruturais foi estabelecido que as categorias em estudo
não são altamente relacionados com o desempenho individual. Ficou
também estabelecido que as categorias de justiça organizacional e
violação e violação do contrato psicológico estão interligados.

O bem estar dos trabalhadores no ambiente organizacional é essencial
para que o funcionário produza eficazmente para a empresa. Por isso,
é preciso conhecer e estar atento para os fatores que podem intervir
nesse bem estar. Pesquisas apontam o estresse como a principal causa
de incapacidade para o emprego no início do século XXI. Nesse sentido,
o estilo de liderança de um trabalhador pode influenciar a forma de
ocorrência do estresse e outras doenças psicossomáticas, devido ao
nível de cobrança e exigências a que são submetidos diariamente.
Alguns autores versam sobre a existência de diferentes estilos de
liderança, no qual englobam a adaptação do comportamento do
líder à situação. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo
verificar se existe relação entre os estilos de liderança e o estresse em
gestores. Participaram da pesquisa 41 sujeitos, maiores de 18 anos,
gestores de duas empresas multinacionais (empresa 1 e empresa 2).
Como metodologia foram utilizados os instrumentos que avaliam os
estilos de liderança TLS (Teste de Liderança situacional) e a EVENT
(Escala de Vulnerabilidade ao Estresse no Trabalho). O procedimento
adotado foi a aplicação dos instrumentos primeiramente na empresa
1 e posteriormente na empresa 2. Os dados obtidos evidenciaram
que o estilo de liderança integrado se apresentou como dominante e
em relação aos fatores de vulnerabilidade ao estresse, os resultados
mostraram que o Fator 2 da EVENT que se refere a Pressão no
Trabalho apresentou uma média acima dos mais fatores. O estudo
teve como principal resultado o fato de líderes que delegam, que
oferecem direcionamento e apoio a sua equipe se sentem mais
pressionados no trabalho com o acúmulo de funções e excesso de
responsabilidades, gerando estresse. Com base nos resultados é
possível levantar algumas hipóteses, como por exemplo, o fato de os
gestores pesquisados estarem em desenvolvimento em sua função,
apontando ainda certo receio de delegarem e acatarem sugestões
dos liderados de forma efetiva. Valendo considerar também que à
medida que aumenta o apoio à equipe, aumenta a pressão dos líderes
integrados.
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PALAVRAS-CHAVE: Justiça organizacional; Violação do contrato
psicológico; Gerenciamento de desempenho

02 a 05 de maio de 2012 - Rio de Janeiro | RJ
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

101

COMUNICAÇÃO BREVE DE PESQUISA

CC122 - RELAÇÃO ENTRE PERCEPÇÃO DE JUSTIÇA ORGANIZACIONAL
E PRODUÇÃO DE PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS
Rebouças, CRM; Perez -nebra, AR;

CC123 - RELAÇÕES ENTRE COMPROMETIMENTO AFETIVO,
ENGAJAMENTO NO TRABALHO E CONFLITOS: O PAPEL MODERADOR
DA POTÊNCIA DE EQUIPES
Martins, M. C. F.; Siqueira, M. M. M.; Costa, L. V.; Agapito, P. R.;
Costa, S. N.;

UNICEUB;
Com o aumento do número de Instituições de Ensino Superior no
Brasil, a sociedade civil e o Estado passaram a dar maior atenção
à educação de nível superior e ao desempenho do docente. Este
quadro passou a demandar profissionais mais capacitados e com
padrões internacionais a serem atingidos. O professor universitário
passou a trabalhar em um ambiente mais competitivo que demanda
mais produção, porém tal produção nem sempre influencia em
sua remuneração ou nos benefícios que possa receber, ou seja,
professores que produzem mais podem ou não receber incentivo
por produção de acordo com a instituição na qual trabalham. A
literatura existente sobre comportamento organizacional apresenta
diversos fatores como antecedentes de produção, um desses fatores
é a percepção de justiça organizacional. O objetivo deste trabalho
foi explorar a relação entre a percepção de justiça organizacional e
a produção de professores universitários, explorando a diferença
de produção entre instituições públicas ou privadas e o tempo de
trabalho do docente. O delineamento foi correlacional utilizando
um survey online com os professores. Foram administrados dois
instrumentos validados de justiça organizacional: escala de justiça
distributiva (EPJD) e escala de justiça de procedimento (EPJP) e um
questionário para que o docente relatasse sua produção acadêmica.
Participaram desse estudo 72 professores universitários, sendo que
a maioria era composta por professores do sexo masculino (57%)
residentes na região Centro-Oeste (44%) e oriundos de instituições
públicas, com tempo médio de trabalho de 8,82 anos (DP = 7,30) e
média de 38,60 anos (DP = 8,24). Diante dos resultados obtidos, podese inferir que docentes de instituições públicas têm uma percepção de
justiça similar aos professores de instituições particulares. Em relação
à produção, professores de instituições públicas apresentaram uma
freqüência maior e significativa de produção para painel, produção
técnica e apresentação de trabalho em congresso internacional.
Esperava-se também que esta diferença fosse maior do que a
apresentada. Houve uma clara limitação neste estudo do número
de participantes da pesquisa, mas apesar dos esforços, não houve
adesão dos respondentes.
PALAVRAS-CHAVE: Justiça organizacional; Produção; Professor
Universitário

UMESP;
Estudos apontam que trabalhadores vigorosos, absortos e
comprometidos com suas equipes percebem menores níveis
de conflitos. A percepção de conflitos pode diminuir se esses
trabalhadores acreditam que suas equipes tem competência para
levar a cabo suas responsabilidades. Com base nessas pressuposições,
o objetivo deste estudo foi testar a capacidade preditiva do modelo
que reúne engajamento e comprometimento com a equipe sobre
percepção de conflitos nessa unidade de trabalho e verificar se
potência da equipe modera esta relação. Participaram 716 estudantes
de um curso superior de ensino a distância, de 291 equipes,
originários de cinco regiões geopolíticas brasileiras que responderam
por meio eletrônico a escalas de medidas das variáveis. Análises
de regressão múltiplas hierárquicas foram usadas para avaliar
a capacidade de engajamento e comprometimento predizerem
dois tipos de conflito (relacionamento e tarefa) e para verificar se
potência de equipe modera esta relação. Resultados revelaram que
o melhor modelo explicou 13,2% [F (2, 713) = 54,2, p<0, 001] de da
variância de conflito emocional e 5,1% [F (2, 713) = 19,33, p <0, 001]
da variância de conflito de tarefa. Comprometimento e engajamento
foram preditores inversos estatisticamente significantes de ambos os
tipos de conflitos; comprometimento foi o preditor mais importante
de conflito emocional. Ao se introduzirem termos de interação para
testar a moderação entre COAE e potencia e entre engajamento e
potência, o poder de explicação do termo de interação entre potencia
e engajamento para conflito emocional mudou o sentido e o valor
de beta (0,99) quando comparado à contribuição de engajamento,
cujo valor de beta era de -0,16, revelando-se muito superior àquele,
indicando claro efeito de moderação. Efeito semelhante de aumento
de poder de explicação do termo de interação foi observado em
relação a comprometimento afetivo (beta= -0,26); neste caso, embora
o peso da interação não tenha mudado o sentido da contribuição,
quase quadruplicou seu valor (beta= -1,16), o que aponta também
nítido efeito de moderação de potência na relação. Assim, pode-se
concluir que a presença de potencia de equipe maximiza os efeitos de
comprometimento afetivo sobre percepção de conflitos e inverte os
efeitos de engajamento no trabalho sobre a percepção de desacordos
nessas unidades de trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: comprometimento afetivo com equipes; conflitos
intra-equipes; engajamento no trabalho de equipes
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CC124 - RELAÇÕES ENTRE CONFLITO INTRAGRUPAL, SUPORTE
SOCIAL NO TRABALHO E AUTOCONCEITO PROFISSIONAL.

CC125 - RELAÇÕES ENTRE VALORES DE CONSUMO, ATITUDES PRÓAMBIENTAIS E INTENÇÃO DE DESCARTE SELETIVO DE LIXO.

Emilio, ERV; Martins, MCF;

Pimenta, C.; Meireles, E.; Assis, R.; Leite, H.;

UMESP;

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB Laboratório de
Instrumentação e Avaliação Psicológica - LABIAP;

O presente estudo almejou identificar as relações entre conflito
intragrupal, suporte social no trabalho e autoconceito profissional
em um grupo de policiais militares. O conflito intragrupal refere-se
aos conflitos vivenciados entre os membros de um mesmo grupo ou
equipe. A percepção de suporte social no trabalho remete a crença
global do empregado de que a organização empregadora oferece
os três tipos de suporte social: o suporte emocional, instrumental
e informacional. Por sua vez, o autoconceito profissional trata da
percepção que o indivíduo tem de si em relação ao trabalho e às tarefas
que executa, sendo identificadas quatro dimensões neste construto:
saúde, realização, autoconfiança e competência. Participaram do
estudo 133 policiais militares de um batalhão do interior do estado de
São Paulo, prevalecendo indivíduos do sexo masculino (97,7%), com
idade média de 30 anos (DP= 5,7). Para a medida das variáveis foram
utilizadas a Escala de Conflitos Intragrupais, a Escala de Percepção de
Suporte Social no Trabalho e a Escala de Autoconceito Profissional. Os
dados foram submetidos a cálculos de correlação bivariada de Pearson
através do programa SPSS versão14. A correlação entre conflito
intragrupal e suporte social no trabalho mostrou-se significativa.
Esta correlação foi fraca e inversa entre conflito intragrupal e
suporte informacional (r= -0,38; p < 0,01) e moderada e inversa
entre conflito intragrupal e suporte emocional (r = -0,41; p < 0,01).
Nas análises de correlação entre conflito intragrupal e autoconceito
profissional verificou-se que a variável conflito intragrupal apresentou
correlações significativas, fracas e inversas com realização (r = 0,26; p
< 0,01) e com autoconfiança (r = 0,26; p < 0,01). Entretanto, conflito
intragrupal teve uma correlação significativa, moderada e positiva
com a variável saúde (r = 0,40; p < 0,01). Já na análise de correlações
entre suporte social no trabalho e as dimensões do autoconceito
profissional encontraram-se as seguintes correlações significativas: 1)
relações fracas e diretas entre suporte social emocional e os fatores
autoconfiança (r = 0,26; p <0,01), competência (r = 0,19; p < 0,01)
e realização (r = 0,31; p < 0,01); 2) associação fraca e inversa entre
suporte social emocional e saúde (r = -0,28; p <0,01); 3) relação fraca
e direta entre suporte social informacional e realização (r = 0,28; p <
0,01). Salienta-se a falta de pesquisas que corroborem esses achados.
Espera-se que este estudo suscite interesse e atraia pesquisadores a
dedicarem-se em estudos que incluam as variáveis analisadas.
PALAVRAS-CHAVE: Conflito intragrupal; Suporte social no trabalho;
Autoconceito profissional

Valores são apontados na literatura como importantes preditores
de grupos de comportamentos, dente eles o Comportamento do
Consumidor (CC) e o Comportamento Pró-ambiental (CPA), ambos
multideterminados. Por estarem no topo da hierarquia cognitiva,
os valores têm sido utilizados como variáveis-chave na composição
de modelos explicativos que se valem dos construtos e métodos
da Psicologia Social Cognitiva, sobretudo aqueles que empregam
o trinômio valor-atitude-comportamento na predição desses
comportamentos. Este estudo investigou a adequação de um
modelo preditivo da intenção de comportamentos pró-ambientais no
descarte seletivo de lixo no contexto universitário. Participaram do
estudo 348 pessoas vinculadas a uma universidade pública do Estado
da Bahia. O protocolo de coleta de dados envolveu três instrumentos
psicométricos: Inventário fatorial dos valores de consumo reduzido
- IFVC-R; 2 Escala de atitudes ecocêntricas e antropocêntricas; 3
Escala de Intenção de Comportamento Pró-ambiental, e uma lista de
variáveis socioeconômicas e demográficas. A coleta de dados se deu
em ambientes diversos e de forma individual e autoadministrada. Os
dados foram submetidos à análise de correlação canônica e análises
de variância. Foi encontrada uma função canônica significativa entre
os valores de consumo e variáveis atitudinais (rc = 0,570; p< 0,000).
O bloco dos valores de consumo foi representado pelos seguintes
fatores e cargas canônicas cruzadas: Influência (-0,20); Universalismo
(0,53); Qualidade (-0,10) e Impulsividade (-0,09), ao passo que o bloco
das atitudes foi representado pelos fatores: Atitudes Ecocêntricas
(0,37); Intenção de separa o lixo (0,49); Intenção de Ativismo (0,54)
e Intenção de cuidar da Universidade (0,42). Os variantes canônicos
apresentaram 26% e 65% de variância compartilhada e 9% e 21% de
redundância, respectivamente. Coerente com estudos anteriores, o
valor Universalismo foi o melhor preditor das atitudes pró-ambientais.
Análises de variância revelaram que os participantes com maior idade
foram os que mais endossaram o universalismo. Neste estudo, as
mulheres apresentaram maior intenção em cuidar da universidade,
mantendo-a limpa, reaproveitando papéis, copos plásticos, etc.
O estudo contribuiu com a compreensão de variáveis que podem
predispor os membros da comunidade acadêmica ao engajamento em
programas de descarte seletivo de lixo. Novos estudos que incluam
indicadores instrumentais do descarte seletivo de lixo, realizados
a partir de delineamentos multimetodológicos, são indicados para
melhor compreensão do comportamento pró-ambiental.
PALAVRAS-CHAVE: Valores de Consumo; Atitudes pró-ambientais;
Intenção de descarte seletivo de lixo.
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CC126 - REPERTÓRIO DE HABILIDADES SOCIAIS DE LÍDERES QUE
ATUAM NO SETOR COMERCIAL DE EMPRESAS DO INTERIOR PAULISTA

CC127 - RESILIÊNCIA EM TRABALHADORES: IMPACTO DA AUTOEFICÁCIA E DA PERCEPÇÃO DE SUPORTE SOCIAL

Nunes, C.O.A.T.1; Rampim, E.R.2;

Onça, S. S.1; Martins, M. C. F.2;

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos;
UNIFEV - Centro Universitário de Votuporanga;

UNIP;
UMESP;
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1
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As mudanças advindas do processo de globalização promovem
significativas necessidades no atual contexto econômico, tecnológico,
político, cultural e social, exigindo que as empresas se tornem
flexíveis, adaptáveis, inovadoras, competitivas, criativas e que seus
integrantes desenvolvam habilidades socialmente pertinentes e
adequadas às situações que surgem no atual mercado competitivo
por meio de profissionais treinados e capacitados. O presente
estudo avaliou o repertório de habilidades sociais de profissionais
considerados líderes que atuam na área comercial de empresas do
interior paulista. Participaram da pesquisa oito gerentes/supervisores
do sexo masculino que atuam em cargos de liderança no setor
comercial de três organizações do ramo moveleiro de duas cidades
do interior do estado de São Paulo. Os instrumentos utilizados para a
coleta de dados foram: 1) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
e 2) Inventário de Habilidades Sociais (IHS-Del-Prette), composto
por 38 questões agrupadas em cinco fatores: (a) enfrentamento
e autoafirmação com risco; (b) autoafirmação na expressão de
sentimento positivo; (c) conversação e desenvoltura social; (d) auto
exposição a desconhecidos ou a situações novas; e (e) autocontrole
da agressividade. O inventário descreve e avalia situações sociais
em vários contextos (trabalho, lazer, família), com diferentes tipos
de interlocutores (colegas, familiares, superiores) e com demandas
para uma diversidade de habilidades (falar em público, expressar
sentimentos, pedir mudança de comportamento, resolver problemas,
mediar conflitos, habilidades sociais educativas, interagir com
autoridade, concordar, discordar, lidar com críticas, entre outras).
Os resultados, no geral, mostraram que os profissionais pesquisados
alcançaram pontuações muito favoráveis, com escore total acima da
média, ou seja, 87,5% dos participantes apresentaram repertório
bom ou elaborado no escore total do IHS. Entretanto, na análise dos
escores fatoriais, foi encontrado em todos os escores pelo menos um
participante com repertório bastante deficitário, com destaque para
o fator que avalia o autocontrole da agressividade (F5) em que 75%
dos participantes apresentaram repertório abaixo da média. Sugerese a necessidade de realização de treinamentos com os líderes
destas empresas, objetivando desenvolver ou aprimorar pontos
desfavoráveis e adequá-los a patamares mais elevados no âmbito das
habilidades sociais. Um refinamento no repertório comportamental
destes profissionais poderá refletir, futuramente, em uma melhor
qualificação profissional dos mesmos para enfrentar o mercado de
trabalho e, principalmente, para sua qualidade de vida pessoal.

Resiliência representa o processo dinâmico envolvendo a adaptação
positiva no contexto de adversidade significativa. Estudos sobre o
conceito têm aumentado com o advento da Psicologia Positiva, pelos
potenciais efeitos na saúde e no desempenho dos trabalhadores.
Outros conceitos importantes para a saúde circunscritos no escopo
da Psicologia Positiva no contexto de trabalho são os de auto-eficácia,
definida como crenças das pessoas sobre suas capacidades e/ou
seu exercício de controle sobre os eventos que afetam sua vida e
o de suporte social no trabalho, que compreende a percepção do
quanto o contexto laborativo oferece apoio aos trabalhadores. Pouca
literatura existe sobre resiliência no contexto de trabalho e nenhum
estudo envolvendo os três construtos foi encontrado. Por isto, esta
investigação analisou o impacto da auto-eficácia e da percepção
de suporte social no trabalho sobre a resiliência de trabalhadores.
Participaram 243 universitários trabalhadores da região metropolitana
de São Paulo, com idade média de 23 anos (DP=6,2 anos), em
sua maioria do sexo feminino (69,5%), cristãos (católicos=51,5%;
protestantes=18,1%), atuantes em cargos de apoio administrativo
e técnico (49,1%), oriundos de organizações de diversos ramos. Foi
aplicado um questionário para coletar dados sócio-demográficos dos
participantes e três escalas brasileiras válidas para medir a percepção
de suporte social no trabalho (Escala de Percepção de Suporte Social
no Trabalho – EPSST), as crenças de auto-eficácia (Escala de Autoeficácia Geral Percebida) e nível de resiliência (Escala de Resiliência
de Connor-Davidson – CD-RISC-10). Foram realizadas análises
estatísticas exploratórias e descritivas, análises de regressão stepwise,
análises de variância (ANOVA) e teste t para descrever participantes,
variáveis e testar o modelo. Os dados revelaram que os universitários
trabalhadores apresentam níveis de resiliência e auto-eficácia acima
da média e de suporte social no trabalho, na média. Auto-eficácia se
confirmou como preditor significativo de resiliência ao contrário dos
três tipos de percepção de suporte social no trabalho (informacional,
emocional e instrumental). Os achados indicaram a necessidade
de aprofundamento sobre o tema e foi apontada a necessidade de
novos estudos que auxiliem na compreensão dos resultados desta
investigação.
PALAVRAS-CHAVE: resiliência; auto-eficácia; suporte social no trabalho

PALAVRAS-CHAVE: Habilidades sociais; Líderes; Setor comercial
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CC128 - SATISFAÇÃO COM O TRABALHO NO CONTEXTO DE UMA
AGÊNCIA BANCÁRIA EM JUIZ DE FORA-MG
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CC129 - SATISFAÇÃO NO TRABALHO: UM OLHAR SOBRE A QUALIDADE
DE VIDA DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE UMA EMPRESA
DO INTERIOR DE SÃO PAULO
Souza, A. V.; Oliveira - Botelho, A. S.; Silva, L. K. G.;

1

UNIFEV - Centro Universitário de Votuporanga;

Partindo do pressuposto de que a satisfação no trabalho representa
o componente que revela os indicadores do vínculo com a profissão,
capaz de delimitar o que induz a realização de tarefas orientadas
para objetivos de uma organização (evidenciado como as pessoas
se comprometem com uma função, por longo prazo), a presente
pesquisa foi realizada no contexto de uma agência bancária situada
no município de Juiz de Fora. O objetivo desse estudo se concentrou
em identificar o impacto de 5 fatores sobre o nível de satisfação dos
funcionários: 1) as políticas salariais, 2) as relações com os colegas e 3)
com chefias, 4) promoções de carreira e 5) as próprias características
das tarefas desempenhadas. Para se mensurar as influências desses
aspectos no cotidiano das equipes que atuam na agência bancária
estudada, foi utilizada a “Escala de Satisfação no Trabalho” (EST). A
aplicação desse instrumento no grupo de 23 funcionários (integrantes
das equipes de trabalho do contexto pesquisado) configurou a coleta
de dados primários, cujas análises possibilitaram identificar que a
maioria (62%) se sente satisfeita com as relações interpessoais que
estabelecem com os colegas. Além disso, embora a remuneração
represente uma variável determinante para a valorização de condutas
que devem ser adotadas como referências para as equipes de trabalho,
somente 11 participantes se apresentaram satisfeitos com o salário
que recebem. Quanto às relações estabelecidas com chefias, o índice
de satisfação foi de 22,55%. Sobre a natureza do trabalho, observouse uma divergência: 37% dos participantes apontaram se sentirem
satisfeitos com esse fator, ao passo que 39% (maioria) se manifestaram
indiferentes frente a essa alternativa sobre suas atividades
profissionais. Quanto às possibilidades de desenvolver carreira a
receber promoções de cargos, 35% apresentaram-se insatisfeitos com
a maneira com que o sistema administrativo do banco, em questão,
exerce tal ação, própria da área de Gestão de Pessoas. Após concluído
o levantamento de informações e consolidada a análise dos dados, foi
possível levantar sugestões para a organização investigada, de modo
a contribuir para a identificação de possíveis diretrizes. Nesse sentido,
essa pesquisa se configurou como um estudo descritivo-exploratório
que orientou para o desenvolvimento de um estudo de caso, por se
tratar de um contexto específico, cujos resultados não podem ser
generalizados, mas que possibilitaram retratar como se configura a
satisfação dos funcionários na agência bancária investigada.
PALAVRAS-CHAVE: motivação; satisfação; trabalho

Se no passado, a preocupação da organização de trabalho estava em
ajustar o homem à máquina, exaltando-se os aspectos técnicos voltados
à qualidade do processo produtivo, evidenciando uma concepção
mecanicista, onde o trabalhador não passava de mera ferramenta,
condicionado à esteira de produção que, corria incessantemente
e, em velocidade alienante. No contexto contemporâneo, esse
trabalhador passa a ocupar o papel de protagonista no processo
produtivo e ser o fator diferenci-ador da competitividade empresarial.
Destarte e, em atenção ao bem-estar do trabalhador, o presente
trabalho objetivou levantar e identificar os índices de rotatividade
e absenteísmo dos trabalhadores de uma indústria metalúrgica do
interior de São Paulo, bem como investigar a relação entre os níveis
de satisfação no trabalho e estes índices. A obtenção dos níveis de
satisfação dos funcionários foi realizada através da aplicação da
Escala de Satisfação no Trabalho – EST e, o levantamento dos dados sobre a rotatividade e absenteísmo, foi realizado por meio da
análise de registros/documentos da empresa, referentes aos 12
meses anteriores ao término da coleta de dados. Participaram 115
funcio-nários dos setores produtivos da empresa, representando
uma amostra de 53,7% do universo de tra-balhadores da unidade
industrial pesquisada. Para a análise da correlação estatística entre
nível satis-fação e níveis de rotatividade e absenteísmo foi utilizado o
software Statistical Package for the Social Sciences – SPSS 18. A média
geral da satisfação no trabalho encontrada (4,03) revelou um estado
de indiferença dos trabalhadores e, os resultados fatoriais revelaram
funcionários satisfeitos com seus colegas (5,3); muito insatisfeitos
com seus salários (2,6); indiferentes com a chefia e com a natureza
de seu trabalho (4,8) e; muito insatisfeitos com as promoções. Foi
encontrada uma correlação negativa fraca (r = -0,20; p = 0,017) entre a
satisfação e o absenteísmo dos participantes; uma correlação negativa
moderada (ρ = -0,60; p = 0,060) entre as médias de satisfação dos
setores e, o seu absente-ísmo e; uma correlação negativa moderada
(ρ = -0,48; p = 0,116) entre a satisfação dos setores e sua rotatividade.
Estudar os aspectos relacionados à qualidade de vida do operário
metalúrgico em sua atividade laborativa faz parte da crescente
preocupação contemporânea, de tornar possível a constru-ção de
ambientes mais humanizados, promotores de saúde e qualidade de
vida para o homem em seu trabalho, bem como ao estímulo para o
surgimento da responsabilidade social nas organizações de trabalho,
integrando estratégias destinadas à prevenção do adoecimento físico
e mental dos trabalha-dores.
PALAVRAS-CHAVE: Satisfação no trabalho; Qualidade de vida no
trabalho; Absenteísmo
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CC130 - SIGNIFICADO DO DINHEIRO PARA OPERÁRIOS DA
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CC131 - SIGNIFICADO DO TRABALHO COM PROFISSIONAIS DE SALÃO
DE BELEZA
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Considerada a importância do dinheiro nas sociedades modernas,
estudos acerca dos seus significados têm sido realizados de forma
sistemática nas esferas internacional e nacional. Observa-se,
nesses estudos, uma frequência maior de participantes com nível
de instrução formal mais elevado, como estudantes e professores
universitários. No entanto, muito pouco tem sido pesquisado sobre
esse tema frente à população com baixo nível de instrução, parcela
considerável da população brasileira economicamente ativa. No
tocante a concepção do significado do dinheiro, a literatura converge
em caracterizá-lo pela ambiguidade (aspectos positivos e negativos),
pelo polimorfismo (multifatores) e pela influência das experiências
cotidianas. A presente pesquisa objetivou estudar os significados
do dinheiro para operários da construção habitacional de Belo
Horizonte. Foi utilizado um questionário estruturado contendo 60
itens, para uma amostra de 302 trabalhadores de duas empresas da
capital mineira, com idade entre 18 e 69 anos (M=34,86, dp=10,65),
maioria com nível fundamental incompleto (53%) e com tempo de
serviço médio de 10,86 anos (dp=10,22). A aplicação da análise
dos componentes principais (rotação Varimax), com critério de
carga fatorial maior ou igual a 0,40, corroborou a validação anterior
do instrumento, indicando seis fatores: Prazer (α=0,86), Conflito
(α=0,81), Sofrimento (α=0,74), Desigualdade (α=0,72), Altruísmo
(α=0,78) e Transcendência (α=0,61). As análises dos escores em
tais fatores revelaram correlações (Pearson) positivas entre a idade
e os fatores Prazer (r=0,24, p<0,001), Sofrimento (r=0,14, p<0,05) e
Altruísmo (r=0,21, p<0,001) e entre o tempo de serviço na construção
civil e os fatores Prazer (r=0,17, p<0,001) e Altruísmo (r=0,12, p<0,05).
Também mostraram correlações negativas entre o nível de instrução
e os fatores prazer (r=-0,16, p<0,05), Sofrimento (r=-0,23, p<0,001),
Desigualdade (r=-0,12, p<0,05), Altruísmo (r=-0,15, P<0,05) e
Transcendência (r=-0,11, p<0,05). Esses resultados permitem concluir
que, à medida que a idade e o tempo de serviço na construção civil
vão avançando, aumenta a percepção otimista de que o dinheiro traz
felicidade, prazer e ajuda ao próximo, mas também que pode causar
desavenças entre as pessoas. Em contrapartida, um maior nível de
instrução, indica uma menor percepção do dinheiro como fonte de
prazer, angústia, dominação social, ajuda ao próximo e prosperidade
social. As variações encontradas apontam para a necessidade de
novos estudos, inclusive em outros setores que absorvem mão
de obra com baixa instrução, para ampliar a compreensão sobre o
significado do dinheiro.

Vivemos em uma sociedade na qual o trabalho tem papel
estruturante, ocupando grande número de horas da vida das pessoas
e organizando seus horários diários de atividades. A presente
pesquisa teve como objetivo conhecer o significado do trabalho para
as equipes multiprofissionais que atuam em salões de beleza ou como
autônomos na produção da beleza – compreendendo cabelereiros,
manicures, esteticistas, depiladoras, barbeiros e profissionais
congêneres. A escolha desse público-alvo deveu-se ao expressivo
percentual desses profissionais na população economicamente
ativa no Brasil e ao fato de ser uma categoria profissional ainda
pouco pesquisada. A pesquisa foi realizada por meio de estudo de
levantamento amostral, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
O instrumento utilizado foi a Escala de Centralidade do Trabalho. A
amostra foi de conveniência, com um total de 342 profissionais. A
descrição da amostra aponta para um total de 78,1% mulheres, idade
variando de 16 a 69 anos, com média de 34 anos (DP= 10,5 anos), o
que indica que esta é uma profissão em que muitos começam cedo e
às vezes permanecem até uma idade mais avançada. A escolaridade
dos profissionais que atuam em salão de beleza supera a média
brasileira, uma vez que predominam aqueles que têm o ensino médio
completo (55,8%). O tempo de trabalho médio dos participantes foi
de 14,9 anos (DP=9,9), sendo que o tempo de exercício específico de
profissional da beleza foi de 10,3 anos (DP=2,6), com casos de pessoas
que estão há alguns meses no ofício e outros há décadas. Do total de
pesquisados, 60,3% trabalham como autônomos. No que diz respeito
à atuação profissional, 76% exercem apenas uma função e 24%
exercem mais de uma função sendo mais frequentes os que são ao
mesmo tempo cabeleireiro e manicure. Quando se olha para os que
exercem apenas uma função, 34,5% são cabeleireiros, 28% manicures,
5% depiladoras, 3,9% barbeiros. Os resultados da pesquisa mostram
que a família (M=34,9; DP=13,8) e o trabalho (M=27,4; DP=14,4) são
as duas esferas mais importantes para esses profissionais, tendo a
família um papel de destaque. Depois aparece a religião (M=17,1;
DP=10,6) e o lazer (M=15,2; DP=9,9), e bem distante as atividades
vinculadas à comunidade (M=5,8; DP=6,3). Esses resultados sugerem
interessantes discussões sobre a importância das esferas de vida
para os profissionais da indústria da beleza, bem como discussões
comparativas com outras categorias profissionais.
PALAVRAS-CHAVE: significado do trabalho; indústria da beleza;
centralidade do trabalho
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CC132 - SIGNIFICADOS DO TRABALHO: UM ESTUDO SOBRE O
REGIME DE CONFINAMENTO NA INDÚSTRIA PETROLÍFERA

CC133 - SÍNDROME DE BURNOUT EM MÉDICOS E ENFERMEIROS DE
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Salles, DMR;

Carlotto, M. S.; Fonseca, B. M. Da; Ferrari, R.; Braun, A. C.;

UFF;
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Introdução: Este estudo é fruto de pesquisa realizada sobre a construção
da realidade do trabalho no ambiente organizacional e visa contribuir
para a compreensão de fenômenos relativos à inter-relação indivíduo
e ambiente organizacional. Os principais elementos investigados
foram a produção e a modificação de atitudes e comportamentos
dos trabalhadores e os impactos na sua atuação organizacional.
O ambiente organizacional onde repousa o interesse do estudo é
aquele no qual a organização do trabalho possui a especificidade da
alternância de espaços e de tempos, ou seja, trabalhos confinados
durante períodos ininterruptos. Tal sistema pode ser referido como
uma vivência total no local de trabalho que estabeleceria, para o
trabalhador, uma rotina de vida profissional e pessoal diferenciada
da maioria das pessoas. Objetivo: Explorar as formas como os
trabalhadores constroem os significados e as representações do
seu trabalho em ambientes confinados de alto risco. Método: O
fenômeno foi investigado por meio dos métodos de evocação de
palavras e da análise dos discursos. A Teoria das Representações
Sociais e os pensamentos de Bourdieu e Goffman embasaram o
presente estudo. Foram realizadas 40 entrevistas em duas empresas
de grande porte do ramo petrolífero, com sedes na cidade do Rio de
Janeiro e no Grande Rio. As entrevistas foram realizadas nos períodos
de folga dos trabalhadores, não tendo ocorrido qualquer intervenção
organizacional no processo. Resultados: Foi confirmada a influência
dos ambientes de trabalho confinados na formação de crenças e
na consolidação de comportamentos específicos, baseados em
mecanismos de defesa que visam manter a estabilidade psicológica do
trabalhador, imprescindível à sobrevivência nesse tipo de ambiente.
Foram levantadas as seguintes categorias e suas representações:
local de trabalho (confinamento; trabalho); empresa (estabilidade;
grandeza); importância da atividade para a empresa (eficiência;
relevância; segurança); estar no local de trabalho (prisão); estar fora
do local de trabalho (liberdade). Discussão: Embora as conclusões
obtidas a partir da análise dos dados não sejam passíveis de
generalização, entende-se que se tenha chegado a um mapeamento
das principais percepções relativas a valores e comportamentos,
limitando-se, assim, aos casos e fenômenos estudados. Conclusão:
Os ambientes de trabalho confinados, pela pressão que exercem
nos indivíduos, precisam ser reconhecidos e interpretados como
ambientes de contornos definidos e familiares. As simbolizações e
representações permitem essa familiaridade com tais contextos, sob
a forma de abstração, necessária à permanência e à continuidade das
atividades e da produção.

A Síndrome de Burnout é considerada pela Organização Mundial de
Saúde um risco para o trabalhador, que pode ocasionar deterioração
física ou mental, já sendo considerada uma questão de saúde
pública. Burnout é um tipo de estresse ocupacional constituído
por três dimensões: Exaustão Emocional, Despersonalização e
Baixa Realização Profissional. Trata-se de uma resposta emocional
a situações de estresse crônico em função de relações intensas em
situações de trabalho com outras pessoas. Os profissionais dedicados
à área da saúde se encontram em constante risco de desenvolver
Burnout devido à presença constante e persistente de inúmeros
estressores ocupacionais. Assim, este estudo pretendeu, por meio de
um delineamento epidemiológico observacional analítico transversal,
identificar se existe diferença nas dimensões de burnout entre
médicos e enfermeiros que atuam em Unidades Básicas de Saúde
(UBS) da rede municipal de uma cidade da região metropolitana de
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. A amostra constituiu-se de
médicos e enfermeiros distribuídos em 24 UBS. O levantamento das
características da amostra foi realizado a partir de um questionário
elaborado especificamente para este estudo, com questões
sociodemográficas e laborais. Para avaliação da Síndrome de Burnout
foi utilizado o MBI - Maslach Burnout Inventory e os dados foram
analisados por meio da prova t de student. Os resultados confirmam
a hipótese de que existe diferença significativa entre os dois grupos
profissionais investigados. Em duas das três dimensões de Burnout,
foram identificadas diferenças, ou seja, médicos apresentam maior
exaustão emocional e maior despersonalização do que enfermeiros.
Não houve, contudo, diferença significativa na dimensão de realização
profissional. O estudo, com o delineamento proposto, sinaliza aspectos
importantes com relação aos dois grupos investigados. Esse resultado
aponta para a necessidade de ações diferenciadas que considerem
as peculiaridades em termos de prevenção e intervenção da SB,
confirmando a importância das características sociodemográficas,
laborais e contexto organizacional.
PALAVRAS-CHAVE: Síndrome de Burnout; Estresse Ocupacional;
Profissionais da saúde
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CC135 - SOFRIMENTO NO TRABALHO DE LÍDERES DE UMA EMPRESA
DO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS
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Nos últimos anos muitas mudanças têm ocorrido no contexto
do trabalho, possibilitando novas interpretações às diversas
padronizações construídas socialmente. Diante desta realidade,
o presente estudo buscou uma aproximação referente aos papéis
de gênero no campo das profissões, investigando as justificativas
elaboradas socialmente a respeito das diferenças existentes entre
as atividades concebidas como mais apropriadas para os homens e
para as mulheres no campo da Engenharia. Foram entrevistados doze
profissionais de ambos os sexos, estando todos inseridos no mercado
de trabalho na cidade de João Pessoa/PB. As entrevistas buscaram
investigar os discursos elaborados a respeito das justificativas
pautadas na relação gênero x atividades profissionais dos profissionais
que exercem atividades caracterizadas socialmente como “se
ajustando” (os engenheiros) ou “não se ajustando” (as engenheiras)
ao seu gênero. Vale salientar que toda a problemática foi discutida a
partir de sua realidade social, com os indivíduos sendo considerados
personagens ativos que compartilham suas próprias representações
em função do contexto social no qual estão inseridos (Camino, 1996).
O estudo seguiu as normas éticas conforme a Lei 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde que estabelece as diretrizes regulamentadoras
de pesquisas envolvendo seres humanos. Todos os respondentes
tiveram acesso a um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Utilizando o software Alceste – Analyse Lexicale par Context d´um
Ensemble de Segments de Texte (2002), foi possível observar que os
profissionais expressaram as diferenças existentes entre homens e
mulheres no exercício da profissão. As análises resultantes do Alceste
foram complementadas por uma análise semântica que demonstrou
o quanto as mulheres acabam tendo dificuldades para se colocar em
seu ambiente de trabalho, existindo inclusive uma divisão interna que
as coloca nos ambientes de escritório e os homens nos canteiros de
obras. A justificativa para esta divisão vem do julgamento de que,
sendo as mulheres mais detalhistas, pacientes e organizadas, ao
mesmo tempo que apresentam dificuldades em liderar um grande
número de homens (peões, mestre de obras, estagiários), elas se
adéquam melhor ao ambiente fechado dos escritórios. Disto, foi
possível concluir que existe a ideia de uma determinação do gênero
para a escolha e realização profissional dentro da Engenharia e que
as oportunidades de trabalho são diferentes para homens e mulheres
dentro dos espaços caracterizados como mais adequados ao gênero
masculino. Os discursos foram reveladores das representações a
respeito dos papéis sociais de cada gênero no campo de trabalho.

Este trabalho é parte de uma pesquisa mais ampla, que teve tem como
objetivo compreender as vivências de prazer-sofrimento dos sujeitos
que ocupam cargo de liderança em uma empresa do Pólo Industrial
de Manaus, desvelando os mobilizadores de prazer, os agravantes do
sofrimento e as estratégias defensivas identificadas neste contexto, e
aqui será apresentado o tópico relativo ao sofrimento desses sujeitos,
uma vez que acreditamos ser pouco estudada essa categoria dentro
desse espaço da liderança, onde geralmente, não se permite ao
sujeito, expressar tal sofrimento.No plano metodológico a pesquisa
se caracteriza como um estudo qualitativo, em consonância com
a abordagem teórico-metodológica da Psicodinâmica do Trabalho,
que privilegia a fala e a escuta dos participantes. Foram realizadas
entrevistas coletivas, com um grupo de seis líderes de uma empresa
do Pólo Industrial de Manaus, que foram convidados a participar
voluntariamente e a falar livremente sobre os temas mobilizadores de
cada, em convergência com as categorias teóricas da psicodinâmica.
A partir da gravação e transcrição das entrevistas foi realizada a
análise dos dados, à luz da Análise de Comparação Constante –
Grounded Theory, por considerá-la pertinente aos fundamentos, ao
objeto e aos objetivos dessa pesquisa. Os resultados apontam para
uma organização do trabalho que não abre espaço para a vivência
da subjetividade do trabalhador, nem mesmo dos que ocupam cargo
de liderança, além de adotar os modismos gerenciais geralmente
vindos das escolas de gestão americana e japonesa (Qualidade Total,
ISO 9000, Gestão por Competência, Alta Performance, Produção
Enxuta, Avaliação de Desempenho, entre outras), que adotam a
avaliação individual de desempenho, onde o lema é “fazer mais com
menos”, o que gera, inevitavelmente, uma sobrecarga tanto física
quanto psíquica. As falas do líderes entrevistados apresentaram que o
sofrimento aparece pela falta de autonomia quando confrontado por
seus subordinados pelos baixos salários praticados pela empresa, pela
alta exigência de qualidade que a alta direção lhe impõe, pela falta
de reconhecimento de seus superiores e pela não cooperação entre
seus pares, identificando-se sinais em sintomas das patologias ligadas
a sobrecarga (estresse, pressão alta, dores de cabeça e nas costascoluna) favorecendo o aparecimento de quadros depressivos, tendo
conseqüências no físico do sujeito que sofre.
PALAVRAS-CHAVE: Liderança; sofrimento; psicodinâmica do trabalho
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CC136 - SUPORTE SOCIAL NAS ORGANIZAÇÕES: AVALIAÇÃO DE UMA
EMPRESA PRIVADA DE PEQUENO PORTE EM ITUMBIARA/GO

CC137 - SUPORTE SOCIAL, AVALIAÇÕES AUTO-REFERENTES E AFETOS
POSITIVOS NO TRABALHO
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O trabalho é um conceito construído de acordo com a evolução
histórica da sociedade e que representa diferentes sentidos diante
aos trabalhadores, assim de acordo com a literatura disponível, diante
as constantes mudanças no contexto organizacional a manutenção
de níveis elevados de suporte organizacional aumentaria os níveis
de satisfação, saúde e bem estar do trabalhador, alinhada aos
objetivos organizacionais. Assim, procedeu ao presente estudo a
realização de uma pesquisa quantitativa descritiva, com estratégia
de pesquisa de campo, de natureza exploratória e descritiva, como
um estudo delineado como levantamento de dados, e assim, a
pesquisa teve como objetivo geral verificar a percepção do suporte
social e organizacional dos trabalhadores em uma indústria do
vestuário de pequeno porte na cidade de Itumbiara-GO. E para isso
foi realizado um estudo com trinta e cinco (35) trabalhadores dessa
indústria, de ambos os sexos, onde foram colhidos os demais dados
sócio demográficos da amostra, e posteriormente foram aplicadas
as escalas (EPSO) – Escala de Percepção de Suporte Organizacional
e (EPSST) – Escala de Percepção de Suporte Social no Trabalho, a fim
de identificar se o trabalhador percebe a oferta dos três níveis de
suporte social – emocional, instrumental ou material e informacional
- no ambiente de trabalho; verificar a extensão em que a empresa
se preocupa com a promoção da saúde e bem estar do trabalhador
e propor ações para melhoria dos níveis de suporte na organização.
Foram identificados níveis que indicam dúvidas quanto à percepção
de suporte oferecido pela empresa, sendo que foi identificada uma
média geral de (4,61) nos resultados da EPSO o que indica dúvida
dos trabalhadores quanto à preocupação da empresa com seu bem
estar, enquanto as médias dos três níveis de suporte descritos pela
EPSST demonstram que: a esfera emocional obteve a menor média
(2,34), em seguida o suporte informacional apresenta média de (2,54)
e por fim o componente material ou instrumental obteve média de
(2,65), desse modo, os resultados indicam dúvida dos sujeitos quanto
ao estar cercado de pessoas que se preocupam com ela, e também
quanto à confiabilidade das informações repassadas, bem como de
políticas internas e dos supervisores e finalmente indicam dúvidas
sobre a percepção de remuneração compatível com seus esforços.
Dessa forma, foi indicada a elaboração de ações para melhoria
juntos aos gestores, a fim de alinhar o bem estar do trabalhador aos
objetivos organizacionais.

O bem-estar no trabalho associa-se aos vínculos positivos que o
empregado mantém com seu trabalho e sua organização. Durante
muito tempo, a satisfação no trabalho foi o principal indicador do
bem-estar no trabalho. Mais recentemente, porém, outras dimensões
afetivas, como os afetos dirigidos ao contexto do trabalho, isto é,
as reações emocionais positivas dos indivíduos em relação a seu
trabalho, também passaram a ser adotadas como indicadores do
referido construto. As investigações sobre o bem-estar no trabalho
têm privilegiado a análise das características organizacionais que
influenciam a satisfação no trabalho. A esse respeito, vale citar
o suporte social, que se define pelo apoio recebido de colegas e
supervisores, sob a forma de ajuda emocional e de auxilio na realização
de tarefas, quando necessário, e tem se revelado importante fator
de manutenção da satisfação no trabalho. Mais recentemente,
porém, os estudiosos organizacionais passaram, também, a se
preocupar com os efeitos de variáveis individuais sobre as atitudes
e comportamentos organizacionais. Dentre elas, cabe ressaltar as
avaliações auto-referentes, ou seja, as premissas fundamentais
que as pessoas mantêm a respeito de si. As investigações sobre os
efeitos de tais variáveis nos afetos positivos sobre o trabalho ainda
são, entretanto, incipientes. Partindo de tais considerações, o
presente trabalho teve como objetivo analisar a influência conjunta
das percepções de suporte social e das avaliações auto-referentes
sobre os afetos positivos dirigidos ao trabalho. A amostra foi
composta por 835 empregados de ambos os sexos, pertencentes a
organizações públicas e privadas do estado do Rio de Janeiro, os quais
responderam a instrumentos de auto-relato destinados a avaliar as
variáveis compreendidas pelo estudo. A análise dos dados efetivou-se
mediante uma análise de regressão múltipla hierárquica, em que as
variáveis sócio-demográficas entraram como controle, as percepções
de suporte social e as avaliações auto-referentes, como variáveis
independentes principais, e os afetos positivos no trabalho, como
variável critério. O modelo final obtido explicou 35% da variância da
variável critério, com as avaliações auto-referentes se destacando
como o melhor preditor positivo dos afetos positivos no trabalho,
seguidas pelo suporte social, que também contribuiu positiva e
significativamente em tal explicação. Verificou-se, também, que as
mulheres demonstraram mais afetos positivos em relação ao trabalho
que os homens. Tais resultados são discutidos à luz dos modelos
teóricos que deram apoio à realização da pesquisa e, na conclusão,
discutem-se suas implicações para o desenvolvimento de práticas de
gestão destinadas a promover o bem-estar dos empregados.
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As a response to the financial crisis, companies are reorganizing
their diverse workforces encouraging team-learning processes that
sustain competitiveness. In such circumstances, understanding
how diverse teams learn is vital for organizations. However, little is
known about which conditions enhance team learning in diverse
teams (Edmondson, 1999). Our hypothesis are that under positive
team climate conditions, diverse teams might create a forum where
differences can be brought to the surface and discussed without fear of
consequences (Edmondson & Roloff, 2009), fostering the willingness
to engage in learning behavior (H1) and thus performance (H2).We
tested our hypothesis in a sample composed by 45 healthcare teams
working in a Spanish public hospital. Preliminary results confirm both
the moderating role of team climate in the relation between team
diversity and team learning, as well as the positive relation between
team learning and team performance. Implications for practice are
discussed.

The positive effects of transformational leadership are well known.
Several studieshave provided evidence about its positive impact
on both subjective (Judge &Piccolo, 2004) and objective (Barling,
Weber, &Kelloway, 1996) performance.Transformational leadership
is traditionally divided into four components, namely inspirational
motivation; 2 idealizedinfluence; 3 individual consideration; and 4
intellectual stimulation (Bass &Avolio, 1990).This leadership style
also induce strong levels of satisfaction, commitment and citizenship
behaviors (Wang,Law, Hackett, Wang, & Chen, 2005). In the same
vein, transformational leaders increase followers‘ work engagement
(Tims, Bakker, &Xanthopoulou,2011). However, most empirical
evidence hasbeen focused on individual level ofanalysis. Thus, the
main aim of the present study is to examine the role of leadership
styleon the performance ofwork teams, as well as on the promotion
of employee’s well-being at the team level. At the same time, we
analyze how transformational leadership might prevent occupational
risk indicators. Based on leadership theories and the social identity
theory, we predict that a transformational leadership style enhances
employees‘ workwell-being (H1) and performance (H2), and prevent
mitigates the psychosocial risks (H3)within the team. Our objective,
with the present communication, is to present a theoretical framework
and discuss some preliminary results, collected in a large Brazilian
company. To the best of our knowledge, the present study isone of
the first to investigate whether the transformational leadership style
influences the group-level of work well-being and psychosocial risks.
Potential implications for theory and practice are discussed.
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Neste trabalho, propomo-nos discutir a questão das instâncias
gestionárias nos contextos de trabalho a partir do referencial da
Clínica da Atividade e da Ergologia, bem como sua relação com
a saúde dos trabalhadores. Para tanto, partimos de entrevistas e
acompanhamentos a carteiros na Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos. A análise aponta que, apesar das fortes prescrições
que compõem o trabalho do carteiro, há um constante esforço de
renormatização empreendido por esse profissional de forma a gerir a
distância entre as dimensões prescrita e real do trabalho, bem como
lidar com as variações e os imprevistos no seu dia-a-dia. Essa gestão
micropolítica empreendida no curso da atividade – aqui compreendida
como possibilidade de produção de saúde e potência do sujeito no
trabalho –, de forma geral, é de conhecimento dos gestores, os quais
tendem a compreender os rearranjos como necessários à viabilização
das metas e objetivos. Contudo, percebe-se que a concordância dos
gestores em relação às renormatizações invariavelmente se passa em
um nível não formal, o que, em situações de fracasso ou dificuldade
no trabalho, pode acabar por relegar os rearranjos a um nível de
clandestinidade e de invisibilidade. Nesse sentido, consideramos
necessário que a gestão hierárquica possibilite a publicização do
atos técnicos de forma a subsidiar o reconhecimento das habilidades
e a legitimação das ações do sujeito. Também parece fundamental
o agenciamento de espaços de discussão do trabalho a partir da
confrontação entre as normatizações e as singularizações, viabilizando
a circulação coletiva de saberes e o agenciamento da eficácia e da
saúde no trabalho a partir da inventividade. Em consonância com
uma concepção de processo de trabalho como biopolítico, propõese que a gestão hierárquica dê passagem às singularidades e aos
desejos criacionistas de suas equipes, buscando articulá-los aos
objetivos do trabalho. Ressalta-se, ainda, o potencial alcance político
da Clínica da Atividade e da Ergologia, na medida em que gestam
em si a possibilidade de transformação de formas instituídas ao
expandir a análise da atividade para o plano macropolítico, incluindo
a transformação de aspectos referentes à organização do trabalho e
funcionamento das organizações.
PALAVRAS-CHAVE: gestão; atividade; saúde

CC141 - TRILHAS DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE
UM BANCO BRASILEIRO: CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM
INSTRUMENTO DE REAÇÕES

USP;
O sistema de Treinamento, Desenvolvimento e Educação de
pessoas (TD&E) é essencial para as organizações atingirem seus
objetivos. Uma grande instituição bancária brasileira implementou a
ferramenta Trilhas de Desenvolvimento Profissional como estratégia
de educação corporativa e continuada para seus trabalhadores. O
presente estudo tem como objetivo construir e verificar evidências de
validade de uma medida específica de Reações à referida ferramenta
de desenvolvimento. Para a construção dos itens, foram seguidas
orientações psicométricas, consultados instrumentos reconhecidos e
validados já existentes na literatura especializada da área, além de
material sobre o programa em questão. Os itens construídos foram
adaptados de modo a se associarem a uma escala tipo Likert de 11
pontos, em que 0 (zero) corresponde a “Discordo totalmente” e 10,
a “Concordo totalmente”. Em seguida, o questionário construído foi
submetido à validação semântica e à validação por dois juízes. Como
resultado dessa primeira etapa, o instrumento apresentou-se com 21
itens e a escala foi mantida. O procedimento de coleta de dados foi
realizado presencialmente, por meio da aplicação do questionário
junto a uma amostra de colaboradores da organização-alvo. Os
questionários foram respondidos imediatamente após o término
de quatro ações educacionais que compõem a ferramenta Trilhas,
escolhidas aleatoriamente. Esses cursos foram oferecidos no órgão
regional de Gestão de Pessoas da organização, localizado na cidade de
Ribeirão Preto-SP, nos meses de junho a agosto de 2011. Quanto ao
tratamento dos dados, procedeu-se a análises descritivas e à análise
fatorial exploratória, visando a identificar evidências de validade
da medida proposta. Os resultados indicaram que a maioria dos
participantes da amostra (55,1%) não conhece a ferramenta Trilhas.
De modo geral, os participantes que disseram conhecer a ferramenta,
concordaram razoavelmente com as afirmações contidas no
instrumento, visto que as médias variaram de 6,69 a 7,95 com baixos
valores de desvios padrão. Na análise fatorial, realizada apenas com
as respostas dos participantes que conheciam a ferramenta, detectouse um excelente índice de adequação da amostra (KMO=0,94) e foi
extraído apenas 1 fator que explica 67,72% da variância total das
respostas aos itens do instrumento. Os itens mostraram-se bons
representantes do fator (cargas fatoriais variaram de 0,71 a 0,91),
e um alto índice de confiabilidade (Alfa=0,97). Pela análise dos
resultados, conclui-se que o instrumento, além de consistente, é
válido. Entretanto, recomenda-se aplicação do instrumento em maior
número de treinandos, representantes de mais estados brasileiros e
em uma amostra maior de cursos.
PALAVRAS-CHAVE: Trilhas de Desenvolvimento Profissional; Avaliação
de Treinamento; Treinamento, Desenvolvimento e Educação
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CC142 - VALIDAÇÃO DE ESCALA DE ATITUDES FRENTE AOS ESTILOS
DE LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL E TRANSACIONAL
Fonseca, A.M.O.; Porto, J.B.;

CC143 - VALOR PREDITIVO DE CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS NO
DESEMPENHO DE RECRUTAS EM UM CURSO DE FORMAÇÃO EM
SEGURANÇA PÚBLICA
Reis, M. S. e Faiad, C.;

Universidade de Brasília;
Internacionalmente, os estilos de liderança transformacional e
transacional estão entre os mais estudados nos últimos 20 anos. O
estilo transformacional se refere aos comportamentos gerenciais que
transformam os liderados e os inspiram a ir além das expectativas,
transcendendo o interesse pessoal pelo bem do grupo e da
organização. Já o transacional privilegia a negociação de trocas e
faz uso de recompensas e punições contingenciais baseadas em
performance. Alguns autores atribuem ainda a esse tipo de gestor
alguns comportamentos passivos, enquanto outros consideram a
liderança passiva como ausência de liderança. Assim como outros
comportamentos humanos, pressupõem-se que a adoção de um ou
outro estilo possa ser predita pelas atitudes do gestor frente a cada
estilo, estas entendidas como tendências psicológicas expressas
por meio da avaliação de uma entidade particular com algum grau
de favorabilidade ou desfavorabilidade. O objetivo deste estudo
foi buscar evidências de validade de uma escala para mensuração
de atitudes frente aos estilos de liderança transformacional e
transacional. Foram ainda incluídos itens de liderança passiva.
Os 45 itens foram extraídos de escalas internacionais validadas e
passaram pelo processo de tradução-retradução. Os participantes
foram solicitados a indicar o quão favoráveis ou contrários eram em
relação à adoção, por um gestor, de cada um dos 45 comportamentos.
A escala de resposta foi de 7 pontos, variando entre -3 (totalmente
contrário) e +3 (totalmente favorável). O questionário foi aplicado a
uma amostra de 324 profissionais de Brasília, sendo 88,5% de órgãos
públicos, 76% homens, com idade média de 33,36 anos (DP= 8,67).
Os resultados da análise fatorial (PAF com rotação oblimin) indicaram
uma estrutura com 4 fatores: Fator 1: Liderança Transformacional
(25 itens, alfa=0,92); Fator 2: Liderança Transacional Punitiva (4
itens, alfa=0,69); Fator 3: Liderança Passiva (11 itens, alfa=0,89);
Fator 4: Liderança Transacional Negociadora (4 itens, alfa=0,75).
A variância total explicada foi de 46,83%. A avaliação dos fatores
indicou que itens de recompensa contingente agruparam-se com
os de liderança transformacional, e não transacional, corroborando
achados internacionais que apontam a recompensa contingente
como característica transformacional. O fator 3 teve correlação fraca
com o 2 e o 4 e alta correlação negativa com o fator 1 (líder “herói”
ou idealizado), indicando que os comportamentos passivos podem
ser melhor caracterizados como ausência de liderança do que como
um estilo de liderança. Conclui-se que as evidências encontradas
apontam a validade da escala para medir a atitude frente aos dois
estilos de liderança.

UNIVERSO;
Teóricos da área de Psicologia Organizacional e do Trabalho (POT)
têm dado cada vez mais importância ao valor preditivo das diferenças
individuais no desempenho do trabalhado. Em específico no contexto
da área da segurança pública, características de personalidade são
apontadas como fatores determinantes na adaptação e sucesso de
profissionais em cursos de formação e na carreira. A atividade laboral
desses profissionais envolve, de modo geral, a promoção de segurança
à população. Neste contexto, em diversas situações de trabalho, os
obriga ao uso de força e de armamento de diversos tipos, não sendo
incomum na realidade de grandes cidades o constante emprego
rotineiro de armamento letal por parte de agentes de segurança.
Nesse contexto, investigar o impacto de características individuais
identificadas em seleções de ingresso, no rendimento de profissionais
durante o curso de formação, se apresenta como ferramenta
estratégica para a área de gestão de profissionais da área segurança
pública. O presente trabalho tem como objetivo discutir dados de
correlações em três medidas, dentre elas os dados de desempenho de
alunos durante o curso de formação de uma instituição de segurança
pública; os dados obtidos no processo de avaliação psicológica para
ingressos na instituição e, ainda, novos dados coletados em uma
segunda avaliação realizada durante o curso de formação. Para
medida de desempenho foi utilizada a nota geral no curso, extraída
de provas teóricas e práticas das disciplinas do curso, além de uma
avaliação de desempenho realizada durante o mesmo. Para medida da
personalidade foram utilizados o Inventário Fatorial de Personalidade
NEO-PI-R e um Instrumento de Medida de Instabilidade Emocional. A
amostra utilizada contou com 96 alunos do curso de formação, com
idade média de 26,45 anos (D.P. = 6,09), variando entre 20 e 32 anos,
maioria com ensino médio completo. Os dados encontraram valor
preditivo de algumas facetas de personalidade, embora com pouca
força correlacional. Espera-se com esse estudo poder contribuir
para uma melhor compreensão do valor preditivo da variável de
personalidade no desempenho do trabalho, principalmente para área
de segurança pública, a partir de uma discussão das contribuições do
modelo de personalidade dos cinco grandes fatores.
PALAVRAS-CHAVE: Segurança Pública; Desempenho; Personalidade

PALAVRAS-CHAVE: Escala; Atitude; Liderança
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CC144 - VALORES HUMANOS E AXIOMAS SOCIAIS. UMA ALTERNATIVA
À SEGMENTAÇÃO GEOGRÁFICA DO MERCADO CONSUMIDOR
BRASILEIRO
Assumpção, M.; Mota, R.; Alfinito, S.; Torres, CV;

As especificidades em relação aos desejos e necessidades dos
consumidores exigem que as empresas dividam seus mercados e
elaborem estratégias distintas (HASSAN; CRAFT; KORTAM, 2003).
A cultura e os valores humanos são reconhecidos como bases de
segmentação (WEDEL; KAMAKURA, 2000), no sentido de que a cultura
guia a ação dos indivíduos ao delimitar comportamentos aceitáveis
e de que os consumidores julgam produtos e serviços a partir da
congruência entre as crenças simbolizadas nestes e as que endossam.
Entre as bases de segmentação também estão as características
geográficas. O mercado brasileiro é tradicionalmente segmentado
por características geográficas e dividido em regiões. Estudos
sobre distinções culturais entre nações são bem desenvolvidos,
porém, existem poucas pesquisas que contemplam a perspectiva
cultural intra-nação. Baseado na lacuna identificada e nas práticas
de segmentação do mercado brasileiro, o objetivo desse estudo
foi verificar a adequação, em termos culturais, da segmentação
geográfica a partir da identificação de semelhanças culturais
entre os estados de cada região brasileira. Os valores humanos
(SCHWARTZ, 1992) e axiomas sociais (LEUNG, 2002) foram utilizados
pela capacidade destes construtos de avaliarem variações culturais
(SMITH; SCHWARTZ, 1997; LEUNG et al., 2007). Os participantes do
survey online com abrangência nacional (N=1.385) declararam idade
média de 23,1 anos (DP=7,41) e foram agrupados por estado, com
média de 131,75 participantes por UF, resultando na análise de 24
estados. Três estados foram excluídos por apresentarem N inferior a
10. O instrumento foi composto pelo Inventário de Valores Humanos
de Schwartz, pela Escala de Axiomas Sociais e por questões sóciodemográficas. Foram construídos mapas perceptuais dos estados
por escalonamento multidimensional não métrico. A análise das
proximidades permitiu identificar que os estados integrantes de uma
região apresentavam dissimilaridades em relação aos construtos
endossados pelos participantes. Ou seja, estados de uma mesma
região não se agruparam nos mapas. Esse resultado sugere que não
há um padrão cultural regional e que uma segmentação com base
geográfica, largamente utilizada, não comportaria adequadamente
os aspectos culturais dos estados brasileiros. Fica evidente que
apesar da heterogeneidade cultural por região, existem estados que
se agrupam e podem indicar um possível caminho de segmentação
cultural. O estudo contribui com a apresentação de uma nova base
de segmentação aplicável ao mercado brasileiro, implicando em
uma melhor divisão dos mercados e elaboração de programas de
marketing mais assertivos.
segmentação;

cultural;

Porto, JB; Sousa, JM; Moreira, RMEC;
UnB;

UnB;

PALAVRAS-CHAVE:
multidimensional

CC145 - VALORES LABORAIS E PREFERÊNCIA POR VALORES
ORGANIZACIONAIS

escalonamento

Valores do trabalho (VT) são crenças sobre metas ou recompensas
desejadas, hierarquicamente organizadas, que as pessoas buscam
por meio do trabalho e que guiam a sua vida no trabalho. Se os VTs
guiam as escolhas dos indivíduos, é possível que as pessoas busquem
organizações com valores congruentes com os seus. Esse estudo é
importante para identificar quais valores organizacionais (VO) são
preferidos pelos indivíduos, pois apesar da estrutura similar entre
os modelos teóricos, a mudança de nível de análise implica em
conceituação diferenciada para essas dimensões e é preciso testar
a congruência empiricamente. VOs são definidos como princípios
ou crenças, organizados hierarquicamente, relativos a metas
organizacionais desejáveis que orientam a vida da empresa e estão
a serviço de interesses individuais, coletivos ou mistos. Assim, o
objetivo desse estudo é relacionar VTs e preferência por VOs. Para
isso foi aplicado em 254 alunos universitários um questionário
contento a Escala de Valores Organizacionais e a Escala de Valores
do Trabalho revisada, além de dados sociodemográficos. Foram
realizadas regressões lineares com o método de entrada forçada para
cada uma das variáveis critério, que correspondem aos fatores de VO
preferidos identificados. Os VT foram considerados como variáveis
preditoras. Os modelos de regressão apresentaram explicações de
variância significativas para os VOs preferidos responsabilidade social
(R2=0,29;p<0,001), conservação (R2=0,46;p<0,001), atenção ao
cliente (R2=0,16;p<0,001), inovação (R2=0,24;p<0,001) e igualitarismo
(R2=0,22;p<0,001). O modelo de regressão relativo aos VOs de
individualidade não se mostrou significativo. Em relação aos VOs de
responsabilidade social, os VTs que contribuíram significativamente
para sua predição foram os de universalismo e benevolência,
segurança e, com relação inversa, o poder (0,51≥βs≥-0,18). Os VOs de
conservação tiveram impactos significativos dos VTs de conformidade,
poder, realização e, com relação inversa, do universalismo (0,43≥βs≥0,12). Os VOs relativos à atenção ao cliente obtiveram contribuições
significativas de VTs de realização, universalismo e benevolência e,
inversamente, do poder (0,39≥βs≥-0,16). A inovação foi teve impacto
significativo proveniente de autodeterminação e estimulação,
realização e, com relação inversa, do poder (0,37≥βs≥-0,25). Já o VO
igualitarismo foi impactado significativamente apenas pelos VTs de
universalismo e benevolência (β=0,47). Os resultados indicam que
VTs guiam a preferência das pessoas em direção àquelas organizações
com VOs semelhantes aos seus valores laborais, o que pode
impactar a congruência do indivíduo com a organização em que ele
efetivamente possa vir a trabalhar. Conclui-se que a utilização dos VTs
para a realização de estudos referentes à congruência do indivíduo
com a organização são promissores.
PALAVRAS-CHAVE: valores organizacionais; valores do trabalho;
congruência indivíduo-organização
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CC146 - VALORES ORGANIZACIONAIS E CULTURA ORGANIZACIONAL
DE GESTÃO DO ERRO

CC147 - VÍNCULOS COM A PROFISSÃO ENTRE ESTAGIÁRIOS DE
PSICOLOGIA DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA FEDERAL

Araujo, I. F.; Porto, J. B.;

Costa, FM; Oliveira, RP; Costa, CA; França, F; Santos, GS; Barreto, MCMS;
Andrade, MS; Bezerra, TLCM;

Universidade de Brasília;
Em ambientes de trabalho dinâmicos, onde a aprendizagem de novos
conhecimentos e procedimentos é cada vez mais exigida, as chances
de ocorrência de erros aumentam. O modo como uma organização
lida com seus erros fornece indícios de sua cultura. Levando-se
em consideração que os erros não podem ser completamente
eliminados, uma cultura de gestão do erro incorpora práticas de
comunicação aberta entre os funcionários, detecção rápida dos
erros, efetivo controle dos possíveis danos e aprendizagem a partir
dos erros cometidos. Valores organizacionais constituem o núcleo
fundamental de uma cultura organizacional e deveriam predizer
práticas como as de gestão do erro. Eles são definidos como princípios
ou crenças, organizados hierarquicamente, relativos a estados de
existência ou a modelos de comportamento desejáveis que orientam
a vida da organização. Este estudo busca identificar quais valores
organizacionais predizem uma cultura de gestão do erro. Uma
amostra de 165 servidores públicos (61% homens e 22% chefes) de
dois órgãos públicos respondeu à Escala de Cultura de Gestão do
Erro e ao Inventário de Valores Organizacionais. A coleta foi realizada
em papel e por meio eletrônico. Para análise dos dados foram
utilizados o escalonamento multidimensional (MDS) e regressão
múltipla stepwise. Os dados foram analisados no nível individual,
ou seja, a percepção dos funcionários sobre a cultura e os valores
da sua organização. O MDS apontou para 5 tipos motivacionais de
valores organizacionais: Igualitarismo, Domínio, Harmonia, Inovação
e Hierarquia. A regressão indicou que o os valores de Igualitarismo
(ß=0,36, p<0,01) e o fato do participante ter cargo de chefia (ß=0,19, p<0,01) influenciam na maior percepção de gestão do erro pela
organização (R2=0,19, p<0,01). Valores de Igualitarismo possibilitam
um relacionamento mais cooperativo entre colegas de trabalho e,
na medida em que os profissionais têm abertura para admitir seus
erros e para conversar sobre eles, a detecção de erros e o controle de
danos se tornam mais rápidos e a aprendizagem, mais efetiva. O fato
de participante ocupante de cargo de chefia perceber maiores níveis
de gestão do erro pode ocorrer por ser ele mesmo o responsável por
gerir os erros de seus subordinados. Os resultados permitem concluir
que os valores organizacionais impactam significativamente nas
práticas organizacionais.
PALAVRAS-CHAVE: cultura organizacional; gestão do erro; valores
organizacionais

UFRB;
Compreendido como um vínculo, o comprometimento com a
profissão pode ser definido como um estado psicológico que
reflete o quão fortemente uma pessoa está ligada a sua profissão.
O comprometimento pode ser entendido como um fenômeno
multidimensional, que emerge de diferentes processos psicossociais
ou bases. Dentre essas bases, duas receberam mais atenção dos
estudiosos: afetiva, que reflete o entendimento de que, em relação
à profissão, o indivíduo pode desenvolver uma forte identificação,
nutrir afetos positivos, apresentar elevada dedicação e desejo de
permanência; 2 instrumental, que trata da tendência do indivíduo
permanecer na profissão, devido a percepções individuais sobre
custos e benefícios associados à mudança. Tomando como base uma
importante pesquisa nacional sobre a profissão do psicólogo no Brasil,
o presente estudo buscou investigar os vínculos com a profissão entre
estagiários de Psicologia de uma universidade pública federal, assim
como descrever as associações entre comprometimento, percepção
do status da profissão e intenções de permanência na profissão.
Criada no ano de 2005, a universidade em foco está vinculada à
política de interiorização do ensino superior público e às políticas
afirmativas de inclusão social, que formou, em 2011, sua primeira
turma de psicólogos. Nesse ano, dos 80 discentes matriculados em
estágio e convidados a responder um questionário, 47 participaram,
dos quais 81% são mulheres, 76% têm até 24 anos, 79% se declararam
pardos ou negros e 85% são oriundos de cidades do interior. Foram
utilizadas escalas já validadas para medir as variáveis e realizadas
análises estatísticas descritivas e correlações. Os resultados revelaram
um mais elevado comprometimento afetivo com a profissão do que
instrumental. Quando comparados aos dados da pesquisa nacional,
os participantes desse estudo apresentaram um nível menor de
afetividade e maior de instrumentalidade em relação à profissão.
Em consonância com a literatura, observou-se que quanto maior
o comprometimento afetivo, maior é a percepção do status da
profissão e a intenção de permanência na mesma. Entretanto,
o comprometimento instrumental não apresentou correlação
estatisticamente significativa com essas variáveis, reforçando a
afirmação de que as duas bases constituem vínculos distintos e
a importância da afetividade no processo de vinculação com a
profissão. Esses dados podem contribuir para melhor compreender
a dinâmica interna do campo profissional da Psicologia, que também
vem sendo ampliado em cidades do interior, assim como colaborar
para as discussões acerca da formação desse profissional.
PALAVRAS-CHAVE: comprometimento com a profissão; percepção do
status da profissão; intenção de permanência na profissão
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Gestão de pessoas em organizações

CC149 - A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, SOB A ÓTICA DE SEUS
PROFISSIONAIS É, REALMENTE, ESTRATÉGICA ÀS ORGANIZAÇÕES?

CC148 - A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA EM PORTUGAL: SIADAP

Coelho Junior, FA1; Salomão, A.H.M2; Ramos, P; Oliveira, J1;
Meneses, PPM1; Ferreira, RR1; Paschoal, T1; Isidro Filho, A1;

Neves, C; Pimenta, AC; Alves, M; Candeis, A;

1

UnB;
Faculdade Machado Sobrinho;

2

Universidade de Évora;
RESUMO: A avaliação de desempenho é um processo imprescindível
na vida das organizações - quer a nível de resolução de problemas,
definição de objectivos, administração de recompensas,
despedimentos, entre outros -, que assume actualmente um carácter
decisivo no que respeita ao desenvolvimento e performance das
mesmas. No ano de 2004, foi implementado em Portugal, pela Lei
nº 10/2004 do Diário da República, o SIADAP (Sistema Integrado de
Avaliação de Desempenho para a Administração Pública), visando
a promoção da gestão de qualidade através de um instrumento de
diagnóstico simples e de fácil de aplicação. Sendo, igualmente, uma
ferramenta de apoio à gestão e um factor de mobilização em torno
da missão da organização, assenta em seis objectivos – Qualidade,
Excelência, Liderança, Responsabilidade, Mérito e Qualificação - e
considera-se fundamental no desenvolvimento de uma cultura de
mérito, no progresso dos funcionários e na melhoria da qualidade
dos serviços prestados ao cidadão. Pretende-se com esta proposta
apresentar este sistema de avaliação de carácter anual, expondo as
suas três vertentes - avaliação dos quadros superiores, de dirigentes
intermédios e dos trabalhadores -, através dos dois parâmetros
avaliativos definidos: resultados e competências. Essa discussão
será feita considerando a sua importância e impacto, quer a nível
individual, quer organizacional, de acordo com as potencialidades
e vantagens que apresenta. Sendo um sistema transversal a toda
administração estatal, regional e autárquica, prevê mecanismos de
flexibilidade e adaptação, de modo a enquadrar as especificidades
das várias administrações, dos serviços públicos, das carreiras
e das áreas funcionais do pessoal, e das exigências de gestão,
garantindo a equidade interna do sistema e a coerência integrada do
processo de melhoria na qualidade do serviço ao cidadão. Permite
catapultar a administração pública para uma adaptação mais rápida
à movimentação dos mercados e dos contextos em que esta está
inserida, mantendo-se actualizada e competitiva.
A concluir, referimos como as potencialidades deste sistema
complexo de avaliação não são ainda compreendidas por todos,
levando a que este não seja implementado correctamente limitando
as suas vantagens. Com esta proposta pretendemos contribuir para
divulgação deste sistema de avaliação de desempenho, bem como as
suas potencialidades e benefícios da sua implementação quer a nível
individual, quer a nível organizacional.
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação de Desemepnho; Administração Pública;
SIADAP

A literatura sobre recursos humanos oriunda, tipicamente, da
Administração, vem sendo caracterizada, eminentemente, como
prescritiva, com o desenvolvimento mercadológico assistemático
de ferramentas e práticas orientadas à atividade de gestão. Pouco
se produz, cientificamente, sobre a importância, características e
impactos gerados pela área de recursos humanos no contexto laboral
e na estratégia organizacional. Aqui, a Psicologia Organizacional e do
Trabalho traz importantes contribuições, especialmente na aplicação
de teorias e métodos científicos à análise do papel e re-desenhos
contínuos desta área de trabalho. O objetivo deste trabalho consiste
em identificar, empiricamente, a percepção de funcionários que
trabalham na área de recursos humanos acerca de suas características
e importância para o alcance da missão organizacional. Por meio da
realização de um survey, que contou com a aplicação online de um
questionário contendo 29 itens, foram identificadas, numa perspectiva
quantitativa, as percepções de 163 funcionários sobre características
de seu trabalho e da área de recursos humanos em sua organização
de origem. Verificou-se que a maioria amostral era constituída por
mulheres (70,1%), que moravam na região Centro-Oeste do país
(62%), com graduação completa (34,2%) e até 3 anos de trabalho em
sua organização (57,4%). A maioria dos participantes era lotada em
organizações de natureza pública (68,7%). Os resultados indicaram
que, para 66% da amostra, o tipo de trabalho que desempenhavam
na área de recursos humanos era típico de suporte ou apoio, ou seja,
não tinham relação direta com o alcance da missão organizacional.
Curiosamente, 78,1% afirmaram que o seu desempenho contribui
diretamente para a consecução dos objetivos da organização em
que atuam. Parece haver uma maior identidade com a natureza da
tarefa em detrimento à natureza do departamento de trabalho. O RH
foi avaliado como de nível operacional para 70,6% dos participantes,
orientado à implementação de práticas e ações administrativas
típicas de departamento de pessoal. Apenas 12,9% classificou o RH
como estratégico à sua organização. Verificou-se um descompasso
entre o que a literatura sobre recursos humanos prescreve e o que
os participantes do estudo percebem, efetivamente, no desempenho
de suas rotinas de trabalho. Recomenda-se uma análise detalhada
das competências necessárias ao profissional de recursos humanos
segmentando-as pela natureza (se pública ou privada) e tipo de
estrutura organizacional, investigando fatores do contexto que
podem impactar na percepção dos servidores que atuam em recursos
humanos.
PALAVRAS-CHAVE: Políticas de Recursos Humanos; Comportamento
Organizacional; Práticas de Gestão de Pessoas
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CC150 - A PERCEPÇÃO DOS ALUNOS A RESPEITO DE UM PROJETO
DE ORIENTAÇÃO DE CARREIRA DENTRO DE UMA FACULDADE
PARTICULAR
Gonçalves,R; Westarb, D. R. J.; Nascimento-Silva,M. L.;
Veriguine, N. R.;
Fameblu/Uniasselvi;
Com as transformações no mundo do trabalho, planejar uma
trajetória de carreira tem sido cada vez mais incerto. O jovem
universitário ao perceber a dificuldade de inserção profissional
muitas vezes acaba optando por trabalhar em outra área diferente
daquela que escolheu por não se sentir preparado para enfrentar
as adversidades do mercado de trabalho. Dentro do contexto da
orientação profissional e de carreira, este trabalho tem como objetivo
apresentar as percepções dos alunos a respeito de um projeto
de orientação de carreira desenvolvido dentro de uma faculdade
particular de Blumenau, SC e oferecido para jovens em fase de
conclusão de curso. O presente projeto é vinculado ao Serviço Escola
de Psicologia e oferecido a acadêmicos de 16 cursos da instituição,
tendo como objetivo oferecer subsídios que facilitem o processo de
inserção profissional deste público, através de atividades de discussão
sobre o mercado de trabalho, com carga horária de 8 horas/aula. Foi
realizada uma pesquisa descritiva, na qual se aplicou um questionário
sobre o projeto, sendo que participaram da mesma 30 sujeitos que
responderam espontaneamente ao questionário, contendo quatro
questões referentes ao objetivo do projeto, a metodologia empregada,
a avaliação do projeto e as possíveis sugestões de melhorarias. Ao
material coletado foi aplicada uma análise de conteúdo. Os resultados
indicam que o projeto tem se mostrado válido para os acadêmicos,
possibilitando um espaço de reflexão sobre o futuro profissional e
contribuindo para o planejamento profissional dos mesmos. 90% dos
sujeitos avaliaram o projeto com a nota máxima (ótimo) e 10% como a
segunda nota máxima (bom). Os alunos sugeriram algumas melhoras
para a continuação do projeto, destacando-se entre elas, o aumento
da carga horária, a disponibilidade para ofertar o projeto para todas
as fases dos cursos e a possibilidade de uma continuação do trabalho
a partir de um atendimento individual. Percebeu-se a importância
da existência de um trabalho social como este durante a graduação,
como forma de preparar o acadêmico para um o meio competitivo
e incerto que deixa o indivíduo inseguro para a prática profissional.
PALAVRAS-CHAVE: universitários; orientação de carreira; mercado de
trabalho

CC151 - ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS EM SELEÇÃO DE
PESSOAS: O ESTADO DA ARTE NO CONTEXTO BRASILEIRO
Queiroga, F.1; Santos, C. M.2;
Faculdade Senac Df;
Faculdade Senac;

1
2

A atividade de recrutamento e seleção de pessoas está entre as mais
realizadas pelos na área de Psicologia do Trabalho e das Organizações
segundo dados de uma recente pesquisa sobre o fazer do psicólogo
brasileiro (GONDIM; BASTOS; PEIXOTO, 2010). Era de se esperar que
a atividade considerada mais comum fosse a mais pesquisada pelos
estudiosos, o que permitiria uma atuação mais crítica e efetiva do
profissional. Todavia, ao buscar na literatura os resultados de tais
estudos, não é essa a realidade com a qual nos defrontamos. Desde
o trabalho realizado por Queiroga (2009) tem se observado que a
produção nacional não se dedica a avaliar a eficácia de procedimentos
adotados em processos seletivos e poucos são os estudo que
procuram dar alguma contribuição nesse sentido. Com o intuito de
ampliar essa revisão e auxiliar na problematização dessa questão, o
presente trabalho teve como objetivo fazer uma revisão do estado
da arte sobre o tema recrutamento e seleção de pessoas desde 1988,
data em que se instituiu o concurso público no Brasil. Para tanto,
foram consideradas duas bases de dados que abrigam pesquisas
nacionais e utilizadas dez palavras-chaves para rastrear as publicações.
Esse procedimento levou ao diagnóstico de centenas de trabalhos
(especialmente quando a palavra “competência” foi considerada),
mas apenas 27 foram filtrados por estarem efetivamente relacionada
ao tema em questão. No manuseio das informações levantadas,
verificou-se que o maior número de publicações origina-se de estados
da região sudeste (75%), concentra-se no campo da Administração
(59%), tem por objeto de pesquisa atividades realizadas no setor
privado (85%), e distribui-se de forma equilibrada entre apresentações
em congressos científicos ou periódicos especializados. Tal produção –
mais expressiva a partir de 2007 – quase que em sua totalidade possui
caráter descritivo e faz foco em três principais assuntos: análise de
perfil profissional, análise de instrumentos utilizados em processos de
seleção de pessoas e, reflexões sobre modelos de competências em
recrutamento e seleção. Os resultados obtidos nesse mapeamento
nos permitem inferir que as decisões sobre procedimentos de seleção
sugerem estar mais baseadas em experiência pessoal e na orientação
de manuais técnicos, do que propriamente em pesquisas que visem
testar o valor preditivo dos instrumentos e técnicas usadas nos
processos seletivos para o desempenho no trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: recrutamento e seleção; seleção de pessoas;
análise de instrumentos
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CC152 - AVALIAÇÃO DE NECESSIDADES DE TREINAMENTO - UM
ESTUDO DOS FATORES CONSIDERADOS POR ORGANIZAÇÕES
PÚBLICAS NA IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE NECESSIDADES DE
TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO
Rodrigues, CH; Meneses, PPM;

CC153 - AVALIAÇÃO DE NECESSIDADES DE TREINAMENTO DE
EMPRESÁRIOS JUNIORES BRASILEIROS
Campos, E. B. D.; Macedo, A. G. A. P. S.; Gomes, C.; Bonatti, C. L.;
Negreiros, J. L. X. M. ; Bezerra, K. L.; Silva, N. P.; Abbad, G. S.;
Universidade de Brasília;

UnB;
Este estudo apresenta uma investigação das práticas de Avaliação
de Necessidades de Treinamento (ANT) em organizações públicas
brasileiras. De acordo com a literatura, a ANT é um processo
essencial para o planejamento e desenho de ações de treinamento,
desenvolvimento e educação (TD&E), que fornece informações para
a resolução de questões não diretamente ligadas diretamente à
formação, e subsidia outros subprocessos de gestão de pessoas que
afetam aspectos relacionados à motivação dos indivíduos no contexto
do trabalho. A despeito dessa relevância, a análise de artigos mostra o
predomínio de práticas ad-hoc e pouco sistemáticas nas organizações,
bem como o predomínio de trabalhos teóricos ou relatos práticos
de experiências, não se encontrando, especialmente no contexto
nacional, trabalhos que investigassem de forma mais ampla, quais
os aspectos considerados pelas organizações no processo de
identificação e avaliação de necessidades, ainda mais no contexto de
organizações públicas que, a partir da instituição da Política Nacional
de Desenvolvimento de Pessoas, estabelecida por meio do Decreto
5.707/2006, passaram a ter que considerar o alcance dos resultados
organizacionais e a gestão por competências como norteadores do
processo de capacitação e desenvolvimento dos profissionais que
atuam em seu quadro. A partir da revisão da literatura, identificouse a importância de se considerar na ANT, fatores como análise de
contexto e do papel ocupacional, domínios de aprendizagem, fontes
de informação diversificadas, medidas de características de clientela e
níveis de análise considerados no processo de identificação e avaliação
das necessidades. Com base nesses fatores construiu-se e validou-se
teórica e estatisticamente um instrumento que possibilitou a análise
das práticas de ANT em organizações públicas. Os dados foram
coletados junto a profissionais que atuam diretamente em unidades
responsáveis pelo processo de capacitação e desenvolvimento e
indiretamente, como multiplicadores ou instrutores internos, em
organizações públicas em todo o Brasil. Além da compreensão das
práticas de ANT, a pesquisa possibilitou ainda a constituição de
grupos de comparação em função de diferenças estatisticamente
significativas e a investigação quanto à presença ou ausências de
variáveis categóricas preditoras das práticas de ANT.
PALAVRAS-CHAVE: Treinamento, desenvolvimento e educação;
Avaliação de necessidades de treinamento; Gestão de pessoas em
organizações públicas

As mudanças que passam as organizações para garantir
competitividade têm exigido profissionais em constante
desenvolvimento e que tenham suas demandas por aprendizagem
identificadas e atendidas. As Empresas Juniores (EJs) surgiram como
espaço de formação complementar dos conhecimentos aprendidos
na graduação com o intuito de melhor preparar os estudantes para
sua inserção no mercado por meio da realização de consultorias em
sua área de atuação. Entretanto, são raras pesquisas empíricas que
realizaram avaliações de necessidades de treinamento (ANT), bem
como que investigaram a capacidade de entrega de integrantes de
EJs e de suas demandas por ações de desenvolvimento. Assim, o
objetivo da pesquisa realizada foi de sanar essas lacunas por meio da
avaliação das necessidades de treinamento de empresários juniores
brasileiros. A ANT baseou-se em um mapa de competências genéricas
de empresários juniores brasileiros elaborado e validado em pesquisa
anterior. Esse mapa é composto por 67 descrições de conhecimentos,
habilidades e atitudes agrupados em 4 categorias relativas a
diferentes níveis de análise (indivíduo, equipe, macro-processos e
contexto). Essas 67 competências foram dispostas como itens em
um questionário on-line e repassado pela Confederação Nacional de
Empresas Juniores a empresários juniores de todo o país. Cada um dos
itens foi associado a duas escalas de julgamento que variavam de 0 a
10. A primeira escala se referia ao domínio do respondente quanto ao
item; a segunda se referia à importância do item para o sucesso da EJ.
Com base nos julgamentos de 121 respondentes, foi possível calcular
o valor da necessidade de treinamento para cada competência e
listá-las em ordem de prioridades. Quanto mais alta a importância e
menor o domínio, maior foi o valor da necessidade. As necessidades
encontradas tiveram valores baixos, entre 8,85 e 37,93 para um
intervalo de 0 a 100. As competências que, no geral, possuem maior
prioridade em ações educacionais são relativas a comportamentos
direcionados à consolidação da atuação da EJ, à preservação de sua
imagem institucional e à ampliação de boas relações da EJ com o
ambiente acadêmico, com o mercado e clientes, e com o MEJ; e a
comportamentos que possibilitam o desenvolvimento contínuo da EJ,
a efetividade de suas diretrizes, planejamento e projetos, e a resolução
de problemas. Esses resultados corroboram a efetividade do método
utilizado e reafirmam as EJs como espaço complementar de formação
profissional, visto que competências de maior necessidade estão
relacionados a temáticas pouco trabalhadas em sala de aula.
PALAVRAS-CHAVE: Empresa Júnior; Competências; Avaliação de
Necessidades de Treinamento
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CC154 - AVALIAÇÃO DE NECESSIDADES DE TREINAMENTO: PRÁTICA
VIGENTE EM UMA AMOSTRA DE EMPRESAS DE RIBEIRÃO PRETO/SP

CC155 - AVALIAÇÃO DE TALENTOS – DA CAPTAÇÃO À RETENÇÃO,
QUE CAMINHOS

Barense, EB; Zerbini, T;

Boazinha, I; Guerra, G; Candeias, A;

USP;

Universidade de Évora;

Ações de Treinamento, Desenvolvimento e Educação de Pessoas
(TD&E) se constituem em um instrumento essencial na formulação
de respostas ágeis e flexíveis às novas exigências e demandas
estipuladas pelo mercado, além de ter como propósito a melhoria
do desempenho do indivíduo como um todo. O primeiro subsistema
de TD&E é a Avaliação de Necessidades de Treinamento (ANT), o
qual visa identificar lacunas das competências necessárias para
um desempenho humano adequado no trabalho. Este subsistema
é dividido em três categorias de análise: individual, de tarefas e
organizacional. Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo
identificar a prática vigente relacionada às atividades de ANT em uma
amostra de empresas de Ribeirão Preto/SP e comparar os resultados
obtidos com os pressupostos teórico-metodológicos da área. A coleta
de dados consistiu na realização de entrevistas presenciais em cinco
empresas, que foram representadas pelos responsáveis pela área de
Recursos Humanos. Um roteiro de entrevista estruturado de questões
abertas foi elaborado com base na literatura especializada e utilizado
pra conduzir as entrevistas. As respostas obtidas nas entrevistas foram
analisadas nas seguintes etapas: os dados obtidos foram codificados;
as respostas foram agrupadas em categorias criadas em quantidade
e qualidade suficiente e representativa dos conceitos levantados na
entrevista; foi computada a frequência em cada categoria, sendo que
o número de respostas não é necessariamente igual ao número de
entrevistados. Os resultados mostram que há grandes discrepâncias
entre a prática vigente nas organizações e os pressupostos teóricometodológicos. A análise das entrevistas aponta para: a) inexistência
de metodologia sistemática e adequada para identificação das lacunas
de competências; b) pouco domínio e confusão de conceitos teóricos
básicos da área; c) oferecimento de treinamentos não estratégicos
apenas por serem obrigatórios para exercer a função; d) as análises
nos níveis individual, de tarefas e organizacional são realizadas
parcialmente nas organizações; e) as alternativas de ações de TD&E
não são avaliadas quantos aos conteúdos a serem ministrados. Apesar
disso, as organizações entrevistadas reconhecem a importância
desse subsistema para a empresa e para o funcionário. Dessa forma,
ressalta-se a necessidade de maiores investimentos em pesquisas
sobre ANT que visem à construção de metodologia sistemática que
integre os três níveis de análise (indivíduo, tarefas e organização),
abordem os arranjos organizacionais modernos, a interação entre
organização e stakeholders (ambiente externo) e que seja passível de
aplicação prática.

Na sociedade actual um dos valores primordiais para as organizações
é o conhecimento e a inovação. Por este motivo os detentores de
conhecimento e produtores de inovação são considerados actores
primordiais na escala de valores a nível organizacional. As pessoas
são consideradas fontes de valor, o seu potencial, o seu talento a
sua capacidade de gerar conhecimento e inovação podem marcar
definitivamente o sucesso organizacional. As pessoas são talentos que
podem diferenciar, num sentido positivo, a organização no mercado
de trabalho, sendo que estes mesmos talentos são considerados então
a sua vantagem competitiva. Deste modo, podemos então referir
que, o estudo do talento e das práticas de recrutamento, selecção e
retenção de talentos tem-se revestido de um interesse crescente na
área da psicologia do trabalho e das organizações, assumindo então
o valor de um paradigma em franco desenvolvimento. Neste estudo
partimos do pressuposto que tão importante como captar e recrutar
talentos é desenvolver os que já se encontram inseridos dentro de
cada organização. Para tal, discutiremos criticamente os factores
tanto facilitadores como inibidores à captação e retenção de talentos
por parte das organizações, abordando então o contexto português e
o contexto internacional, e apontando ainda as suas implicações para
as práticas de avaliação com vista à captação e retenção de talentos.
Uma revisão bibliográfica atenta e crítica de estudos desenvolvidos
na última década, mostram a valorização progressiva da captação e
retenção de talentos para um bom funcionamento e desenvolvimento
das organizações, gerando assim processos de grande competitividade
por parte destas para encontrar, recrutar e assegurar a permanência
destes mesmos talentos. A finalizar podemos então destacar a
importância que existe de se continuarem a caracterizar os factores
facilitadores/inibidores à captação e retenção de talentos por parte
das organizações, com o objectivo de orientar as práticas de avaliação
orientadas para a retenção de talentos.
PALAVRAS-CHAVE: Recrutamento; Talentos; Organizações

PALAVRAS-CHAVE: Treinamento, Desenvolvimento e Educação ;
Avaliação de Necessidades de Treinamento; Diagnóstico e Prognóstico
de Necessidades de Treinamento
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CC156 - AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE TUTORIZAÇÃO NO SERVIÇO
PÚBLICO
Melo, SL1; Borges, LO 2;

CC157 - COMPETÊNCIAS NO TRABALHO: UM ESTUDO DE REVISÃO
Morais, F. A.; Brantes, C. A. A.;
UFBA;

UFRN;
2
UFMG;
1

A tutorização pode ser definida como um processo relacional intensivo
e contínuo, em que uma pessoa mais experiente na organização – o
tutor – oferece suporte psicossocial, estimula o desenvolvimento da
carreira profissional e possibilita ao ingressante – o tutorando – a
aprendizagem no desempenho do cargo. Um programa de tutorização
foi implantado no Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Rio Grande do Norte como tática de socialização organizacional para
os servidores em estágio probatório. Surgiu, então, a necessidade de
avaliar o processo, no sentido de assegurar a eficácia do resultado da
socialização. Realizaram-se as intervenções práticas de implantação
do programa e, ao mesmo tempo, foram aplicadas as avaliações
de processo, caracterizando uma pesquisa-ação. Participaram
do estudo os servidores recém-admitidos como tutorandos e os
servidores veteranos selecionados como tutores. Para avaliar o
desenvolvimento do programa, foram utilizadas como estratégias
de pesquisa: a observação participante, a aplicação de questionário
aberto, a técnica de discussão grupal e a análise documental. Entre
os resultados desse objetivo, pode-se mencionar a identificação de
aspectos contextuais intra e extraorganizacionais que contribuiram
para a adoção da estratégia de tutorização pela instituição; das
razões para a formação das díades tutor-tutorando e das expectativas
sobre o papel do tutor; de facilitadores e proteladores da relação
entre ambos; os limites e as possibilidades de aperfeiçoamento do
programa. Para avaliar a efetividade dos instrumentos de registro da
tutorização, foi realizada a análise de conteúdo categórica por meio
do programa QDAMiner, que permitiu descrever de forma sintética
padrões de desempenho a partir das idéias e opiniões de tutores e
tutorandos; levantar as falhas do planejamento e da avaliação de
ações, observando o detalhamento das atividades nos formulários
plano de trabalho e ficha de acompanhamento; e aperfeiçoar tais
instrumentos de registro, introduzindo novos elementos aos seus itens
e favorecendo o seu preenchimento de forma mais objetiva e clara.
Algumas sugestões ao programa foram ofertadas a partir de limites
identificados pelas avaliações: sistematização de procedimentos para
a substituição do tutor; formação de uma equipe de supervisores e/
ou de facilitadores; coordenação do programa por servidor estável;
esclarecimento sobre o papel e incentivo à participação dos gestores
no planejamento e avaliação das atividades do tutorando; explicação
sobre a diferenciação e a complementaridade de papéis entre os
envolvidos. Concluiu-se que a avaliação de processo contribuiu para a
eficácia da socialização dos novos servidores da EMATER-RN por meio
do diagnóstico e do aperfeiçoamento da tutorização.

O construto competências no trabalho se apresenta como tema
importante de estudo na atualidade, tendo se destacado a partir da
década de 1990, tanto na produção acadêmica quanto nas práticas de
gestão. A competência de trabalho pode ser apresentada como um
conjunto de características ou requisitos – conhecimentos, habilidades
e atitudes – que de modo articulado são usados em um contexto
específico de trabalho a fim de produzir resultados e/ou resolver
problemas As correntes teóricas, no entanto, definem competências
de modo distinto e sua aplicação tem sido considerada relativamente
complexa. O objetivo deste estudo foi revisar a produção científica
nacional entre os anos de 2005 a 2010 sobre competências no trabalho
para melhor compreender como este construto tem sido abordado e
investigado no Brasil. Fez-se um levantamento bibliográfico no Scielo e
no Pepsic através do termo “competências”. Inicialmente, 252 artigos
foram encontrados e submetidos aos critérios: ano de publicação (de
2005 a 2010), o termo competência referindo-se à área de trabalho
e gestão e o periódico pertencendo às áreas de administração ou
psicologia. Restaram 29 artigos, que foram utilizados nesta pesquisa.
As informações extraídas dos artigos foram: formação dos autores,
ano de publicação, centralidade da temática e sua relação com demais
variáveis, abordagem e metodologia adotada. As descritivas desses
dados foram extraídas e os conceitos comparados. Os resultados
indicaram um crescente interesse sobre o tema, com destaque a partir
de 2007 quando a publicação duplica. A área da administração revelase mais aberta à publicação deste construto e sua relação com outros
conceitos como aprendizagem, treinamento, desenvolvimento e
desempenho evidenciam a pluralidade de investigação. As produções
foram categorizadas em duas categorias gerais: tipos de competências
– competências individuais, gerenciais, organizacionais - e conceito de
competência, havendo um predomínio das competências individuais
cuja principal finalidade era identificar competências profissionais
para ocupações específicas. Quanto à abordagem metodológica
adotada, a qualitativa obteve destaque com uso recorrente de
questionários e entrevistas. É possível apontar novas possibilidades
de investigação ao indicar lacunas como a discussão de metodologia
de identificação de competências e a demanda de se integrar os
diferentes subtemas. Também há indícios de avanço nos estudos das
competências nos últimos anos, cuja investigação avançou da etapa
de identificação das competências para a de desenvolvimento delas.
PALAVRAS-CHAVE: competências ; trabalho; psicologia organizacional

PALAVRAS-CHAVE: tutorização; pesquisação; extensão rural pública
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CC158 - CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTO DE PROSPECÇÃO DE
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO (TI) EM ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO DE NATAL
(RN)
Falcão, J. T. R.;

CC159 - CRENÇAS DE SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS
EM RELAÇÃO A IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS POR
COMPETÊNCIAS
Nicolazzi, E. M. S1; Silva, N.2;
SENAC/SC;
UFSC;

1

Universidade Federal do Rio Grande do Norte;

2

Introdução: Esta pesquisa fez parte do Projeto Metrópole Digital
(MD), decorrente de convênio celebrado em 2009 entre o Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação e a Universidade Federal do
Rio Grande do Norte. O projeto MD busca capacitar jovens que
concluíram o ensino fundamental e apresentam habilidades em
TI, buscando reduzir a carência profissional na área e oferecer
oportunidade de inclusão social através da inclusão digital. Ao buscar
instrumento de prospecção para a identificação desse grupo de
participantes, constatou-se a inexistência de instrumento voltado
para o construto e população em questão. De tal constatação surgiu
a motivação para a construção de instrumento de prospecção
adequado aos objetivos em tela. Objetivos: Propor instrumento de
prospecção que permita a seleção de participantes para formação
na área de Tecnologia da Informação (curso técnico de programadorjunior), em regime de capacitação técnica pára-escolar. Método:
Esta pesquisa abarcou seis etapas: Levantamento do estado da arte
acerca de competências e habilidades na área de TI; Decomposição
de tais competências em matrizes independentes; Estabelecimento
de descritores conducentes a itens de questionário; Aplicação do
questionário ao grupo de inscritos no processo de seleção do Projeto
MD-2010 (5758 candidatos); Seleção do grupo de que participaram
da formação (1200 selecionados); Análise dos dados obtidos para
avaliação do instrumento. Resultados: Foi construído instrumento
com 30 itens, abarcando cinco matrizes de competências e habilidades
para a avaliação do construto em estudo. Cada matriz abarcou
habilidades com respectivos descritores, conducentes às questões do
instrumento. A curva de desempenho dos candidatos atingiu perfil de
normalidade, o que evidencia boa distribuição do grau de dificuldade
das questões. Os escores médios de cada matriz apresentaram
coeficientes de correlação altos com os escores globais (rP>0,7
p<0,05), e coeficientes de correlação baixos (rP≤0,4) quando foram
correlacionados escores médios entre as matrizes, o que evidencia a
especificidade das mesmas. Discussão: Foi constatada boa estrutura
psicométrica do instrumento, mas a análise crítica da sua efetividade
de construto só poderá ser confirmada a partir do seguimento de tais
alunos selecionados nas disciplinas e atividades do curso, bem como
em suas trajetórias acadêmico-profissionais posteriores. Conclusão:
Os dados obtidos indicam robustez psicométrica do instrumento,
bem como acerca de base empírica para a divisão geral do construto
medido nas cinco matrizes de competências e habilidades propostas.
Tais resultados têm especial interesse, em virtude da inexistência, no
Brasil, deste tipo de instrumento.

No contexto atual as mudanças organizacionais estão
constantemente ocorrendo e resultam em exigências de mudanças
de comportamentos e nos padrões de trabalho. A implementação da
gestão de pessoas por competências supõe mudanças nos modos de
gerir pessoas. O que também depende do que as pessoas pensam,
sentem e, sobretudo como agem no contexto organizacional. Uma
das formas de manifestação da cognição humana é por meio de
crenças, isto é, convicções e verdades absolutas que os indivíduos
possuem sobre aspectos da realidade a sua volta. A descoberta e os
significados conferidos as crenças, também expressas em certezas
conscientes sobre prós (positividade) e contras (medos) a respeito da
proposição de um modelo de gestão de pessoas por competências
pode fornecer repertório à construção de ações, cujas consequências
possam eliminar ou dirimir resistências. Considerando a importância
disto, o objetivo deste trabalho foi o de identificar as crenças de
servidores técnico-administrativos de uma universidade pública em
relação à implementação da gestão de pessoas por competências. A
pesquisa foi realizada em uma organização federal de ensino superior
de Santa Catarina por meio de 16 servidores técnico-administrativos
educacionais que participaram do curso de sensibilização para a
adoção do novo modelo de gestão de pessoas, intitulado de “Gestão
por Competências nas Organizações de Trabalho: uma introdução”. O
instrumento de coleta utilizado foi entrevista semi-estruturada. Para
a análise dos dados, todas as entrevistas foram analisadas, e seus
principais trechos foram agrupados em categorias temáticas, criadas
com base nas respostas dos pesquisados. Por meio dos principais
resultados foi possível demonstrar que os participantes apresentam
crenças positivas em relação à implementação da gestão de pessoas
por competências e que essas crenças foram construídas a partir de
informações repassadas por autoridades que são referências para
os sujeitos pesquisados, como por exemplo, os professores que
conduziram capacitações de sensibilização para a implementação
do novo modelo de gestão, e por documentos derivados dessas
autoridades, como por exemplo, o decreto 5.707 que Institui a Política
e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração
pública federal, derivado do Governo Federal. Além disso, meio de
capacitação, valorização das pessoas, aumento de competitividade,
possibilidade de resistências e melhoria do desempenho e dos
serviços oferecidos, foram as principais crenças relacionadas à Gestão
de Pessoas por Competências. Os resultados também demonstraram
a importância da etapa de sensibilização como meio para a construção
de crenças positivas em relação a proposta de mudança.

PALAVRAS-CHAVE: Prospecção de competências; Tecnologia da
Informação; Inclusão digital
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CC160 - DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E GESTÃO POR
COMPETÊNCIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CC161 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE MÉDICOS
E ESTUDANTES DE MEDICINA ATRAVÉS DO USO DO PORTEFÓLIO

Brantes, CAA; Gondim, SMG;

Alves, M.; Pimenta, A.C.; Neves, C.; Candeias, A.;

UFBA;

Universidade de Évora;

A partir da década de 1990 tornam-se mais visíveis os esforços no
sentido de mudar o perfil da gestão pública no Brasil. Uma ação
mais efetiva nesta direção foi a publicação do decreto 5.707/2006,
que estabelece a política e as diretrizes para o desenvolvimento
de pessoal da administração pública federal com base em
competências. Competência pode ser definida como a mobilização
de conhecimentos, habilidades e atitudes em contextos específicos,
que resulta em um padrão de desempenho pessoal qualificado para o
trabalho. Embora a administração pública esteja envidando esforços
para ajustar a gestão de pessoas às exigências do referido decreto,
são inúmeros os desafios para sua implementação. O objetivo deste
estudo foi o de analisar as mudanças nas políticas e nos processos
de desenvolvimento de pessoas em órgãos do poder público após
a publicação do decreto 5.707/2006. A abordagem metodológica
adotada foi quantitativa de corte transversal. O instrumento usado
para a coleta de dados foi um questionário eletrônico com 17
questões para que o participante respondesse comparando as ações
de desenvolvimento de pessoas antes e depois do decreto. A escala
de resposta variava de 1 (nada) a 4 (totalmente). Os participantes
foram os profissionais da área de Recursos Humanos das instituições
públicas. Até o momento 35 instituições participaram, representadas
em autarquias (45,7%) e ministérios (34,3%), no Distrito Federal
(45,9%). Apresentaremos alguns resultados parciais. As competências
no âmbito da administração pública ainda estão pouco definidas, tanto
as individuais como as organizacionais. Este resultado provavelmente
ajude a explicar o fato de o Plano Anual de Capacitação estar mais
baseado em metas institucionais do que nas competências. A busca
por instituições públicas parceiras para a realização de treinamentos
aumentou após o decreto, principalmente pelas Escolas de Governo,
o que sugere uma preocupação em executar políticas de capacitação
congruentes com o perfil de competências do serviço público.
Aumentou a preocupação com a avaliação dos treinamentos, embora
ainda predominem as avaliações de reação. Há indícios, no entanto, de
crescimento das avaliações de impacto de treinamento. Apesar de a
amostra ser pequena e a heterogeneidade da administração difícil de
ser abarcada, pode-se concluir provisoriamente que houve mudanças
após o decreto, mas as instituições ainda estão se estruturando para
atender à normalização.

A introdução do Portefólio na educação médica surge de uma
necessidade de aplicar uma solução à sua prática diária. O Portefólio é
aqui entendido como um (novo) instrumento de formação e avaliação
de competências, que recorrendo à prática reflexiva, vai favorecer
o desenvolvimento e o crescimento tanto a nível pessoal como
profissional, dos seus utilizadores. Neste trabalho discutimos o lugar
do Portefólio enquanto uma metodologia de avaliação e promoção
de competências em profissionais da área da medicina, procurando
responder à questão “Como pode ser promovido o desenvolvimento
(pessoal e profissional) de profissionais de medicina através do uso do
Portefólio?”. Para tal, partindo de uma revisão exaustiva do estado da
arte, discutimos diferentes concepções de estrutura de um Portefólio,
os seus componentes e os factores imprescindíveis à promoção do
sucesso e ao desenvolvimento de competências, introduzindo um
novo e mais adaptado meio de elaboração do portefólio, contrariando
o formato de papel. Como tal, e para finalizar destacamos, o uso dos
portefólios electrónicos (e-portefólio), uma vez que este possibilita
a revisão e reflexão da informação, assim como a integração dos
conteúdos mais relevantes. Permite, ainda, reunir uma maior
quantidade de informação e ter um acesso mais rápido a esta, via
sistema informático, o que se encontra facilitado, uma vez que a nossa
sociedade caminha num sentido mais informatizado e globalizado.
Visto que o Portefólio é considerado uma forma de avaliação mais
justa e mais flexível, perante os seus utilizadores, é importante a
promoção das potencialidades deste instrumento nas mais diversas
áreas. Conclui-se, então, que esta é uma ferramenta com inúmeras
potencialidades, das quais se destacam, a reflexão contínua sobre
a prática (articulando os conhecimentos teóricos e intervindo
no processo de trabalho permitindo a criação de um sistema de
orientação), que deve acompanhar a prática profissional dos médicos,
devendo por isso, ser implementado o mais precocemente possível,
fomentando o desenvolvimento contínuo de competências e uma
maior adaptação ao processo de avaliação.
PALAVRAS-CHAVE: Portefólio; Desenvolvimento/Formação;
Estudantes de Medicina/Médicos
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CC162 - EDUCAÇÃO COMO PRÁTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL:
ESTUDO DA TRAJETÓRIA DE UMA EMPRESA DO SETOR ELÉTRICO
Lima, STP; Andrade, EP;

Picchi, T. C.;

UFF;
O presente trabalho é oriundo de dissertação de mestrado e tem
como objetivo, a partir de estudo de caso em empresa do setor
de distribuição de energia, produzir generalizações acerca de
modos e formas de buscar o alinhamento entre três dimensões
estrategicamente relevantes para a organização, mas que nem sempre
têm sido tratadas de forma sistêmica. São elas: (i) ações ligadas à
responsabilidade social corporativa; (ii) a adoção de instrumentos
da gestão do conhecimento e (iii) a identificação e demarcação das
atividades-fim da organização. O trabalho adota como estratégia de
pesquisa o estudo de caso, feito em uma empresa de distribuição de
energia que atua no Estado do Rio de Janeiro, tomando como eixo a
criação de um curso de capacitação – Tecnólogo em Transmissão e
Distribuição de Energia, realizado a partir de convênio entre a empresa
e uma Universidade. Fundamentalmente, se pretende investigar
como uma empresa do setor elétrico pode ou deve se estruturar para
alinhar as ferramentas/estratégias acima referidas de forma a permitir
que as práticas de responsabilidade social sejam adotadas a partir da
sua própria dinâmica de desenvolvimento e não apenas em resposta
a exigências exógenas. Os conceitos de gestão do conhecimento e
responsabilidade social, por serem relativamente recentes no universo
das questões organizacionais, têm sido, cada um por seu lado, mas
nem sempre conjuntamente, objeto das mais variadas especulações e
experimentações tanto no campo acadêmico quanto no empresarial.
A resposta às questões enunciadas traz contribuições para o debate
atual acerca da convergência de diferentes abordagens gerenciais,
às voltas com enorme proliferação de ferramentas, metodologias
e sistemas de gestão, muitas vezes marcados por uma forte dose
de “modismos”. Pode-se concluir que existe uma convergência de
conceitos e objetivos, onde o aspecto social não necessariamente
possui caráter contestador. As empresas passam a tratar o tema
de forma mais natural, como alternativa inclusive para minimizar
os empecilhos no que se refere ao desenvolvimento econômico e
ainda na lógica de produção de bens e consumo. Portanto, é razoável
supor que a responsabilidade social, vista como uma ação social, é
mais eficaz para a sustentabilidade do negócio do que ações focadas
no cumprimento das obrigações sociais. O curso superior citado na
pesquisa, que é ilustrado no Estudo de Caso, mostra que a ação de
educação formal tem um viés forte de responsabilidade social, eleva
a empregabilidade dos participantes e a possibilidade de inclusão
social.
PALAVRAS-CHAVE: Conhecimento; Educação Formal; Responsabilidade
Social
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CC163 - EFEITO DA INTEGRAÇÃO ENTRE TD&E E OUTROS PROCESSOS
DE GESTÃO DE PESSOAS NOS RESULTADOS DE TREINAMENTO NOS
NIVEIS INDIVIDUAL E ORGANIZACIONAL

Câmara dos Deputados;
As organizações buscam se transformar para se ajustar às mudanças
cada vez mais constantes no contexto em que se inserem. A Educação
Corporativa tem o papel de suprir as competências no nível individual
para dar base às mudanças necessárias no nível organizacional,
mas precisa estar integrada com outros aspectos da dinâmica
organizacional, especialmente outros sistemas de Gestão de Pessoas.
O estudo dos resultados de treinamento no nível da organização é uma
área em desenvolvimento. O presente trabalho teve como objetivo
investigar como a integração de TD&E com outros subsistemas de
gestão de pessoas interfere nos resultados das ações educacionais
nos níveis individual (Impacto de Treinamento no Trabalho) e da
organização (Percepção de Mudança Organizacional atribuída à Ação
Educacional). As novas medidas criadas para este estudo passaram
pelas etapas de validação por juízes, semântica e estatística. A coleta
de dados ocorreu em uma empresa do setor elétrico, com amostra
de 321 treinandos, seis meses após participarem de uma ação
educacional. O instrumento de Percepção de Mudança Atribuída à
Ação Educacional apresentou dois fatores (Mudança Incremental, α
= 0,87 e Mudança Radical, α = 0,96), explicando 57% da variância.
A adaptação da medida Percepção de Mudança Organizacional,
utilizada para caracterizar o contexto de mudanças da organização,
também encontrou dois fatores (Mudança Incremental, α = 0,88,
e Mudança Radical, α = 0,96), com 56% de variância explicada. A
medida de Ajuste entre Educação Corporativa e outros Subsistemas
de Gestão de Pessoas – Ajuste EC – GP obteve uma estrutura bifatorial
(Seleção e Movimentação Interna e Remuneração,
α = 0,96, e Sistema de Carreira, Comunicação Interna e Avaliação de
Desempenho,
α = 0,95), ambos explicando 67% da variância. Quanto à relação entre
resultados de treinamento, encontrou-se que Ajuste EC – GP contribui
moderadamente para o Impacto do Treinamento no Trabalho (R²
= 0,14) e Percepção de Mudança Incremental atribuída à Ação
Educacional (R² = 0,17) e tem um efeito considerável em relação à
atribuição de Mudança Radical (R² = 0,26). São limitações do trabalho
a aplicação em uma única empresa e a simultaneidade de aplicação
dos instrumentos de resultados individuais e organizacionais. O
estudo contribui para a área ao indicar a possibilidade de predição de
resultados de treinamento por variáveis de contexto distais e levantar
a questão de TD&E não apenas com a Estratégia Organizacional –
como prega a literatura das Universidades Corporativas, mas também
com o sistema de Gestão de Pessoas como um todo.
PALAVRAS-CHAVE: mudança organizacional; avaliação de treinamento;
integração de gestão de pessoas
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CC164 - EL ACOSO UNIVERSITARIO Y SU AFECTACIÓN EN EL
AUTOESTIMA

CC165 - ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE MAPA DE COMPETÊNCIAS
DOS EMPRESÁRIOS JUNIORES BRASILEIROS

ME; MF; MC; AS;

Campos, E. B. D.1; Macedo, A. G. A. P. S.2; Ferreira, C. Z.2; Gomes, C.1;
Bonatti, C. L.2; Negreiros, J. L. X. M.2; Bezerra, K. L.2; Silva, N. P.2;
Abbad, G. S.2;

UAEMex;
Resumen :El presente trabajo tuvo como objetivo estudiar los tipos
de acoso (bullying) en los estudiantes universitarios de la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEMex). El acoso escolar o bullying
proviene de una adaptación o modificación del acoso moral laboral
al acoso moral en el ámbito escolar; dichos comportamientos tienen
mucho en común, debido a que ambas son manifestaciones de
violencia psicológica a través del acoso grupal, entre ambas existe
una diferencia que es el lugar donde tiene lugar una en el área
laboral y la otra en el espacio escolar, la edad de los participantes
y un mayor uso de las agresiones físicas como es el caso del acoso
universitario. La violencia psicológica provoca el desequilibrio y la
inestabilidad psíquica en este caso de los estudiantes universitarios,
por lo tanto la víctima sufre trastornos psicosomáticos; éste término
lo a uñó Dan Olweus psicólogo de la Universidad de Bergen (Noruega)
en los años 70’s. La definición más extendida de acoso escolar es
“conjunto de conductas de maltrato, por lo general intencionado y
perjudicial de uno o varios alumnos sobre otro(s) generalmente más
débiles (en número, edad, fuerza física o en resistencia psicológica)
a los que convierten en víctimas y los cuales no pueden defenderse
por sí mismos de manera eficaz. Material y métodos. Se realizó el
instrumento para la recolección de datos y se encuestó a los alumnos
de la UAEMex del primero, tercer, quinto, séptimo y noveno semestre
de la licenciatura, identificando el tipo de bullying presente así
como el grupo de agresores, víctimas, víctima-agresor y neutros.
Resultados. El grupo de agresores tuvo asociación con las escalas de
ansiedad, síntomas somáticos, oposicionismo y de conducta. En el
grupo de víctimas las asociaciones encontradas fueron los problemas
de ansiedad. Estas diferencias fueron significativas frente al grupo de
neutros. Conclusión. El acoso escolar (bullying) se asocia con el estrés
crónico propio de la licenciatura de la UAEMex.
PALAVRAS-CHAVE: estudiante universitario; bullying; autoestima

UnB;
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Empresas Júniores (EJs) são organizações formadas exclusivamente
por estudantes de graduação de Instituições de Ensino Superior
que oferecem serviços ou produtos para a sociedade em sua área
de atuação. Sua finalidade é ser um complemento à formação
profissional dos estudantes. Essas organizações estão conquistando
papel de destaque no mercado brasileiro por atender micro e
pequenas empresas que demandam constantemente consultoria
a preços acessíveis. Entretanto, muitas dessas EJs não possuem um
sistema de gestão baseado em competências capaz de subsidiar os
diversos sub-sistemas de gestão de pessoas e de direcionar quanto
ao desenvolvimento das competências de seus integrantes. A fim
de contribuir no primeiro passo para sanar essa debilidade, este
estudo teve o objetivo de elaborar e validar um mapa descrevendo
as competências genéricas dos empresários juniores brasileiros,
entendendo competências genéricas no nível individual como
combinações de conhecimentos, habilidades e atitudes (CHAs)
expressas no desempenho profissional, mas não relativas a área de
atuação específicas das EJs. Para sua elaboração foi feito uma análise
documental de material divulgado pelo Movimento Empresa Júnior,
e realizadas 6 entrevistas coletivas com 35 empresários juniores de
12 cursos de graduação da Universidade de Brasília, ocupantes de
cargos e de tempo variados de atuação na EJ. O roteiro utilizado
nesta última etapa incluía questionamentos sobre incidentes críticos
e competências a serem desenvolvidas para que as EJs alcancem
sucesso. O material coletado foi tratado de forma a descrever CHAs
que caracterizassem desempenhos como excelentes e, em seguida,
passaram por análise categorial temática. Para a validação por juízes,
o mapa elaborado foi avaliado por 9 juízes que consideraram sua
pertinência prática, a clareza da linguagem e sua classificação dentro
de categorias propostas. A partir das críticas realizadas pelos juízes,
foi realizada uma redução e ajuste nas descrições das competências e
a reformulação das categorias. Novamente o mapa foi apresentado a
outros 3 juízes que validaram a nova proposta de categorização. Ao final,
foram descritas 67 competências dispostas em 4 categorias relativas
a diferentes níveis de análise: indivíduo (com 21 competências),
equipe (10), macro-processos (24) e contexto (12). Observou-se que
a maioria das competências trata de atitudes ou habilidades pouco
desenvolvidas em sala de aula, reafirmando a capacidade formadora
dessas organizações. O mapa elaborado serve como guia para que EJs
de todo o país adotem o conceito de competências como ferramenta
de gestão para garantir maior competitividade no mercado e como
referencial para o desenvolvimento profissional de seus integrantes.
PALAVRAS-CHAVE: Empresa Júnior; Competências; Gestão de Pessoas
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CC166 - EMPRESAS JUNIORES: PRESCRIÇÕES PARA UM CONTEXTO
DE FORMAÇÃO

CC167 - ESTRESSE PREDIZ DESEMPENHO EM CANDIDATOS DE
PROCESSO SELETIVO?

Campos, E. B. D.1; Macedo, A. G. A. P. S.2; Ferreira, C. Z.2; Gomes,C.1;
Bonatti, C. L.2; Negreiros, J. L. X. M.2; Bezerra, K. L. 2; Silva, N. P.2;
Abbad, G. S2;

Fonseca, N. G; Pérez-Nebra, A. R;
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A maioria das pessoas passou ou passará por um processo seletivo
ou avaliativo em algum momento da vida. Esse processo pode ter
diversas exigências, importâncias e consequências de diferentes
intensidades na vida de cada um. O estresse é uma das variáveis
que se associa ao mau desempenho. Este trabalho objetiva testar
esta relação. Dentro de uma abordagem cognitivo-comportamental
estresse pode ser definido como uma reação do organismo, com
componentes físicos e/ou psicológicos, causada pelas alterações
psicofisiológicas que ocorrem quando a pessoa se confronta com
uma situação que, de um modo ou de outro, a irrite, amedronte,
excite, ou confunda, ou mesmo que a faça imensamente feliz. Em
linguagem coloquial pode-se dizer que a pessoa estava "nervosa" no
momento da seleção. A opção feita neste estudo foi delineamento
quase-experimental com dois grupos. Os grupos foram de alto e
baixo estresse. Esse foi induzido por uma vaga mais atrativa (alto
estresse) e outra vaga menos atrativa (baixo estresse). Foram 70
candidatos à vaga de emprego, sendo 32 participantes de vaga menos
atrativa e 38 participantes de vaga mais atrativa. Ambas vagas com
os mesmos pré-requisitos. Foram candidatos de ambos os sexos,
acima de 18 anos e que estavam em processo seletivo. Utilizou-se
como instrumentos: uma prova de conhecimentos gerais e o ISSL. A
vaga apresentou relação marginal com aumento de estresse (F= 3,55;
p=0,06). Os resultados isolados aprontaram que o estresse é um bom
preditor de mau desempenho na prova de conhecimentos gerais (R²=
0,11; p= 0,01). Os sintomas que predizem são: tensão muscular (β=
-0,59), aperto na mandíbula (β= -0,44), mãos e pés frios (β= -0,32),
hipertensão repentina e passageira (β= 0,21) e respiração ofegante
(β= 0,23). Os três primeiros sintomas pioram a nota do candidato e os
últimos dois tendem a melhorá-la. Logo, se a nota do candidato está
ruim, não se deve apenas ao contexto de prova, uma vez que o nível
de estresse que o candidato já chega parece influenciar mais do que
o próprio contexto.

1
2

Empresas júniores (EJs) são associações geridas por alunos de
graduação em sua área de atuação. Essas organizações estão crescendo
em número, complexidade e variedade de serviço, conquistando
papel de destaque no mercado brasileiro e sendo reconhecidas por
ser um ambiente de integração com o mundo do trabalho e um
espaço de ampla formação. Em pesquisa anterior, foi identificado que
as EJs possibilitam aos seus integrantes as seguintes oportunidades:
desenvolvimento de competências; desenvolvimento da capacidade
empreendedora; uma formação diferenciada voltada para a
realidade do mercado; ampliação de sua rede de relacionamento;
aumento da empregabilidade; amadurecimento profissional;
desenvolvimento do senso de responsabilidade e comprometimento;
e desenvolvimento da liderança. Com base nesses achados, esta
pesquisa teve o objetivo de especificar e prescrever ações que
viabilizem a superação de restrições situacionais para que todas essas
oportunidades sejam ofertadas em sua totalidade. Para tanto, foram
realizadas 22 entrevistas semi-estruturadas com profissionais que já
integraram EJs, professores orientadores de EJs e profissionais que
fomentam o desenvolvimento dessas organizações. Os participantes
foram escolhidos e convidados a participar da pesquisa a partir de
indicações dos próprios participantes. Doze perguntas foram feitas
das quais três foram utilizadas para atingir o objetivo deste estudo.
As informações coletadas foram analisadas e categorias com núcleos
de sentido comum foram elaboradas. As prescrições apontadas
como necessárias para a superação das restrições situacionais deste
contexto envolvem: unificação da identidade Movimento Empresas
Juniores (MEJ) por meio da definição de suas prerrogativas e diretrizes;
ações de consolidação e divulgação da marca “MEJ”; inibição de
perdas e rupturas geradas na troca das gestões com a rotatividade
dos membros; formalização do vínculo de apoio, incentivo e
reconhecimento das IES e departamentos de ensino quanto ao MEJ
e sua capacidade formadora, bem como formalização do vínculo dos
professores com as EJs; revisão da estrutura organizacional e produtiva
da EJs de modo a buscar maior efetividade de suas práticas; expansão
de sua infra-estrutura; realização de pesquisas científicas como
serviço de consultoria; e a composição de equipes multidisciplinares
com membros de diferentes EJs para a realização de projetos. Esperase que os aspectos identificados e relatados contribuam para o
fortalecimento do MEJ, fomentem debates quanto a suas políticas
e perspectivas futuras e promova uma discussão mais ampla sobre
ações de capacitação e de experiências profissionalizantes ainda na
graduação.
PALAVRAS-CHAVE: Empresa
oportunidades institucionais
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CC168 - ESTUDO SOBRE LIDERANÇA APLICADO A EMPRESAS
JUNIORES

CC169 - EVIDÊNCIAS DE VALIDAÇÃO DA ESCALA DE ATITUDES SOBRE
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Oliveira, C.; Drummond, VS; Castro, E.; Souza, ACB;

Guimarães, V. F.;

UFRJ;

UnB;

Este trabalho discute resultados da terceira fase de um conjunto de
pesquisas realizadas pelo Núcleo Trabalho e Contemporaneidade do
Instituto de Psicologia da UFRJ. 03 Empresas Juniores (EJ) da UFRJ
participaram desta etapa, que buscou investigar práticas de Gestores, a
luz do referencial teórico utilizado, em relação à Liderança, Confiança,
Capital Social e Valores no Trabalho. Sua motivação partiu dos achados
obtidos em etapas anteriores da pesquisa, que indicavam dificuldades
na percepção de Gestores como Líderes, por seus Colaboradores, em
Empresas Seniores investigadas e, por outro lado, na percepção de
EJs como um ambiente propício a criação de condições favoráveis
ao desenvolvimento de boas práticas profissionais e, em especial,
em relação ao relacionamento entre Gestores e seus Colaboradores.
Nesse cenário diferenciado, tido como “berçário” para os futuros
colaboradores e gestores organizacionais, objetivou-se, através
da utilização da pesquisa-ação como balizamento metodológico,
contribuir para desenvolvimento organizacional nas EJs, reforçando
a articulação teoria-prática na formação profissional. Os constructos
da Liderança, Confiança, Capital Social Organizacional e Valores
no Trabalho foram articulados em um modelo teórico orientador.
A Liderança é entendida como uma representação que ocorre na
mente do Colaborador, Confiança, vista como uma expectativa em
relação ao comportamento favorável do “outro”, caso se necessite,
Capital Social Organizacional, entendido como características das
relações sociais dentro de organizações, em termos de orientação a
objetivos coletivos e níveis de confiança compartilhados, que criam
condições de ganhos mútuos no contexto organizacional, enquanto
Valores no Trabalho são compreendidos como padrões internalizados
que servem como critérios para orientar ações, escolhas, justificar
e estabelecer comparações, atitudes e o comportamento social. A
metodologia é quantitativa e qualitativa, baseada na pesquisa-ação
lewiniana. A etapa de devolução é valorizada como um momento de
enriquecimento mútuo, trocas e desenvolvimento. Os instrumentos
utilizados: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, Questionário
sobre Dados Demográficos, Inventário de Percepções sobre Práticas
de Gestores e sobre Resultados dos Colaboradores e Questionário de
Valores no Trabalho. A participação é voluntária e anônima. Resultados
obtidos demonstraram os Gestores atuam no estabelecimento de
climas de confiança, promovendo o capital social, sendo vistos como
Líderes, por seus Colaboradores. Os resultados foram apresentados
em reuniões de devolução com discussão acerca dos desafios futuros
advindos cenários mais hostis de atuação profissional e formas
de resposta, realçando o papel da pesquisa-ação na promoção
da construção conjunta de conhecimentos - formal (acadêmico)
e informal (percepções do campo sobre sua própria realidade) –
buscando mudanças sociais duráveis.

As atitudes dos aprendizes sobre Educação a Distância têm
despertado muita atenção dos pesquisadores nos últimos anos,
devido à crescente adoção da EaD em treinamentos corporativos.
Estudiosos preocupados com o efeito das atitudes dos aprendizes na
aquisição de novos conceitos e competências construíram e validaram
uma escala para avaliar este constructo com segurança psicométrica.
O objetivo deste trabalho foi revalidar a “Escala de atitudes sobre
curso a distância” elaborada em 2010 por pesquisadores do grupo
de pesquisa IMPACTO, composto por professores e alunos do
Instituto de Psicologia da UnB. A estrutura inicial do instrumento foi
mantida. O conjunto dos 11 itens foi aplicado a 544 bancários de uma
instituição financeira no ano de 2011. A análise da matriz de dados
decorrente de uma amostra de 544 casos válidos indicou adequadas
correlações (acima de 0,5) entre as variáveis. Os valores do KMO igual
0,93 e do teste de esfericidade p≤ 0,0001 indicaram que a matriz
de dados era fatorável. A análise dos componentes principais, com
tratamento listwise para os casos omissos, apresentou uma estrutura
empírica unifatorial com valor próprio de 6,49, com cargas fatoriais
≥ 0,78, e que explicavam 72,1% da variância total das respostas
dos participantes aos itens do questionário. A análise do gráfico de
sedimentação (screeplot) confirmou a existência de um fator. Desta
forma, este trabalho possibilitou revalidar uma escala brasileira sobre
as atitudes dos aprendizes sobre educação a distância, fidedigno para
pesquisas e diagnósticos na área de Treinamento, Desenvolvimento e
Educação. Esta pesquisa foi realizada com o apoio do CNPq, provedora
de uma bolsa de Apoio Técnico e outra de Iniciação Cientifica a duas
integrantes do grupo de pesquisa IMPACTO e participantes deste
estudo.
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CC170 - INCIDÊNCIA DOS FATORES MOTIVACIONAIS DE DESENHO DO
TRABALHO NO DESEMPENHO TRABALHISTA INDIVIDUAL
Ramírez Vielma, RG1; Fernández Ríos, M1; Polo Vargas, JD2;
Universidad Autónoma de Madrid;
2
Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia);
1

As formas em que se estrutura e se organiza a atividade trabalhista,
(e.g., postos, tarefas, papéis) processo mais conhecido como desenho
do trabalho, sempre foi um tema de especial interesse por seu
alto impacto sobre diversos resultados a nível individual, grupal e
organizacional (Fried & Ferris, 1987; Humphrey et al., 2007). Dita
relevância incentivou a investigação tanto no que diz respeito à
identificação de novas pautas ou princípios de organização do trabalho
(Fernández Ríos et al., 2008) como ao estudo do relacionamento
com outras feições da vida trabalhista, entre eles o desempenho
trabalhista individual. No entanto, o estudo deste relacionamento não
é novo, surpreende e preocupa o vazio de investigação das últimas
décadas, o que se refletiu na escassa e pouco clara evidência empírica
sócia (Parker & Turner, 2002). Frente a este panorama, o objetivo
fundamental desta investigação foi explorar o relacionamento
entre o desenho do trabalho e o desempenho trabalhista individual
desde um ponto de vista expandido, concretamente entre os fatores
motivacionais de desenho do trabalho (tarefa e conhecimento)
e diferentes dimensões de desempenho trabalhista individual
(desempenho de tarefa, desempenho cidadão, desempenho
adaptativo e desempenho proativo). Deste modo, apostou-se por
uma abordagem multidimensional consistente com os modelos
formulados atualmente (e.g., Grant et al., 2011; Griffin et al., 2007;
Morgeson & Humphrey, 2006). A mostra esteve constituída por 197
trabalhadores de organizações empresariais chilenas, de diferentes
setores de atividade, quem informaram sobre suas percepções a
respeito do desenho do trabalho e cujo desempenho trabalhista
foi objeto de valoração por seus superiores diretos através de
um protocolo desenhado para tal efeito. A partir dos resultados
obtidos, encontrou-se que a expansão do significado e número de
critérios de desempenho para além do desempenho de tarefa pode
representar um papel chave ao pesquisar este relacionamento,
que pode ser superior à inicialmente esperada se adotássemos
uma perspectiva mais tradicional. Concretamente, a relação entre
os fatores motivacionais de desenho do trabalho e o desempenho
individual aumentam se consideram-se as dimensões emergentes
de desempenho (desempenho cidadão, desempenho adaptativo e
desempenho proativo). Além disso, o fator autonomia no trabalho,
como componente motivacional do desenho do trabalho, apresenta
uma relação maior com os diferentes tipos de desempenho que as
outras variáveis motivacionais de desenho estudadas. Discutem-se
os envolvimentos práticos destes achados e a possível incidência de
outras variáveis relacionadas.

CC171 - LA CARA DEL BURNOUT EN DOCENTES UNIVERSITARIOS
Escalona ME; MF; ML; RA;
UAEMex;
Desde que el burnout fue descrito a mediados de los setenta
(Freunderberger, 1974) se ha definido como un síndrome
característico de los profesionales en contacto con otras personas
a la que se está ofreciendo un servicio. El burnout se define
como un síndrome compuesto por tres síntomas: a) cansancio o
agotamiento emocional; b) despersonalización o actitud cínica
hacia los demás y c) falta de realización personal caracterizada por
sentimientos de incompetencia y fracaso laboral Maslack y Jackson,
1986). La práctica docente se considera una de las más vulnerables
a padecer problemas de salud mental (ansiedad, depresión, ira),
enfermedades físicas (dolores de cabeza úlceras pépticas, reactividad
cardiovascular) o síntomas conductuales (bajas laborales, menor
compromiso con la enseñanza, absentismo). En el ámbito docente,
este síndrome se está convirtiendo en un serio problema no sólo en
el colectivo docente, sino también para el sistema educativo, por
las consecuencias directas de éste síndrome en cuanto a la calidad
de la enseñanza. (Doménech, 1995). La presente investigación se
realizó con la finalidad de conocer los aspectos psicosociales que
coadyuvan al burnout en los docentes universitarios, cuya respuesta
es fundamentalmente emocional, situando los factores laborales
y los organizacionales como condicionantes y antecedentes. Bajo
esta perspectiva el burnout es un síndrome de tres dimensiones:
agotamiento emocional, despersonalización y baja realización
profesional o personal. En relación al método se analizaron las
variables de tipo sociodemográfico, organizativas y de personalidad así
como los factores psicosociales que intentan explicar este fenómeno.
De algunos de los resultados se encontró que la tensión del trabajo
altera sus hábitos del sueño; durante la jornada laboral se ponen
tensos; el salario es muy poco motivador; la política educativa pide
mucho a cambio de poco; acaban las jornadas de trabajo extenuados
y los directivos no lo valoran positivamente como docente.
PALAVRAS-CHAVE:
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CC172 - LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE TREINAMENTO EM
AUTO-SERVIÇO VAREJISTA SOB A ÓTICA DO CONSUMIDOR

CC173 - MAPEAMENTO ESTRATÉGICO DE POTENCIAIS POR MEIO DO
DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS

Pérez-Nebra, AR; Diniz-Pinheiro, FC;

Campos, KCL;

1

Uniceub - Centro Universitário de Brasília;

PUCC;

As práticas em gestão de pessoas por competências constituem
processos organizacionais que permitem ampliar as competências
individuais dos colaboradores; atender aos interesses econômicos
da organização e direcionar as intenções futuras do consumidor. O
presente trabalho buscou compreender a relevância da opinião
do consumidor como determinante às ações de treinamento,
desenvolvimento e educação, especificamente na primeira etapa
do planejamento, ou seja, no levantamento de necessidades de
treinamento (LNT). A literatura em treinamento sugere que este tipo
de levantamento se faz com os próprios colaboradores, entretanto,
este estudo procurou fazê-lo com os consumidores. A organização
pesquisada, o Sacolão Sacola Cheia, é do ramo auto-serviço de
varejo hortifrutigranjeiro. Tal pesquisa ocorreu em duas etapas,
levantamento de incidentes críticos; e aplicação de questionários
diferenciando importância e domínio dos itens. Sendo o público alvo
de baixa escolaridade, houve grande dificuldade em compreender
o que seriam incidentes críticos de sucesso e fracasso. Para esta
pesquisa, a etapa de incidentes críticos foi iniciada com a solicitação
de um relato escrito sobre sucessos e fracassos em atendimento,
mas tal solicitação foi infrutífera, vez que os respondentes não
entenderam e tiveram muita dificuldade em relatar qualquer caso de
fracasso, hipotetiza-se que os consumidores não queriam prejudicar
os atendentes. Optou-se, assim, por outra estratégia: entrevistas
semi-estruturadas realizadas pela pesquisadora, também houve
dificuldade com a escala, neste caso em avaliar o grau de importância
ou domínio. Neste caso, os respondentes muitas vezes dicotomizaram
suas respostas dificultando a análise e discussão dos itens. Os itens
de maior necessidade de treinamento foram "discussão entre os
funcionários" e "avisar aos clientes da fila que o caixa será encerrado".
Durante levantamento de incidentes críticos foram entrevistados
15 consumidores, na segunda tentativa foram entrevistados 17
consumidores e responderam o questionário 70 consumidores,
sendo esta a amostra final. O consumidor deve ser o foco das ações
em planejamento estratégico das organizações e de suas políticas
nos diversos níveis e setores. Levantamentos de necessidades de
treinamento com olhar no consumidor são viáveis, podem ser
incluídos nas práticas de gestão de pessoas e servem como modelo
avaliativo de desempenho e guia para políticas organizacionais.

Após a Revolução Industrial o mundo do trabalho sofreu grandes
transformações, desde a saída do trabalhador do campo rumo às
grandes cidades em busca de oportunidades até lutas dos mesmos
pelos direitos trabalhistas. Na atualidade as transformações
acontecem de forma mais acelerada e dinâmica, graças à tecnologia
avançada, que proporcionou ao homem o acesso a informações numa
velocidade nunca vista anteriormente. Tais mudanças têm exigido das
organizações frequentes adaptações diante de um mercado cada
dia mais competitivo. Uma das principais adaptações foi reconhecer
que o trabalhador passou a ser peça chave para o crescimento e
estabelecimento das empresas, e a partir de então, encontrar formas
de tornar seus trabalhadores produtivos e satisfeitos, e mais do
que isso, como mantê-los, frente às oportunidades oferecidas pelo
mercado de trabalho. Tornou-se então um desafio para as organizações
recrutar e selecionar profissionais tão qualificados quanto às
exigências do mundo moderno. Diante da escassez de candidatos
qualificados, muitas organizações se viram obrigadas a voltarem seus
olhos para dentro, buscando em seu quadro de funcionários pessoas
capazes ou passiveis de desenvolvimento para desempenhar funções
estratégicas. Mediante a essa necessidade, o presente trabalho teve
por objetivo mapear potenciais, ou seja, identificar talentos em seu
quadro funcional e lhes proporcionar um plano de desenvolvimento.
Foram escolhidos dez participantes, com idade entre 20 e 25 anos que
atuam na área de engenharia de uma indústria eletrônica do interior
de São Paulo, indicados por seus gestores como potenciais talentos,
passíveis de desenvolvimento. Usando como base o levantamento de
competências sugerido por Gramigna, foi então criado um programa
de desenvolvimento para as cinco competências priorizadas pelos
gestores como essenciais, a saber: criatividade, comunicação,
capacidade de trabalhar sob pressão, liderança e visão sistêmica.
Como estratégia de desenvolvimento foram criados cinco módulos
de treinamento que incluem jogos, dinâmicas, filmes, atividades
grupais e workshops para trabalhar as competências diagnosticadas.
O programa apresentado se propõe a ser uma ferramenta de
desenvolvimento de potenciais, envolvendo gestores que se tornarão
responsáveis pelo crescimento de uma nova geração de talentos.
PALAVRAS-CHAVE: potenciais; mapeamento; talentos

PALAVRAS-CHAVE: Levantamento de necessidades de treinamento;
Consumidor; hortifrutigranjeiro

02 a 05 de maio de 2012 - Rio de Janeiro | RJ
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

127

COMUNICAÇÃO BREVE DE PESQUISA

CC174 - O IMPACTO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA COMO
FERRAMENTA DO PROCESSO SELETIVO
Pedron, S.; Oliveira, S.F.L;

CC175 - O “LAPIDAR” DAS COMPETÊNCIAS NO TRABALHO: UM
ESTUDO COM PROFISSIONAIS DO MÁRMORE E GRANITO NO SUL
DO ESPÍRITO SANTO
Martins, G.B.; Bianco, M.F.;

FSG;
As transformações no mundo do trabalho geram uma série de
incertezas, tanto para quem busca uma oportunidade de trabalho,
quanto para o empregador que está em busca de um profissional
para fazer parte de sua equipe. Portanto, com a competitividade e
complexidade que o trabalho envolve, encontramos um grande
desafio: a assertividade na seleção de pessoas. Por isso entendese que o papel do psicólogo na Seleção de Pessoas é de extrema
importância, pois carrega consigo o vasto entendimento da
subjetividade, um olhar diferenciado, escuta apurada e a percepção
desenvolvida, competências estas que são fundamentais para o
profissional de Gestão de Pessoas. Este estudo teve como objetivo
central investigar como a adoção da avaliação psicológica no processo
de seleção de pessoas pode refletir no índice de rotatividade de uma
organização. Para tanto, foram considerados os posicionamentos
dos gestores quanto à inclusão da avaliação psicológica como etapa
importante no processo seletivo, bem como realizado levantamento
de dados e registros da Área de Gestão de Pessoas pertinentes ao
índice de rotatividade anual e aos motivos dos desligamentos dos
colaboradores, analisando-os antes e após a inclusão da avaliação
psicológica no processo seletivo. Os procedimentos metodológicos
que nortearam esta pesquisa se assentam em uma investigação
de caráter exploratório-descritivo, com uma abordagem do tipo
qualitativa-quantitativa, baseada fundamentalmente na análise
de caso, mediante pesquisa de campo. Os resultados desta
pesquisa nesta organização apontaram que a inclusão da avaliação
psicológica no processo seletivo pode diminuir consideravelmente os
desligamentos devido a problemas de comportamento, se tornando
uma ferramenta eficaz para identificar o perfil do profissional que
mais se aproxima do jeito de ser da empresa. A partir da análise
das variáveis referente ao posicionamento dos gestores frente a
essa questão, foi possível verificar que os mesmos entendem que a
avaliação psicológica constitui-se em uma excelente ferramenta para
subsidiar as decisões a serem tomadas, sejam elas para a contratação
de novos funcionários ou, ainda, quando busca-se o aproveitamento
interno de funcionários para assumirem novos desafios dentro da
própria empresa. No entanto, a adoção da avaliação psicológica no
processo de seleção não apresentou impacto sobre a rotatividade,
ou seja, não se obteve uma redução deste índice perante os anos
que esta ferramenta não era utilizada. Porém, houve a inversão dos
motivos de desligamento, passando de problemas comportamentais
para a busca de crescimento em outras oportunidades no mercado
de trabalho.

UFES;
Estudar as Competências dos trabalhadores na atividade de extração
e beneficiamento de mármore e granito, uma das atividades mais
importantes do Sul do Estado do Espírito Santo, pareceu importante e
instigante, até porque, desde os primórdios da atividade de extração
e beneficiamento do mármore e granito, observa-se uma organização
do trabalho com características de improvisação e informalidade
(MOULIN, 2006). Diante disso e da importância do setor de mármore
e granito para o desenvolvimento regional, e tendo ainda como
pressuposto a importância dos trabalhadores deste segmento
para o seu constante desenvolvimento e crescimento; optou-se
neste artigo por se conhecer e analisar as estratégias utilizadas
pelos trabalhadores para acionar e desenvolver as competências
na atividade de beneficiamento de mármore e granito, visando a
transformação e gestão coletiva do trabalho. Como base teórica, o
estudo se apoia principalmente em Schwartz (2003, 2004, 2007) e
Clot (2001, 2006) para aspectos da problemática do trabalho e em
Zarifian (2001; 2003) e Le Boterf (1994; 2003) para o entendimento
da noção de competências. Buscou-se levantar novas reflexões sobre
o fazer-ser do trabalhador do setor de mármore e granito, sobre as
estratégias no reconhecimento, identificação e desenvolvimento
das competências na ação destes trabalhadores, no cotidiano do
seu trabalho. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa e
descritiva das situações de trabalho, com a realização de grupos focais,
entrevistas em profundidade e observações diretas das situações de
trabalho. As informações levantadas nesta pesquisa foram tratadas
com base na análise das práticas discursivas e produção de sentidos
no cotidiano (SPINK, 2003; 2004; SPINK; GIMENES, 1994). As falas dos
trabalhadores anunciam o anseio por melhores condições de trabalho,
por um maior investimento em gestão de pessoas em questões
como a autonomia para a tomada de decisão dos trabalhadores.
Estes, apesar das dificuldades enfrentadas, identificam-se com o que
fazem e demonstram paixão pelo setor e pela atividade de extração
e beneficiamento. A gestão de competências no trabalho no setor de
rochas é um desafio que se apresenta para estas empresas, indo além
de seguir uma tendência da área de gestão de pessoas, mas agindo
no sentido de promover uma articulação de saberes para provocar
mudanças para os trabalhadores e empresas envolvidas na extração
de mármore e granito no sul do Espírito Santo.
PALAVRAS-CHAVE: trabalho; competência; mármore e granito.

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação Psicológica; Seleção de Pessoas;
Rotatividade
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CC176 - OPORTUNIDADES DE CARREIRA: REVISÃO DE LITERATURA
NA PERSPECTIVA INTRAORGANIZACIONAL

CC177 - PERCEPÇÕES DOS GESTORES QUANTO À PRODUTIVIDADE
DOS TRABALHADORES MAIS JOVENS E MAIS VELHOS

Vasconcellos, VC;

França, LH; Ekerman, NC; Siqueira, AR; Silva, RB; Nalin, CP; Rangel, TC;

UnB;

Universidade Salgado de Oliveira - UNIVERSO;

Os modelos de carreira contemporâneos ressaltam cada vez mais as
frequentes transformações da vida profissional, tal como ilustram as
concepções de carreira proteana, sem fronteiras e multidirecional.
Diante da imprevisibilidade que a perpassa, a carreira passa a
estar no centro das atenções dos indivíduos, de modo que mesmo
aqueles dotados de bons empregos monitoram constantemente
oportunidades profissionais. A existência de tais oportunidades dentro
da própria organização torna-se assim relevante para o bom vínculo
indivíduo-organização e para a própria retenção dos profissionais.
Neste sentido, o objetivo desta pesquisa foi analisar a literatura sobre
oportunidades de carreira intraorganizacional a fim de promover uma
reflexão crítica sobre a temática. Especificamente, este estudo incidiu
sobre as definições de oportunidades de carreira intraorganizacional
e as opções metodológicas utilizadas nas pesquisas da área, avaliando
também se, no corpus de análise, a relação de oportunidades de
carreira com outras variáveis tradicionais na psicologia organizacional
e do trabalho se mantinha consistente. Sobre o método, esta revisão
de literatura considerou apenas pesquisas empíricas e se baseou em
artigos publicados nos últimos 15 anos nas bases de dados SciELO,
PePSIC, Sage Journals Online e PsycNET (American Psychological
Association). A seleção dos artigos abarcou somente estudos
sobre a percepção de oportunidades de carreira de profissionais
já empregados, sempre na perspectiva intraorganizacional
(oportunidades na atual organização). São exemplos de palavraschaves utilizadas: oportunidades de carreira, perspectivas de carreira
e expectativas de carreira. Após o escrutínio das buscas iniciais, 53
artigos foram selecionados. Os resultados revelaram expressiva
fragmentação da literatura e, na maioria dos artigos, precariedade nas
definições e pouca elaboração teórica na construção dos instrumentos.
Observou-se também forte tendência na literatura internacional
para o uso de pesquisas tipo survey, com uso de escalas e análises
baseadas em correlação/regressão. No Brasil, a literatura é bastante
incipiente, com predomínio de pesquisas qualitativas. Considerando
as pesquisas internacionais, nota-se consistência nas pesquisas em
apontar associação positiva e moderada de oportunidades de carreira
com comprometimento organizacional e satisfação com trabalho e
associação praticamente nula com variáveis demográficas como sexo
e escolaridade. Nas considerações finais, as indefinições conceituais e
a produção acadêmica relativamente pequena são discutidas a luz do
predomínio recente de estudos que privilegiam a mobilidade entre
organizações (e não dentro das organizações). Por fim, apresentam-se
como opções para fortalecer o campo o aprofundamento teórico e
a realização de pesquisas que contribuam para o aprimoramento da
gestão das carreiras nas organizações.

A expectativa de vida média do brasileiro alcançou 74 anos e em
2050 ela deverá ultrapassar os 81 anos (IBGE, 2011). Este novo perfil
de longevidade trouxe desafios a serem enfrentados por diversos
setores da sociedade, entre eles o mundo do trabalho, mas são raras
as pesquisas que identificam as percepções dos gestores quanto aos
preconceitos existentes quanto a produtividade dos trabalhadores
mais velhos. Este estudo tem por objetivo identificar as percepções dos
gestores frente aos trabalhadores mais velhos e mais jovens, no que se
refere à produtividade e as diferenças por gênero e idade dos gestores
e o tipo de organização as quais estão vinculados. Participaram da
pesquisa 207 gestores de RH e de previdência de grandes organizações
públicas e privadas. Os participantes tinham entre 26 a 76 anos (M
= 47 anos), a maior parte do sexo feminino (60%) e de empresas
públicas (60%). Foi utilizada uma escala que media a percepção dos
gestores quanto à produtividade dos trabalhadores mais jovens (com
até 35 anos) e dos mais velhos (com 50 anos ou mais). A escala de
11 itens, tipo LIkert, varia de 1 = baixa a 4 = muito alta, e obteve
excelente consistência teórica, seja quando avaliado o segmento dos
mais jovens (N = 186, M = 2,74, α = 0,88), ou dos mais velhos (N =
189, M = 2,46, α = 0,86). As características dos trabalhadores mais
velhos que mais se destacaram foram a confiabilidade, lealdade e as
habilidades sociais. Para os trabalhadores mais jovens se destacaram
a criatividade, saúde física e vigor, flexibilidade e novas habilidades
tecnológicas. O teste t revelou que os gestores do setor privado
avaliaram mais positivamente a produtividade dos trabalhadores
mais velhos do que os gestores do setor público (t = -2,032; p <
0,05. Os gestores mais velhos avaliaram melhor a produtividade dos
trabalhadores mais velhos do que os gestores mais jovens (t = -1,988,
p < 0,05). Não houve variação significativa dos gestores quanto à
produtividade dos trabalhadores mais jovens. Por fim, os gestores
das organizações públicas percebem o envelhecimento da força de
trabalho como sendo de responsabilidade da gerência de pessoal
mais do que os gestores das organizações privadas (t = -3,755; p <
0,001). Os resultados remetem para a necessidade de que o ageismo
precisa estar inserido na pauta de planejamento dos gestores nas
organizações.

PALAVRAS-CHAVE:
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CC178 - PERFIL DO PROFISSIONAL E DA ÁREA DE RECURSOS
HUMANOS EM UMA AMOSTRA DE ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS NO
BRASIL
Coelho JR, FA; Salomão, AHM; Ramos, P; Oliveira, J; Ferreira, RR;
Meneses, PPM; Paschoal, T; Isidro Filho, A;
UnB;
Identificar o perfil de competências do profissional que trabalha em
organizações de natureza pública é uma necessidade premente à
efetividade de sua atuação. O profissional de Recursos Humanos (RH),
até então responsável pela realização de atividades administrativas,
de natureza técnica/operacionalvem sendo considerado, pela
literatura prescritiva e assistemática de RH, como estratégico ao
alcance dos resultados organizacionais. O contexto é ainda mais
desafiador quando se considera o ambiente burocratizado e inflexível
de organizações da administração pública, em que o RH ainda carece
de uma re-configuração de sua identidade em torno de sua adaptação
à nova administração pública, de caráter gerencial. Neste escopo, a
Psicologia Organizacional e do Trabalho é de fundamental valia em
termos de contribuições teórico/metodológicas à análise do papel
ocupacional dos atores que trabalham no RH. O objetivo deste
trabalho consiste em identificar, empiricamente, características do
perfil profissional de servidores de órgãos da administração pública
que trabalham na área de Recursos Humanos. Também buscou-se
identificar qual é, na opinião dos participantes, o perfil da área de
RH em que atuam (operacional, tático ou estratégico). Por meio
da realização de um survey, que contou com a aplicação online de
um questionário contendo 29 itens, foram identificadas, numa
perspectiva quantitativa, as percepções de 97 servidores sobre
características de seu trabalho em sua organização de origem.
Verificou-se que a maioria amostral era constituída por mulheres
(69,8%),com graduação completa (35,8%) e até 3 anos de trabalho
em sua organização (52,1%). Os resultados indicaram que, para
77% da amostra, o tipo de trabalho que desempenham na área de
recursos humanos é típico das áreas de suporte ou apoio. Para 61,7%,
as atividades que executam estão de acordo com o conjunto de
competências que possuem. Porém, ressalta-se que 58,6% discordam
parcial ou totalmente que não possuem autonomia para tomarem
decisões de qualquer complexidade, ficando submetidos a aprovações
de superiores. O RH foi avaliado como de nível operacional para a
grande maioria (83,5%) dos participantes. Do total de participantes,
42,5% julgam que são bem aproveitados em termos das competências
que possuem. Como conclusões, verificou-se um descompasso entre
o que a literatura sobre RH prescreve e o que os participantes deste
estudo perceberam, efetivamente, no desempenho de suas rotinas
de trabalho. Recomenda-se uma análise detalhada do grau de
maturidade da área de Recursos Humanos. O perfil dos profissionais
que desempenham tipos específicos de atividades, se de assessoria
ou de linha, também deve ser mapeado.

CC179 - PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE RECOMPENSAS:
MAPEAMENTO DOS ESTUDOS E PESQUISAS NO BRASIL
Steil, A. V.; Garcia, C. E.;
UFSC;
Recompensas têm sido utilizadas crescentemente em organizações
para atrair, reter e motivar funcionários. Recompensas são rotinas
organizacionais delineadas para compensar funcionários em troca de
suas contribuições às organizações. Com o objetivo de compreender
a natureza das publicações sobre recompensas no Brasil, este artigo
apresenta um estudo bibliométrico sobre este tema no Brasil. As
fontes de pesquisa foram 16 revistas de Psicologia e 2 anais de eventos
de Psicologia Organizacional e do Trabalho e 8 revistas e anais de 1
evento da Administração. O período de coleta de dados foi entre 2000
e 2011. Na coleta, buscou-se por "recompensa" no título, palavraschave ou resumo, resultando em 121 artigos. Posteriormente, foram
excluídos os artigos que não tratavam de recompensas em gestão
de pessoas. A amostra final foi de 101 artigos. A análise da amostra
indica que no período de 2000 a 2011 houve um aumento progressivo
de artigos sobre o tema. Em 2000 foi publicado 1 artigo e em 2011
foram publicados 27, um aumento de 2700% nas publicações em
10 anos. As publicações em eventos representam 85,14% do total.
A proporção de artigos em periódicos da Administração é superior
a dos periódicos da Psicologia, na ordem de 4:1. Quanto ao tipo
de artigo, 88,11% são empíricos. Quanto ao método, predominou
o survey (51,68%), seguido de estudo de caso (15,73%). O estado
com mais autorias de artigos é Minas Gerais (22,76%), seguido por
São Paulo (17,88%) e Distrito Federal (14,22%). A instituição com
maior número de autorias é a Universidade de São Paulo. Concluise que o interesse sobre recompensas tem aumentado, mas há
pequeno desenvolvimento conceitual do construto, pois são poucos
os artigos que tratam de recompensas como objeto central. Alguns
artigos consideraram recompensas como uma dimensão de outro
construto, especialmente qualidade de vida no trabalho e liderança
transacional; outros trataram recompensas como uma dimensão de
escalas específicas, como bases de poder, justiça distributiva, clima
e comprometimento afetivo, justiça e cidadania organizacional e
escala de valores organizacionais. Por fim, alguns artigos relacionaram
recompensas com processos psicossociais e busca por recompensas
com o estresse ocupacional. Com base nestes resultados sugere-se
que o construto recompensas receba mais atenção dos pesquisadores
brasileiros para aumentar a compreensão da dinâmica organizacional
e para orientar a prática em psicologia organizacional no Brasil.
PALAVRAS-CHAVE: Recompensas; Bibliometria; Gestão de pessoas
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CC180 - RECURSOS HUMANOS VERDE
Malvezzi, M;

CC181 - RELAÇAO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL NO
DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA DE MULHERES EM POSIÇÕES
GERENCIAIS

SENAC-SP;

Garces, M 1; Galvez, L 2;

Com o objetivo de compreender a busca pela sustentabilidade a
partir de uma reflexão acerca do potencial emancipatório das ações
e reflexões atuais em torno desta temática, o presente trabalho se
fundamentou, em duas vertentes igualmente importantes. A primeira
vertente, referente ao levantamento teórico na literatura a fim de
buscar os recentes entendimentos e predicados implicados por
este conceito na economia, na sociologia, na política, na biologia
e na filosofia. A segunda vertente utilizada para a compreensão da
sustentabilidade foi à realização de uma pesquisa empírica junto a três
distintos grupos profissionais que atuam nas discussões teóricas ou
com a produção de ações para a sustentabilidade. Estes profissionais
foram submetidos à Técnica Q, onde lhes foi solicitado que elencassem
65 metas para a sustentabilidade. A construção das metas validadas
pelos participantes foi retirada das discussões teóricas ou projetos
voltados a esta temática, gerando quatro categorias de ação: natureza
física, qualidade de vida, princípio e emancipação. O resultado
obtido através da análise dos dados fornecidos pelos profissionais
da academia, do governo ou de empresas privadas reforçou o
entendimento polissêmico da sustentabilidade e sua interdependência
não apenas de diversos fatores, mas de seus muitos agentes. Além
disso, uma análise mais criteriosa, a partir das reflexões trazidas pela
Teoria Crítica, permitiu desenhar um importante levantamento acerca
da importância da busca pela sustentabilidade estar intimamente
ligada ao desenvolvimento humano. Neste sentido, a ação da
Psicologia Social, e mais precisamente da Psicologia Organizacional,
cuja atuação se encontra dentro das organizações através da área de
Recursos Humanos ou de Gestão de Pessoas, deve buscar a promoção
de ações e políticas que reforcem o ganho de autonomia e de reflexão
por parte dos trabalhadores. Em uma busca pela construção da
capacidade criativa pessoal dos seus trabalhadores. É apenas neste
sentido que a sustentabilidade, enquanto busca do Homem, possui
condições de vir a se concretizar.

1
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Universidade de São Paulo;
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2

La investigación se orientó hacia la configuración de la identidad
profesional y el desarrollo de carrera en mujeres que ocupan
posiciones gerenciales en la ciudad de Cali-Colombia. Los objetivos
de principales de la investigación fueron: Identificar los elementos de
la identidad profesional que se relacionan con el desarrollo de carrera
a partir de versiones de mujeres que ocupan posiciones gerenciales;
Reconocer similitudes y diferencias en la identidad profesional, así
como las estrategias de movilidad en la carrera para mantenerse en
sus sectores de trabajo. Relacionar en el desarrollo de carrera las
principales marcas de identidad de las mujeres que ocupan posiciones
gerenciales. Participaron 9 mujeres que hicieran parte de la Población
Económicamente Activa, que estuvieran empleadas y ubicadas en
una posición gerencial dentro de la organización, así como no podían
ser dueñas y/o accionistas de la misma. Se realizaron 9 entrevistas
en profundidad que se analizaron bajo dos técnicas: análisis con
análisis del discurso y líneas narrativas. Los resultados evidencian que
la identidad profesional está marcada por una reflexividad, donde
se cuestionan aspectos de sí mismas y de su entorno, reconocen
sus habilidades a través de las posiciones ocupadas, y dan un valor
significativo al aspecto relacional para la construcción de sus carreras
y su identidad. Frente a la carrera, todas las participantes tenían
algún tipo de formación profesional, lo cual estaba vinculado con
la forma en la que se definían como profesionales. En conclusión,
se identificó que las actividades formales generaban elementos
importantes de identidad, así como las marcas de identidad
profesional se reorganizan a través de las relaciones sociales de
la persona que impactan en los movimientos de su identidad en
dinámica con la carrera. En la discusión es importante revisar como la
carrera como concepto es usada por el discurso organizacional de las
empresas como un instrumento para facilitar una lealtad trabajadororganización jugando un doble estatuto de camino para la identidad
profesional. Así como en referencia con la identidad profesional sus
proyectos estén relacionados con el reto de lograr una distribución
adecuada del tiempo que les permita cumplir con todos los papeles
que realizan en simultaneo. Aunque el estudio no se abordo desde
una perspectiva de género surgieron algunos rasgos que se relacionan
con dicho abordaje, menciones que las participantes hacen referencia
en sus discursos sobre el papel de la mujer en el mercado de trabajo.
PALAVRAS-CHAVE: Identidade Profissional; Carreira; Trabalho

02 a 05 de maio de 2012 - Rio de Janeiro | RJ
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

131

COMUNICAÇÃO BREVE DE PESQUISA

CC182 - RETORNO AO TRABALHO APÓS AFASTAMENTO PELA
PSIQUIATRIA
Alevato, H.;

CC183 - UM ESTUDO SOBRE AS HABILIDADES COMPORTAMENTAIS
VEICULADAS POR UMA REVISTA DE NEGÓCIO NO ANO DE 2010
PARA DESENVOLVER CARREIRA
Silva Sobrinho, J.G.; Alves, D.; Rodrigues, R.; Danielle, W.;

Universidade Federal Fluminense;
Esta apresentação resume o artigo encaminhado à Revista Relações de
Trabalho, intitulado “Os desafios da reinserção laboral dos afastados
por transtornos mentais e comportamentais” e é inspirada em uma
das fases da pesquisa “Organização do trabalho e sofrimento” que
vem sendo desenvolvida desde 2005 pelo Núcleo de Educação e
Saúde no Trabalho - NEST, na Universidade Federal Fluminense. O
objetivo desta apresentação é destacar algumas peculiaridades do
processo de retorno ao trabalho daqueles assalariados diagnosticados
com transtornos mentais e comportamentais leves, que constituem a
terceira causa de afastamento do trabalho segundo os registros da
Previdência Social no Brasil em 2009 e 2010. A pesquisa vem sendo
desenvolvida com uma metodologia predominantemente qualitativa,
baseada em entrevistas e histórias de vida, abordadas com o recurso
da análise dos discursos segundo a escola francesa de Pêcheux.
Os resultados da fase aqui descrita apontam para a evidência de
três aspectos merecedores de atenção especial no que se refere à
reinserção dos afastados por transtornos mentais e comportamentais
leves: (a) a carga de preconceitos e fragilidades no entendimento
desse tipo de adoecimento laboral com as quais o sujeito adoecido
e seus pares (que acompanharam seu adoecimento e permaneceram
trabalhando) precisam lidar; (b) as peculiaridades do processo de
reinserção, ou retorno ao trabalho, sob circunstâncias que envolvem
as mesmas ameaças psicossociais, como a pressão pelo cumprimento
de metas, o medo do desemprego, a carga de trabalho, as relações de
poder etc. Muitas vezes agravadas no momento do retorno – equipes
mais sobrecarregadas, outros profissionais em processo saúdedoença, dificuldade dos gestores para lidar com a situação etc. –, essas
ameaças tendem a favorecer reincidências e afastamentos cada vez
mais longos; (c) a perspectiva realimentadora das ameaças à saúde
oriundas de elementos da organização do trabalho, frequentemente
negligenciados e equivocadamente atribuídos a desvios de conduta,
personalidade e/ou caráter dos envolvidos. Trata-se, portanto, de um
grande desafio para os gestores que precisam superar seus próprios
preconceitos, compreender a natureza dos perigos psicossociais,
identificar as manifestações de sua ameaça sobre sua equipe e sobre
si mesmo, além de desenvolver um modelo de gestão capaz de
prevenir tais riscos à saúde e segurança de todos.
PALAVRAS-CHAVE: ameaças psicossociais; retorno ao trabalho; gestão
de pessoas

Faculdade IBGM;
Introdução :Diante do cenário competitivo, liquido, flexível e dinâmico
que marca a contemporaneidade, teriam os profissionais tempo para
aprender e desenvolver diversas habilidades comportamentais num
curto espaço de tempo? Esse questionamento surgiu como projeto de
pesquisa na conclusão do curso de Gestão de Recursos Humanos com
minhas orientandas sobre o elevado número de habilidades e atitudes
que as revistas de negócios incitam seus leitores a consumirem
mensalmente. Em muitos casos gerando angústia no profissional
que está ingressando no mercado de trabalho e se ver diante de
tais imperativos superegóicos. Objetivos :Realizar um levantamento
documental sobre as principais habilidades comportamentais
veiculadas pela revista Você S/A no ano de 2010 na sessão “carreira”.
Métodos :A pesquisa foi de tipo exploratória, para conhecer melhor o
tema. Quanto ao procedimento técnico foi uma pesquisa documental
apoiada em 10 edições das Revista Você S.A. que são publicadas
mensalmente. Procedimento metodológico :i) Foi realizada uma
leitura geral dos artigos, contidos na sessão “carreira” da revista
VOCÊ S/A dos respectivos 12 (doze) meses de 2010. ii) Identificamos
e analisamos nas 12 (doze) edições as habilidades comportamentais
citadas em cada artigo. Essa leitura foi essencial para que pudéssemos
fazer uma análise real do assunto estudado. iii) Com base no
levantamento realizado, classificamos as habilidades identificadas nos
artigos em cinco categorias: Habilidades comportamentais com foco
em: ATITUDES, RESULTADO, LIDERANÇA, CULTURA ORGANIZACIONAL
e APRENDIZAGEM. Análise e Discussão dos Dados :Na categoria das
habilidades comportamentais com foco em atitudes identificamos 46
tipos; com foco em Resultado 24 tipos; com foco em Liderança 18
tipos; com foco em Cultura Organizacional 17 tipos e com foco em
Aprendizagem 13 tipos. Conclusão :A identificação de sub-categorias
em cada categoria eleita foi primordial para organização dos dados.
De maneira geral conseguimos visualizar 118 tipos de comandos
de comportamentos que o jovem em inicio ou desenvolvimento
de carreira deve adotar para ter sucesso no trabalho. Esse enxame
de habilidades, que em diversos casos são apresentadas em outras
edições como sinônimo de habilidades anteriormente apresentadas,
causa mais confusão e corrobora com nossa hipótese inicial sobre o
aumento da angústia do profissional, ao se comparar em termos de
fantasia, acreditando que o outro, seu concorrente pode estar melhor
que ele nesse consumo de habilidades. Para futuras pesquisas,
cabe analisar as conseqüências reais e práticas desse enxame de
habilidades no na promoção de estresse nos jovens profissionais.
PALAVRAS-CHAVE: Habilidades comportamentais; Carreira; Angústia
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CC184 - UM MAPEAMENTO DOS ESTUDOS ACADÊMICO-CIENTÍFICOS
SOBRE RECOMPENSAS NA BASE WEB OF SCIENCE
Bonilla, M. A. M.; Steil, A. V.;

CC185 - UMA ALTERNATIVA AO PROBLEMA DA AUSÊNCIA DE PRÉTESTE – EVIDÊNCIAS DE VALIDADE DE UM INSTRUMENTO COM
DUAS ESCALAS SIMULTÂNEAS
Balaniuk, RM; Araújo, Lcr; Abbad, G.; Ribeiro, M.;

UFSC;
Recompensas são mecanismos utilizados pelas organizações para
estimular as pessoas a atuarem de forma colaborativa em direção
ao alcance dos objetivos organizacionais. Elas podem ser financeiras
ou não; extrínsecas ou intrínsecas. Relações entre recompensas e
capacidade da organização de desenvolver um ambiente de estimulo à
criatividade, à inovação, à intenção de compartilhar o conhecimento e
à atitude empreendedora são apontadas por pesquisas internacionais.
Há evidências, também, que relacionam a percepção de recebimento
de recompensas desejadas com o aumento do comprometimento
organizacional e a diminuição da intenção de deixar a organização. O
objetivo deste trabalho é mapear as pesquisas científicas quantitativas
desenvolvidas entre 1945 a 2011 sobre recompensas na base de
dados web of science. Esta base indexa periódicos de diferentes áreas
de conhecimento com representatividade internacional. Para isso
realizou-se uma busca bibliométrica com as seguintes palavras-chave
primárias: reward, incentive, compensation e reinforcer, resultando em
62.303 artigos. Em seguida, aplicaram-se palavras-chave secundárias:
quantitative, survey, scale, experiment e measure obtendo-se 17.147
publicações. Por último, atribuíram-se outros filtros: área de estudo,
tipos de documentos, idioma, que geraram, na amostra final, 1.547
documentos. Os resultados indicam que os artigos foram publicados
em cento e noventa e três periódicos internacionais, escritos por 3.056
pesquisadores, de 52 países, vinculados a 1.096 instituições de ensino
superior. Entre 1958 e 1991 desenvolveram-se em torno de 1,8 artigos
por ano. Depois houve um salto significativo, de 7 artigos publicados
em 1991 para 29 em 1992. Em 2008 ocorreu um incremento ainda
maior de publicações, alcançando o número de 123; em 2010 atingiu
169. Os países que mais publicaram no período pesquisado foram
Estados Unidos (807 artigos) e Reino Unido (139 artigos). Com base
na indexação de áreas da web of science, verifica-se que as que mais
têm publicado sobre recompensas são gestão (41,02%), negócios
(26,78%) e psicologia aplicada (7,06%). Os periódicos com maior
número de publicações são Management Science (12%), International
Journal of Human Resource Management (7,6 %) e Harvard Business
Review (7,1%). Esses dados evidenciam o interesse das áreas de
gestão na utilização de recompensas. A psicologia pode ocupar um
maior espaço no desenvolvimento de estudos que indiquem os
tipos de recompensas que têm o potencial de atrair, motivar e reter
empregados em organizações de trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Recompensas; Bibliometria; Gestão de pessoas

Universidade de Brasília;
O objetivo desse trabalho foi encontrar uma alternativa viável para
o pré-teste em cursos à distância. Um dos grandes desafios da área
de TD&E é a dificuldade de realização de pré-teste, com o objetivo
de minimizar os efeitos da ausência dessa variável. Como alternativa
a sua utilização foi construída uma escala dupla que visa medir
simultaneamente a contribuição do treinamento para a aprendizagem
e expressão das competências no trabalho. Entendeu-se nesse
trabalho como contribuição o quanto o treinamento contribui para
a aquisição das competências e por expressão o quanto o indivíduo
expressa no trabalho as competências aprendidas no curso, o que
pode ser entendido também como impacto em profundidade. Foram
analisados os dados de 742 participantes de um curso oferecido em
âmbito nacional por uma grande instituição bancária no ano de 2011.
A amostra foi composta predominantemente de homens (62%), com
até cinco anos de trabalho no banco (54%) e da região Sudeste (46%).
Para a análise de dados foi utilizada análise fatorial com o objetivo
de verificar se havia diferença entre os construtos de contribuição
e expressão. Para construção dos itens componentes dessa escala,
materiais didáticos do treinamento foram analisados por equipes de
alunos e pesquisadores, 19 objetivos instrucionais foram propostos
para a escala de contribuição e 19 para a escala de expressão e assim
apresentados para os profissionais da área de TD&E da instituição
bancária para aprovação. No instrumento, as competências estavam
localizadas na parte central e em cada um dos lados estava uma das
escalas, sendo assim as escalas eram respondidas simulatenamente.
A amostra mostrou-se fatorável (KMO=0,93, teste de esfericidade
de Bartlett, p< 0,001). Os dados foram submetidos à análise dos
componentes principais com tratamento listwise para os casos
omissos; foram identificados 5 componentes com valores próprios
≥1,0 que explicaram, em conjunto, 74,3% da variância total das
respostas dos participantes aos 38 itens do instrumento. Devido à
grande quantidade de cargas compartilhadas entre os fatores, optouse por uma solução com 2 fatores. A análise foi realizada por meio
da PAF, rotação promax e tratamento listwise. A solução explica 59%
da variância e os fatores se agruparam de modo que todos os itens
da escala de contribuição ficaram em um fator (alfa=0,97) e os itens
da escala de expressão em outro (alfa=0,96), sem nenhuma carga
significativamente compartilhada. Face ao exposto há evidências de
que contribuição e expressão são construtos diferentes, devendo
assim ser medidos separadamente
PALAVRAS-CHAVE: Treinamento; Desenvolvimento; Educação
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O presente trabalho tem como o objetivo propiciar uma melhor
compreensão sobre como têm sido utilizado o método da análise
de conteúdo nas publicações científicas ligadas a estudos na área de
gestão de pessoas. Apesar do predomínio das pesquisas quantitativas
nos estudos ligados às ciências comportamentais, têm se percebido um
crescente uso de abordagens qualitativas, especialmente nos estudos
ligados à gestão de pessoas no âmbito das organizações. O artigo
apresenta uma breve evolução histórica do método, apresentando
os principais conceitos e abordagens utilizadas na realização de
análise de conteúdo, destacando inclusive as possibilidades de uso,
tanto como método principal, no caso de pesquisas puramente
qualitativas, quanto como método de apoio em pesquisas mistas,
auxiliando na elaboração de instrumentos de pesquisa a partir da
identificação de categorias, emergentes a partir de material coletado
em fontes primárias ou secundárias. Apresenta-se ainda uma breve
descrição das etapas e cuidados necessários para se operacionalizar
o uso da análise de conteúdo e os principais tipos encontrados na
literatura, apresentando as principais diferenças entre as tipologias
encontradas. Para atender ao objetivo de pesquisa realizou-se uma
revisão bibliométrica nos periódicos da área de Psicologia e de
Administração, Ciências Contábeis e Turismos, com classificação da
CAPES entre A1 e B4, no período de janeiro de 2000 a dezembro de
2011, buscando-se artigos que tratassem de temas ligados à gestão de
pessoas. A partir da análise confirmou-se o crescente uso do método
nos estudos sobre gestão de pessoas. Dentre os artigos encontrados
identificou-se que a maioria utiliza o método a partir de uma
abordagem qualitativa, havendo casos de uso em pesquisas mistas ou
com abordagens quantitativas. Encontrou-se também o uso de vários
tipos de análise de conteúdo incluindo casos em que a formação das
categorias emergiu a partir dos dados coletados e situações em que
as categorias foram previamente estabelecidas por um referencial
teórico ou ainda situações mistas em que havia categorias prévias
com a adição de novas categorias a partir do contato com os dados
coletados. Verificou-se ainda a impossibilidade de avaliar o processo
de operacionalização do método uma vez que a maior parte dos artigos
analisados não apresentou de forma detalhada os passos adotados
pelos pesquisadores na descrição metodológica do trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Gestão de pessoas; Análise de conteúdo; Pesquisa
bibliométrica
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Desenvolvimento profissional (DP) refere-se ao processo de aquisição
e aperfeiçoamento de conhecimentos, habilidades e atitudes que
favorecem o desempenho no trabalho e o avanço individual na
carreira. Esse processo envolve múltiplas modalidades bem como
uma combinação de processos formais e informais, com enfoque
tanto em aspectos cognitivos como também comportamentais
e afetivos. O presente estudo teve como objetivo criar e testar a
validade psicométrica de escalas de mensuração do desenvolvimento
profissional. Inicialmente, foram realizadas 10 entrevistas em
profundidade com profissionais diversos para levantar possíveis
itens de DP. Com base em tais entrevistas e na revisão da literatura,
foram desenvolvidas duas escalas para mensurar o DP, sendo a
primeira voltada para a percepção de DP atual e a segunda voltada
para um cálculo do DP considerando o momento de ingresso no
mundo do trabalho e o momento atual. Para a análise das evidências
de validade psicométrica foram pesquisados 674 profissionais de
diversificados sexo, idade e escolaridade, no Estado do Rio de Janeiro
e no Distrito Federal. Os resultados mostram ambas as escalas com
bons indicadores psicométricos e estrutura unifatorial. Uma das
escalas tinha oito itens associados a uma escala de concordância/
discordância de 11 pontos, variando de 0 discordo totalmente a 10
concordo totalmente. Essa escala apresentou KMO = 0,83, Teste
de esfericidade de Bartlett ӽ²= 885,9 (gl= 319; p<0,00), autovalor
(eigenvalue) de 3,8, variância explicada de 47,7% e Alpha de Cronbach
de 0,82. Todos os oito itens permaneceram na estrutura final sugerida
para a escala, sendo que as cargas fatoriais variaram de 0,55 a 0,78. A
segunda escala tinha 13 itens, associados a uma escala de 11 pontos,
na qual zero significa “nenhum preparo” e 10 que o profissional se
considerava totalmente preparado. Os principais indicadores obtidos
na análise fatorial e de componentes principais desta segunda escala
foram: KMO = 0,93; Teste de esfericidade de Bartlett ӽ²= 2.584,4
(gl= 312; p<0,00); autovalor (eigenvalue) = 7,5; Variância explicada =
57,9%; Alpha de Cronbach = 0,94 e cargas fatorias variando de 0,62
a 0,84. Esses resultados apontam para estruturas fatoriais estáveis,
sendo possível recomendar o uso de ambas as escalas. A escolha de
qual delas utilizar deve ser feita considerando-se a informação central
desejada. Os resultados da pesquisa são discutidos à luz da literatura
da área, sendo apontados as considerações relativas ao uso das
medidas validadas.
PALAVRAS-CHAVE:
psicometria.
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Desenvolvimento profissional está diretamente relacionado com
as atividades do dia-a-dia do profissional e deve fazer parte de um
processo mais amplo de aprendizagem contínua, compreendendo
atividades formais e informais. De maneira resumida, pode-se
dizer que o desenvolvimento profissional refere-se ao processo
de aquisição e aperfeiçoamento de conhecimentos, habilidades
e atitudes que favorecem o desempenho no trabalho e o avanço
individual na carreira. O presente estudo teve como objetivo criar e
testar a validade psicométrica de uma escala de razões explicativas
do desenvolvimento profissional. Inicialmente, foram realizadas 10
entrevistas em profundidade com profissionais diversos para levantar
possíveis itens relacionados ao desenvolvimento profissional. Com
base em tais entrevistas e na revisão da literatura, foram listados 63
itens que originaram a versão preliminar da referida escala. Para a
análise das evidências de validade psicométrica foram pesquisados
674 profissionais de diversificados sexo, idade e escolaridade, no
Estado do Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Os resultados da
análise de componentes principais e da análise fatorial apontam
para um KMO = 0,94 e Teste de esfericidade de Bartlett significativo
(chi-quadrado = 14.481,6), indicando as condições de fatorabilidade
da matriz de dados. A definição do número de fatores a serem
extraídos levou em conta os critérios do screeplot, que indicou de 3
a 4 fatores, o número de autovalores acima de 1,0 (13 eigenvalues >
1,0); e o critério da variância explicada (> 3%), que indicou 4 fatores.
Optou-se por uma solução de quatro fatores, em função sobretudo
do critério de consistência teórica. Os fatores encontrados foram:
Fator Trabalho em equipe (30 itens, Alpha 0,95); Fator 2 - Foco no
mercado e inovações (8 itens, Alpha 0,69); Fator 3 - Aproveitamento
de oportunidades específicas (6 itens, Alpha 0,59) e Fator 4 Feedback/
incentivo da chefia (5 itens, Alpha 0,70). Em função da quantidade
grande de itens do Fator 1 (Trabalho em equipe), testou-se uma
versão reduzida deste fator, a qual teria 16 itens e Alpha de 0,94. Os
resultados indicam que alguns fatores ficaram com uma estrutura
mais frágil (com índice de precisão indicado pelo Alpha de Cronbach
no limite do que pode ser aceito para a área de ciências sociais –
0,60), enquanto outros ficaram mais consistentes. Os resultados
permitem, portanto, o uso da referida escala, mas sugerem o seu
aperfeiçoamento em pesquisas futuras.
PALAVRAS-CHAVE:
psicometria
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Introdução: Ações estratégicas de treinamento atualmente são muito
importantes. Produzirão os efeitos necessários se as competências
adquiridas forem transferidas para o trabalho. Objetivo: O objetivo
deste estudo é realizar a validação fatorial de um instrumento que
diagnostica fatores que afetam esta transferência. Ao contrário
das medidas já encontradas no Brasil, é aplicado no final de cada
treinamento e não possui características típicas de questionários de
reação. Já foi validado nos EUA e em países da Europa e Ásia. Método:
A versão validada em Portugal foi adaptada, após validação semântica
e por juízes. É composta por 89 itens, sendo 63 com o foco no
treinamento e 26 com o foco na organização, respondidos numa escala
de concordância de 5 pontos. Foram aplicados, presencialmente,
questionários em 7 organizações brasileiras, públicas e privadas.
A análise da máxima verossimilhança com rotação oblíqua foi a
abordagem da análise fatorial exploratória utilizada neste estudo.
Foi considerada a análise paralela, para decidir sobre o número de
fatores a extrair, e o peso fatorial de 0,3, para decidir sobre o número
de indicadores a reter em cada fator. Resultados: A validação fatorial
realizada com 898 questionários válidos resultou em 12 fatores,
cujos alphas de Cronbach variaram entre 0,787 e 0,906. Discussão: O
critério utilizado para a extração de fatores foi diferente do utilizado
nos EUA e em Portugal. Lá foi baseado na análise do scree plot e,
neste estudo, foi a Análise Paralela. Não se obtiveram os 16 fatores
da versão original e sim, 12 fatores. As diferenças encontradas podem
ser atribuídas ao método de extração ou a diferenças culturais.
Em relação à organização, na versão brasileira foram encontrados
4 e não 5 fatores. Em relação ao treinamento, foram obtidos na
versão brasileira 8 e não 11 fatores. Conclusão: O estudo permitiu
a identificação de dos seguintes fatores que afetam o processo de
transferência da aprendizagem, quer pela sua facilitação ou, pela sua
inibição: Preparação Prévia dos Treinandos; Motivação para Transferir;
Resultados Pessoais Positivos; Resultados Pessoais Negativos; Suporte
do Supervisor; Sanções do Supervisor; Design de Transferência;
Oportunidade para Utilizar a Formação Recebida; Esforço de
Transferência - Expectativas de Desempenho; Resistência/Abertura à
Mudança; Desempenho – Expectativa de Resultados e Feedback de
Desempenho. O instrumento tem boas qualidades psicométricas e
pode ser utilizado pelos gestores de recursos humanos que estejam
interessados na potencialização da transferência de aprendizagem
realizada em treinamento.
PALAVRAS-CHAVE: Transferência; Aprendizagem; Validação
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A construção de grandes obras apresenta oportunidade de
desenvolvimento sócio-econômico da região de sua instalação.
Para o estado do Ceará, a implantação de um empreendimento do
segmento refino na região de Caucaia, prevista para ser concluída
em 2017, é um divisor de águas para a consolidação de seu parque
industrial. Entretanto, todos os empreendimentos de uso intensivo
de mão de obra construídos no Brasil geraram impactos sociais
negativos, como o aumento da violência e da prostituição nas microregiões em que são instaladas estas obras. Diante deste cenário, este
trabalho tem o objetivo de propor um plano de implantação de ações
de forma planejada entre o poder público e a iniciativa privada para
estruturar a melhoria da qualificação profissional dos trabalhadores
que serão contratados temporariamente pelo consórcio das
empresas responsáveis pela construção deste empreendimento. O
referencial teórico do trabalho se pautou em autores que estudam a
educação e a qualificação profissional, em estudos históricos sobre a
qualificação profissional no Brasil e no estado do Ceará, bem como na
contribuição de autores da psicossociologia que apontam os desafios
éticos das organizações modernas e sinalizam a possibilidade destas
organizações utilizarem a gestão como instrumento que possibilite o
desenvolvimento da sociedade, diminuindo as desigualdades sociais e
aumentando o grau de autonomia dos trabalhadores. Foram realizadas
entrevistas com os gestores da implantação deste empreendimento
e levou-se em conta também a experiência da construção de outra
obra do mesmo segmento, edificada no estado do Pernambuco.
A partir deste estudo foi apresentado um plano de ações para o
estabelecimento de parcerias entre instituições de ensino públicas
e privadas e órgãos públicos ligados ao desenvolvimento social e
econômico, visando a viabilização de cursos técnicos para todas as
categorias profissionais necessárias para a obra, formulados a partir
de uma demanda estabelecida pelo cronograma da construção.
Acredita-se que a oferta de programas de qualificação técnica dará
condições aos trabalhadores cearenses, bem como aos que migraram
para lá em função desta construção, de conseguirem empregos
formais durante a obra e após sua conclusão, contribuindo para o
desenvolvimento sustentável da região e diminuindo os possíveis
impactos sociais negativos gerados pelo empreendimento.
PALAVRAS-CHAVE: educação do trabalhador; qualificação profissional;
desenvolvimento sustentável
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O objetivo desse estudo foi identificar as concepções que embasam
as políticas ativas de trabalho no Brasil na atualidade, tendo em
vista o efeito dessas políticas na regulação do binômio capitaltrabalho. Para tanto, realizou-se uma revisão de literatura que
levantasse os fundamentos teóricos dessas políticas. As primeiras
políticas de trabalho no Brasil datam de 1930, sendo desenvolvida,
até final de 1980, uma série de ações que foram mal sucedidas pela
ausência de financiamento. O cenário transformou-se com o Fundo
de Amparo ao Trabalhador, em 1988, havendo um adensamento
dessas políticas, tanto voltadas a redução do desemprego (políticas
ativas), como direcionadas a amenização dos seus efeitos (políticas
passivas). Atualmente, três políticas ativas de trabalho se destacam:
intermediação de mão de obra (IMO), qualificação profissional (QP) e
geração de emprego, trabalho e renda (GETR). A primeira estabelece
a relação entre os trabalhadores e os postos de trabalho; a segunda
prioriza a capacitação técnica-teórica desse público; e a GETR incentiva
o microempreendedorismo e a economia solidária. A análise da
literatura acerca dessas políticas permitiu levantar alguns conceitos que
embaçam as políticas de trabalho, como: job search, capital humano,
empregabilidade e economia solidária. O primeiro construto aplica-se
as políticas de IMO e define a dinâmica do desemprego determinada
somente pela relação entre a volição do trabalhador e dos postos de
emprego. A teoria do capital humano postula a proporcionalidade
no nível de capacitação teórico-técnica do trabalhador e o retorno
econômico para este e para a macroeconomia, reverberando, nas
políticas de QP. Soma-se a este, construto de empregabilidade, o qual
propõe os trabalhadores sendo capazes de desenvolver um potencial
para obter emprego pelo adensamento de suas competências
individuais. O conceito de economia solidária, que fundamenta as
políticas de GETR, pressupõe a possibilidade de um modelo produtivo
alternativo ao grande capitalismo, baseado na cooperação entre os
trabalhadores. Cotejando esses conceitos com os debates acerca
da situação da classe proletária na atualidade, conclui-se que esses
se apresentam como contraproducentes para a recomposição da
consciência dessa classe, no momento em que assumem, como
pano de fundo, uma concepção individualizante do trabalhador. Em
decorrência, percebe-se o desenvolvimento de políticas que focalizam
estratégias individuais de combate ao desemprego, corroborando
para a responsabilização do trabalhador pela sua situação. Emerge
a necessidade da recolocação de novas concepções teóricas para as
políticas ativas de combate ao desemprego que concatenem a análise
radical do capitalismo com a consideração do trabalhador enquanto
um sujeito coletivo.
PALAVRAS-CHAVE: classe trabalhadora; desemprego; revisão de
literatura

02 a 05 de maio de 2012 - Rio de Janeiro | RJ
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

COMUNICAÇÃO BREVE DE PESQUISA

CC192 - ESTRESSE NOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SAÚDE
Figueiredo, VCN; Oliveira, C;

CC193 - O PAPEL DO PLANO DIRETOR NAS POLÍTICAS
ORGANIZACIONAIS – A QUALIFICAÇÃO DA ÁREA DE GESTÃO EM
UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE PESQUISA

UFMS;

Oliveira, M.A.; Sá, M.A.A.S.;

Introdução:A enfermagem pode ser considerada uma profissão
estressante, devido à vivência direta e ininterrupta do processo de dor,
morte, sofrimento, desespero, incompreensão, irritabilidade e tantos
outros sentimentos e reações desencadeadas pelo processo de doença.
Objetivo: esta pesquisa buscou levantar o perfil sociodemográfico e
ocupacional, bem como as principais questões geradoras de desgaste
e estresse em enfermeiros das Unidades Básicas de Saúde na cidade
de Corumbá, 2009. Metodologia:Participaram 51 profissionais de
enfermagem de dezenove UBS,s, e somente cinco se recusaram a
responder. Os instrumentos foram um questionário socioeconômico
e ocupacional e a escala de estresse no trabalho (Jobs stress scale). A
análise desse desgaste psicológico foi feita utilizando o modelo teórico
bidimensional da Demanda-Controle proposto por Robert Karasek.
Resultados: Verificou-se que 46% dos entrevistados tem entre 20
e 30 anos, 83% são mulheres, 22% ocupam o cargo de auxiliar em
enfermagem; 33% de enfermeiros; e 45% técnicos em enfermagem,
57% têm mais de cinco anos de exercício, 48% trabalham em mais
de um lugar, 78% realizam seu serviço com muita rapidez; exige-se
habilidades/conhecimentos especializados de 78%, 20% discordam
que o ambiente seja calmo/agradável, 52% podem contar totalmente
com seus colegas de trabalho. Discussão:A equipe composta por
um enfermeiro, dois ou três técnicos/auxiliares sobrecarrega o
trabalho dos enfermeiros, já que eles são responsáveis pelo controle
completo das unidades. O fato de 48% trabalharem em mais de um
lugar pode se constituir em um fator estressor, já que funcionários
que possuem mais de um vínculo provavelmente não desfrutam
de momentos de descanso. Também o ritmo de trabalho intenso/
realizar tarefas em pouco tempo pode interferir em sua saúde mental
e física e provocar nos funcionários a exaustão. Em contrapartida,
grande parte afirmou gostar de trabalhar com os colegas, o que
sugere que as relações entre os funcionários são boas e amigáveis.
Também se observou que muitas UBSFs possuem instrumentos de
trabalho precários, o que aumenta a condição precária de trabalho e a
possibilidade de desenvolver estresse nesse contexto. Conclusão: Em
geral os profissionais de enfermagem encontram-se num nível alto de
estresse, pois a presença de fatores estressores é constante na rotina
de trabalho. A falta de dados disponíveis no CEREST fez com que
esta pesquisa fosse realizada, fornecendo dados para uma possível
atuação junto a esses profissionais.

Universidade de Taubaté;
Há muito tempo que o serviço público sofre com sucessivas perdas
e faltas de reposição de pessoal. Os poucos concursos públicos
realizados nos últimos anos não tem logrado em suprir o contingente
necessário para conduzir, com eficácia e constância, a demanda
de atividades que é imposta e esperada do serviço público para o
atendimento das demandas da sociedade. Em 23 de fevereiro de
2006 a Presidência da República instituiu o Decreto nº 5.707 que
dispõe sobre a política de qualificação de pessoal da administração
pública federal direta, autárquica e fundacional, regulamentando
assim os dispositivos da Lei nº 8.112 (1990) que dispõe sobre o regime
jurídico dos servidores da União. Mostraremos neste trabalho que a
regulamentação destes instrumentos mostra-se bastante apropriada
quando a instituição pública, se aproveitando destes aparatos legais,
integra em seu plano diretor a política de capacitação de servidores.
Os dados foram coletados por meio de pesquisa documental, que
incluiu a leitura da Lei 8.112 e do Decreto 5.707 que dispõem sobre
capacitação de servidores públicos. Realizou-se, também, a leitura
e análise do Plano Diretor 2007-2011, com ênfase no Objetivo
Estratégico 8 que estabelece uma política de recursos humanos para a
instituição em estudo, baseada na gestão estratégica de competências
e de pessoas. Outra fonte de coleta de dados foi a biblioteca digital da
instituição para efetuar a análise das dissertações e teses a partir do
ano de instituição do Decreto 5.707 (2006). Os resultados apontam
para o aparecimento da primeira dissertação de mestrado na área
de gestão na instituição, em 2007, com total respaldo institucional,
e a tendência ao crescimento do número de servidores da área de
gestão com títulos de mestrado e doutorado. Conclui-se, portanto,
que a capacitação contribui não somente para maior incentivo do
servidor, mas também para suprir o alto desempenho que é esperado
do servidor que, a cada vez mais, tende a executar maior número de
tarefas.
PALAVRAS-CHAVE: políticas organizacionais;
qualificação de servidores públicos

plano

diretor;
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CC194 - O TRABALHO PRISIONAL COMO EIXO DE REINTEGRAÇÃO
SOCIAL: A EXPERIÊNCIA DO PROJETO “LIBERDADE COM DIGNIDADE”
PELA ÓTICA DOS SENTENCIADOS

CC195 - OS CONCEITOS DE SAÚDE E SUAS IMPLICAÇÕES NA
AVALIAÇÃO E GESTÃO DA SAÚDE PSÍQUICA DE TRABALHADORES EM
SAÚDE

Campos,G.; Sousa, R.;

Pires Costa, M.T.;

Fundação João Pinheiro;

Universidade Federal do Rio Grande do Norte;

O trabalho prisional, foco desta pesquisa, se insere, junto com as
assistências: material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa;
entre as políticas públicas de prevenção da reincidência criminal e
reintegração social do apenado. Define-se trabalho prisional como
aplicação da atividade física e/ou intelectual, através do esforço,
realização de tarefas e serviços, e ainda, produção de bens de forma
fabril ou artesanal, por parte de indivíduos sob medida judicial de
privação de liberdade, exercido dentro ou fora dos estabelecimentos
prisionais. Tal atividade vem sendo adotada no âmbito prisional,
principalmente com características laborterapêuticas, caucadas
nos princípios de ressocialização e reintegração social do apenado.
As transformações nos modos de gestão estatal aliadas às crises
no mundo do trabalho, na economia, ascenção do neo-liberalismo
e desestruturação crescente do welfare state e, ainda, crescente
atenção da sociedade em relação às políticas estatais relacionadas
à segurança, tendo em vista o crescimento dos níveis de violência
e criminalidade a partir da década de 70, e acirramento deste
processo nos anos 80 e 90, trouxeram novos atores para o cenário
da execução penal. Em específico, neste trabalho, nos atentaremos
para os convênios firmados entre os agentes de gestão estatal e
empresas privadas, na disponibilização de postos de trabalho para
indivíduos presos. Os órgãos estatais têm convocado a sociedade e
as entidades civis a participar da gestão pública, não somente através
da discussão do tema, mas também na formulação, implementação,
acompanhamento e avaliação das políticas públicas na área de
segurança. Atividades que até então era de exclusiva atuação do
Estado são, a partir deste cenário, implementadas e desempenhadas
por entidades privadas. No âmbito de enfrentamento da reincidência
criminal, particularmente dentro do Sistema Prisional, instituições
privadas têm atuado em conjunto com os órgãos da administração
carcerária, disponibilizando aos reclusos das unidades prisionais,
meios para que estes indivíduos desempenhem atividades laborais
durante seu cumprimento de pena. O Projeto “Liberdade com
Dignidade”, parceria público-privada entre uma unidade prisional da
Região Metropolitana de Belo Horizonte e uma empresa produtora
de colchões, localizada nesta mesma região, se insere dentro destas
Políticas de Segurança Pública, na prevenção da reincidência criminal
e reintegração de indivíduos apenados, ofertando vagas de trabalho
dentro da empresa para os custodiados desta unidade prisional.

Conceitos são construções filosóficas e segundo Politzer, Besse e
Caveing (1970), adotar um ponto de partida filosófico implica em
optar por uma concepção de mundo que resulta em consequências
práticas, ou seja, em opções teórico-metodológicas decorrentes da
fundamentação epistemológica subjacente a escolha e que se apóia
em pressupostos que direcionarão o olhar sobre o objeto, neste caso
específico, a saúde psíquica do trabalhador. Ao longo da história a
saúde foi conceituada como ausência de doença, conceito este que
está no senso comum e que também rege a prática médica; como
norma vital, como proposto por Canguilhem (2006), entre outros
autores; como bem-estar, como conceituado pela Organização
Mundial de Saúde (1948) e como um direito, como está escrito no
texto da Constituição Brasileira de 1988. Assim posto, cada uma dessas
conceituações de saúde possui repercussões na forma como as ações
em prol da saúde do trabalhador são implementadas. O mesmo ponto
de partida epistemológico foi utilizado para compreensão do objeto
de estudo desta pesquisa, apoiando-se nos referenciais teóricos
da psicossociologia do trabalho, adotando-se uma visão de mundo
existencialista, materialista-dialética. Deste modo objetiva-se refletir
sobre os conceitos de saúde e suas implicações para a avaliação da
saúde psíquica de trabalhadores em saúde e as práticas institucionais
de gestão da saúde do trabalhador decorrentes. O campo de estudo
foi um hospital universitário do Rio Grande do Norte. Partindo-se
de uma perspectiva psicossociológica de análise apoiando-se numa
perspectiva psicossociológica de análise. O método de abordagem
utilizado foi a pesquisa-ação. A coleta de dados foi realizada
com o uso das técnicas de pesquisa documental, grupos focais e
observação participante no campo de pesquisa. Os dados coletados
foram analisados com o uso da análise de conteúdo como propõe
Bardin (2002). Os resultados obtidos mostram que os atores sociais
envolvidos na pesquisa compreendem saúde como ausência de
doença embora se reportem às outras conceituações de saúde, em
especial a saúde como direito. No entanto, as ações institucionais em
prol da saúde do trabalhador derivam do conceito de saúde como
ausência de doença, o que aponta a hegemonia do modelo médico na
avaliação da saúde psíquica do trabalhador. Conclui-se também que
nenhum dos conceitos de saúde descritos é capaz de proporcionar
a adequada avaliação da saúde psíquica de trabalhadores em saúde.
Para tanto sugere-se a adoção de um conceito compreensivo de saúde
para a avaliação da saúde psíquica desses atores sociais.

PALAVRAS-CHAVE: trabalho prisional; segurança pública; saúde do
trabalhador
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CC196 - PERCEPÇÃO DAS CONDIÇÕES FÍSICAS E MATERIAIS EM DUAS
EMPRESAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM BELO HORIZONTE

CC197 - POR UMA POLÍTICA PÚBLICA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,
TRABALHO E AMBIENTE SOBRE AS CADEIAS PRODUTIVAS

Leite, CPRLA; Costa, JMA; Cruz, AO; Borges, LO;

Leão, LHC;

UFMG;

ENSP;

A indústria da construção civil é conhecida pela sua capacidade de
gerar empregos diretos e indiretos, no entanto, vive problemas em
relação às condições de trabalho dos operários. O canteiro de obra
da construção civil é um ambiente no qual predominam cargas
elevadas, posturas inadequadas aos trabalhadores e elevados índices
de acidentes. Entendem-se condições de trabalho como o conjunto
de fatores que definem a realização de uma tarefa concreta e o
entorno em que ela se realiza, influenciando significativamente a
experiência do trabalho e a dinâmica das relações laborais. Entre as
categorias das condições de trabalho destacam-se as condições físicas
e materiais, como o espaço geográfico e arquitetônico, as instalações
e as condições de segurança. A presente pesquisa objetivou, então,
comparar percepção das condições físicas e matérias por operários de
duas empresas do ramo da construção habitacional de Belo Horizonte
com organização econômica diferentes. Aplicou-se um questionário
estruturado sobre condições de trabalho, que mensura 7 fatores: falta
de segurança; exposição a situações adversas; exposição a situações
desgastantes; movimentos repetitivos, mudanças de temperatura;
risco de acidentes de trabalho e exposição a substâncias. A amostra
foi composta de 411 trabalhadores dessas duas empresas, sendo que
145 são da organização A e 266, da B. Os respondentes possuíam
média de idade de 35,85 anos (desvio-padrão de 11,75), tempo médio
de serviço de 11,34 anos (dp=10,64) e tempo médio de serviço na
empresa atual de 19,48 meses (dp=29,05). Com base na aplicação
do teste t, comparou-se a visão dos operários sobre as condições
físicas e materiais do trabalho na construção civil, por organizações.
Foi observado que os trabalhadores da organização B percebem
mais: falta de segurança no ambiente de trabalho (t=-1,96; p=0,05);
mais exposição à riscos de acidentes de trabalho (t=-3,85; p<0,001);
a substâncias químicas ou materiais (t=-5,19; p<0,001) que podem
transmitir doenças infecciosas, assim como à inalação de vapores
mudança de temperatura e desgaste físico e psíquico; e a situações
desgastantes (t=-5,67; p<0,001). Os resultados demonstram,
portanto, que as condições físicas e materiais do setor da construção
civil variam, entre outros aspectos, pelo tipo de organização e gestão
adotado pelas empresas do ramo. Sugere-se, então, uma reavaliação
dos aspectos organizacionais e sociogerenciais das empresas a fim
de garantir melhores condições de trabalho para os operários da
construção civil.

Esta pesquisa articula vigilância em saúde com duas outras esferas,
estudos que relacionam saúde, trabalho e ambiente, e cadeias
produtivas. O estudo justifica-se, dentre outras coisas, pela necessidade
de consolidação da vigilância em saúde, trabalho e ambiente como
política pública no Brasil; demanda por abordagens mais integradoras
para a vigilância; e importância do reposicionamento de intervenções
de controle e regulamentação do Estado diante da economia capitalista
marcada pela constituição de cadeias produtivas. O objetivo central
foi investigar os fundamentos teórico-conceituais, legais e políticos
da vigilância da saúde no Brasil, potencialmente aplicáveis às cadeias
produtivas, considerando a relação saúde, trabalho e ambiente. A
pesquisa, de caráter exploratório e metodologia qualitativa, consistiu
numa revisão crítica da literatura acadêmica, legal e política sobre
vigilância em saúde e sobre a literatura de cadeias produtivas. Através
da coleta de dados em bases de dados indexadas, Lilacs, Scielo,
Scopus, Periódicos Capes, utilizando como palavras-chave “vigilância”,
“saúde”, “trabalho”, “ambiente”, “cadeia”, “produtiva”, seus correlatos
em inglês, pretendeu-se dimensionar o estado da produção científica
nessas áreas e também o estado das práticas a partir da análise da
legislação e das políticas públicas do ponto de vista do controle social,
para refletir sobre uma política integradora de vigilância em saúde
sobre cada elo das cadeias produtivas. Os resultados demonstraram a
insuficiência do modelo de vigilância em saúde no Brasil que ainda não
incorporou a relação saúde, trabalho e ambiente como objeto de suas
ações, bem como não abordou de maneira aprofundada a temática
das cadeias produtivas, permanecendo com práticas fragmentadas.
Assim, realizou-se uma crítica a este modelo segmentado e discutiuse uma perspectiva de análise e intervenção de cadeias produtivas
que possibilite (a) uma ação integrada entre as vigilâncias em saúde,
em parceria com outros setores do Estado e com participação da
sociedade, rompendo com a lógica de fragmentação; (b) uma atuação
mais holística e abrangente na medida em que considere não apenas
a saúde do consumidor, mas a saúde ambiental e a dos trabalhadores,
indo alem das ações pontuais de vigilância de produtos e serviços
(c) a intervenção em situações de vulnerabilidade sócio-sanitária
no entorno das cadeias de produção, como relações de trabalho
precárias, mau uso do solo, degradação ambiental, trabalho escravo e
infantil. Assim, a formulação de uma política pública de vigilância da
saúde sobre os elos das cadeias produtivas, da extração ao descarte,
representaria um novo método de ação para o campo da saúde do
trabalhador no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: condições de trabalho ; condições físicas e
materiais; construção civil

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas ; Saúde do trabalhador; Cadeia
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CC198 - RISCO DE ACIDENTE NO TRABALHO E ASPECTOS
SOCIOGERENCIAIS: A PERCEPÇÃO DOS TRABALHADORES DA
CONSTRUÇÃO HABITACIONAL DE BELO HORIZONTE
Motta,GMV; Silva,MCVC; Peixoto,TP; Brges,LO;
UFMG;

140

CC199 - SAÚDE DO TRABALHADOR: DEMANDAS PARA CONSTRUÇÃO
DE REDES DE CUIDADO
Pereira, ALB; Saldanha, OMFL; Medeiros, PF; Dhein, G; Koetz, Lydia;
Centro Universitário - Univates;

A construção habitacional é historicamente um dos ramos de atividade
econômica em que se registram elevados índices de acidentes de
trabalho no Brasil. A literatura indica que as precárias condições de
trabalho contribuem para a ocorrência dos mesmos. Na Psicologia,
a atenção às condições de trabalho era predominantemente
inespecífica. Recentemente há avanços teóricos e construção de
tipologias. Nessas, os aspectos sociogerenciais incluem a percepção
da falta de apoio à execução de tarefas e da disponibilidade de
informações sobre riscos de acidentes. Entre os aspectos referentes
às condições físicas e materiais incluem-se a percepção de falta
de segurança e de risco de acidentes de trabalho. Desenvolveu-se,
então, o presente estudo para avaliar se os operários relacionam tais
percepções. Participaram 411 operários da construção habitacional
de Belo Horizonte, com idades entre 18 e 68 anos, dos quais 49,9%
possuem ensino fundamental incompleto. Aplicou-se questionário
estruturado sobre condições de trabalho e, a partir dos resultados
obtidos, exploraram-se as correlações entre as percepções referidas
anteriormente. Na escala de aspectos sociogerenciais, o escore
obtido no fator informação sobre riscos no trabalho apresentou
a maior média (M= 4,32, dp. 0,90), contrastando com o de falta de
apoio na execução das tarefas (M= 2,32, dp. 0,85) e com os resultados
obtidos na escala de condições físicas e materiais nos fatores de
percepção de falta de segurança (M= 2,87, dp. 1,00) e sobre riscos de
acidentes de trabalho (M= 2,77, dp. 1,12). Utilizando-se a correlação
de Pearson, observou-se que os escores no fator falta de apoio na
execução das tarefas correlacionaram-se com os de falta de segurança
(r= 0,36; p<0,01) e os de riscos de acidentes de trabalho (r= 0,38;
p<0,01), como também os escores no fator de falta de segurança
correlacionaram-se com os de riscos de acidentes de trabalho (r=0,60;
p<0,01). Apenas os escores no fator sobre informação sobre riscos de
acidentes não apresentaram correlação com os demais. Observa-se,
então, que apesar dos operários declararem-se informados sobre os
riscos de acidente no trabalho (fator com maior média), percebem-se
em ambiente inseguro e expostos a acidentes. Entende-se, portanto,
que as informações sobre riscos no trabalho, quando falta apoio
à execução das tarefas, são ações insuficientes para a mudança na
percepção da segurança, o que leva a supor que os operários podem
atribuir maior relevância a outras ações sociogerenciais no tocante a
prevenção de acidentes.

Sabendo-se que as alterações do mundo do trabalho interferem
na saúde do trabalhador, área da saúde pública, entende-se como
necessário investigar esta realidade relacionando-a com os fatores
de afastamento e possibilidades de promoção de saúde. Este
trabalho é resultado pesquisa intitulada “Fatores de afastamentos
do trabalho nas organizações do ramo da produção de alimentos
nos municípios conveniados com a CURES/UNIVATES”. Essa pesquisa
tem como objetivo identificar e analisar os afastamentos do trabalho
nas organizações do ramo da produção de alimentos nos municípios
que possuem convênio com a CURES – Clínica Universitária
Regional de Educação e Saúde. Foram assinados convênios com os
municípios de Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul e Estrela e, a principal
reivindicação dos secretários municipais de saúde, refere-se à Saúde
do Trabalhador enfatizando que, nos últimos anos houve aumento
significativo de afastamentos do trabalho na área da produção de
alimentos, os quais têm demandado atendimentos nos serviços
de saúde dos seus municípios. Estes referem que não tem equipes
qualificadas para atender as diferentes demandas dos trabalhadores
em situação de afastamento do trabalho. Os dados referentes aos
índices de afastamento do trabalho, no período de 2006 a 2009,
nas organizações do ramo da produção de alimentos nos municípios
referidos foram coletados com base nos dados do INSS. Em seguida
buscou-se mapear as questões que contribuem para as situações de
afastamento do trabalho e investigar o percurso destes no sistema
de saúde. Resultados: verificou-se que 128 usuários foram afastados
de suas atividades laborais em decorrência de doença ou acidente
relacionado ao trabalho. A idade dos trabalhadores fica entre 19
e 62 anos. As mulheres compõem 60% da amostra. Em relação
à remuneração 58% dos usuários recebem menos de 1 salário
mínimo. A maior parte, 77% dos trabalhadores, encontram-se em
auxílio doença, 21% foram afastados em decorrência de acidente de
trabalho e 2% estão aposentados por invalidez. As maiores causas de
afastamento foram fraturas (22,1%), alterações ortopédicas (9,8%)
e doenças metabólicas (9%). Conclusão: A partir dos dados podese observar que 20% dos trabalhadores afastados não residem no
mesmo município das empresas onde trabalham gerando questões
sobre os cuidados desse trabalhador na rede de atenção. Verificouse que em termos de dados das vigilâncias (ver qual o órgão) estes
trabalhadores/usuários não estão sendo dentro do programa de
saúde do trabalhador.

PALAVRAS-CHAVE: condições de trabalho; riscos de acidentes;
operários da construção civil
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CC200 - SER APRENDIZ: PERFIL, MOTIVOS E SATISFAÇÃO DE
ADOLESCENTES PAULISTAS NESSA CONDIÇÃO PROFISSIONAL

CC201 - TRABALHO E SAÚDE DOS TRABALHADORES VARREDORES DE
RUAS DA CIDADE DE CORUMBÁ/MS

Aguillera, F.; Melo-Silva, L. L.;

Halabi, NSS; Figueiredo, VCN;

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto Universidade de São Paulo;

UFMS;

A aprendizagem profissional tem tradição no Brasil, pela atuação
marcante do Sistema S e popularização das entidades sem fins
lucrativos que há cinquenta anos dedicam-se à inserção profissional
de adolescentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
No entanto, faltam estudos sistemáticos de caracterização dos
públicos atendidos e de avaliação dos serviços, que contribuam para
identificar lacunas que demandem novas políticas de assistência, bem
como para subsidiar a discussão da eficácia desses programas e dos
aprimoramentos necessários. Diante disso, objetiva-se apresentar
uma análise descritiva do perfil de aprendizes paulistas considerandose variáveis demográficas, motivos da opção por essa modalidade de
iniciação profissional e satisfação com a experiência. Até o momento
participaram do estudo 400 adolescentes, de 14 a 21 anos, de
ambos os sexos, em sua maioria alunos do ensino médio em escolas
públicas e que buscaram a formação como aprendizes em duas ONGs
para agilizarem sua inserção profissional. Resultados preliminares
permitem identificar a predominância de aprendizes do sexo feminino
(57,5%), em sua maioria cursando o 2º ano do ensino médio (40,8%) e
pertencentes a famílias da classe socioeconômica C1 (37,5%), que não
recebem auxílio financeiro de programas governamentais de renda
mínima. Grande parte dos jovens procuram a formação como aprendiz
por influência da família (46,6%) ou por vontade própria (44,4%),
em busca de oportunidade de emprego (51,1%) ou de qualificação
(46,6%), experiência essa que os mantém vinculados à instituição
(43,9%), além das expectativas de melhores oportunidades de
trabalho no futuro (27,1%). Confirma-se histórico de trabalho infantil
de parte da amostra (24,8%) e sua participação ativa na economia
doméstica (58,5%), assim como a eficácia dos serviços quanto à
inserção profissional dos jovens, com 63,8% já encaminhados a
estágios remunerados nas áreas de formação. Além disso, é elevado
o grau de satisfação dos mesmos em relação à experiência como
aprendiz (85,2%) e ao atendimento pela instituição formadora (94,8%).
Discute-se a importância de dados dessa natureza, além da avaliação
de impactos e resultados dessa experiência na carreira, como base
para aprimoramentos aos serviços, reconhecimento pelas agências
governamentais como uma proposta de qualificação na qual se deve
investir, assim como para identificação de lacunas que demandem
novas políticas de assistência a adolescentes e jovens trabalhadores,
como é o caso daqueles não alfabetizados, por exemplo. Mas essa
apenas uma análise inicial que fomentará a discussão da experiência
e seus impactos no desenvolvimento das crenças de auto-eficácia e
dos conhecimentos, habilidades e atitudes de carreira desses jovens.
PALAVRAS-CHAVE:
Aprendizagem
trabalhador; Qualificação

profissional;

Introdução: O interesse pelo estudo da relação entre saúde mental
e trabalho tem crescido nos últimos anos, devido ao aumento
da prevalência dos transtornos mentais e dos distúrbios do
comportamento em trabalhadores, observado em diversos países.
De acordo com Jacques (2003), cerca de 30 a 40% dos trabalhadores
ocupados no mundo apresentam algum tipo de transtorno mental. No
Brasil, segundo as estatísticas do INSS (2001), os distúrbios psíquicos
ocupam o terceiro lugar entre as causas de concessão de benefício
previdenciário, com afastamento do trabalho em tempo superior
a 15 dias e de auxílio doença por invalidez. Objetivo: este estudo
teve por objetivo averiguar a capacidade para o trabalho e detectar
a presença de Transtornos Mentais Comuns (TMC) junto a sujeitos
contratados pela empresa Unipav Engenharia Ltda, responsável
pela limpeza pública da cidade de Corumbá (MS), no ano de 2011.
Método: foram aplicados a Escala SRQ-20, o ICT e um questionário
socioeconômico e ocupacional. Participaram desta pesquisa 31
funcionários do setor da varrição, sendo 13 mulheres e 18 homens,
com idades compreendidas entre 19 e 55 anos, no período de Junho
a Setembro de 2011. Resultados: por meio da aplicação da escala
(ICT), averiguou-se que quanto menor a idade dos varredores menor
também foi a pontuação alcançada por estes nesta escala, sugerindo
uma maior exigência no desempenho de suas funções, o que
influenciaria diretamente na sua capacidade para o trabalho. Já com
a escala de avaliação (SRQ-20), observamos que 51% da amostra total
demonstram sofrer com Transtornos Mentais Comuns. Discussão:
os indivíduos que apresentaram TMC tiveram os menores índices
de capacidade para o trabalho do que os trabalhadores que não
apresentaram, evidenciando que a presença dos TMC contribui para
o prejuízo do desempenho desses trabalhadores em suas atividades.
Também os trabalhadores que apresentaram sofrer com TMC
possuíam um tempo de serviço dentro da empresa maior dos que
aqueles trabalhadores que não apresentaram sofrer de TMC, mais
comum entre os mais jovens, talvez pela percepção deste emprego
acompanhado de preconceitos e estereótipos, sobretudo por lidar
com lixo, considerado repugnante pela sociedade. Conclusão: Ao
término dessa pesquisa observou-se um acentuado risco quanto à
saúde física e mental dessa categoria de trabalhadores, ficando clara
a necessidade do trabalho do psicólogo organizacional e do trabalho
na promoção da saúde desses trabalhadores.
PALAVRAS-CHAVE: garis; lixo; saúde

Adolescente
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Relações de trabalho, organizações e sociedade

CC203 - A SUBLIMAÇÃO E O PROCESSO CRIATIVO NO TRABALHO DO
ESCRITOR LITERÁRIO.

CC202 - A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DE SERVIDORES DO SETOR
DE AJUIZAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS

Bueno,Marcos; Macedo, Kátia Barbosa

Santana, PM; Lima, PAM; Moura, PMF;
UFAM;
O presente trabalho baseia-se em uma pesquisa em desenvolvimento
no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), que aborda a subjetividade
do trabalho no setor de ajuizamento. O objetivo é compreender as
vivências subjetivas relacionadas ao trabalho, a partir de um lugar de
autonomia e criação, em que a escuta clínica favorece a elaboração
das vivências de sofrimento e à busca de transformação. Será
enfocado como recorte desse estudo a da organização do trabalho.
Utilizou-se como referencial teórico-metodológico a Psicodinâmica
do Trabalho, aplicando-se a clínica do trabalho e ação criada por
Dejours, realizada a partir de sessões coletivas com os trabalhadores.
As etapas da pesquisa são: pré-pesquisa, pesquisa propriamente dita
e validação e refutação. Os participantes são 12 servidores do setor
de ajuizamento do TJ AM, que se reúnem semanalmente em dez
sessões, com duração de uma hora, que são realizadas em horário e
local de trabalho. Os resultados preliminares apontam que o trabalho
dos participantes consiste em dar início ao trâmite de ações em que
a parte comparece pessoalmente, sem obrigação da presença de
um advogado. A parte interessada informa a demanda, através do
relato dos fatos do litígio. Ao técnico do ajuizamento cabe analisar
o pedido do cidadão e verificar sua pertinência, organizando os fatos
relatados e reduzir a um termo, o qual demanda uma sobrecarga de
trabalho. Os servidores consideram o trabalho muito importante e
essencial no judiciário, pois a partir do momento em que o cliente
chega ao setor de ajuizamento e recebe as primeiras orientações há
a consolidação do acesso à justiça e encaminhamento aos trâmites
necessários. Os participantes trouxeram que um termo mal redigido
traz graves conseqüências e dificulta tanto para a parte interessada
quanto para os demais setores em que se estabelecem o processo.
Por isso, a exigência de atenção e concentração, mas que muitas
vezes não é possível por conta do ambiente físico. Neste caso, os
servidores dependem da cooperação entre os colegas de trabalho.
As conclusões preliminares assinalam para uma organização do
trabalho que se configura como uma divisão de trabalho hierárquica,
com metas de quantidade e qualidade a serem alcançadas, regras
formais como dispositivos jurídicos, controlados por supervisão e
fiscalização de superiores, além de as características do trabalho
ser de natureza complexa e exigir muita atenção. É exigido ainda ter
muito conhecimento de termos jurídicos sem uma capacitação prévia,
que conduz a uma sobrecarga de trabalho seguida de sofrimento no
trabalho.

UFG/PUC-GO;
Neste texto pretende-se apresentar como os escritores literários
organizam seu trabalho dentro do seu processo criativo-vivencial
como estratégia de sublimação, sob o olhar da clinica psicodinâmica do
trabalho. Dentre os diversos grupos teóricos que constituem a clínica
do trabalho: foi utilziada a psicodinâmica do trabalho de Christophe
Dejours.Os pressupostos compartilhados por estas abordagens
resumem-se a quatro pontos de convergência: o interesse pela ação
no trabalho, o entendimento sobre o trabalho, a defesa de uma teoria
do sujeito e a preocupação com o sujeito e o coletivo em situações
de vulnerabilidade no trabalho (Bendassoli e Soboll, 2010), Apresenta
como problema da pesquisa: Quais as vivências dos escritores
literários na sua prática de produção literária e que quais estratégias
de enfrentamento eles utilizam? O objetivo do estudo foi analisar o
viver, o escrever no processo criativo, as estratégias de enfrentamento
e os mecânismos da sublimação nesse processo do escritor literário
em relação às vivências de prazer e sofrimento. Este trabalho teve
por focus os escritores literários atuantes em Goiás. Trata-se de um
estudo de caso de caráter descritivo e exploratório, com técnicas para
levantamento: análise documental e entrevistas semi-estruturadas
individuais e técnica de análise do discurso. A pesquisa contempla
duas fases, a primeira de levantamento documental nos cadernos de
literatura brasileira do IMS e a segunda de coleta de dados com o oito
escritores literários filiados a União Brasileira de Escritores-Secção
Goiás. O roteiro aborda as cinco categorias de Dejours: condições
de trabalho; relações de trabalho; vivências de prazer e sofrimento
e estratégias defensivas. Os resultados da pesquisa respondem a
algumas questões norteadoras da pesquisa, quais sejam: escrever
pode ser prazer ou sofrimento depende dos sentidos do trabalho para
o escritor, pela satisfação pessoal em escrever, em realizar um projeto
pessoal, há, no entanto, os escritores profissionais contratados para
produzir sob encomenda e o ato criativo de escrever pode tornar-se
um sofrimento podendo levar ao adoecimento em seu trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Vivências de prazer-sofrimento;; Escritor literário;;
Cliniica-psicodinâmica do trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: organização do trabalho; judiciário; clínica do
trabalho.
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CC204 - BUSCANDO O SENTIDO DO TRABALHO PARA
DESEMPREGADOS: ANÁLISE DE REPERTÓRIOS DISCURSIVOS NA
CIDADE DE PARNAÍBA-PI
Amaral, EB; Lima, TO; Belo, RP; Araújo, JO; Silva, KK; Lopes, PO;
UFPI;
O desemprego é hoje um fenômeno mundial, sugerindo-se fazer
necessário discutir o sentido do trabalho para quem não tem
emprego. O trabalho proporciona autonomia, segurança, ocupação
e proporciona renda (MORIN; TONELLI; PLIOPAS, 2007). Assim,
Estramiana (1992) enfatiza que a situação de desemprego causa tanto
conseqüências sociais como individuais, perfazendo desde problemas
estruturais da sociedade como formas específicas sofridas pelas
pessoas que passam por essa condição. Diante de observações como
estas, o presente trabalho objetivou analisar o sentido que o trabalho
tem para indivíduos desempregados, a fim de conhecer como estes
enfrentam o desemprego e as consequências desta situação em
relação às questões relativas à administração do tempo, atividades
desenvolvidas, relações interpessoais e recursos financeiros.
Para isto, contou-se com uma amostra composta por 50 pessoas
desempregadas da cidade de Parnaíba-PI, que foram solicitados a
responder uma entrevista semi-estruturada com questões relativas
ao tema. Os participantes foram contatados na rua, onde se explicava
o objetivo do trabalho e era apresentado o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido. Os dados foram analisados através da técnica de
análise de conteúdo proposta por Bardin (2004), e por meio desta
técnica foi possível organizar os discursos em categorias temáticas. A
primeira delas revelou que, para que uma atividade seja considerada
um trabalho, ela precisa proporcionar uma boa remuneração. Além
disto, os discursos também se apresentaram refletores de aspectos
morais, já que para muitos dos respondentes, sinônimo de trabalho
é o “trabalho digno e honesto”. Outra categoria, referente aos
fatores que levaram ao desemprego, foi impedimento temporário,
este relativo, em alguns casos, a problemas de saúde. Na categoria
relativa a mudanças na vida, emergiu a falta de dinheiro como
principal alteração, que desencadeia, entre outras consequências, a
dependência aos pais. Já com relação às expectativas, os conteúdos
foram reveladores das perspectivas em encontrar um trabalho.
Percebeu-se que muitos dos entrevistados enfrentam o desemprego
executando atividades informais para garantir o retorno financeiro,
porém a insatisfação ao desemprego foi identificada no discurso
dos respondentes. De acordo com os discursos citados, foi possível
perceber que os repertórios permeiam questões trazidas pela
literatura: entrada em trabalhos informais, baixa remuneração e falta
de oportunidades. A partir desta realidade, infere-se a necessidade de
outros estudos com este enfoque, a fim de que novos olhares e novas
políticas sejam lançadas como meio de promover intervenções que
perpassem aspectos sociais e individuais para melhorar as condições
em que se encontram os desempregados.

CC205 - CAMPO DE ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO MOVIMENTO DA
ECONOMIA SOLIDÁRIA NO BRASIL
Zazula Beatriz, M.; Baratieri, I. L. R.;
Universidade Tuiuti do Paraná
A presente pesquisa teve como objetivo levantar a atuação do
profissional de psicologia no espaço do movimento da Economia
Solidária no Brasil, destacando-o como uma prática regida por valores
como: autogestão, cooperação, respeito à natureza, valorização do
trabalho e do ser humano, distribuição de renda formando, assim,
alternativas de trabalho e renda para trabalhadores (as) excluídos
(as) do mercado de trabalho formal e fomento para a criação e/ou
fortalecimento de políticas públicas. Esta pesquisa se constituiu em
um estudo exploratório com base em um levantamento de dados
de fonte primária (questionário virtual). Os dados secundários
subsidiaram a elaboração do referido questionário denominado
“Psicólogos/as atuantes em Economia Solidária”, a partir do
levantamento de material bibliográfico; cartilhas de mapeamento de
empreendimentos solidários no Brasil; participação no III Encontro
Estadual de Economia Solidária e na I Feira Universitária de Economia
Solidária, entre outros. Os dados levantados foram submetidos à
análise estatística descritiva. A amostra foi composta por 123 sujeitos,
com coleta de dados que ocorreram em três momentos, a saber: a
primeira fase de coleta de dados ocorreu entre agosto a outubro de
2009 obtendo-se 52 questionários válidos, sendo 10 homens e 42
mulheres, com idade entre 18 e 60 anos. A segunda fase aconteceu
entre junho de 2010 a março de 2011 obtendo-se a amostra de 65
respondentes válidos, sendo 14 do sexo masculino e 51 do sexo
feminino, com idade entre 18 a 60 anos, e a terceira fase ocorreu entre
março a outubro de 2011, com 6 respondentes válidos, sendo 2 sexo
masculino e 4 do sexo feminino, com idade entre 18 e 35 anos, todos
profissionais atuantes ou que já atuaram com a Economia Solidária.
Levantou-se que grande parte dos psicólogos (as) pesquisados
(as) atua fortemente como entidades de apoio que fomentam a
Economia solidária junto a grupos ou coletivo informal; incubadoras
tecnológicas; cooperativas populares; associação de trabalho, entre
outras formas menos citadas. Além disso, os temas mais trabalhados
no âmbito comportamental são: relações interpessoais, autogestão,
tomada de decisões, resolução de conflitos, disseminação dos valores
da cooperação, democracia e participação, e no âmbito técnico os
temas são: gestão básica do empreendimento; inserção do produto
no mercado; desenvolvimento local, consciência crítica sobre o
trabalho assalariado.
PALAVRAS-CHAVE: Economia Solidária; Psicologia do Trabalho;
Atuação do Psicólogo

PALAVRAS-CHAVE: desemprego; trabalho informal; discursos
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CC206 - CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO
TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PALMAS-TO
Castro, G. H. C.; Rodrigues, N. R. B.;

CC207 - CONSELHOS DE GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO –
TECENDO UMA PERSPECTIVA DA DINÂMICA DO GRUPO SOCIAL PARA
ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS
Ayres, HHF1; Irving, MA2;

IFTO;

UERJ;
UFRJ;

1

Após a observação das condições de trabalho dos motoristas do
transporte coletivo urbano surgiu o interesse em realizar o estudo.
Este estudo tem como objetivo central analisar o ambiente e os
processos de trabalho dos motoristas do transporte coletivo urbano
de Palmas – Tocantins. O trabalho dos motoristas gera uma sobrecarga
que acontece pelo fato destes terem que realizar duas atividades
simultaneamente: a primeira é conduzir o veículo, operando todos os
equipamentos e botões necessários e a segunda é exercer a função de
cobrador, devolvendo troco e liberando a catraca através de um botão.
Para unir o ponto de vista dos teóricos em relação ao assunto abordado
à realidade vivenciada pelos motoristas do transporte coletivo urbano
de Palmas-To, foram utilizadas as pesquisas bibliográficas, de campo,
exploratória e explicativa e para compor a pesquisa foi escolhida
apenas uma amostra de 31 motoristas. Dos pesquisados 94% admitem
que a situação é desconfortante e acrescentam que em relação às
outras condições pesquisadas, essa chega a ser uma das piores, pois
os mesmos recebem apenas R$ 15,00 a mais como gratificação por
executar duas funções. O descontentamento dos entrevistados com
a estrutura das estações de integração também é percebido. Dos
pesquisados, 100% afirmaram estar insatisfeitos com tal estrutura.
Acrescentaram que as estações não protegem do sol e a ausência
de banheiros incomoda pois muitas vezes os motoristas têm que se
retirar e realizar suas necessidades fisiológicas em áreas públicas e
locais inadequados. Além disso não existem sequer bebedouros
ou lanchonetes. Sendo obrigado os motoristas comprarem água
mineral ou se utilizarem de pias em banheiros para saciar a sede.
A alimentação é realizada nas lanchonetes mais próximas, mas por
conta do tempo reduzido, entre um itinerário e outro, os motoristas
consomem lanches rápidos, os quais nem sempre tem nutrientes.
Uma medida aplicável ao problema seria a contratação de cobradores
para administrar o dinheiro recebido. Sugere-se que as empresas
tenham atenção especial a esse fator, pois torna a condução do ônibus
perigosa, por colocar em risco a vida não apenas do motorista, mas de
muitas pessoas. Com relação a estrutura do terminal a sugestão é o
investimento nessa estrutura. Tais como, a instalação de bebedouros
e banheiros para atender as necessidades dos colaboradores do
transporte coletivo, e quanto à alimentação, deveria ser realizado um
treinamento sobre alimentação saudável, levando em conta o fator
sócio-econômico dessa classe.
PALAVRAS-CHAVE: Motorista; Sobrecarga de Trabalho; Transporte
público

2

As Unidades de Conservação ( UC’s) tem como instrumentos
norteadores da gestão os Conselhos e o Plano de Manejo, previstos
no Sistema Nacional de Unidades de Conservação da natureza
no Brasil, e que funcionam, em princípio, como mecanismos de
participação da sociedade. Porém, estas instâncias se refletem na
prática como um requisito legal, e nem sempre estão formatadas
para atender às demandas sociais. A presente tese buscou, de forma
inovadora, ampliar a reflexão acadêmica e o campo de atuação da
Psicologia nas organizações ao conceber os conselhos de gestão
como campo psicossocial, tendo como objetivo a construção de um
arcabouço teórico e metodológico para a análise do funcionamento
dos conselhos de gestão de UC’s . Portanto, “entendidos como grupo
social, campo de interação entre o individual e o coletivo, espaço
dinâmico, de movimento contínuo, de interlocução entre os diferentes
atores social. (AYRES;IRVING, 2006). A pesquisa de campo foi realizada
no Rio de Janeiro (Parque Nacional da Tijuca; Parque Estadual da
Pedra Branca). Os fundamentos teórico-metodológicos enfatizaram a
perspectiva de Morin (pensamento complexo); a concepção de grupo
social e de processos grupais, tendo como ponto de partida os estudos
de Lane e Martin-Baró, as contribuições de Lewin, Bion, Schutz, Sartre
e outros; e os pressupostos da pesquisa-ação (THIOLLENT,1997;2004).
Tais fundamentos embasaram a construção dos parâmetros
teóricos, orientadores das etapas da pesquisa: a)Visita aos Parques/
Reuniões dos Conselhos; b)Entrevistas (Administradores, Equipes
técnicas e Conselheiros); c) Realização de oficinas de autoanálise; d)
Sistematização dos dados - qualitativa (Análise Temática) e quantitativa
(frequência); e) Realização de oficinas para balizamento dos dados. E,
assim, a pesquisa consolidou os parâmetros definidos teoricamente,
sendo possível interpretar os Conselhos como grupo social, “arena” de
construção coletiva, espaço de diálogo e de ação. E, em uma análise
do processo de funcionamento desses Conselhos o maior destaque
se refere ao exercício da participação, do diálogo, nos quais todos
do grupo tenham voz, explicitem seus diferentes interesses, em um
exercício permanente, na construção e revisão contínua dos pactos
sociais e legitimação dos objetivos comuns. Tais resultados apontam
para um longo percurso para que a gestão pública e a sociedade
internalizem os conselhos como instâncias complexas de interação
e diálogo social. Nesse sentido, a abordagem teórico-metodológica
da tese pode ser identificada como uma possibilidade de iluminar
esse campo psicossocial, na medida que propiciou condições para a
vivência dos parâmetros teóricos, dando sentido à proposta de gestão
participativa dos Conselhos de UC´s.
PALAVRAS-CHAVE: conselho de gestão; grupo social; gestão
participativa
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CC208 - DE LA AUTOGESTIÓN AL MANAGEMENT: IDENTIDAD Y
CAMBIO CULTURAL EN ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

CC209 - DIGNIDADE E RELAÇÕES DE PODER: UM ESTUDO EM UM
CALL CENTER À LUZ DE FOUCAULT

Torres, CF.;

Louback, J.; Teixeira, M. L. M.;

Universidad del Valle;

Universidade Presbiteriana Mackenzie;

La identidad profesional es concebida como la respuesta a la pregunta
¿quién soy yo como trabajador? (Malvezzi, 2000, 2001). Cobra
vigencia considerando que en las actuales realidades del trabajo,
derivadas de la globalización, las personas se ven en situaciones
de inestabilidad e incertidumbre. Se optó por una perspectiva
dinámica de las identidades (Ciampa, 1987), en tanto constituyen
procesos y resultantes históricos en el trayecto de la vida. La reflexión
presentada se deriva de los resultados de la investigación culminada
en 2010: Identidad profesional de dirigentes de organizaciones
no gubernamentales (ONG) a partir de sus trayectorias (Torres,
2010), específicamente en lo concerniente al cambio de cultura
organizacional observado. Se aplicaron entrevistas en profundidad,
con dirigentes de ONG (D-ONG) colombianas, procesadas mediante
análisis de contenido (Bardin, 2002) y ampliadas con la técnica de
líneas narrativas (Spink & Lima, 2000). Esta herramienta permitió
ordenar cronológicamente los eventos narrados y, dentro de estos,
los referentes ideológicos en varios momentos de la vida de los
entrevistados. En Colombia, las ONG fueron conformadas durante las
décadas de 1970 y 1980, por personas que provenían de movimientos
sociales populares (Villar, 2001). Durante los inicios, los entrevistados
hacen referencia a ideologías del cambio social y relaciones igualitarias
con sus compañeros de trabajo. Sus modos se sentir, pensar y hacer
(Schein, 2001 citado por Zanelli & Silva, 2004), están relacionados
con la construcción alternativa de organizaciones, diferentes a
las típicas empresas lucrativas propias del sistema de producción
capitalista. Los resultados muestran que actualmente, los D-ONG,
así como demás profesionales de otros campos, están acudiendo
al discurso ideológico del “managerialism” (Dent & Withehead,
2002), para construir una identidad profesional que incorpora
aspectos propios de un gestor de negocios: flexibilidad, reflexividad
pragmática, aprendizaje permanente, orientación hacia el mercado y
emprendimiento. En el caso de los D-ONG, se encuentran alusiones
a alianzas temporales, diseño de planes estratégicos, acciones de
“lobby”, subcontratación, implementación de indicadores y sistemas
de evaluación de proyectos. En el diseño de proyectos, se priorizan las
problemáticas que los donantes han determinado como financiables,
haciéndolas coincidir las necesidades de las comunidades objeto de
la intervención. Este panorama permite comprender en este caso, el
paso de una cultura organizacional que valoraba la intencionalidad
política del trabajo comunitario y las relaciones igualitarias entre
compañeros, hacia una cultura del desempeño que valora el trabajo
profesional, estimado por las demandas del mercado, y que aquí son
las entidades donantes.

Os discursos sobre a dignidade humana construídos ao longo da
história podem ser compreendidos em três perspectivas – dignidade
divina, dignidade humano-racional, dignidade social – as quais trazem
consigo um sentido de honra, de reconhecimento exigido do outro;
na abordagem kantiana a dignidade de poucos é universalizada,
pela condição do homem como ser racional moral, e na abordagem
habermasiana é entendida também como universal, mas de seres com
vulnerabilidade física e dependência social, uma dignidade construída
em espaços democráticos, através de lutas e tensões sociais. Na
perspectiva foucaultiana, o sujeito moderno resulta das relações de
poder, nas quais está inserido como uma teia social, com poder e
resistência presentes, sendo possível melhor entender a resistência
no contexto da governamentalidade, sendo o “como governar” e
“como não ser governado” faces do mesmo governo. Entendemos as
recusas a ser governado como discursos de dignidade, discursos que
reclamam o reconhecimento de direitos no plural, e no limite, o direito
de não ser governado. O estudo teve como objetivo analisar como as
recusas do cliente a ser governado se fazem presentes nas relações
de poder entre clientes e uma empresa de call center do Estado de
São Paulo. Foram realizadas oito visitas ao call center nos meses de
novembro e dezembro de 2011, e janeiro e abril de 2012, realizadas
catorze entrevistas com gestores, supervisores e atendentes,
analisados 435 registros de atendimentos, de 289 clientes. Os 396
registros selecionados ao final foram transcritos e analisados com
base na análise do discurso, bem como analisado o ambiente do call
center como ambiente discursivo. Foi identificado um grande discurso
de gestão dos clientes, com uma proposta de realização dos pedidos
e um processo de espera, pois a empresa é diferenciada, eficiente,
confiável, com atendentes constituídos para servirem como vozes do
call center. Os discursos de governo e resistência estão presentes nas
relações, e quando não cumprido o prometido, surge um discurso de
pró-atividade, com justificativas variadas, diante das quais os clientes
se submetem ou resistem. Diante de uma gestão que busca conduzir
a conduta, os clientes e atendentes recusam ser governados, desta
ou daquela forma, escolhendo as armas do confronto, através de
práticas de confronto com a organização; ou práticas que envolvem
uma ignorância voluntária nas relações; ou práticas de proteção e
antecipação às práticas da organização, deixando de ser resistência e
passando a ser poder.
PALAVRAS-CHAVE: relações de poder; análise do discurso; abordagem
foucaultiana

PALAVRAS-CHAVE: Identidad Profesional; Cambio en cultura
organizacional; Organizaciones No Gubernamentales
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CC210 - ECONOMIA SOLIDÁRIA E ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS:
NOTAS DE UM PROJETO PILOTO
Goulart, PM; Bobsin, T.S.; Pereira, MP;

CC211 - EPIDEMIOLOGIA DO TRABALHO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA
Castro, M. L.; Nebra, A. R. P.;
UniCEUB;

UNESC;
O enfoque temático desta pesquisa se constrói a partir do interrogante:
Quais são os significados atribuídos a Economia Solidária, por parte
dos estudantes universitários? A partir de atividades desenvolvidas
no Grupo de Pesquisa Trabalho, Subjetividade e Políticas Públicas –
UNESC, CNPq ponderamos que os estudantes vislumbram o futuro de
trabalho com base no modelo predominante centrado no emprego
formal em detrimento da perspectiva cooperativa solidária. Desta
premissa são formulados os seguintes objetivos de pesquisa. Conhecer
a concepção dos estudantes universitários (as) acerca de Economia
Solidária, identificar conceitos, situações ou eventos que os estudantes
universitários (as) atribuem à Economia Solidária, delimitar as
características de uma sociedade solidária conforme o entendimento
dos estudantes universitários (as),analisar os significados atribuídos à
Economia Solidária com base num marco referencial teórico de base.
Método. Estudo exploratório, de desenho qualitativo, com uso de
questionário, e critérios de inclusão específicos. Dos procedimentos.
O projeto piloto analisou as respostas de 10 estudantes matriculados
na oitava fase de um curso noturno de Economia, de uma universidade
comunitária situada no Extremo Sul Catarinente, considerando normas
éticas de pesquisa. As informações foram organizadas através de um
sistema de categorização, cuja análise se centra numa abordagem
histórico crítica, com atenção aos estudos de Paul Singer, Euclides
Mance e Alfredo Moffatt, dentre outros. Dos resultados parciais. Os
participantes relacionaram Economia Solidária à carência e ajuda a
terceiros, como também a consumo consciente, sustentabilidade
e autogestão. As características de uma sociedade solidária foram
atreladas a princípios de coletividade e democracia. Os achados
evidenciam conhecimento prévio sobre a temática, com distorções,
vinculadas a uma concepção assistencialista. Das limitações. Tratamse de informações preliminares de um levantamento realizado com
estudantes que cursaram uma disciplina denominada Economia
Solidária, o que pode gerar diferenças de compreensão sobre o
assunto, em relação a acadêmicos que não tiveram contato com
este conteúdo. Além disto a análise de respostas de acadêmicos em
cursos de diferentes áreas e fases de graduação pode alterar de modo
substancial os resultados.
PALAVRAS-CHAVE: Economia Solidária; Significados; Estudantes

Este trabalho teve como objetivo descrever o processo saúdedoença mental na categoria dos Oficiais de Justiça. A abordagem
adotada aqui foi da Epidemiologia do Trabalho. Esta abordagem
parte da multicausalidade das doenças e busca seus determinantes,
assim, procura conhecer o processo de saúde-doença para planejar
ações, políticas de saúde e prevenir as enfermidades. Por pensar
na multicausalidade das patologias abarca três dimensões/
relações: o homem consigo mesmo (dinâmica entre subjetividadeobjetividade), homem e a natureza (formas como o homem controla
ou é controlado pelo ambiente) e, por último, o homem e a sociedade
(relação do homem no contexto social). A categoria oficiais de
justiça foi selecionada por se tratar de um cargo que é valorizado
em termos de salário pelo Estado, mas sofrem por trabalharem
sós e, eventualmente, sofrendo risco de vida. Para o alcance deste
objetivo foi realizada apenas uma das etapas epidemiológicas, a de
levantamento. Responderam ao questionário 117 participantes.
Usou-se como instrumento o Diagnóstico Integrado do Trabalho (DIT),
composto por 14 escalas, sendo divididas em escalas de trabalho,
saúde mental e Alcoolismo. As variáveis de saúde mental, no geral,
apresentaram baixos escores, sugerindo saúde mental, exceção para
depressão (M=3,18 e DP= 1,26). Quanto às variáveis de trabalho,
todas estiveram acima do ponto médio da escala, também sugerindo
relações de trabalho saudáveis. Observou-se forte correlação entre as
variáveis estudadas, sendo que o fator Depressão aparece fortemente
relacionado aos fatores de trabalho nas três dimensões. As variáveis
de saúde mental mais afetadas pelo trabalho são: Depressão,
Histeria conversiva, Obsessão, Paranóia e Histeria afetiva. Os fatores
do trabalho que mais se relacionam com as doenças mentais, e
que podem ser objetos de intervenção são: Comprometimento
organizacional, Importância Social do Trabalho, Controle Trabalhador
x Trabalho, Relacionamento Pessoal, Suporte Social e Relacionamento
no Trabalho. Os resultados obtidos eram parcialmente esperados,
as exceções são os fatores Satisfação com o Trabalho e Suporte
Afetivo. No caso da Satisfação infere-se que oficiais com alta
satisfação não mantêm relações saudáveis com o trabalho e nem na
sua vida pessoal. A hipótese explicativa para Suporte Afetivo é que
estes oficiais, reprimem as emoções vividas no exercício da função,
evitando comentar com familiares, compartilhando seus conflitos
com os colegas de trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho; Epidemiologia; Doença mental
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CC212 - MOBBING NAS RELAÇÕES DE TRABALHO
Silveira, I.G; Oliveira, S.F.L;

CC213 - O RECONHECIMENTO E AS INTERFACES DO PRAZER NO
TRABALHO DE SERVIDORES DO SETOR DE AJUIZAMENTO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS

FSG;

Santana, PM; Lima, PAM; Moura, PMF;

A diversidade nas organizações tem sido uma questão importante
para as empresas administrarem, pois num mesmo local de trabalho
é possível encontrarmos pessoas com deficiências físicas, diferentes
gerações (geração baby boomers, geração X e geração Y), opções
sexuais, etnias e culturas. Essa diversidade suscita, muitas vezes,
práticas inadequadas como o mobbing. O mobbing, também chamado
de assédio moral no Brasil, é um fenômeno que vem ocorrendo
em algumas empresas de todo o mundo, e se caracteriza pela
discriminação, violência psicológica, atitudes hostis durante o horário
de trabalho, gerando assim diversos incômodos tanto ao indivíduo
quanto à empresa. Todavia, este fenômeno vem despertando
interesse em algumas empresas, que buscam informações sobre o
assunto, bem como tentam minimizar esse problema. O presente
estudo, considerado uma pesquisa de campo quanto à fonte dos
dados e de caráter exploratório-descritivo, teve como objetivo
geral investigar a possível ocorrência do fenômeno mobbing em
uma empresa do ramo metalúrgico da cidade de Caxias do Sul - RS.
Para alcançar este objetivo se fez necessário o estabelecimento de
objetivos específicos, que foram: verificar se a forma de ocorrência
do fenômeno era horizontal (colega-colega), vertical (chefiasubordinado) ou mista (colega-colega/chefia-subordinado), além de
identificar os danos tanto para a empresa quanto para a vítima. Através
de uma abordagem quantitativa, utilizou-se de um questionário
composto por vinte e duas questões de múltipla escolha, sendo
que dezoito dessas questões foram extraídas de um questionário
já validado por Trombetta e Zanelli (2010), o qual foi aplicado a 72
funcionários, contemplando 100% do quadro funcional da referida
empresa. Os resultados foram positivos com relação à ocorrência
do mobbing, porém identificou-se que este ocorre de forma muito
sutil e discreta, tanto entre colegas quanto entre chefia-subordinado,
trazendo prejuízos para empresa e para o indivíduo. Com relação a
um conjunto de questões direcionadas ao exercício das atividades
cotidianas, às cobranças profissionais, realização e distribuição de
tarefas identificou-se a ocorrência do mobbing na forma vertical, o que
sugere certo autoritarismo por parte de algumas chefias, bem como
dificuldade destas na distribuição de tarefas a seus subordinados,
limitando-lhes a autonomia. Contudo, percebeu-se que nas questões
de cunho pessoal, que abordavam mais a vida privada do funcionário
identificou-se a ocorrência na forma horizontal. Tal aspecto evidencia
que as chefias mostram-se bem preparadas no que concerne ao
profissionalismo e a não discriminação por fatores étnicos, de gênero,
religiosos, aparência física entre outros.

UFAM;

PALAVRAS-CHAVE: Mobbing; Assédio Moral; Empresas

O presente trabalho apresenta uma pesquisa em andamento no
Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), que tem por objetivo
compreender as vivências subjetivas e intersubjetivas relacionadas
ao trabalho, utilizando o referencial teórico e metodológico da
psicodinâmica do trabalho, que parte da escuta clínica, propiciando
o espaço da fala, da escuta e elaboração das vivências de prazer e
sofrimento, conduzindo à busca de transformação do sofrimento e
a atribuição de sentido para o trabalho. O recorte desse estudo é
compreender os mobilizadores do prazer no trabalho e as formas
pelas quais o sofrimento pode ser transformado em prazer. A
metodologia da psicodinâmica do trabalho é caracterizada como
pesquisa e ação, a clínica do trabalho, desenvolvida nas etapas: prépesquisa, observando a demanda proposta pelos servidores; logo a
seguir ocorre a pesquisa, desenvolvida em sessões coletivas com os
trabalhadores de atendimento ao público do setor de ajuizamento.
O grupo é composto por oito participantes, que se reúnem
semanalmente, no local de trabalho, em dez sessões, com uma hora
de duração. A validação da pesquisa é feita em dois momentos: com
os participantes e com o grupo de pesquisadores do Laboratório de
Psicodinâmica da UFAM. Os resultados preliminares apresentam que
o reconhecimento provém do usuário que agradece como retribuição
pela atenção concedida. Em contrapartida, a falta do reconhecimento
ocorre pelos outros servidores do judiciário, especificamente das
varas, que minimizam a importância do setor de atendimento, que
é visto pelos participantes como “um espaço onde tudo começa”,
que possui uma complexidade não reconhecida, pois é um trabalho
muito intelectual, que exige conhecimento, tanto ortográfico em si
quanto principalmente jurídico. O reconhecimento é importante
para conferir um sentido ao trabalho, conduzindo à transformação
do sofrimento e à vivência de prazer, destacadas no auxílio aos
usuários, principalmente quando os servidores visualizam o sucesso
dos processos e identificam a contribuição de sua inteligência prática
na conclusão. Outra fonte de prazer está na diversidade dos casos,
que enriquece e contribui para o aprendizado da tarefa; apesar de
não ser fácil é gratificante. Mencionam ainda a cooperação e amizade
com os colegas, o que favorece a regulação do trabalho. As conclusões
preliminares apontam para a importância do reconhecimento e
dos espaços da fala e da escuta como o da clínica do trabalho, que
favorece a reflexão e a reconstrução do sentido do trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: prazer e reconhecimento; judiciário; clínica do
trabalho
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CC214 - O SOFRIMENTO DO TRABALHO COM PROFESSORES QUE
ATUAM COM EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM UMA ESCOLA MUNICIPAL
DE MANAUS
Santana, PM; Lima, PAM;

CC215 - O TRABALHO DO ATOR DE TEATRO: UMA ABORDAGEM
PSICODINÂMICA
Pires, R. V.1; Macêdo, K. B.2;
Aphonsiano; União de Goyazes;
PUC;

1

UFAM;

2

O presente trabalho apresenta uma pesquisa realizada com
professores que atuam com educação inclusiva em uma escola da rede
municipal de Manaus, tem por objetivo compreender as vivências
subjetivas e intersubjetivas relacionadas ao trabalho, utilizando como
referencial teórico a psicodinâmica do trabalho, que parte da escuta
clínica, do espaço da fala, do processo de elaboração e perlaboração
dos conteúdos apresentados. Como metodologia, utilizou-se a
intervenção grupal a partir da fala dos participantes sobre as vivências
de prazer-sofrimento no trabalho. A escuta foi fundamentada pelos
aportes teóricos da psicodinâmica do trabalho. Os participantes
foram 20 professores que atuam com inclusão de pessoas com
deficiência em uma escola municipal, que se reuniram semanalmente
durante 6 encontros com duração de 2 a 3 horas e foram realizados
em horário e local de trabalho. O recorte deste estudo é compreender
os mobilizadores do sofrimento no trabalho e as formas pelas
quais pode ser transformado em prazer. Os resultados da pesquisa
apresentam o sofrimento como uma das interfaces na relação com os
colegas, enlaçadas pela falta de cooperação e reconhecimento entre
o coletivo e a parceria com a família, mobilizadores de sentimentos
como o desamparo e a desvalorização do trabalho, provocando
severo desgaste físico e psicológico. Outro indicador encontra-se
especificamente no processo de inclusão da pessoa com deficiência,
em que a falta de prescrição na tarefa, são norteadores de angústia
e dúvida para a realização da atividade. A sobrecarga é outro gerador
de sofrimento, pois a cobrança por resultados imediatos impactam
na realidade do trabalho, principalmente quando não acontece o
progresso no aprendizado do aluno. Mediante os dados apresentados,
as conclusões apontam para a real necessidade de uma intervenção
aos norteadores do sofrimento, mediante as oficinas da clínica do
trabalho, proporcionando o espaço da fala como mediador subjetivo
dos processos de resignificação do sentido do trabalho.

O trabalho dos atores de teatro, deve incluir domínio de uma técnica
artística para expressão, possibilidade de emancipação e criatividade,
além do empenho para atuar. Partindo da psicodinâmica do trabalho,
esta pesquisa foi realizado em uma companhia de teatro profissional
da cidade de Goiânia. A psicodinâmica do trabalho trabalha com
quatro categorias principais, que nortearam nossa pesquisa, são
elas: organização do trabalho, que compreende a divisão de tarefas e
funções entre os trabalhadores, o modo operatório prescrito, a divisão
de pessoas; condições de trabalho, que compreende o ambiente
físico do trabalho; relações de trabalho, interações entre as pessoas
da organização e membros externos a organização, e mobilização
subjetiva do trabalhador para lidar com seu sofrimento advindo do
trabalho. Buscou-se saber como eram as condições, organização
e relações de trabalho no teatro; levantar indicadores de vivências
de prazer e sofrimento no trabalho, e estratégias de enfrentamento
ao sofrimento. Como metodologia utilizou-se a análise documental,
entrevistas individuais e grupais com todos os componentes da
companhia de teatro. Utilizou-se a análise de conteúdo. Os resultados
indicam presença de criatividade como resultado de um processo
de sublimação. A maioria busca outro emprego como forma para
complementar sua renda familiar; há acúmulo de funções como:
montagem das peças, os atores atuam como professores, e ainda
buscam patrocínios. As relações de trabalho são consideradas por eles
como boas, há consenso nas tomadas de decisões. Como indicadores
de prazer constam os seguintes fatores: trabalhar com arte e ter a
possibilidade de criar, o reconhecimento por parte da equipe, do
público, da sociedade, e há o apoio da família. Como indicadores de
sofrimento: o pouco retorno financeiro, acúmulo de funções, o que
faz gerar sobrecarga no trabalho. Como estratégias de enfrentamento,
configuram a racionalização, negação das dificuldades e a união e
apoio do grupo como forma de lidar com o sofrimento advindo do
exercício do papel de artista, da instabilidade em relação ao futuro
e ainda do sentimento de ser uma profissão que privilegia pessoas
jovens, comprometendo assim a esperança em um futuro melhor.
Nos resultados foram efetuados comparações entre outros estudos
realizados em organizações da área de entretenimento e lazer.

PALAVRAS-CHAVE: sofrimento no trabalho; professores; educação
inclusiva

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho; Psicodinâmica; Atores
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CC216 - PRECARIZAÇÃO E PERCEPÇÃO DE RISCO OCUPACIONAL
ENTRE TRABALHADORES INFORMAIS DE FEIRA DE ROUPAS.
Carvalho, R.G.1; Maciel, R.H.M.O.2; Matos, T.G.R.2; Viana, L.M.M. 2;
Universidade Federal do Ceará - UFC;
2
Universidade de Fortaleza - Unifor;
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CC217 - QUANDO SAIR É A ÚNICA SAÍDA: UMA ANÁLISE DO SENTIDO
DO TRABALHO E DA ROTATIVIDADE NA FUNÇÃO DE SERVENTE DE
LIMPEZA
Oliveira, MK; Pérez-Nebra, AR;
UniCEUB;

A crise estrutural do capitalismo gerou mudanças objetivas nas
relações de trabalho, representadas principalmente pela expansão
das relações precarizadas. A informalidade insere-se neste contexto,
em que o sujeito trabalha ‘por conta própria’, sem carteira assinada
e com maior vulnerabilidade aos riscos, como analisam autores como
Antunes e Castel. Para refletir sobre estas articulações, definiu-se
como objetivo de pesquisa delinear a percepção de risco ocupacional
entre trabalhadores informais. Como metodologia, optou-se pela
constituição de um estudo qualitativo e exploratório. A investigação
ocorreu em um galpão na região central da cidade de Fortaleza onde
funciona uma feira de roupas. Foi realizada observação direta das
condições de trabalho e entrevistas semi-estruturadas individuais com
feirantes, abordando suas trajetórias laborais e percepção sobre seu
contexto atual de trabalho. Como técnica de análise de dados, utilizouse a análise de conteúdo como forma de agrupamento dos temas
emergentes nos discursos. Identificou-se nos relatos dos feirantes
uma trajetória laboral marcada pela informalidade e precarização, mas
onde o trabalho na feira ocupava um valor central. Os entrevistados
foram desalojados anteriormente de dois locais de feira. Em ambas
as situações, trabalhavam a céu aberto e não havia local fixo para as
barracas. Aos poucos, foram passando para o galpão onde pagam
uma taxa semanal e tem direito a um local fixo, segurança e limpeza,
além de divulgação feita por carro de som. Através de observação
constatou-se a existência de riscos ocupacionais, principalmente
riscos ergonômicos, físicos e de acidentes como: local abafado,
estando abaixo do nível da rua; transporte manual de mercadorias;
jornadas de trabalho prolongadas, incluindo a madrugada; exigência
de postura inadequada. Apesar disto, não há uma percepção clara
entre os entrevistados de risco ocupacional na feira do galpão;
alguns contratempos relatados eram sempre justificados. “Aqui é o
paraíso! Tem banheiro limpo, tem segurança e tem venda certa!”.
A precariedade apresenta-se como intrínseca à própria formatação
do trabalho na feira. Dessa forma, conclui-se que a percepção de
risco ocupacional é uma construção subjetiva, expressão do nível de
conscientização sobre a situação de precarização em que o sujeito se
encontra. Constatou-se, a partir dos resultados da pesquisa, que esta
conscientização pode variar de acordo com as experiências e sentidos
laborais anteriores. O que a princípio revela-se uma situação insalubre
de trabalho, com a presença de riscos ocupacionais, não é percebida
desta forma pelos trabalhadores que já passaram por situações mais
precárias e vulneráveis em sua trajetória laboral.

O trabalho assumiu diversos sentidos na história da Humanidade.
Atualmente, ele pode ser entendido como um mediador das relações
do indivíduo na sociedade. Entretanto, existem diferenças que
influenciam a maneira que os indivíduos percebem e vivenciam
algumas atividades, como os trabalhos operacionais de baixa
remuneração e que não exigem escolaridade (e.g. faxineira, gari,
jardineiro, etc). Essas diferenças no trabalho, que findam em
diferenças sociais, podem impactar na interação do trabalhador com
seu trabalho. Assim, o objetivo aqui foi analisar a relação entre o
sentido do trabalho e o índice de rotatividade na função de servente
de limpeza. Esta categoria funcional apresenta um dos maiores índices
de rotatividade, segundo o Ministério do Trabalho. Para a realização
deste trabalho foram necessários três estudos, sendo o primeiro
de caráter exploratório do fenômeno rotatividade. O critério de
seleção destes participantes foram indivíduos que estavam na etapa
de seleção e quando selecionados decidiam não irem trabalhar. Os
resultados apontaram a busca por melhores salários como a principal
causa. Mas apresentou também uma clara incongruência de gênero,
aqueles que não ficavam eram em sua maioria homens. O segundo
estudo objetivou compreender os dados obtidos no Estudo 1 de
discriminação de gênero. Este estudo foi realizado com funcionários
que exercem o trabalho de servente de limpeza. Chegou-se a conclusão
de que a preferência pela contratação de mão de obra masculina
é uma cultura da organização e não havia diferença no trabalho de
homens e mulheres. Entretanto, durante as entrevistas do Estudo 2,
surgiu um aspecto que não foi abordado no Estudo 1 como hipótese
explicativa à rotatividade: o preconceito com relação à profissão. O
Estudo 3 define o objetivo geral deste trabalho: analisar a relação
entre o sentido do trabalho e o índice de rotatividade na função de
servente de limpeza. Neste estudo verificou-se que a forma como
a profissão de auxiliar de serviços gerais é percebida na sociedade
impacta na sua rotatividade. A hipótese para a grande participação
masculina no índice de rotatividade da função de servente de limpeza
é a representação de gênero que permeia o imaginário social, na
qual limpeza “é coisa de mulher”. Outras hipóteses explicativas para
a rotatividade são a falta de reconhecimento do trabalho, o desprezo
e a invisibilidade social da profissão que levam os funcionários a
buscarem alternativas no mercado.
PALAVRAS-CHAVE: sentido do trabalho; rotatividade; serviço de
limpeza
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CC218 - REFLEXÕES DE GESTORES ACERCA DE CONCEITOS E VALORES
DA SOCIEDADE CAPITALISTA.
Silva, C. F. L. S; Silva, E. S; Teles, L. M. S; Cordeiro, R. T;
Aragão, S. B. X;

CC219 - RELAÇÕES ENTRE O NÍVEL DE ESCOLARIDADE E A
PERCEPÇÃO DE ASPECTOS DO AMBIENTE SOCIOGERENCIAL PARA
TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE BELO HORIZONTE
Souza, MM; Cruz, AO; Leite, CPRLA;

Universidade Federal do Piauí (UFPI);

UFMG;

O mercado de trabalho está cada vez mais complexo e exigindo ainda
mais esforço por parte do trabalhador. Capoulade, Büll e Bernardo
(2010) destacam que nesse ambiente laboral, as obrigações e os
deveres precisam ser realizados em um determinado tempo e
ritmo, em um determinado local, de uma determinada maneira,
respondendo sempre à modernização das exigências de produtividade
e à organização do trabalho. A construção ideológica do Capitalismo é
um processo de contínua reformulação que atende novas demandas
e retifica incorreções que poderiam atentar contra as estruturas que
sustentam o modo de produção em tela. Dessa forma, o presente
artigo explora o processo de evolução do conceito trabalho deste
a sociedade pré-letrada até os dias atuais, trazendo uma discussão
acerca da racionalização do trabalho e do fenômeno desemprego,
buscando a interface das concepções acerca do arcabouço do modo
de produção capitalista com as concepções acerca do trabalho, a fim
de verificar os impactos destes construtos para a organização e para
o trabalhador. A pesquisa levanta questões relativas à percepção
de três gestores escolhidos intencionalmente por trabalharem em
empresas economicamente relevantes para a cidade de Parnaíba/
PI. O instrumento de coleta de dados foi uma entrevista semiestruturada, construída a partir do referencial teórico discutido
anteriormente, com questões voltadas para os construtos capitalistas
e para a percepção dos sujeitos a respeito do trabalho. No que se
refere à análise de dados, o método utilizado foi o qualitativo. Os
dados coletados foram submetidos à Análise de Conteúdo Temática
proposta por Bardin. Com base nos resultados obtidos, no que se
refere às crenças acerca do trabalho as categorias de análise obtidas
foram a Glorificação e Despersonalização e a Ética Cristã e em relação
ao arcabouço capitalista foram a Relação entre Lucro e Exploração, a
Divisão do Trabalho- aspectos da racionalização do trabalho e Trabalho
Flexível. Mostrando um sentimento idealista e a preocupação com a
integralidade da figura humana, termina-se este texto, afirmando que
ainda há tempo de repensar a sociedade e suas relações produtivas,
para que desta forma a humanidade se salve da falência, mas não
por causa da falta de capital ou do uso inapropriado do mesmo,
mas sim por falta da valorização maior do homem frente ao capital.
Agindo assim será possível construir uma sociedade humana total e
integralmente.

A indústria da construção civil tem capacidade de gerar empregos
diretos e indiretos, constituindo-se um dos setores mais importantes
no Brasil, absorvendo cerca de 6% da mão-de-obra nacional. Essa mãode-obra é composta em sua grande maioria por trabalhadores com
baixo nível de instrução e qualificação, sendo estes um dos principais
fatores responsáveis pela exploração e manipulação por parte dos
empresários. Realizou-se, então, a presente pesquisa para investigar
se o nível de escolaridade dos operários da construção civil interfere
na percepção desses trabalhadores sobre os aspectos sociogerenciais
de sua atividade, organizados em sete fatores referentes ao
apoio na execução das tarefas, discriminação por traços pessoais,
por sexo e socialmente, participação na gestão de desempenho
profissional, esposição à violência e informações sobre riscos. Para
isso participaram 411 operários da construção civil habitacional
de Belo Horizonte, os quais responderam individualmente a um
questionário estruturado sobre condições de trabalho, adaptado do
European Working Conditions Observatory (EWCO). Os respondentes
apresentavam média de idade de 35,85 anos (dp=11,75), um tempo
médio de serviço de 11,34 anos (dp=10,64) e um tempo médio de
serviço na empresa atual de 19,48 meses (dp=29,05). Quanto ao
nível de instrução, 2,7% dos entrevistados nunca estudaram, 49,9%
possuíam o ensino fundamental incompleto, 15,1% tinham o ensino
fundamental completo, 15,1% possuíam o ensino médio incompleto,
16,1% tinham o ensino médio completo, enquanto apenas 1% dos
participantes estava com o ensino superior incompleto e 2% com o
ensino superior completo. Além disso, dos operários entrevistados,
apenas 9,5% deles ainda estudam. Comparando-se que tem até o
ensino fundamental completo (N=278) com os demais mais instruídos
(N=133) nos fatores referentes aos aspectos sociogerenciais, foi
observado que: os operários mais instruídos percebem mais falta de
apoio na execução de suas tarefas (t=4,33; p< 0,001), que são mais
avaliados e discutem mais com os superiores sobre seu desempenho
(t=3,02; p= 0,003) e mais discriminação sexual (t=2,42; p= 0,02) e
social (t= 2,08; dp= 0,04) do que os operários com menor grau de
instrução. Tais resultados demonstram que o grau de instrução
interfere no modo como os operários vivenciam as condições do
ambiente sociogerencial do seu trabalho. Pessoas que têm maior
escolaridade tendem a perceber tais aspectos do trabalho de maneira
diferente e mais exigente. Sugere, portanto, haver uma posição mais
crítica destes trabalhadores diante da realidade.

PALAVRAS-CHAVE: Capitalismo; Trabalho; Racionalização
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CC220 - SER PROFESSOR NA EAD: IMPACTOS NO OFÍCIO DOCENTE
Silva, A. K. L.; Falcão, J. T. R.;
Universidade Federal do Rio Grande do Norte;
A Educação a Distância (EAD) constitui-se numa modalidade de
ensino convergente às demandas educacionais vigentes. Estudos
apontam que uma das discussões centrais na EAD refere-se ao
papel que o professor nesse cenário. Tem como objetivo descrever
o perfil sócioprofissional dos professores que atuam na EAD em
duas universidades da cidade do Natal (RN), com intuito de analisar
o impacto que a entrada do professor na EAD produz em sua
atuação docente de um modo geral. Foi realizado um mapeamento
sócioprofissional e entrevista entrevistas abertas. Dos dados
quantitativos as análises foram descritivas, assinalando uma amostra
de 70 participantes, sendo 28 homens e 41 mulheres. A faixa etária
preponderante foi de 26 a 35 anos, abarcando 37,1% dos sujeitos,
seguidos de 27,1% na faixa de 36 a 45 anos. Quanto ao estado civil
57,1% deles se denominaram casados. Sendo a vinculação institucional
de 65,7% de Instituição pública e 30% de Instituição privada. Sendo
31,4% com título de mestre, seguido de 28,6% de doutores e 26,3%
especialistas. 54,3% exerciam a função de tutor à distância, e 44,3%
eram professores regentes, estando 50% deles estão na EAD entre 6
meses até 2 anos. E no ensino presencial 44,3% deles estão há mais
6 anos. Nessa amostra, após clusterização, foi apontada a existência
de 2 grupos, as variáveis mais importantes de distinção: função,
titulação, renda, atividades desenvolvidas e forma de ingresso na EAD.
As análises qualitativas das entrevistas com os professores apontam a
necessidade de ampliar o domínio o dos conteúdos pedagógicos para
o das ferramentas tecnológicas. Há divergências quanto aos modelos
de ensino-aprendizagem nas Instituições de ensino, e convergências
quanto à importância insubstituível do professor nesse espaço, o que
gera embates quanto às concepções de ensino, e, por conseguinte,
sobre o papel do professor. Por fim, retoma-se a premissa de que
ser professor na EAD é uma atividade muito recente, permeada de
desafios e incertezas. Ao experienciar a EAD tem como referência as
práticas pedagógicas do presencial, baseadas na periodicidade dos
encontros face a face, num horário e espaço previamente definido,
com os papéis dos alunos e do professor estabelecidos de antemão e
já sedimentados há muito tempo, nesse sentido a noção de docência
sem a presença física possivelmente não fazia sentido para profissão.
Entretanto, também perceber-se a necessidade de refletir sobre as
reconfigurações do papel do professor no cenário contemporâneo,
tendo em vista a perfil delineado pelas próprias transformações do
mundo do trabalho.

CC221 - TRABALHO E CAPITALISMO: UMA ANÁLISE ENTRE
AUTONOMIA E SUBORDINAÇÃO
Lauda, Luciene;
UFRGS;
Este estudo pretende abordar as transformações ocorridas nos
processos e relações de trabalho decorrentes da crise do capitalismo,
no contexto de globalização e reestruturação produtiva, a partir da
análise de uma categoria específica de trabalhadores: os executivos
de contas das agências de Viagens de Turismo Corporativo. Segundo
recente estudo, este segmento, no Brasil, obteve um faturamento
total no ano de 2010, de R$ 33,46 bilhões e gerou 227.254
empregos. As viagens de negócios representam 66,21% do PIB dos
segmentos hoteleiro, aéreo e de locação de veículos. Os executivos
de conta das Agências de Viagens Corporativas exercem a função
de intermediários entre a empresa (agência de viagens) e o cliente
(pessoa jurídica), assim como o relacionamento com fornecedores,
função esta que demanda iniciativa, autonomia e certa liberdade
de decisão. Consideramos, portanto, este setor como inscrito no
atual momento de reestruturação do trabalho e compatível com
a exigência de flexibilidade, como modelo hoje dominante, e estes
trabalhadores representativos do quadro normativo apresentado
pela literatura de gestão empresarial, assim como paradigmáticos
no que se refere à atual fase de desenvolvimento capitalista. Desta
forma, a problemática deste estudo pretende discutir os limites que
este novo modelo propõe, e centra-se em uma dimensão sedutora
desta nova gestão empresarial, que é a proposta de desenvolvimento
de uma “verdadeira autonomia”, baseada no autoconhecimento e
realização pessoal. Consideramos, portanto, que um dos argumentos
mais clássicos para defender o capitalismo é o tema das liberdades,
e a ele associa-se outro argumento, que consiste em ressaltar que
a empresa está a serviço dos clientes. Nesta análise trabalharemos
com a hipótese do paradoxo entre autonomia e subordinação,
o qual estão submetidos estes trabalhadores. A autonomia que
originalmente representou uma aquisição, uma possibilidade
adquirida pelos sujeitos de afirmarem sua autenticidade, ao ser
instrumentalizada pelo capitalismo, perde suas finalidades internas
e converte-se em um princípio de legitimação. Da mesma forma
que a observância obrigatória (“o cliente manda”), transfere para
o cliente parte do controle exercido anteriormente pela hierarquia
empresarial, passando a caracterizar-se como nova forma de controle
e subordinação.
PALAVRAS-CHAVE: Turismo corporativo, trabalho, capitalismo.
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CC222 - VIVER E ESCREVER NO PROCESSO CRIATIVO DO TRABALHO
DO ESCRITOR LITERÁRIO
Bueno,Marcos; Macedo, Kátia Barbosa;

Santana, PM; Lima, PAM;

UFG/PUC-GO;
Neste texto pretende-se apresentar como os escritores literários
vivem e escrevem e organizam seu trabalho dentro do seu processo
criativo-vivencial como estratégia de sublimação, sob o olhar da
clinica psicodinâmica do trabalho. Dentre os diversos grupos teóricos
que constituem a clínica do trabalho: foi utilziada a psicodinâmica do
trabalho de Christophe Dejours.Os pressupostos compartilhados por
estas abordagens resumem-se a quatro pontos de convergência: o
interesse pela ação no trabalho, o entendimento sobre o trabalho,
a defesa de uma teoria do sujeito e a preocupação com o sujeito e
o coletivo em situações de vulnerabilidade no trabalho (Bendassoli
e Soboll, 2010), Apresenta como problema da pesquisa: Quais as
vivências dos escritores literários na sua prática de produção literária
e que quais estratégias de enfrentamento eles utilizam? O objetivo
do estudo foi analisar o viver, o escrever no processo criativo, as
estratégias de enfrentamento e os mecânismos da sublimação nesse
processo do escritor literário em relação às vivências de prazer e
sofrimento. Este trabalho teve por focus os escritores literários
atuantes em Goiás. Trata-se de um estudo de caso de caráter
descritivo e exploratório, com técnicas para levantamento: análise
documental e entrevistas semi-estruturadas individuais e técnica de
análise do discurso. A pesquisa contempla duas fases, a primeira de
levantamento documental nos cadernos de literatura brasileira do
IMS e a segunda de coleta de dados com o oito escritores literários
filiados a União Brasileira de Escritores-Secção Goiás. O roteiro aborda
as cinco categorias de Dejours: condições de trabalho; relações de
trabalho; vivências de prazer e sofrimento e estratégias defensivas. Os
resultados da pesquisa respondem a algumas questões norteadoras
da pesquisa, quais sejam: escrever pode ser prazer ou sofrimento
depende dos sentidos do trabalho para o escritor, pela satisfação
pessoal em escrever, em realizar um projeto pessoal, há, no entanto,
os escritores profissionais contratados para produzir sob encomenda
e o ato criativo de escrever pode tornar-se um sofrimento podendo
levar ao adoecimento em seu trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Vivências de prazer-sofrimento; escritor literário;
clinica-psicodinâmica do trabalho
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CC223 - VIVÊNCIAS DE PRAZER NO TRABALHO DE PROFESSORES QUE
ATUAM COM EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM UMA ESCOLA MUNICIPAL
DE MANAUS

UFAM;
O trabalho a seguir é oriundo de uma pesquisa realizada com
professores que atuam com educação inclusiva em uma escola da
rede municipal de Manaus sobre a subjetividade do trabalhador.
Serão enfocados os resultados relativos ao prazer no trabalho, seus
mobilizadores e a importância para a construção de identidade. Tem
por objetivo central compreender as vivências subjetivas relacionadas
ao trabalho, utilizando como referencial teórico a psicodinâmica do
trabalho, que prioriza a escuta clínica e o espaço da fala. Utilizouse como metodologia a intervenção grupal a partir da fala dos
participantes sobre as vivências de prazer-sofrimento no trabalho.
Os participantes foram 20 professores que atuam com inclusão de
pessoas com deficiência em uma escola municipal, que se reuniram
semanalmente durante 6 encontros com duração de 2 a 3 horas e
foram realizados em horário e local de trabalho. Os resultados
apontam como principal fonte de prazer a contribuição para uma
possível transformação dos alunos, o que interfere na mudança da
sociedade. Poder transmitir conhecimentos aos alunos e aprender
com os colegas de trabalho também se configuram como prazer no
trabalho. As vivências prazerosas também são atribuídas às relações
de amizade entre os pares e entre os pais dos alunos, seguido do
desenvolvimento um bom trabalho e dar conta das atividades apesar
de todas as dificuldades e falta de recursos, preenchendo a lacuna
prescrito-real. Alguns professores mencionaram o trabalho como
fonte de sobrevivência, mas conseguiram visualizar prazer em sua
prática, a partir da participação da intervenção grupal. As conclusões
apontam que o prazer dos participantes relacionou-se principalmente
ao progresso do aluno, seu desenvolvimento e ao reconhecimento
dos pais e da direção da escola em relação ao trabalho do professor. O
espaço proporcionado aos professores promoveu o falar e o escutar,
oportunizando um repensar do trabalho através da perlaboração há a
transformação do sofrimento em prazer.
PALAVRAS-CHAVE: escuta; prazer no trabalho; professores.
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Trabalho, família e sociedade
CC224 - A EPIDEMIOLOGIA DO TELETRABALHADOR
Fonseca-Mendes, RL; Pérez-Nebra, AR;

CC225 - A PERSPECTIVA EXISTENCIAL FENOMENOLÓGICA COMO
CAMINHO, À PSICOLOGIA DO TRABALHO, AMPLIADOR DOS
SENTIDOS DO TRABALHO HUMANO.
Lins, Thiago Amorim;
UFRJ, FIOCRUZ, UERJ E UFF;

UniCEUB;
O trabalho tem papel ativo na transformação da natureza, na
construção da identidade e da vida em sociedade. Por outro lado,
também se encontra como via potencial de sofrimento psíquico se essa
identidade ou vida em sociedade não estão adequadas ao indivíduo.
Diante das transformações tecnológicas que impactam o mundo do
trabalho, surge o teletrabalho, como uma das formas pelas quais as
pessoas e as organizações se adaptam aos contextos de mudanças.
Diversos estudos analisaram a viabilidade de implementação do
teletrabalho, bem como suas vantagens e desvantagens. O presente
estudo encontrou embasamento na Epidemiologia do Trabalho,
de Codo e colaboradores. O objetivo foi identificar os impactos do
teletrabalho na saúde mental dos teletrabalhadores. Vale ressaltar
que a saúde mental foi tomada como variável de interesse e
associada às três dimensões que abordam esse campo no trabalho:
a relação homem-natureza; a relação homem-sociedade e a
relação do homem consigo mesmo. A abordagem epidemiológica
sugere uma abordagem multimetodológica, entretanto, dada a
natureza descentralizada do teletrabalho, optou-se por trabalhar
apenas com o método survey online como uma de suas etapas. A
pesquisa caracterizou-se de natureza quantitativa e delineamento
correlacional. O instrumento consta de 142 questões envolvendo as
variáveis demográfico-funcionais, de trabalho e de saúde mental. 90
participantes responderam ao inventário, houve muita dificuldade em
recrutar teletrabalhadores. Dentre os resultados, verificou-se que os
teletrabalhadores atuam, principalmente, nas áreas de comunicação
e tecnologia da informação. A pesquisa também aponta que 33,4%
dos participantes teletrabalham mais de 40 horas semanais. Contudo,
as correlações indicam que o tempo dedicado ao teletrabalho atua
de forma a promover a saúde mental. No que diz respeito às análises
descritivas, evidenciou-se que as escalas que avaliaram as percepções
sobre o trabalho foram, no geral, positivas, e identificou-se que a
mania foi a única das variáveis de saúde mental que aproximou-se do
ponto médio da escala. Verificou-se, ainda, que a mania está associada
a fatores relacionados ao trabalho, como: sentido do trabalho (r =
0,23); suporte afetivo (r = 0,48); conflito trabalho x família (r = 0,36);
satisfação (r = 0,46) e carga mental (relacionada à tarefa e ao tempo, r
= 0,48 e 0,49, respectivamente). Os resultados revelaram-se, de forma
geral, favoráveis ao teletrabalho, e, com exceção de alguns sintomas
maníacos, não foram identificados maiores quadros indicadores de
sofrimento psíquico nos teletrabalhadores.

É sabido que a intercessão entre os temas “trabalho” e “relações
organizacionais” constitui um campo que diz respeito ao psicólogo
e à sua intervenção. Tomando as contribuições de outros autores
(tais como Íris Barbosa Goulart, Maria Elizabeth Antunes Lima,
Ricardo Antunes, Claudio Gurgel, dentre outros), indicamos que o
psicólogo (tradicionalmente conhecido como atuante dos Recursos
Humanos), em geral, é convocado a uma atuação pragmática que não
considera dimensões e contextos sutis relacionados ao trabalho e ao
trabalhador. Tal postura não possibilitaria uma apropriação adequada
daquilo que está para além de seu método e de sua técnica. Deste
modo, nosso trabalho se constitui como levantamento bibliográfico,
bem como análise conceitual dos contextos que nos propomos a
pesquisar, a saber: mundo do trabalho e psicologia do trabalho. Por
meio de revisão bibliográfica, submetida periodicamente a supervisão,
construímos nossa pesquisa norteada pelo viés epistemológico
existencial fenomenológico. Assim, o presente trabalho trilha um
caminho no sentido de afirmar a possibilidade de novos modos
de se apropriar da experiência trabalho, por meio de uma atitude
hermenêutica (tal como é definida por Heidegger) acerca dos
sentidos que os homens atribuem ao trabalho. Nossa pesquisa marca,
ainda, algumas das subseqüentes contradições entre a realidade dos
sentidos atribuídos pelos homens em seu trabalhar e as definições de
“realidade” que se orientam pelo viés hegemônico da atitude natural.
É afirmado, portanto, que se faz razoável vislumbrarmos outros
modos de trabalho no mundo. Sendo assim, o psicólogo do trabalho
tornar-se-ia um agente desta promoção. A pesquisa indica, desta
maneira, que o profissional de psicologia no contexto organizacional
deve assumir uma implicação com estas temáticas, propositoras
de novas possibilidades, na medida em que certas incongruências
indicam a urgência de novos modos de ser trabalhador. Daremos
destaque, portanto, à dimensão do vir-a-ser dos homens no contexto
do trabalho. Ao ampliar a dimensão do possível, a pesquisa incentiva a
emergência de outros modos de mundo do trabalho, de outros modos
de homem trabalhador, bem como de outros modos de psicólogo do
trabalho. Por meio desta “abertura de sentido”, o homem-trabalhador
estará de fato apropriado das experiências de seu trabalhar, o que
significará uma ampliação de sua autonomia identitária. Deste modo,
a viabilização de nossa proposta é operada por meio da devolução,
ao trabalhador, daquilo que lhe é mais próprio: os sentidos de seu
trabalho – o que se faz análogo à proposta Husserliana de um “retorno
às coisas mesmas”.

PALAVRAS-CHAVE: Saúde Mental; Teletrabalho; Epidemiologia do
Trabalho

PALAVRAS-CHAVE: Psicólogo do Trabalho; Mundo do Trabalho;
Fenomenologia Existencial

02 a 05 de maio de 2012 - Rio de Janeiro | RJ
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

153

COMUNICAÇÃO BREVE DE PESQUISA

CC226 - A REALIDADE DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DE ESCOLAS
PÚBLICAS DE MANAUS/AM

CC227 - A RELAÇÃO HOMEM-TRABALHO NO CONTEXTO DA
GLOBALIZAÇÃO: REFLETINDO ACERCA DA IDENTIDADE

Vasconcelos A.C.L; Marcião, N. C; Silva, J. O.; Coelho, C. C; Melo, N. S;
Martins, R. S; Silva, M. C. F; Menezes, S. S; Almeida, D. P; Lima, M. S.
C; Bastos, R. P;

Nascimento, L. R. do; Malvezzi, S;

UFAM;

O presente trabalho propõe uma reflexão sobre aspectos da nova
configuração do mundo do trabalho através de uma perspectiva
psicossocial. Realizou-se uma incursão teórica para a análise do
contexto de trabalho que exige dos indivíduos, em meio a incertezas e
instabilidades características da contemporaneidade, a representação
de inúmeros papéis, colocando em destaque a categoria Identidade
e/ou uma suposta crise de Identidade à qual os indivíduos estariam
expostos. As mudanças na configuração do trabalho estão vinculadas
à globalização, definida como um fenômeno complexo, relacionado
ao desenvolvimento da tele-informação, fundamentado em cinco
pilares básicos para a articulação dos negócios, da sociedade
e da cultura: compressão do espaço e do tempo; 2 rapidez na
incorporação de capital financeiro e de tecnologia para os negócios;
3 imprevisibilidade do campo político, social e cultural sobre os
negócios; 4 contínuo bombardeio de significantes sobre sujeitos e
objetos; 5 possibilidade de viver diferentes identidades (Malvezzi,
1999). Exigem-se habilidades profissionais flexíveis, apropriadas à
inovação. Os trabalhadores devem agir como heróis, capazes de
conquistar territórios e impressionar admiradores (Enriquez, 2000).
As mudanças impactam os processos de construção das identidades
pessoal e profissional. O conceito de identidade abrange a
singularidade do indivíduo, constituída na relação eu-outro, baseada
em predicados observados e creditados a uma pessoa (Ciampa,
1987). Esta constituição depende de antagonismos que viabilizam
o “engajamento” necessário para a produção da identidade das
partes relacionadas (Sennett, 2000). No entanto, o novo contexto
de trabalho evidencia a ausência de figuras responsáveis pelos
antagonismos necessários ao engajamento. A título de reflexão: é
possível sobrepujar desafios impostos à construção da identidade em
tempos de presumida “falta” de referenciais para a sua edificação? A
opção pela construção da identidade profissional, por meio do agir
reflexivo (Malvezzi, 1999), serviria de ferramenta ao enfrentamento
de novos impasses no mundo do trabalho?

As Condições de Trabalho englobam elementos que podem favorecer
a comodidade, o bem-estar, a segurança e a saúde dos trabalhadores
ou dificultar a realização da atividade, gerando males fisiológicos,
ergonômicos e intensificando o sofrimento psíquico (ABRAHÃO et al,
2009). Essa temática foi contemplada no projeto intitulado “Saúde
dos/as Trabalhadores/as de Escola: formação para transformação”, da
Universidade Federal do Amazonas (UFAM), vinculado ao Ministério
da Educação e Cultura e à Secretaria de Educação Superior (MEC/
SESU), Edital n. 05/2010, que teve como um dos objetivos identificar as
vivências de prazer e sofrimento, bem como desenvolver em parceria
com os trabalhadores estratégias de intervenção/transformação
da relação saúde/trabalho nas escolas. Para isso, realizou-se uma
oficina de formação seguida por uma sistemática de pesquisa de
campo e encontros entre trabalhadores/as e técnicos/acadêmicos.
A oficina de formação consistiu em um curso desenvolvido a pa rtir
de temas geradores de discussão sobre a relação trabalho/saúde.
Posteriormente, os trabalhadores assessorados pelos acadêmicos
realizaram investigações nas escolas participantes sobre a temática
condições de trabalho. Para a exposição dos resultados dos trabalhos
de campo desenvolvido com dez trabalhadores de cinco escolas,
realizou-se um encontro no qual os/as trabalhadores/as assessorados
por graduandos de psicologia apresentaram relatórios. A partir dos
resultados foram identificados condições de trabalho deletérias à
saúde, tais como: espaço físico de trabalho inadequado (precárias
condições das instalações elétricas e hidráulicas; inadequação
acústica e biossanitária; piso escorregadio; salas e cozinhas pequenas
sem ventilação, ausência de quadra poliesportiva), materiais e
equipamentos de trabalho precários, inapropriados e/ou insuficientes
(armários enferrujados, cadeiras desconfortáveis e frágeis, pias e
torneiras danificadas, falta de material didático-pedagógi co, de
equipamentos de proteção individual (EPIs), de extintores de incêndio
e de utensílios de cozinha). Os trabalhadores também apresentaram
propostas de mudanças para a melhoria e transformação dessa
realidade de trabalho, dentre elas: sensibilização dos gestores,
trabalhadores e comunidade escolar; manutenção/adequação do
espaço físico com a instalação de piso antiderrapante; ajuste de pias
e torneiras; inclusão de tela de proteção com dobradiça para as valas;
revisão e inclusão de extintores de incêndio em lugares estratégicos;
ampliação de cozinha e banheiros, viabilização da ventilação nas
cozinhas e salas de aula e obtenção de EPIs. Conforme o exposto,
o referido projeto proporcionou aos trabalhadores um processo
de reflexão acerca da realidade das condições laborais e os seus
efeitos sobre a saúde, viabilizando a elaboração de estratégias de
enfrentamento que vêm sendo implementadas no sentido de intervir
nas condições de trabalho das escolas.
PALAVRAS-CHAVE: condições de trabalho; escola; saúde
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Em tempos de crescente demanda mundial por produtos e serviços,
o trabalho tem se intensificado causando a fragmentação do coletivo
e o esfacelamento do significado e da identificação do trabalhador
com o trabalho. Neste contexto, o trabalhador procura um emprego
que lhe garanta o sustento e a sobrevivência, independente
do reconhecimento e da satisfação. Esta situação tem refletido
negativamente no bem-estar no contexto de trabalho. Porém, algumas
atividades de trabalho representam mais do que apenas um bom
emprego, representam bem-estar ao trabalhador. Nesta direção, este
estudo tem por objetivo analisar a representatividade do trabalho no
bem-estar do trabalhador carnavalesco de uma escola de samba do
Rio de Janeiro. Para se ter acesso a estas representações entrevistouse 27 trabalhadores, sendo 22 do sexo masculino e cinco do sexo
feminino, 11 com função operacional e 16 com função também de
chefia, 14 da comissão de carnaval, 11 das alas e dois administrativos,
com idade média de 43,19 anos e desvio padrão de 12,97 anos e com
participação média em carnavais de 23,22 anos e desvio padrão de
12,46 anos. As entrevistas tiveram duração média de 45 minutos.
Após a transcrição das entrevistas utilizou-se o programa Alceste de
classificação de dados textuais e a técnica de análise de conteúdo
para examinar os núcleos temáticos estruturadores do discurso
surgidos. Os núcleos formaram dois eixos temáticos: o primeiro
representado pela estrutura organizacional, importante no suporte
à realização das atividades de trabalho, composto pelos núcleos
profissionalização, divisão do trabalho e organização do trabalho; e o
segundo, mais significante que a estrutura oferecida ao trabalhador, é
o eixo temático trabalho-vida social formado pelos núcleos contexto
de trabalho, composto pelas forças sociais, culturais e econômicas
ligadas ao carnaval, e o núcleo trajetória de vida, referente à conexão
do trabalhador com a comunidade. Este é o eixo temático central deste
estudo, especialmente, em função dos entrevistados pronunciarem
que a realização da atividade de trabalho, num ambiente onde haja
reconhecimento, identificação, significado e satisfação, compensa
até mesmo uma remuneração baixa. Por este conjunto de discursos,
percebe-se a existência de bem-estar do trabalhador carnavalesco.
Desta forma, uma das possibilidades de proporcionar bem-estar ao
trabalhador é permitindo a satisfação, o significado, o reconhecimento
e a identificação por intermédio da atividade de trabalho.

Este trabalho visa comunicar os resultados de um estudo que se
desenvolveu a partir do contato com o Projeto Saúde dos trabalhadores
de escola: formação para transformação do grupo de pesquisa do
Laboratório de Psicodinâmica do Trabalho da Universidade Federal
do Amazonas (UFAM). Esse projeto, aprovado pelo MEC/SESU (edital
nº05/2010), visou articular os saberes acadêmicos aos saberes
da experiência dos/das trabalhadores/as no sentido de construir
estratégias interventivas sobre o quadro saúde/doença em escolas
públicas de Manaus. Nesse sentido, objetivou-se proporcionar aos
trabalhadores/as de escola um espaço coletivo para discussão, reflexão
e ação sobre a problemática em questão, tendo como fundamentos
teórico-metodológicos os pressupostos da Psicodinâmica do
Trabalho, Ergonomia Situada e o Movimento Operário Italiano/MOI.
A fim de alcançar tal objetivo, foram realizadas oficinas de formação
no Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST/
AM) que visou à criação de um dispositivo de pesquisa e intervenção
desenvolvido com dez trabalhadores de cinco escolas, com os quais
foram realizadas pesquisas de campo e encontros sistemáticos para
identificação, discussão e criação de estratégias de enfrentamento
dos agravantes de sofrimento/adoecimento no trabalho. Dentre
os agravantes, a sobrecarga de trabalho apareceu como recorrente
para todas as categorias, relacionada, principalmente: (a) ao número
insuficiente de funcionários atuantes em cada setor da escola; (b) à
quantidade de profissionais em desvio de função pelos mais diversos
motivos; (c) ao desconhecimento acerca das reais atribuições
inerentes ao cargo para o qual foram nomeados/contratados; (d)
as múltiplas jornadas de trabalho; (e) as pressões por avaliação
e aprovação dos alunos. Esses aspectos ao implicar sobrecarga,
precarizam o trabalho na escola, intensificando, assim, o sofrimento,
fato que tem contribuído para que inúmeros trabalhadores e
trabalhadoras de escola possam estar em processo de adoecimento
tanto físico quanto psíquico, sendo visível o aparecimento de doenças
relacionadas à sobrecarga tais como: síndrome de burn out, karôshi e
disfunções músculo-esquelética.
Palavras-chave: trabalho na escola – sobrecarga – mobilização
subjetiva
PALAVRAS-CHAVE: trabalho; sobrecarga; subjetividade
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CC230 - A VIOLÊNCIA DOS ACIDENTES DE TRABALHO E O SOFRIMENTO
PSÍQUICO DOS TRABALHADORES DAS INDÚSTRIAS DE CALÇADOS DE
FRANCA (SP)
Franco-Benatti, DM; Navarro, VL;

CC231- ABATIMIENTO PSIQUICO: PRINCIPAL CORROSIVO DE LA
CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA
Santos Aristeo; Zenteno Paola; Farfán Carmen; Roman Marisa;
UAEMéx;
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O mundo do trabalho, marcado pelo processo de reestruturação
produtiva, vem passando por profundas transformações que
acarretaram significativa destruição das condições laborais. Essas
mudanças no trabalho se intensificaram a partir da década de 1990 e
contribuíram para o aumento da incidência de acidentes de trabalho
e de doenças ocupacionais, causadores de incapacidade temporária,
permanente e de mortes de trabalhadores. Dados estatísticos
demonstram que ainda são alarmantes os registros de acidentes e
doenças profissionais. O grupo denominado LER (lesões por esforços
repetitivos) é responsável por cerca de 80 a 90% dos casos de doenças
profissionais. As indústrias de calçados de Franca (SP) também foram
atingidas por essas mudanças no processo de trabalho, com graves
consequências na saúde dos sapateiros envolvidos na produção.
Tendo como pano de fundo esse quadro de transformações, objetivouse investigar os acidentes de trabalho como uma forma de violência
e o sofrimento psíquico dos trabalhadores acidentados no ramo
calçadista em Franca. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo
em que foram entrevistados 20 trabalhadores, de ambos os sexos, que
sofreram acidentes ou foram acometidos por doenças ocupacionais.
Em decorrência de um acidente de trabalho, os trabalhadores têm
suas vidas sacrificadas, pois corpos e mentes são mutilados. Por
vezes, carregam durante anos ou para sempre as marcas dessa
violência. De acordo com os dados obtidos, verificou-se que não é
apenas a lesão física, demonstrada através de amputações e cortes
nos membros superiores (mãos, dedos, antebraços, braços) que essa
violência acarreta, mas o sofrimento psíquico e o estigma social em
que esses indivíduos são colocados como inválidos pela sociedade.
Esse sofrimento que é causado pelo acidente ou pela doença
relacionada ao trabalho resulta na desesperança e no sentimento de
desvalorização que os trabalhadores sentem em função do ocorrido.
Essa violência no trabalho também pode gerar, no acidentado, um
sentimento de inferioridade em relação aos colegas de trabalho e em
relação às suas habilidades anteriores ao acidente, agravando ainda
mais o seu estado de saúde física e psíquica.
PALAVRAS-CHAVE: Acidentes de trabalho; Violência no trabalho;
Sofrimento psíquico

El presente artículo expone al mundo universitario como un campo de
investigación y con él, la vida de actores importantes: sus académicos,
que viven un cotidiano en donde se ejerce la docencia, la investigación,
la extensión y difusión de la cultura, para lo que el docente deseado
es caracterizado como un sujeto polivalente, profesional competente,
agente de cambio, practicante reflexivo, profesor, investigador,
intelectual crítico e intelectual transformador. Un espacio dentro de
un marco de creatividad e innovación, propicio para la convivencia con
lo nuevo, lo viejo y un lugar en donde se construyen saberes, donde
también se encuentran enfermedades y dolores psíquicos incitados
por los climas laborales. Se revisan autores como Leymann en Suecia,
Barreto, Dejours, Delcor, Sguissardi y Dos Reis Silva en Brasil, Takeda
en Japón, Kinman en Australia, Cordeiro, Gullén, Gala, Lupiani, Benítez
y Gómez en España, cuenca y O´hara en Perú, Magaña y Sánchez,
Veytia y Huitrón, Martínez, Méndez y Murata en México, entre
otros, los cuales han estudiado ampliamente el tema desde diversos
ángulos. Metodología: El objetivo general es explicar el fenómeno
del productivismo laboral en su fase psicosocial, contextualizar sus
dimensiones y describir sus consecuencias en una muestra de cinco
académicos investigadores de la Universidad de Quintana Roo de una
población de aproximadamente 142 investigadores, por medio de un
estudio exploratorio cualitativo utilizando entrevistas a profundidad.
El estudio se ubica en el tránsito de las categorías de adicción al trabajo,
estrés, burnout y mobbing, como indicadores de malestar docente
identificando la idea del productivismo como motor desencadénate
de la insatisfacción laboral, también debido a la precariedad del
salario del académico por lo que tiene que competir por estímulos
adicionales que representan una sobrecarga laboral. Hallazgos: El
productivismo se manifiesta en una constante presión por aumentar
la producción intelectual de los académicos, justificado por la
competencia por incentivos que otorgan distintos órganos diferentes
a la universidad misma, así como también por un reconocimiento en
la comunidad académica. Entre las dimensiones del productivismo
laboral presentes en la muestra tenemos que se encontraron como
principales representaciones el acoso moral, el estrés, el burnout, la
depresión y una adicción al trabajo. Lo anterior, debido al ambiente
de trabajo caracterizado por la competitividad y la marcada presencia
de grupos de poder, los cuales toman decisiones sobre la forma de
trabajo de la universidad, signos representativos del productivismo.
PALAVRAS-CHAVE: académico; salud mental; adicción al trabajo
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CC232 - ADAPTAÇÃO DO JOB DIAGNOSTIC SURVEY - JDS PARA
AVALIAR A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO NO SETOR DA
CONSTRUÇÃO CIVIL
Leite Júnior; Chamon, EMQO; Camarini, G;
UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas;
A preocupação com a Qualidade de Vida no Trabalho – QVT tem se
tornado uma grande preocupação dos gestores, pois atualmente sabese do impacto que a mesma pode causar na saúde dos funcionários
e nas organizações. Esta preocupação tem ocorrido em todos os
setores da economia, entretanto, poucos estudos têm sido feitos
com trabalhadores do setor da construção civil. Este setor demanda
grande quantidade de mão de obra, e emprega muitos trabalhadores
com baixa escolaridade e baixa qualificação. Este estudo apresenta
uma adaptação do Job Diagnostic Survey–JDS, com o objetivo de
apurar a QVT no Setor da Construção Civil. O modelo foi desenvolvido
por Hackman e Oldhan (1975) que, por meio do estudo de diferenças
individuais relevantes, estabeleceram relações entre as características
da tarefa e a satisfação e motivação do trabalhador. É considerado
apropriado para avaliação da QVT, pois é validado por várias
pesquisas no Brasil e no Exterior, o que proporciona a comparação de
resultados e, por meio de diferentes formas de análise contribui com o
aprofundamento da teoria de QVT. Primeiramente é apresentada uma
revisão bibliográfica sobre o tema, em seguida o modelo adaptado
é detalhado. Como pré-teste do modelo adaptado foi realizada, em
outubro de 2011, uma pesquisa quantitativa, com uma amostra de
dez funcionários de uma empresa construtora de médio porte, com
sede em Fortaleza-CE, que trouxe vários trabalhadores do Ceará para
prestar serviços em São José dos Campos-SP. O pré-teste possibilitou
identificar o nível de satisfação com o trabalho e os aspectos
funcionais que interferem na QVT destes funcionários. A tabulação
dos dados é realizada por meio do software Excel. Os resultados para
as Dimensões Básicas da Tarefa mostram que as dimensões que estão
gerando mais insatisfação são identidade com a tarefa, autonomia
e feedback extrínseco. Quanto aos Estados Psicológicos Críticos, a
pesquisa aponta maior insatisfação com a percepção do significado
do trabalho e na avaliação dos Resultados Pessoais e de Trabalho, as
variáveis satisfação com a segurança, satisfação com a supervisão e
satisfação com a compensação apresentam os piores resultados,
respectivamente. O resultado para a categoria Necessidade Individual
de Crescimento foi muito bom e mostra que, de modo geral, os
funcionários avaliados possuem grande potencial motivador. Quando
o indivíduo possui alta necessidade de crescimento é muito provável
que responda positivamente ao enriquecimento da tarefa, ou
seja, a tarefas que ofereçam mais significância, responsabilidade e
conhecimento dos resultados.

CC233 - ADOECIMENTO E TRABALHO EM ESCOLAS PÚBLICAS DE
MANAUS
Vasconcelos, A. C. L.; Bastos, R. P.; Silva, M. C. F.; Marciãƒo, N. C.;
Silva, J. O.; Melo, N. S.; Coelho, C. C.; Menezes, S. S.; Martins, R. S.;
Lima, M. S. C.; Almeida, P. A.;
UFAM;
A educação pode ser considerada uma das ba ses da sociedade
moderna, indispensável para a perpetuação dos saberes humanos
adquiridos historicamente e para a formação técnica no mundo
capitalista. Porém, o crescente quadro de precarização das escolas
públicas brasileiras vem interferindo na saúde do trabalhador de
escola. Compreendendo saúde como a possibilidade de adaptação
ou superação das adversidades, ou seja, como um movimento
de busca e de conquista, e não como uma forma estática, faz-se
necessário conhecer a realidade local de trabalho dos profissionais de
educação, no sentido de considerar as suas particularidades. Dessa
forma, a partir das atividades do projeto “Saúde de Trabalhadores de
escola: formação para transformação”, financiado pelo edital MEC/
SESU (edital nº05/2010), dez trabalhadores de cinco escolas públicas
de Manaus, assessorados por acadêmicos de psicologia, realizaram
investigações em seus locais de trabalho junto a merendeiras,
auxiliares de servi ços gerais, secretários, vigilantes, bibliotecários,
pedagogos e inspetores, através das quais identificaram sinais,
sintomas e formas de adoecimento que caracterizam o quadro saúde/
doença dos trabalhadores das escolas públicas da cidade de Manaus.
Os resultados das investigações foram trazidos para discussões em
grupo heterogêneo e indicaram principalmente: (a) a prevalência
de sinais de adoecimento no aparelho fonador, como problemas de
voz e dores na garganta; (b) doenças osteomusculares, tais como
bursite, tendinite e outas lesões; (c) além de sintomas como dores nas
costas, nos braços e nas pernas. Foram identificados também sinais
de doenças cardiovasculares, como varizes e alteração de pressão
arterial. No que concerne às questões emocionais e psíquicas, foram
relatados casos de depressão, além de vivências de sofrimento,
angústia, estresse, desmotivação, desânimo e irritação relacionados
ao trabalho. Ademais, os resultados apontaram para os distúrbios do
sono, como a insônia, além dos riscos de acidentes tais como quedas,
queimaduras, torções e cortes. A partir dos resultados e discussões,
pode-se perceber uma intrí¬nseca relação entre esses processos de
adoecimento e o trabalho nas escolas públicas de Manaus/AM.
PALAVRAS-CHAVE: processo saúde doença; trabalho; escola

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de Vida no Trabalho; Job Diagnostic
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CC234 - AFASTAMENTO DO TRABALHO POR DORT/LER:
DECORRÊNCIAS NA VIDA PESSOAL E SOCIAL DE TRABALHADORES
Baader, KDB; Tosi, PCS;

CC235 - ANALISE DE AGRUPAMENTOS: RISCO DE BURNOUT,
DEPRESSÃO, DISTÚRBIOS MÚSCULO-ESQUELÉTICO E DO SONO EM
CIRURGIÕES-DENTISTAS FRANCESES.
Inocente, J.J.1; Inocente,C.O. 2; Inocente, N.J. 3; Reimão, R. 4;
Rascle, N. 1;

UNOESC;
O artigo apresenta os resultados de pesquisa que discutem as
percepções de trabalhadores afastados do trabalho por doenças
ocupacionais em relação às decorrências do afastamento na vida
pessoal e social. Com o objetivo de identificar essas decorrências
provenientes do afastamento, foram entrevistados sete trabalhadores
que realizaram atividades profissionais em agroindústrias do MeioOeste de Santa Catarina, afastados de seu serviço por períodos que
variam de dois a dez anos, acometidos por doença ocupacional
denominada de DORT/LER. Para a realização da entrevista foi
elaborado um roteiro contendo 56 perguntas objetivas e descritivas,
na qual se levantaram dados socioeconômicos, história ocupacional,
características da doença que ocasionou o afastamento do trabalho
e percepções dos sujeitos sobre as decorrências que o afastamento
provocou em sua vida pessoal e social. As entrevistas foram realizadas
individualmente, em uma clínica de fisioterapia onde os sujeitos
realizavam tratamento fisioterápico. Os dados foram tratados com
base na análise de conteúdo. Do total de trabalhadores entrevistados,
quatro eram mulheres e três homens. A idade variou em uma faixa de
42 a 52 anos de idade. Quanto ao estado civil, todos eram casados;
cinco entrevistados possuíam dois filhos, um deles possuía três filhos
e um entrevistado possuía somente um filho. Os dados obtidos
possibilitaram revelar que o afastamento do trabalho provocou
modificações na vida dos entrevistados, sendo caracterizadas por
ressignificações na identidade em razão do sentimento de não
pertencer a uma profissão; a manifestação de diferentes sintomas
físicos e emocionais identificada pelos sujeitos como aspectos que
alteraram a vida pessoal; significativa diminuição nas atividades
recreativas assim como nas relações sociais devido à condição de
saúde associada à restrição ao trabalho. Percebeu-se ao entrevistar os
sujeitos que todos foram, de algum modo, vítimas de discriminações
em diversas categorias da sociedade, entre elas a equipe médica e
ambulatório das empresas, por parte dos peritos do INSS, pelos
membros da sociedade e, também, pelo próprio indivíduo afastado.
PALAVRAS-CHAVE: Afastamento do Trabalho; Doenças Ocupacionais;
Ler/Dort
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Observa-se nos Cirurgiões Dentistas níveis elevados de estresse
ligado ao trabalho. A solidão, a incerteza do futuro, o desgaste
físico, a competitividade do mercado de trabalho são alguns dos
fatores citados pelos Cirurgiões Dentistas para justificar o estresse
causado pela profissão. As análises de agrupamentos foram usadas
para identificar os perfis dos Cirurgiões-dentistas. Optou-se por esta
abordagem centrada sobre a pessoa ao invés de uma abordagem mais
convencional, onde o problema é formulado em termos de variáveis
sobre as quais os indivíduos diferem de maneira quantitativa e não
qualitativa. Em uma abordagem centrada nas variáveis, as diferenças
individuais podem ser facilmente submergidas na média do grupo,
enquanto uma abordagem centrada na pessoa pode atualizar os
fatores específicos e fundamentais para a compreensão de casos
extremos ou atípicos. O presente estudo teve como objetivo avaliar
o risco de Burnout, Depressão, Distúrbios Músculo-Esquelético e
do Sono em cirurgiões-dentistas franceses através da analise de
agrupamentos. A amostra foi composta por 161 Cirurgiões-dentistas
que residem na região Aquitaine, na França e que aceitaram em
responder um protocolo formado pelos seguintes questionários:
Maslash Burnout Inventory (MBI), Inventário de Depressão de Beck
(BDI-13), Index Qualidade do Sono de Pittsburg, Questionário dos
distúrbios músculo-esquelético (TMS). A análise dos escores obtidos
do burnout, da depressão, dos distúrbios músculo-esquelético e do
sono permitiu identificar, pelas análises de agupamentos, três perfis
de dentistas: com boa saúde (n = 75), com menor realização pessoal
(n = 35) e com saúde precária (n = 51). Segundo Rascle BruchonSchweitzer (2006) cada dimensão do burnout está relacionada
de forma diferente com os critérios de saúde fisica e psicológica.
As dimensões realização pessoal e despersonalização são menos
relacionadas à depressão, às queixas somáticas ou aos transtornos
cardiovasculares. Em compensação, o esgotamento emocional esta
mais ligado aos sintomas físicos e psicológicos. Os resultados sugerem
caminhos para a reflexão em relação às perspectivas aplicadas no
trabalho do cirurgião-dentista, tanto em termos de prevenção quanto
de cuidados.
PALAVRAS-CHAVE: burnout; dentistas; depressão
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CC237 - ARTICULAÇÕES ENTRE CLÍNICA AMPLIADA E ESPAÇO
ORGANIZACIONAL ATARVÉS DE UM ESTUDO DE CASO

Antloga, C. S.; Araujo, Ivy; Regal-Lira, Karen; Moreira, R.M.E.C.;

Clot,Y.; Dejours,C;

Universidade de Brasília;

UNIVATES;

Bombeiros militares são submetidos a variadas situações de vida e
de morte e atuam em ambientes carregados de fatores estressantes.
Suas atividades de lazer, convivência familiar, sono e repouso são
prejudicados pelo esquema de trabalho, pelas longas jornadas e
turnos alternados que prejudicam o ritmo circadiano. Além de
viverem sob constante alerta, sofrem cobranças e são continuamente
avaliados no cumprimento de suas tarefas. Assim, o objetivo desse
estudo é realizar uma análise ergonômica do trabalho de bombeiros
militares. Participaram do estudo nove bombeiros militares (89%
homens) com média de 17 anos de serviço na corporação. Realizouse a) análise documental por meio de consulta ao site oficial e à
legislação específica; b) observação livre em uma visita ao quartel
durante quatro horas e c) entrevistas individuais e semi-estruturadas
com duração média de 40 minutos cada. A jornada de trabalho dos
entrevistados consiste em 24 horas de plantão seguidas por 72 horas
de folga, durante as quais podem realizar o “trabalho voluntário”
(jornada adicional de oito horas remunerada) que visa completar a
quantidade de pessoal necessária ao correto funcionamento das
viaturas. Segundo os participantes, as condições de trabalho têm
melhorado devido à aquisição de instrumentos novos. As relações
sócio-profissionais são boas com colegas, superiores e principalmente
com a população atendida que demonstra gratidão e reconhecimento.
O custo humano do trabalho inerente a essa atividade é alto. Os
custos físicos se devem ao grande esforço para carregar as vítimas,
além de instrumentos e uniformes pesados e à exposição às mais
variadas e adversas situações. O constante estado de alerta produz
um alto custo cognitivo, além da necessidade cotidiana de tomada de
decisões, por exemplo, qual vítima salvar primeiro. Já o custo afetivo
está relacionado ao fato de lidarem diretamente com situações de
vida e morte, incluindo a sua própria vida, além de presenciarem
cenas impactantes. Sugere-se a redistribuição dos recursos
humanos da organização ou a contratação de novos servidores para
desempenhar especificamente a atividade de socorro, uma vez
que o efetivo de pessoal atual não é suficiente para atender toda a
demanda. Os bombeiros que hoje desempenham essa atividade
estão sobrecarregados, o que eleva ainda mais os custos a que estão
submetidos. Além disso, sugere-se a adequação da escala de trabalho
de modo que estes profissionais possam estar em casa todos os dias.
Por fim, sugere-se investimento na infra-estrutura do quartel a fim de
que tenham melhores condições de trabalho e repouso.

Nas práticas do psicólogo bem como nos cursos de Psicologia a idéia de
ampliação da clínica vem se destacando. O próprio conceito de clínica
é redefinido para além do espaço terapêutico da psicologia clínica
tradicional, ou seja, a busca do fortalecimento do sujeito adoecido,
não apenas em sua relação com a doença, mas em sua relação com
quem o trata, com o mundo e com as pessoas ao seu redor. Objetivo:
inserir a clínica ampliada em um espaço organizacional de uma
Instituição de Ensino Superior (IES) do RS, abordando a saúde do
trabalhador a partir de um afastamento do trabalho no ano de 2011.
Método: a pesquisa é caracterizada como de abordagem qualitativa,
exploratória, estudo de caso e pesquisa-ação. A pesquisa foi aprovada
pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário UNIVATES.
O sujeito do estudo é do sexo feminino, trabalha na organização há
três anos e meio e ficou afastada no período de dois de março a dez
de maio de 2011, após ter sofrido acidente em máquina, situação em
que perdeu parte de um dedo da mão esquerda. Foram realizadas
quatro entrevistas seguindo os princípios da clínica ampliada, ou
seja, constituindo-se como espaço de escuta, trocas, onde vínculos
foram possíveis, proporcionando a trabalhadora um pensar-repensar
sobre seus processos de trabalho. Resultados: A participante do
estudo retornou ao trabalho sem que houvesse a possibilidade de
falar sobre o ocorrido e, por muitas vezes chorou ao ouvir dos colegas
expressões como “coitadinha”. Falar e expressar suas emoções que
envolveram o acidente possibilitou-lhe interferir sobre sua realidade
e liberdade para produzir novas formas de produção de sua saúde que
potencializa os enredos e permite sua própria ampliação, mudando
seus modos de ver o mundo e suas formas de agir. Discussão: a
pesquisa objetivou investigar a importância da prática da clínica
ampliada nas organizações para repensar os sujeitos-trabalhadores
como seres singulares inseridos em seus locais de trabalho. Portanto,
torna-se importante pensar em novas formas de promoção de saúde
nas organizações através de espaços de escuta e consequentemente
uma maior autonomia do indivíduo e fortalecimento do mesmo.
Conclusão: Este estudo serviu para problematizar as práticas do
psicólogo nas organizações a partir da inserção da clínica ampliada, e
a oportunidade de proporcionar por meio de espaços de escuta uma
maior autonomia do indivíduo e seu fortalecimento na promoção de
saúde no espaço organizacional.

PALAVRAS-CHAVE: Bombeiros Militares; Ergonomia da Atividade;
Análise Ergonômica do Trabalho
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A violência ocupacional envolvendo o setor de saúde é um fenômeno
mundial. Dentre o universo de situações de violência relacionada ao
trabalho, a violência psicológica tem chamado atenção, em especial
o assédio moral, caracterizado pela exposição do trabalhador a
frequentes situações humilhantes e constrangedoras, no local de
trabalho, com intuído de prejudicá-lo. Considerando-se que a cidade
de Passo Fundo, RS representa um pólo regional em serviços de
saúde, servindo de referência também para os estados vizinhos de
Santa Catarina e Paraná, este estudo teve por objetivo caracterizar
a violência ocupacional a que estão expostos os trabalhadores
de serviços de saúde, filiados ao Sindisaúde – Sindicato dos
Trabalhadores de Serviços de Saúde de Passo Fundo, RS e Região. Para
tanto, realizou-se quanto aos fins, um estudo descritivo e quanto aos
meios, uma pesquisa de campo. Os dados foram coletados através de
dois instrumentos, respondidos por 12 trabalhadores: uma entrevista
semiestruturada dividida em duas partes (uma introdutória, com
doze perguntas constando dados socioeconômicos e demográficos; e
a outra, constando um roteiro orientador sobre vivências de violência
no trabalho) e um questionário com sete perguntas baseado no
instrumento divulgado por Heloani e Barreto (2006) uma tradução
do questionário proposto por Hirigoyen (2005). A discussão dos
resultados deu-se por análise de conteúdo, sendo complementada
pelos dados estatísticos apurados no questionário, caracterizando
uma pesquisa qualitativa e quantitativa. Os trabalhadores foram
expostos a dois tipos de violência no trabalho: 1) violência psicológica,
expressada através da gestão por injúria, gestão por medo e assédio
organizacional e 2) assédio moral, manifestado, por situações
assediosas em que, os superiores hierárquicos figuraram como um
dos agressores em 100% delas, predominando comportamentos
de: atribuir erros imaginários à vítima (69,23%); e em 61,53% dos
casos, solicitar trabalhos urgentes sem nenhuma necessidade, fazer
circular maldades e calúnias, insinuar ou fazer correr boato de que a
vítima tem problemas mentais ou familiares. Constatou-se que existe,
portanto, entre os trabalhadores de serviços de saúde participantes do
estudo, uma série de manifestações de violência ocupacional, que vão
desde diversos tipos de violência psicológica até o assédio moral, que
indicam para a necessidade de desenvolvimento de políticas públicas
de mitigação, prevenção e enfretamento do problema, considerandose seus efeitos nocivos em nível individual, social e organizacional.
Cabem considerações, também, acerca da importância da promoção
de ambientes de trabalho mais saudáveis no setor de saúde, uma
vez que refletem diretamente na qualidade da assistência hospitalar
prestada à população.

As relações de trabalho têm passado por constantes transformações
evidenciando maior rotatividade nos empregos e maiores índices de
competitividade nas equipes, o que tem favorecido a ocorrência de
situações de assédio moral no trabalho. O assédio moral configurase como uma conduta abusiva e sistemática, que, em geral, ocorre
de forma silenciosa, sutil e discreta. Este trabalho tem o intuito de
investigar a incidência de assédio moral bem como analisar possíveis
relações entre esta problemática e o bem-estar no trabalho, em
estudantes universitários que trabalham. Para tal, foram aplicados
457 questionários em acadêmicos de graduação de uma instituição
de ensino superior. A maioria dos participantes era mulher (69,1%) e a
idade variou entre 17 e 64 anos. Em relação ao status organizacional,
58,% pertencia ao nível operacional e 17% a gerência média. Quanto
ao apoio recebido frente a uma situação adversa no trabalho, 83,75%
dos participantes relataram procurar apoio, sendo 39,5 buscam
o setor de recursos humanos, 28,8% buscam apoio na família e
14,7% na chefia. O instrumento foi composto pelo Questionário
Biosociodemográfico e Laboral, o Questionário de Atos Negativos –
QAN e Medidas de Bem-estar no Trabalho. Em relação aos indicativos
de assédio moral, 66,7% sofreu assédio moral eventual e 22,5%
sofreu assédio moral frequente de acordo com o questionário de Atos
Negativos – QAN. Em relação às medidas de bem estar no trabalho,
42,6% demostrou comprometimento organizacional afetivo, 20,3%
apontou frágil comprometimento e 37,1 indicou indecisão. Na escala
de envolvimento no trabalho 57,2% manifestou envolvimento frágil,
24,5 indiferença ou desconfiança e 18,3 envolvimento com o trabalho.
Já na escala de satisfação no trabalho, 34,8% dos participantes
manifestou indiferença, 33,2% revelou insatisfação com o trabalho e
32% satisfação com o trabalho. Chama a atenção o número elevado
de casos de assédio moral que participantes referiram, o que, neste
estudo, se correlacionou com as medidas de bem-estar no trabalho,
principalmente com a Escala de Satisfação no Trabalho (r =-0,39;
p<0,001) e a Escala de Comprometimento Organizacional (r=-0,43;
p<0,001). Estes resultados sugerem que a ocorrência de assédio
moral além de influenciar na saúde e bem-estar dos trabalhadores
também está associada a menor satisfação e comprometimento no
trabalho, indicando a necessidade de que as empresas deveriam estar
mais atentas para evitar e combater este tipo de violência.
PALAVRAS-CHAVE: assédio moral; trabalho; bem-estar
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Os universitários em estágio curricular, ao longo do processo de
aprendizado do exercício profissional, são inseridos em contextos de
trabalho e ficam submetidos a uma variedade de emoções e afetos
que estes contextos possibilitam experimentar. A predominância de
emoções e afetos positivos no trabalho (aspecto afetivo) e a percepção
do indivíduo de que, no seu trabalho, ele expressa e desenvolve suas
habilidades e avança no alcance de suas metas de vida (aspecto
cognitivo) podem ser compreendidas como bem-estar no trabalho. O
presente estudo tem como objetivo descrever o bem-estar no trabalho
entre estagiários da área de saúde, assim como o comprometimento
ou vínculo desses com o trabalho realizado durante o estágio, ou seja,
com as atividades profissionais que desenvolvem sob a supervisão
do professor. Participaram do estudo 67 discentes dos cursos de
Enfermagem, Nutrição e Psicologia, matriculados em componentes
curriculares de estágio de uma universidade pública federal. Dentre
os participantes, 80% são mulheres e 67% possuem de 22 a 24 anos.
Foram utilizados questionários com escalas likert de cinco pontos
para medir as variáveis e realizadas análises estatísticas descritivas e
correlações. Observou-se que a vivência de afetos positivos (M = 3,56;
DP = 0,89) é mais intensa do que de afetos negativos (M = 2,33; DP
= 0,82). Com a exceção do afeto tranquilo, todos os afetos positivos
alcançaram médias acima de 3,50. Já entre os afetos negativos, apenas
preocupado e ansioso ficaram com médias acima de 3,00. Observouse, também, um alto nível de percepção de expressividade e realização
pessoal no trabalho realizado durante o estágio (M = 4,01; DP = 0,60),
assim como um alto nível de comprometimento com esse (M = 3,68;
DP = 0,69). Foram verificadas correlações entre as variáveis estudadas,
o que corrobora estudos que relacionam comprometimento com
bem-estar dos trabalhadores e argumentam que o vínculo afetivo
pode servir como um redutor de impacto contra efeitos prejudiciais de
estressores. Esses resultados sustentam a idéia de que o contexto de
trabalho no qual é inserido o estagiário apresenta-se como um lugar
privilegiado de vivência de afetos, de desenvolvimento de vínculos
com o trabalho e, especialmente, de realização pessoal. Entendese que a produção de conhecimentos sobre esses fenômenos pode
fundamentar discussões acerca de práticas voltadas para o processo
de ensino-aprendizagem do exercício profissional, assim como para
promoção do bem-estar no trabalho.

UEPB;
A síndrome de burnout é uma reação ao acúmulo de estressores
presentes nos espaços de trabalho e com os quais os trabalhadores
têm dificuldades de lidar ou combater eficazmente. Tal síndrome
vem sendo amplamente estudada nos espaços escolares como um
problema psicossocial que desestabiliza a saúde do professor, afeta
o ambiente educacional e interfere nos objetivos pedagógicos. Esta
pesquisa, descritiva e de corte transversal, teve como objetivo avaliar
a incidência de burnout e sua relação com os aspectos sociolaborais
percebidos por docentes do ensino médio que trabalham em regime
noturno na cidade de Campina Grande (PB). A pesquisa envolveu
17 escolas estaduais de ensino médio em funcionamento noturno,
onde trabalham 210 professores. Participaram da pesquisa 125
professores, equivalendo a uma amostra de 59,5% da população.
Aplicou-se a Escala Maslach Burnout Inventory – MBI para avaliar
três dimensões de burnout: Exaustão Emocional, Despersonalização
e Baixa Realização Profissional, um Questionário aberto para avaliar
a percepção dos docentes sobre suas condições de trabalho, e
uma Ficha Sociodemográfica para caracterizar a amostra. Os dados
receberam tratamento estatístico descritivo (média, desvio-padrão,
frequência, porcentagem) com auxílio do programa Statistical Package
for Social Science for Windows – SPSS. No caso das questões abertas,
aplicou-se a técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin,
partindo inicialmente da pré-análise das respostas, em seguida com
a identificação das categorias empíricas existentes nas repostas e,
finalmente, com o registro das categorias no SPSS. Os resultados
sugerem que a sensação de desânimo no trabalho (Exaustão Emocional)
e de desempenho insatisfatório (Baixa Realização Profissional) se
mostram presentes na amostra, estando estas dimensões associadas
a vários estressores laborais (problemas com alunado, déficits de
saúde física, carga de trabalho excessiva, desvalorização da profissão,
etc.). Constatou-se, ainda, um absenteísmo em 26,4% da amostra em
decorrência das enfermidades contraídas no trabalho (problemas de
voz e cefaléias) e do esgotamento emocional experimentado, sendo
previsível que as consequências negativas do burnout no plano
individual estejam também repercutindo nos serviços prestados à
escola e à sociedade.
PALAVRAS-CHAVE: Burnout; Estresse laboral; Professores
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O estresse constitui um fenômeno complexo que necessita ser
compreendido por meio de diferentes contextos e influências. É
considerado positivo para a sobrevivência humana, ao mobilizar
recursos pessoais e preparar o organismo para se proteger de
ameaças externas, na adaptação às exigências do meio externo. Pode
ser considerado negativo quando sua exposição ocorre de maneira
constante e excessiva com exigências do ambiente que excedem os
recursos pessoais. Diariamente as pessoas, de modo geral, vivenciam
situações estressantes em seu cotidiano de trabalho, especialmente
dirigentes de organizações universitárias em um contexto de constantes
desafios e processos de mudanças impostos às universidades e em
conseqüência aos seus gestores. São eles: mudanças no sentido
social atribuído às universidades, introdução de novas tecnologias,
melhoria constante da qualidade de ensino, dentre outros. O objetivo
deste estudo foi analisar as situações estressantes vivenciadas por
dezessete gestores pertencentes a uma universidade pública do sul
do país. Foi utilizado um roteiro de entrevista com perguntas semiestruturadas. O procedimento de coleta de informações foi recorrente,
ou seja, os conteúdos foram posteriormente checados pelos próprios
participantes. A análise dos dados foi feita por meio da construção de
categorias a partir das verbalizações dos participantes. Os gestores
indicaram vivenciar diferentes situações estressantes em seu cotidiano
de trabalho demonstrando ser o estresse uma condição inevitável.
As situações estressantes foram agrupadas em cinco âmbitos de
análise, respectivamente: Indivíduo (vida pessoal e vida profissional,
características pessoais, entre outros); Função (alta demanda de
trabalho, atividades de docência e pesquisa, dentre outros); Grupo
(lidar com pessoas, servidores, professores, alunos, entre outros);
Organização (espaço físico, demora nos encaminhamentos e falta de
planejamento, improvisos, entre outros) e por último, o ambiente
externo (problema de saúde familiar e trânsito). Dentre os cinco
âmbitos citados, o maior número de ocorrências foi no âmbito da
organização. Os gestores possuem formação e atuação voltadas a
diferentes áreas do conhecimento o que possibilita verificar que
mesmo considerando as características particulares a cada centro,
pró-reitoria e secretaria que há aspectos em comum citados como
estressantes. Os resultados permitem constatar que o estresse é
um fenômeno complexo e pode ser analisado além da intervenção
individual para uma perspectiva que considere também os aspectos
organizacionais.
PALAVRAS-CHAVE: estresse; gestão universitária; âmbitos de análise
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Esta pesquisa, de delineamento correlacional e corte transversal,
apóia-se numa perspectiva psicossocial de análise, a qual considera
a percepção compartilhada que os empregados têm das situações de
trabalho. Foi realizada na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)
com o objetivo de avaliar o grau de estresse em servidores técnicoadministrativos universitários e sua relação com o clima organizacional
percebido. Participaram da pesquisa 205 servidores de diferentes
cargos e órgãos ligados à Direção Administrativa Superior da UEPB
(Reitoria), equivalendo a uma amostra de 71,6% da população.
Avaliou-se o grau de estresse dos servidores por meio do fator geral
que compõe a Escala de Estresse no Trabalho (EET), e avaliou-se a
percepção que eles têm das situações de trabalho tomando-se como
indicadores quatro fatores empíricos da Escala de Clima Organizacional
(ECO): Apoio da Chefia e da Organização, Conforto Físico, Coesão entre
Colegas e Recompensa. Utilizou-se uma Ficha Sociodemográfica para
caracterizar a amostra. Os dados receberam tratamento estatístico
descritivo e inferencial por meio do programa SPSS. Os resultados da
EET indicam que prevalece na amostra o estresse sadio (eustresse),
estando 80 participantes (39%) na fase de Alarme e 90 (43,9%) na
fase de Resistência. Existe, contudo, uma considerável parcela de 35
servidores experimentando elevados níveis de estresse (distresse),
estando 31 (15,1%) na fase de Quase-exaustão e 4 (2%) na fase de
Exaustão. Quanto aos fatores da ECO, a média da distribuição dos
escores por intervalo indica que apenas o fator Coesão entre Colegas
foi avaliado positivamente pela amostra, enquanto os demais fatores
foram negativamente avaliados. Para verificar o poder preditivo das
variáveis do clima organizacional sobre o estresse, aplicou-se o cálculo
de análise de regressão múltipla hierárquica (linear) tomando-se os
fatores da ECO como variável antecedente e o fator geral do EET como
variável critério. O resultado indica que o único preditor que explica
os elevados níveis de estresse é o Apoio da Chefia e da Organização
[F (1, 203) = 171,92, p < 0,001]. Estes resultados indicam que a
amostra atribui grande importância ao suporte social no trabalho,
devendo esta experiência ser contemplada nas políticas de gestão da
universidade. Sugere-se, então, que a universidade fortaleça o clima
sadio já existente entre os colegas, estimule um clima mais acolhedor
entre chefes e subordinados, promova ações voltadas a minimizar
possíveis falhas de comunicação interpessoais e ofereça mais suporte
às chefias para que elas possam incentivar a criatividade e autonomia
dos seus subordinados, assistindo-os em suas dificuldades.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde mental; Estresse laboral; Clima
organizacional.
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CC244 - COM A PALAVRA, O PROFESSOR: ANÁLISE PSICODINÂMICA
DA DOCÊNCIA ENTRE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DO DF
Oliveira, J. N.; Cunha, G. G.;

Batista, J B V1; Carlotto, M S 2; Coutinho, A S 3; Augusto, L G S 4;
Universidade Federal da Paraíba/UFPB;
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul/PUCRS;
3
Universidade Federal da Paraíba / UFPB;
4
Fundação Oswaldo Cruz / FIOCRUZ;
1

UCB;

2

O trabalho realizado por docentes é permeado por desafios. Diversas
condições têm impacto na qualidade de vida e na saúde mental dos
docentes e, por consequência, incidem também na qualidade do
serviço prestado aos alunos e, dessa forma, à sociedade. Assim, tornase necessário compreender a maneira como essas condições agem
sobre a subjetividade dos professores e, além disso, é importante
auxiliá-los na promoção de ações que contribuam para sua qualidade
de vida. Esta pesquisa compreende um estudo sobre a dinâmica de
saúde dos professores de uma escola pública do Distrito Federal,
bem como sobre as estratégias utilizadas por estes profissionais
para lidar com as vivências de sofrimento. O objetivo foi analisar as
estratégias de enfrentamento utilizadas por estes profissionais. Como
abordagem teórico-metodológica, utilizou-se os conhecimentos
construídos pela Psicodinâmica do Trabalho, dentre os quais os
conceitos de organização do trabalho, mobilização subjetiva, prazer
e sofrimento e estratégias de enfrentamento. Do ponto de vista
metodológico, foram realizadas sete sessões coletivas com o grupo
de professoras que se disponibilizaram a participar dos encontros,
nos moldes da clínica do trabalho. Grande parte das participantes
da pesquisa encontra-se readaptada de sua função, em decorrência
de adoecimento. As informações levantadas ao longo dos encontros
foram contempladas, posteriormente, de acordo com a análise
de núcleo de sentidos proposta por Mendes (2007). Assim, foram
identificados seis eixos temáticos: condições de trabalho, gestão
escolar, características da clientela atendida, vivências de prazer,
vivências de sofrimento e estratégias de enfrentamento. Os resultados
mostram que as vivências de sofrimento são as mais presentes na
fala das docentes, principalmente relacionadas à sobrecarga de
tarefas, à precariedade do processo de readaptação, à discriminação
do readaptado e à precariedade do serviço atual. Já as vivências de
prazer estão majoritariamente relacionadas à relação com o aluno
e à relação interpessoal com a equipe de trabalho. Com relação ao
enfrentamento, percebeu-se que são mais utilizadas estratégias de
racionalização, compensação e cooperação enquanto formas de lidar
com o sofrimento. Diante do exposto, sugere-se uma participação
mais efetiva da Secretaria de Educação do DF no que diz respeito à
promoção de ações preventivas e a realização de novas pesquisas
sobre essa temática também em escolas da rede particular, com o
intuito de fazer uma análise comparativa.
PALAVRAS-CHAVE:
enfrentamento

CC245 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO E SUAS IMPLICAÇÕES
NA SAÚDE DO PROFESSOR

Docentes;

Readaptação;

Estratégias

Considerando a necessidade de um ambiente de trabalho confortável
para que o professor possa desempenhar favoravelmente suas
funções e a importância disso para sua saúde, esse estudo (qualiquantitativo com aspectos descritivos e analíticos) investigou as
condições de conforto ambiental de trabalho do professor do
ensino fundamental da cidade de João Pessoa, PB, e construiu o
Discurso do Sujeito Coletivo-DSC dessa categoria no que se refere a
essas condições. Trata-se de um estudo do tipo quali-quantitativo,
através de uma triangulação de métodos, com aspectos descritivos
e analíticos. O estudo quantitativo desenvolveu-se através da análise
das variáveis que compõem o conforto ambiental (ruído, temperatura
e iluminância) e a qualitativa realizou-se através das técnicas de
grupo focal (para coleta de dados) e o Discurso do Sujeito Coletivo
(para análise dos dados), que possibilita alcançar a compreensão de
um determinado fenômeno, escutando o grupo e encontrando nele
as representações e significados importantes apontados por seus
representantes, que são recorrentes.. Os resultados descrevem,
tanto nas medições quanto no discurso, condições de trabalho
insalubres e inadequadas que podem atingir diretamente a saúde
e o desempenho do professor. Através dos aspectos investigados,
percebe-se que a atividade laboral aparece como um elemento
patogênico, tornando-se nocivo à saúde, causador de sofrimento,
gerando um paradoxo entre a escolha profissional (que deveria ser
acompanhada de uma realização pessoal) e o sofrimento vivenciado.
Através do DSC o professor aparece como impedido de executar seu
mister com adequação, como vítima de ambientes insalubres para o
trabalho, tendo como consequência, uma má qualidade de vida e de
prática laboral. Percebe-se que uma série de forças converge para o
surgimento de uma categoria vulnerável às condições nocivas para
a saúde decorrente de macro e micro contextos sócio-ambientais
geradores de adoecimento. O adoecimento também torna uma saída
aceitável para a superação de impotência e frustração profissional e
fica uma solução de perdedores, porém socialmente aceita.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde do professor; Conforto ambiental; Discurso
do Sujeito Coletivo
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CC246 - CONDIÇÕES DE SAÚDE DE MOTORISTAS DE ÔNIBUS NA
CIDADE DE ITABUNA (BA)

CC247 - CONDIÇÕES DE TRABALHO: PERCEPÇÃO DOS OPERÁRIOS E
O TEMPO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO HABITACIONAL

Mendonça, A. P1; Viana, M. L. M. 2; Ribeiro. T. F. 3;

Barros, SC; Motta, GMV; Costa, JMA; Souza, MM; Borges, LO;

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB;
Clinica de Atendimento Medico e Psicológico do Transito de
Itabuna - CLIMETI;
3
Universidade Católica do Salvador - UCSAL;

UFMG;

1
2

O presente trabalho partiu da necessidade de realizar uma
investigação no campo da psicologia Organizacional e do Trabalho,
que possibilite caracterizar as condições de saúde dos motoristas
de ônibus coletivo da cidade de Itabuna (BA). A pesquisa envolveu a
aplicação de questionário tipo fechado/múltipla escolha, abordando
alguns aspectos de saúde geral dos motoristas e ainda outras questões
especificas, relacionadas a atividade física e hábitos alimentares.
Amostra foi composta de 85 motoristas das empresas de ônibus,
somente participaram da pesquisa indivíduos de gênero masculino,
que estavam trabalhando no turno diurno e que tinham disponibilidade
de tempo. O conhecimento das condições de saúde e de trabalho e
as possíveis mudanças podem trazer como principal consequência
a reestruturação do trabalho de motorista, implicando diretamente
nas condições de trabalho a que está submetido este profissional. A
condição de trabalho interfere no estado psicofisiológico do motorista,
traduzindo-se em irritabilidade, insônia e em especial, distúrbios
na atenção. Além disso, os motoristas de ônibus estão expostos a
diversos tipos de pressão, sendo elas externas e internas, tais como as
exigências do trânsito (ambiente), o respeito ao sistema convencional
de normas (código), os limites de seu trabalho como, por exemplo,
nível do tráfego, semáforos, congestionamentos, acidentes, além de
condições adversas como o clima e o estado de conservação da pista,
as condições ergonômicas do veículo: posição do motor, precariedade
mecânica, além do ruído e das vibrações. O estudo apresentou alguns
resultados como: estresse e depressão com o percentual de 50,75%
causados por angustia, medo de assalto, medo de perder o emprego,
mudança devido a uma rotina intensa de trabalho com exigências
físicas e cognitivas; hipertensão, com percentual de 25,75% causada
por sedentarismo, estresse, alimentação inadequada. Problemas
auditivos 11,25% causados pelo barulho, 40% de absenteísmo por
motivos de saúde. Quanto a pratica de atividade física 58,75% não
fazem. A pesquisa também mostra que 86,25% dos motoristas fazem
as três refeições durante o dia, e 13,75% não devido a irregularidade
no horário. Foram identificadas diversas variáveis das condições
de saúde dos motoristas de ônibus coletivo, tais variáveis podem
exercer impactos negativos sobre a saúde geral, com prejuízos para
a qualidade de vida desses trabalhadores. O conhecimento das
condições de saúde e de trabalho e suas possíveis transformações
podem trazer como principal consequência a reestruturação do
trabalho de motorista, implicando diretamente nas condições de
trabalho a que está submetido este profissional.

A construção civil é um setor da economia brasileira, em crescimento,
cuja ampliação no quadro de trabalhadores, tem atraído mão de obra
com pouca ou nenhuma experiência na área. Em contrapartida, os
atrativos oferecidos pelas diversas empresas, como bonificações, com
vista ao preenchimento do quadro de empregados pouco ou nada
tem mudado a realidade do setor, que segue sendo conhecida pelas
precárias condições de trabalho. Por essas condições se entende o
conjunto de situações por meio do qual as atividades de trabalho
são desenvolvidas e que influenciam tanto a experiência do trabalho
como a dinâmica nas relações laborais. A presente pesquisa buscou
verificar possíveis diferenças entre a percepção das condições de
trabalho pelos novos trabalhadores e por aqueles com maior tempo
de permanência nesse ramo de atividade. Para tanto, foi utilizado
um questionário sobre condições de trabalho, composto por 35
questões, cujas categorias contempladas neste estudo são: condições
físicas e materiais, processos e características do trabalho e ambiente
sociogerencial. A amostra foi constituída por 411 operários da
construção de edificações, predominantemente masculina (94,6%),
dos quais 49,9% possuem ensino fundamental incompleto, idade
variando entre 18 a 68 anos (M=35,85; dp=11,75), e tempo de trabalho
no setor entre 1 mês a 48 anos (M=11,34; dp=10,64). Desenvolveu-se
esse estudo a partir de um recorte que contemplou o intervalo com
maior concentração de operários, de 21 a 40 anos, com tempo de
serviço na construção civil de até 6 anos, por acreditar se tratarem de
trabalhadores provenientes de outros ramos de atividade, visto que
se encontram na faixa etária considerada economicamente ativa. As
análises estatísticas (teste t) mostraram que, comparados ao restante
da amostra, esses trabalhadores perceberam menos os movimentos
repetitivos (t=-2,06, p<0,05) e menos apoio na execução das tarefas
(t=2,94, p<0,001), bem como uma menor exigência do trabalho para
qualificação (t=-2,83, p<0,001) e menor exposição à violência (t=1,97,
p<0,05). Em contrapartida, perceberam mais as exigências de ritmo
de trabalho (t=2,22, p<0,05), maior autonomia no modo de trabalho
(t=3,76, p<0,001) e maior percepção de discriminação sexual (t=2,57,
p<0,05). Verificou-se que este último é percebido pelas mulheres,
que estão concentradas no intervalo selecionado. Pode-se, portanto,
concluir que existem percepções diferentes entre o recorte e o total
da amostra, apontando a necessidade de atenção diferenciada aos
trabalhadores oriundos de outros setores de atividade.
PALAVRAS-CHAVE: condições de trabalho; construção civil; percepção
do trabalhador

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho; Condições de saúde; Motorista de ônibus
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CC248 - CONFIGURAÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL EM
TRABALHADORES PROFISSIONAIS DE ALTA EMPREGABILIDADE COM
RELAÇÕES MULTIORGANIZACIONAIS, E O IMPACTO DE SUA AÇÃO
SOBRE OS ÂMBITOS
Andrade, V.;

Aguiar, C. V. N.; Bastos, A. V. B.;
Universidade Federal da Bahia;

Universidad del Valle- Univalle;
Mostram-se os resultados preliminares do projeto de teses
doutoral “Configuração da identidade profissional em
trabalhadores profissionais de alta empregabilidade com relações
multiorganizacionais, e o impacto de sua ação sobre os âmbitos”,
feito na Universidad Del Valle, Cali-Colombia. O objetivo desta tese é
analisar dita relação através de compreender como a maneira em que
a identidade é configurada influi na ação do sujeito sobre seus âmbitos
(laboral/social), e igualmente esta ação configura sua identidade
em relação com o trabalho, aspecto relevante de pesquisar neste
momento histórico de alta incerteza, redução dos empregos, e obriga
às pessoas que trabalham a se fazer responsáveis de si mesmos e
intervir sobre os âmbitos nos que trabalham. Os referentes conceituais
são o Interaccionismo Simbólico de Mead (1973) e a teoria de papéis
de Goffman (1959), conteúdos na teoria de roles de Scheibe (1995),
quem concebe a identidade como ser em lugares. Se realizo uma
pesquisa qualitativa que contou inicialmente com 5 entrevistas semi
estruturadas, com participantes que foram profissionais, trabalharam
em atividades relacionadas com sua profissão, consideram-se de
alta empregabilidade (pelo menos três ofertas por ano), tivera
relações multiorganizacionais, mais especialmente que intervieram
nas decisões que afetaram organizações, comunidades, equipes
ou grupos de pessoas. As entrevistas foram transcritas e analisadas
através de árvores de associação de idéias (Spink y Mincoff, 2000;
Ryan y Bernard, 2000), e de analise de discurso (Potter y Wetherell,
1987; Potter, 2004), desde as posições de sujeito, dilemas ideológicos
e repertórios interpretativos. Encontrou-se que a identidade dos
participantes esta associada com a interiorização de premissas
do chamado capitalismo liquido (Alonso y Fernández, 2006),
caracterizado pela responsabilização do individuo sobre sua inserção
e manutenção no mercado de trabalho, narrativas relacionadas com
o empreendimento, retirar a responsabilidade das instituições como
o estado e organizações sobre o bem-estar do sujeito, identificação
do mercado de trabalho como um campo de batalha em que há que
esforçar-se muito e renunciar a outras dimensões da vida como o
descanso e a parceiro, si isso implica cumprir com o exigido. Com dita
configuração da identidade, a agencia é percebida como possível e
de resultados dirigidos especialmente a favorecer sua manutenção
no mercado de trabalho, incrementar seus ingressos, aumentar
seu reconhecimento e seu status. Finalmente, não é visível que sua
ação seja relacionada com um beneficio posterior à comunidade ou
organização, mais que com o beneficio imediato que possa gerar de
seu trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: identidade
multiorganizacionais

CC249 - CONFLITO TRABALHO-FAMÍLIA ENTRE TRABALHADORES
URBANOS E RURAIS: CARACTERIZAÇÃO DO FENÔMENO E TESTE DE
ANTECEDENTES EM DIFERENTES CONTEXTOS DE TRABALHO

profissional;

agência;

relações

As interações entre trabalho e família têm despertado o interesse de
muitos pesquisadores nos últimos anos. Em geral, as abordagens que
explicam a interface entre estas esferas admitem que experiências
vividas em um domínio têm o potencial de afetar experiências de outro
domínio, havendo dois resultados possíveis: facilitação ou conflito.
Apesar da relevância da facilitação, a ênfase recai sobre o lado negativo
da interação. O conflito trabalho-família é definido como uma forma
de conflito entre papéis no qual as pressões advindas do trabalho e
da família são mutuamente incompatíveis. O presente trabalho teve
como objetivo oferecer maior compreensão de como a percepção do
conflito trabalho-família se manifesta em trabalhadores brasileiros.
Para tal, foi realizada a comparação da intensidade do conflito, em suas
duas direções – interferência do trabalho na família e interferência da
família no trabalho – , em trabalhadores dos contextos urbano e rural.
Adicionalmente, variáveis pessoais, ocupacionais e organizacionais
foram testadas como preditoras do conflito. A amostra da pesquisa foi
dividida em dois grupos: o primeiro composto por 696 profissionais
de organizações localizadas em centros urbanos do Brasil e o segundo
composto por 298 trabalhadores da área rural do Baixo-Médio São
Francisco. O instrumento de pesquisa incluiu escalas de interferência
do trabalho na família e de interferência da família no trabalho, além
de medidas de role strain, suporte organizacional, desenvolvimento
de carreira, percepção de empregabilidade e de segurança no
emprego, importância do trabalho e satisfação com o trabalho. Todas
as escalas foram validadas e alcançaram índices de confiabilidade
satisfatórios. Nas análises, foram realizadas correlações de Pearson,
regressão linear (método Enter) e análises descritivas. Nos resultados,
verificou-se que trabalhadores rurais perceberam a interferência
da família no trabalho em grau significativamente mais elevado
que os trabalhadores urbanos (t(537)=2,17;p<.05). Em relação às
variáveis preditoras, o conjunto de antecedentes explicou 21,2% da
interferência do trabalho na família no contexto urbano e 14,7% no
rural, sendo que a percepção de role strain foi a variável com maior
poder preditivo nos dois casos. Em relação à interferência da família
no trabalho, obteve-se que as variáveis foram capazes de prever 7,6%
da sua variância no contexto urbano e 13,1% no rural. Novamente,
a percepção de role strain foi o antecedente mais significativo nas
duas realidades. Conclui-se que as variáveis do modelo são preditores
mais importantes da interferência do trabalho na família, sendo
recomendável a condução de estudos que contemplem possíveis
antecedentes da interferência da família no trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: conflito trabalho-família; estudo de preditores;
comparação trabalhadores urbanos e rurais
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CC250 - CONSTRUCCIÓN DEL SUJETO TRABAJADOR: CASO DE 5
DOCENTES UNIVERSITARIOS

CC251 - CONTEXTO DE TRABALHO DE GESTORES UNIVERSITÁRIOS E
SUA RELAÇÃO COM A VIDA PESSOAL E FAMILIAR

Riascos, W.; Pelaez, L; Nuñez, C.;

Wilhelm, F. Ax; J.C.Z.;

USB Cali;

UFSC;

El propósito fundamental del estudio fue describir la trayectoria en
relación al mundo del trabajo de 5 docentes universitarios tratando
de denotar las exigencias que han tenido que afrontar, las estrategias
para la incorporación y mantenimiento en el mundo del trabajo y las
características personales que les han permitido permanecer activos
en el trabajo. Mas allá de las condiciones objetivas de formación,
de publicaciones realizadas o de experiencia en el campo, abordar
su trayectoria permite acercarse a las condiciones subjetivas, a las
vivencias particulares que da cuenta de la forma como asumen el
proceso de formación como trabajadores y docentes. Método :Esta
investigación nace dentro del marco del semillero de investigación
sobre estudios interdisciplinarios sobre el trabajo y las organizaciones
– SIEITO- como un proyecto de tipo cualitativo, de carácter
descriptivo y en términos de tiempo: transversal. Los cinco docentes
se escogieron a través de un muestreo no probabilístico intencional,
procurando que cumplieran características de reconocimiento de
parte de los estudiantes por su labor docencia, distribuidos en dos
rangos etarios (inicio y amplia trayectoria). La técnica de recolección
de información fue la entrevista de carácter semi estructurada. Se
usó la técnica de análisis denominada el árbol de asociación de ideas,
que permite describir de manera gráfica los puntos centrales de la
entrevista (Spink, 2000). Los resultados que se obtuvieron muestra el
carácter central de la familia en la transmisión de valores en relación
al trabajo que se constituyen en los referentes de acción. Se denota
la escogencia de la actividad de docencia como una posibilidad de
encuentro con el otro, de compartir saberes y de una perspectiva de
responsabilidad social. El disfrute por la actividad pero también el
sufrimiento en algunos casos por las exigencias y formas de relación
laboral muestran las paradojas a las que se enfrentan. La elección de
la docencia como carrera, usualmente no aparece como planificada
desde el inicio de la trayectoria, sino que en la medida en que se
incorporan a actividades académicas la influencia del entorno y las
posibilidades de inserción al mundo del trabajo, además de vivencias
personales van configurando el camino que siguen en el desarrollo
de su trayectoria. Se discute la pertinencia de los programas de
orientación de carrera basados solamente en aspectos subjetivos sin
considerar la complejidad del mundo actual, en donde las decisiones
se ven permanentemente en necesidad de ser revisadas en función
de las oportunidades y demandas del entorno.

São constantes os desafios e processos de mudanças impostos
às universidades e portanto aos gestores universitários. Entre os
desafios estão as mudanças provocadas pelos avanços tecnológicos,
expectativas relacionadas ao ensino superior, aspectos referentes à
competitividade e à complexidade das organizações. Os gestores
universitários, em sua maioria, exercem vários tipos de atividades
relacionadas ao exercício do cargo, pesquisa, extensão e docência
bem como também no contexto pessoal. Ser gestor em universidade
é exercer um cargo com exigências e funções complexas que
contemplam tarefas diferentes que precisam ser executadas na
dimensão gerencial, administrativa, acadêmica, pedagógica, técnica
e científica. Em sua maioria são professores universitários que ao
assumir um cargo de gestão vão assumir responsabilidades para as
quais não foram preparados. O objetivo deste estudo foi analisar como
dezessete gestores universitários pertencentes a uma universidade
pública do sul do país lidam com aspectos relacionados a vida pessoal
e profissional. Foi utilizado um roteiro de entrevista com perguntas
semi-estruturadas. O procedimento de coleta de informações foi
recorrente, ou seja, os conteúdos foram posteriormente checados
pelos próprios participantes. A análise dos dados foi feita por meio da
construção de categorias a partir das verbalizações dos participantes.
Apesar da sobrecarga de trabalho relatada por todos os gestores,
foi destacado ter que lidar e administrar no cotidiano atividades
relacionadas aos afazeres profissionais e também cuidados com a
vida pessoal (casa, cônjuge e filhos) e em alguns casos assistência a
um familiar idoso. Os cuidados com a casa e com os filhos não foi
exclusividade das mulheres gestoras. Alguns gestores relataram
também dispensar parte de seu tempo no cuidado com os filhos.
Dentre os resultados foi possível verificar grande parte do tempo
dedicado ao trabalho de gestão e ainda atividades de docência,
pesquisa, extensão e atividades afins durante o expediente bem
como além do expediente ( na universidade e ainda levar trabalhos
para casa no final de semana). Dentre as conseqüências é constatada
a diminuição de atividades físicas e de lazer e pouco tempo para se
dedicar a questões pessoais e a interação com a família.
PALAVRAS-CHAVE: gestão universitária; vida pessoal e vida
profissional; universidade pública

PALAVRAS-CHAVE: Sujeto; Trabajador; Trayectoria
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Considerando a necessidade de investigação e a importância de
se chamar a atenção para a prevalência da depressão na categoria
docente, esse estudo identificou os afastamentos do trabalho
dos professores da rede municipal de ensino da cidade de João
Pessoa, Paraíba, Brasil, em decorrência de transtornos mentais,
especificamente com o diagnóstico de depressão. Trata-se de um
estudo descritivo, observacional, retrospectivo, transversal de
abordagem quantitativa, com base no universo de 414 fichas médicas
individuais dos professores lotados na Secretaria de Educação da
Prefeitura de João Pessoa, Paraíba, Brasil, entre os anos de 1999 e
2006, cujos diagnósticos de afastamento do trabalho correspondiam
aos transtornos mentais. Os resultados mostram que entre os 30 e
39 anos de idade, 77,7% das licenças foi devido a outros transtornos
mentais e 22,3% em decorrência de depressão; entre os 40 e 49 anos
de idade, esses índices modificaram-se, 46,7% das licenças se deram
em decorrência de outros transtornos mentais e 53,3% por conta
de depressão; entre os 60 e 69 anos de idade 33,3% dos motivos
das licenças foram outros transtornos mentais e 66,7% foi devido à
depressão. Entre as mulheres, 50,5% das licenças por transtornos
mentais foi devido à depressão. A partir desses resultados e de suas
conseqüências na categoria docente, faz-se necessário considerar
que a depressão pode ser tanto uma patologia específica com
diagnóstico próprio, como também pode estar associada a outras
patologias de caráter mais grave e de tratamento mais complexo,
como por exemplo, a Síndrome de Burnout, que corresponde ao
estresse diretamente relacionado e causado pela atividade laboral
de profissionais que trabalham diretamente com pessoas. Sabe-se
que ter professores deprimidos em sala de aula pode comprometer
a relação do professor com os alunos, com os gestores, com a própria
instituição de ensino. Afastar o professor da sala de aula por conta
da depressão denuncia que algo não está funcionando bem, e se o
motivo dessa depressão tiver como causa o próprio trabalho, esse não
funcionar bem assume um aspecto de gravidade, cuja solução deve
ser buscada imediatamente.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde mental do trabalhador; Saúde do professor;
Depressão

A gestão da Qualidade de Vida no Trabalho - QVT pode ser utilizada
como forma de renovação das práticas organizacionais, podendo
influenciar na elevação da produtividade e no nível de satisfação
dos trabalhadores, resultando em maior participação nos processos
relacionados ao trabalho, com impactos positivos na saúde dos
trabalhadores e na qualidade do trabalho executado. Por esse
motivo a QVT tem se tornado uma das principais preocupações dos
gestores, seja qual for o tipo de negócio. O setor da construção civil
tem uma participação significativa na economia brasileira e demanda
grande quantidade de mão de obra, entretanto seus trabalhadores,
em geral, possuem baixa escolaridade e qualificação e pertencem
às camadas mais carentes da sociedade. O canteiro de obras pode
ser definido como um modelo de produção basicamente artesanal,
que utiliza pouco maquinário e a execução dos serviços depende
principalmente do esforço físico. Outro detalhe importante é que
grande parte das atividades são terceirizadas e a forma como a
terceirização vem ocorrendo nesse setor é prejudicial ao trabalhador,
pois reduz os salários, precariza as condições de trabalho e frustra
normas coletivas de trabalho. Partindo desse pressuposto, muitas
empresas da construção civil têm notado a importância de gerir
bem a QVT e têm realizado algumas ações neste sentido. O objetivo
desta pesquisa é apresentar um quadro teórico, com a análise dos
pontos mais relevantes abordados em pesquisas recentes sobre o
tema, publicadas no Brasil entre 1997 e 2010, no intuito de auxiliar
empresas da construção civil interessadas no tema, como também,
auxiliar futuras pesquisas. Para tanto, foi realizada uma pesquisa nas
bases de dados disponíveis, em que foram selecionados 9 artigos que
abordam o tema QVT na construção civil. Posteriormente foi realizada
uma pesquisa exploratória descritiva que possibilitou montar um
quadro em que foram identificados os principais pontos abordados, as
semelhanças e diferenças entre as pesquisas, os métodos utilizados,
entre outros aspectos importantes. Notou-se dentre outros aspectos
que algumas empresas procuram conhecer as condições de trabalho
de seus operários, outras procuram unir fundamentos de qualidade
total e QVT, outras procuram avaliar a influência da chefia na satisfação
dos operários e outras procuram identificar o nível de satisfação com
o trabalho e os aspectos funcionais que interferem na QVT.
PALAVRAS-CHAVE: qualidade de vida no trabalho; construção civil;
satisfação no trabalho
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O mundo do trabalho, principalmente a partir da década de 70,
vem sofrendo constantes mudanças em função da combinação de
diversos fatores que têm permitido o desenvolvimento de produtos
e técnicas em velocidade cada vez mais difícil de acompanhar.
Essas mudanças culminaram no nascimento de uma reestruturação
produtiva que busca forjar organizações e trabalhadores resilientes
às exigências cada vez mais complexas do mundo do trabalho e
traz consigo uma visão do trabalhador como variável de ajuste.
Globalmente, os estudos em Qualidade de Vida no Trabalho (QVT)
buscam o equilíbrio entre o bem-estar dos trabalhadores, a satisfação
de usuários/clientes e a missão organizacional. Nesse sentido, a
abordagem preventiva de QVT busca atenuar ou remover as fontes de
mal-estar no trabalho. Com base no cenário apresentado, o objetivo
desse estudo foi mapear as representações dos trabalhadores sobre
QVT, bem-estar e mal-estar em um órgão público de pesquisa do
Distrito Federal. Participaram desse estudo 275 trabalhadores, entre
servidores, bolsistas pesquisadores, terceirizados e estagiários. Os
participantes responderam, em 2011, ao Inventário de Avaliação
de Qualidade de Vida no Trabalho (IA_QVT). Os dados quantitativos
foram tratados pelo software SPSS e os dados qualitativos foram
analisados pelo software Alceste. Os resultados apontam que
65,69% dos respondentes percebem predominância de bem-estar no
trabalho, 28,1% dos trabalhadores apresentam representações que
estão localizadas na zona de transição, onde coabitam o mal-estar e
o bem-estar no trabalho e 6,2% dos trabalhadores indicam mal-estar
dominante. O fator do IA_QVT melhor avaliado é o Elo Trabalho-Vida
Social com média 7,54 e desvio padrão (DP) de 1,43. E o fator com pior
avaliação é a Organização do Trabalho com média 4,98 e DP de 1,60.
Na percepção dos participantes, a qualidade de vida no trabalho
(QVT) está relacionada principalmente com a possibilidade de
desenvolvimento e liberdade. O bem-estar no trabalho está
relacionado, sobretudo, com sentir-se feliz e reconhecido no trabalho.
No que tange ao mal-estar no trabalho, os participantes consideram
que a principal fonte é a gestão organizacional. Os resultados
possibilitaram o alcance do objetivo do estudo e contribuem para
legitimação da Portaria do Ministério do Planejamento (nº 1.261) que
justifica a importância de se privilegiar programas de promoção de
QVT. Os resultados geram subsídios para a elaboração de diretrizes
voltadas para ações que promovam o bem-estar dos trabalhadores,
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida no trabalho com
uma política e um programa de QVT.

A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), a partir de uma abordagem
preventiva, abarca duas perspectivas interdependentes, que
culminam no bem-estar dos trabalhadores e na eficiência e eficácia
organizacionais. Sob a ótica dos dirigentes, QVT é premissa de normas
e práticas que visam o bem-estar dos trabalhadores. Sob a ótica dos
trabalhadores, QVT são representações destes sobre a organização na
qual trabalham. Alinhando esta abordagem de QVT à Psicodinâmica
do Trabalho, que busca estudar a origem do sofrimento no confronto
do sujeito trabalhador com a organização do trabalho, a presente
pesquisa teve como objetivo identificar as vivências de prazer e
sofrimento dos membros de uma empresa júnior. Participaram do
estudo os 27 membros da empresa (22 mulheres, nove ocupando
cargos de gestão e oito a mais de um ano na empresa). Foi utilizado
o Inventário sobre Trabalho e Riscos de Adoecimento (ITRA) que
tem como foco investigar o trabalho e os riscos de adoecimento
por ele provocados com base em quatro dimensões (contexto de
trabalho, exigências, vivências e dano). Os fatores pior avaliados pelos
membros da empresa foram o Esgotamento Emocional (M= 4,18; DP=
1,32) e Custo Cognitivo (M= 3,91; DP= 0,57). Os fatores vistos como
mais satisfatórios são Liberdade (M= 5,05; DP= 1,18) e Prazer (M=
4,21; DP=1,07). Além disso, observou-se ao se comparar os cargos (de
gestão e assessores) e o tempo na gestão (mais ou menos de um ano)
que os membros que ocupam cargos de gestão e estão a mais de um
ano percebem os fatores geradores de prazer de forma mais positiva
e os geradores de sofrimento de maneira mais negativa. A partir dos
resultados apresentados, verifica-se que o esgotamento emocional
merece atenção imediata, pois juntamente com a despersonalização
e baixa realização pessoal no trabalho é um sintoma de burnout. Um
possível motivo para o elevado custo cognitivo elevado é que não
há um preparo adequado dos membros para a rotina de trabalho
e imprevistos na empresa. A Liberdade e razer no trabalho se
devem ao incentivo da empresa no sentido de valorizar a inovação
e a autonomia para realizar as tarefas. Por fim, acredita-se que os
membros mais antigos se sintam mais responsáveis pela Praxis,
acumulando mais responsabilidades e se sentindo mais esgotados
emocionalmente. No entanto, esse fato também estreita seus laços
com a Praxis, o que explicaria a tendência desses se sentirem mais
realizados profissionalmente.
PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de Vida no Trabalho; Ergonomia;
Empresa Júnior
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O desenvolvimento da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) é
resultado da busca de melhorias nas condições de vida e no bem-estar,
inserida no contexto da produtividade e das mudanças resultantes
de um novo cenário competitivo. O presente trabalho tem como
objetivos: 1) levantar os aspectos considerados mais estressantes e
mais motivadores pelos professores da faculdade; 2) Identificar os
fatores mais frequentes que podem estar relacionados à Qualidade
de Vida no Trabalho utilizando as dimensões Biopsicossociais e
Organizacionais e 3) abordar o tema da qualidade de vida no trabalho
com os professores da Universidade Estadual escolhida e levantar
os aspectos que os mesmos consideram mais estressantes e mais
motivadores. É importante lembrar que o que torna o trabalho nocivo
e perigoso aos trabalhadores não é o trabalho em si, mas a forma
como é organizado e gerenciado pelos próprios homens (COHN &
MARSIGLIA apud LADEIRA, 1996). Existem profissões e atividades em
que o stress é mais constante na vida dos trabalhadores, mas a reação
do indivíduo ou a aceitação de uma forma positiva ou negativa de
uma situação estressora pode definir um estado de stress. Segundo
estudo da organização mundial da saúde (LEKA et al.), trabalhadores
estressados estão mais suscetíveis a estarem doentes, são menos
motivados, menos produtivos e estão menos seguros no trabalho.
Conforme pesquisa realizada por Markus Nahas (2006), a profissão de
professor é uma das mais atingidas pelo estresse podendo interferir
na saúde e resultar em doenças como hipertensão, infartos, úlceras,
depressão, entre outras. Os resultados também foram analisados a
partir da abordagem psicossomática, utilizando o modelo conceitual
de Qualidade de Vida com equilíbrio nas dimensões biológicas,
psicológicas, sociais e organizacionais – BPSO (Limongi-França,
1996). Os achados de pesquisa sugerem possíveis relações entre as
dimensões. A desfavorabilidade é muito maior entre os professores
que trabalham em turno completo (54,8%) comparados aos que
trabalham em regime de turno parcial (40%) e aos que trabalham em
regime de dedicação integral à docência e à pesquisa (32%). Dentre
aqueles que trabalham em empresas, a desfavorabilidade é maior
entre os que possuem a própria empresa (56,9%), enquanto os que
trabalham apenas em empresas privadas são de 25%. No geral, os
aspectos que mais estressam são: salário, dedicação dos alunos,
falta de respeito dos alunos, excesso de trabalho. Os aspectos que
mais motivam são: relacionamento com alunos, relacionamento com
professores, oportunidade de crescimento.

Este estudo teve por objetivo investigar os parâmetros relacionados
ao controle e expressão da raiva em profissionais da segurança
pública. Para isto avaliamos os testes realizados por 250 candidatos,
integrantes da corporação da Guarda Municipal de cidades do
interior de São Paulo, à obtenção do porte e/ou registro de arma
de fogo. Estes testes são provenientes de clínicas credenciadas pela
Polícia Federal, de acordo com a lei 10.826/2003. Na análise destes
dados, pressupomos que práticas culturais, como a violência, têm
seu início na suscetibilidade das pessoas a reforçamentos primários
e condicionados. O comportamento de quem maneja armas de
fogo é de grande importância, pois, tendências a determinados
comportamentos se não identificadas nos testes que capacitam
psicologicamente o indivíduo a portá-las, podem vir a se tornar um
perigo eminente para as pessoas que o cercam e um perigo a si
próprio. Os resultados mais relevantes desta pesquisa indicam que dos
sujeitos estudados 37% apresentam controle sobre raiva aumentado,
enquanto 72% expressão da raiva diminuída e 64% experienciam
raramente sentimentos de raiva. Sabemos que estes resultados, a
uma primeira vista adequados em pessoas em profissões de risco,
podem sugerir o aparecimento de comportamentos impulsivoagressivo e auto-lesivos. Dentre estes comportamentos destacamos
os relacionados ao suicídio, que é tido como um sério problema na
saúde pública de diversos países. O debate sobre as armas de fogo
e seu impacto sobre a violência assume várias faces e tem ocupado
bastante espaço nos principais meios de comunicação do país. As
opiniões se dividem entre os que defendem medidas mais rígidas
para o porte de armas de fogo e aqueles que afirmam que a posse
de armas se torna uma forma de sobrevivência, ou seja, segurança
e defesa pessoal. A partir destes dados levantamos e propomos a
discussão sobre a necessidade de práticas culturais que promovam
a sobrevivência dos indivíduos e das culturas, pois sabemos que o
aumento do controle sobre a raiva, bem como a expressiva diminuição
de sua expressão podem, ao contrário do que poderia parecer a uma
primeira vista, ser prejudicial ao indivíduo e a sociedade.
PALAVRAS-CHAVE: armas de fogo; raiva; guarda municipal
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Na antiguidade o trabalho não tinha valor social, porém com
o desenvolvimento do sistema capitalista de produção este se
transformou em mercadoria e o homem passou a vender sua força de
trabalho. Na modernidade o trabalho assume o papel de articulador
da sociedade e ocupa lugar fundamental na construção da identidade
do trabalhador, fazendo parte dos momentos de alegria e tristeza,
refletindo na saúde e na doença dos trabalhadores. No que tange
a saúde mental dos trabalhadores, a responsabilidade imputada é
recente, mas atualmente se configura em uma importante àrea de
estudo. Neste sentido o sofrimento psíquico advindo do trabalho,
é um termo utilizado por Dejour (1992) para designar uma vivência
subjetiva intermediária entre o bem estar psíquico e a doença
mental. No entanto esse sofrimento não é considerado patológico,
pois isso só acontece quando a organização do trabalho impede que
a dinâmica do reconhecimente subverta esse sofrimento em prazer
e, ainda, quando as ideologias defensivas se tornam ineficazes.
O presente trabalho é fruto de um estudo bibliográfico acerca da
constituição da abordagen teórico-metodológica da Psicodnâmica
do Trabalho. Esta, analisa os modos pelos quais o sujeito consegue
suportar o sofrimento psíquico sem descompensar, construindo
uma normalidade que tem por base um conjunto de estratégias
de defesa individuais e coletivas. Neste contexto, a abordagem em
Psicodinâmica do Trabalho enfoca que as vivências de sofrimento
e prazer estão dialeticamente ligadas ao trabalho, se propondo, a
compreender como os trabalhadores conseguem manter certo ponto
de equilíbrio psíquico apesar de estarem submetidos a condições de
trabalho desestruturantes. Segundo esta abordagem, imersos em
uma organização de trabalho com tal perfil, os trabalhadores buscam
o reconhecimento pela contribuição aportada ao trabalho, apesar
das dificuldades enfrentadas. Este reconhecimento vem através
do julgamento de utilidade proferido, pelos chefes e, mediante o
julgamento de beleza do resultado do trabalho, realizados pelos
colegas que são aqueles que melhor conhecem a realidade do
trabalho. Com este reconhecimento, os trabalhadores conseguem
transformar um cenário de trabalho desgastante em prazeroso.
Porém quando isso não acontece o indivíduo mobiliza um conjunto de
estratégias defensivas, ingressando em uma dinâmica de sofrimento
que poderá levá-lo até mesmo a uma descompensação.
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho; Sofrimento; Psicodinâmica do Trabalho
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Assuntos relacionados ao envelhecimento tem se tornado relevantes
e mais frequentes tanto na televisão como em órgãos da imprensa
falada e escrita, em seminários, conferências e através da produção
científica. Este, porém, é um fato que não ocorre por acaso. Estudos
mostram o aumento acelerado da população idosa brasileira nas
últimas décadas, fazendo com que a questão do idoso ganhe
representatividade. Segundo França e Soares (2009), a expectativa
de vida dos brasileiros, atualmente, é de 73 anos, o que representa
mais de 15 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, sendo que em
2050, a expectativa de vida alcançará 81 anos. Assim, sabe-se que
um fato que pode ser considerado interessante em relação à velhice,
ocorre nos anos anteriores à saída do trabalho ativo. Tal fato referese a um momento importante de transição, de renúncias e muitas
vezes, readaptação. Pensar em aposentadoria, nos remete questionar
as mudanças que estes indivíduos sofrem em suas atividades
laborativas, que podem continuar ou não após o recebimento do
benefício previdenciário, até sua desvinculação total do mercado de
trabalho. O presente estudo teve como objetivo central identificar
os motivos pelos quais pessoas aposentadas permanecem atuando
no mercado de trabalho, considerando a sociedade na qual estamos
inseridos. Para tanto foram considerados os posicionamentos de
alguns funcionários de uma empresa do ramo metalúrgico que são
aposentados e permanecem trabalhando. Este estudo se baseou
nos seguintes arcabouços teóricos: processo de envelhecimento,
importância do trabalho na vida das pessoas e significados da
aposentadoria. Os procedimentos metodológicos que nortearam esta
pesquisa se assentam em uma investigação de caráter exploratório
e uma abordagem qualitativa, sendo seus dados coletados através
de entrevistas semi-estruturas, utilizando uma amostra nãoprobabilística por julgamento composta por dez funcionários. Os
dados foram analisados, tendo como recurso para tal a proposta de
análise de conteúdo de Bardin (2000). Os resultados encontrados
apontam que os trabalhadores aposentados permanecem ativos para
sentirem-se úteis e por gostarem do trabalho que desenvolvem junto
à organização. A aposentadoria como complemento de renda, aliada
ao salário mensal, são trazidas pelos respondentes como aspectos
também relevantes para a permanência dos mesmos nas atividades
laborais. A partir da análise das variáveis referentes ao posicionamento
dos trabalhadores sobre esta continuidade nas atividades formais,
observou-se que as oportunidades de crescimento profissional
oferecidas ao longo do tempo e a convivência com outras pessoas,
bem como o fato de sentirem-se dispostos e com saúde, constituemse fatores que reforçam esta permanência.
PALAVRAS-CHAVE: Envelhecimento; Trabalho; Aposentadoria
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O objetivo da presente pesquisa consistiu em investigar a relação
entre Custo Humano do Trabalho e a Qualidade de Vida no Trabalho
(QVT) dos Atendentes das Agências Municipais de Atendimento ao
Público. O referencial teórico fundamentou-se nos pressupostos
da Ergonomia da Atividade e, como abordagem metodológica,
utilizou-se a Ergonomia da Atividade Aplicada à Qualidade de Vida
no Trabalho, conduzida em duas etapas interdependentes, a saber:
Análise Macrodiagnóstico e Análise Microdiagnóstico, esta como
sendo objeto da démarche clássica da Análise Ergonômica do
Trabalho (AET). A pesquisa de delineamento quantitativo e qualitativo
foi realizada em seis Agências de Atendimento ao Público (AAPs) e
teve como instrumentos empregados ao longo da pesquisa: (a)
análise documental; (b) observações das situações de atendimento
(livres e sistemáticas); (c) duas escalas psicométricas; (d) medidas
físico-ambientais de temperatura, ruído, luminosidade e umidade
do ar; e (e) entrevistas semi-estruturadas individuais. Os dados da
primeira etapa foram tratados estatisticamente. Na segunda etapa,
realizou-se Análise Ergonômica do Trabalho em uma única Agência de
Atendimento ao Público e os dados foram tratados qualitativamente.
Participaram do estudo 93 atendentes municipais. O perfil sóciodemográfico dos participantes se caracteriza pela maioria do sexo
feminino (70%), a média de idade é de 39 anos, predomínio do ensino
médio (54%), tempo de serviço na prefeitura (78%) e no serviço de
atendimento (54%) elevado, uma vez que a maioria tem mais de três
anos de “casa”. Os resultados indicaram que globalmente a QVT sob
a ótica dos atendentes encontra-se em Estado de Alerta, dado que
sinaliza uma “situação-limite” nas AAPs evidenciando elementos do
contexto de trabalho que indicam para a coexistência de mal-estar
e bem-estar no trabalho. Como fontes de bem-estar no trabalho os
atendentes apontaram a importância social do trabalho e as relações
sócio-profissionais estabelecidas entre eles; e em relação ao malestar no trabalho indicaram o convívio com os cidadãos-contribuintes
marcado por ambigüidade e conflitos, a ausência de programas de
capacitação profissional incluindo treinamentos voltados para a
atualização da legislação e o pouco reconhecimento no trabalho.
Ficou evidenciado que a atividade de atendimento, ao contrário de
um discurso simplificador, é dotada de uma complexidade ímpar
que configura elevado custo humano do trabalho com predomínio
da dimensão cognitiva e afetiva. Com base nos resultados obtidos
propõe-se um conjunto de recomendações alinhado aos princípios
da Ergonomia da Atividade Aplicada à Qualidade de Vida no Trabalho
e como agenda futura de pesquisa tem-se o monitoramento do
diagnóstico da QVT.

O mundo do trabalho vem sofrendo mudanças significativas,
caracterizadas pela perda gradativa de garantias e direitos dos
trabalhadores, reflexo da complexificação, heterogeneização e
flexibilização das relações de trabalho. Os trabalhadores passam a se
subjugar a tal conformação laboral, devido ao enfraquecimento do
poder de intervenção do Estado na economia, estando a mercê de um
mercado de trabalho incerto. A aceitação de condições de trabalho
precárias, por parte dos trabalhadores, viabiliza a existência de
relações laborais marcadas pela exploração e pela exclusão desfiliação.
Uma das características mais marcantes do mundo do trabalho
contemporâneo é o crescente processo de exclusão de jovens que,
sem perspectiva de emprego, submetem-se a trabalhos precários,
que geralmente contradizem as suas aspirações ou sonhos de carreira
profissional. Diante desse quadro entende-se como relevante a análise
de como essas mudanças atravessam e produzem o discurso de jovens
alunos de cursinhos pré-vestibulares que vivenciam o momento de ter
que escolher uma carreira. Para tanto propusemos uma pesquisa com
estudantes de cursinhos pré-vestibulares, pois se identifica que esse
grupo social está envolvido em uma fase da vida marcada, em grande
parte, pela questão da escolha profissional. A presente pesquisa tem
caráter exploratório, buscando alcançar seus objetivos a partir da
análise do discurso dos jovens. A coleta dos dados foi efetivada por
meio da realização de grupo focal com estudantes que freqüentam
os cursinhos pré-vestibulares ofertados pela Universidade Federal
do Ceará. A análise dos dados foi realizada por meio da metodologia
qualitativa de análise de discurso, viabilizando assim a compreensão
da comunicação e/ou discurso elaborado pelos sujeitos investigados.
Privilegiando a análise sociológica do discurso e compreendendo os
discursos dos estudantes como uma prática inter-subjetiva que se
relaciona com seus interesses e gesta possibilidades de ação diante
da realidade social. O grupo focal contou com 6 participantes e 2
facilitadores. Após as análises realizadas, observou-se que o discurso
dos jovens está marcado por diversos elementos presentes nas
formações ideológicas dominantes quanto à representação social
do mercado de trabalho na atualidade. Essa ideologia dominante
prescreve um tipo de trabalhador ideal que seja um exemplo a ser
seguido para que ocorra a inserção no mercado de trabalho, para que
se consiga competir e não seja excluído.
PALAVRAS-CHAVE: mercado de trabalho; escolha profissional; jovens
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Fatores de natureza psicológica, inerentes ao trabalho odontológico,
condicionam tensão e estresse (Nogueira,1983). Hill et al (2002)
mostram que muitos dentistas encontram-se insatisfeitos e tensos
em seus locais de trabalho, exercendo suas atividades profissionais
sobre tensão. Segundo Rada e Johnson-Leong (2004) o estresse pode
ter um impacto negativo tanto na vida profissional quanto na vida
pessoal dos cirurgioões-dentistas. O modelo mais abrangente de
estresse no trabalho é o modelo “esforço-recompensa”, de Siegrist
(Schnall, Landsbergis e Baker, 1994). O modelo ERI tem sido utilizado
como prenunciador de várias doenças psicossomáticas, coronarianas,
disfunções imunológicas a desordens psiquiátricas (Tsutsumi et al.,
2002) O presente estudo buscou identificar a existência de (des)
equilíbrio entre o esforço e a recompensa no trabalho dos cirurgiõesdentistas. A amostra foi composta por 161 dentistas das regiões Sul
e Sudeste do Brasil. O instrumento utilizado foi o Questionário de
Equilíbrio entre Esforço e Recompensa no Trabalho (ERI) (SIEGRIST,
2001). Para o tratamento dos dados estatísticos utilizou-se o Programa
SPSS versão 13. A amostra foi composta por 44,1 % de homens e de
55,9% de mulheres. A média de idade foi de 34, 9 anos. Os resultados
obtidos mostraram que 16,77% dos dentistas da amostra apresentam
desequilíbrio entre esforço e recompensa no trabalho. 9,31%
estão gravemente supercomprometidos com o trabalho, 37,26%
moderadamente, enquanto que 49,68%, estão levemente. Em relação
às variáveis sócio-demográficas, observou-se correlação positiva entre
as horas trabalhadas por semana com o supercomprometimento no
trabalho (p = 0,22) e com o esforço (p = 0,20) (p < 0,001). A idade
está correlacionada negativamente com a recompensa ( p = - 0,16)
e com o supercomprometimento no trabalho (p = - 0,15) (p < 0,005).
Em relação as horas de trabalho por semana, Osborne e Croucher
(1994) salientaram que o aumento da jornada de trabalho aumenta
os níveis de estresse ocupacional, e consequentemente, do burnout.
No que se refere à idade, Roger e Abalo (1997), relatam que os
profissionais mais velhos possuem estresse ocupacional mais baixo
pois eles desenvolveram melhores formas de enfrentamento e que
eles possuem expectativas profissionais mais reais do que os jovens.
Conclui-se que os aspectos psicossociais no trabalho desempenham
papel importante nos cirurgiões-dentistas.
PALAVRAS-CHAVE: esforço; recompensa; dentistas
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Esta pesquisa objetivou analisar as estratégias de enfrentamento do
sofrimento de profissionais de asseio e conservação em uma empresa
terceirizada prestadora de serviços para um órgão público do Distrito
Federal. Especificamente, buscou descrever a organização do trabalho
das trabalhadoras de asseio e conservação e as vivências do sofrimento
no trabalho. O referencial teórico foi a psicodinâmica do trabalho,
que estuda as relações dinâmicas entre organização do trabalho
e processos de subjetivação, que se manifestam nas vivências de
prazer-sofrimento e nas estratégias de ação para mediar contradições
da organização do trabalho. O estudo foi realizado, inicialmente,
com 8 (oito) trabalhadoras, e, por conseguinte, com 3 (três) dessas
8 (oito) trabalhadoras citadas que exercem funções relacionadas à
limpeza, asseio e conservação. A abordagem qualitativa, com base
na psicodinâmica, foi utilizada e nos permitiu empregar a entrevista
semi-estruturada para a coleta de dados aplicada aos sujeitos da
presente pesquisa. Os resultados foram organizados em Análise do
Núcleo de Sentido (ANS), apresentada por Mendes (2007). Estes
foram dispostos em quatro núcleos de sentidos, correspondendo aos
objetivos específicos: a) “(...)É, a gente cumprindo as regras pra eles
fica tudo bem”, relativo a organização do trabalho; b) “(...)Eu ajudo
em casa, pago as contas, ainda pago alguém que cuida dos meus
filhos”, relativo ao prazer; c) “(...)Eu sei que eles tratam a gente aqui
com indiferença, mas fazer o quê”, relativo a sofrimento; d)”Ah, eu
to fazendo minha faculdade né? Se Deus quiser vou sair daqui, eu
detesto trabalhar aqui”, relativo às estratégias de enfrentamento
do sofrimento. Sob a análise de dados foi possível identificar como
a organização reflete, de modo significativo, nas vivências de prazersofrimento das trabalhadoras de asseio e conservação. Os dados
sugerem uma organização com estruturas rígidas, demasiadas
cobranças e uma hierarquia a ser respeitada. Exige das trabalhadoras
esforço físico intenso numa jornada de trabalho de 8 (oito) horas diárias
com serviços braçais. O trabalho oferece a essas mulheres momentos
de sofrimento, quando são invisibilizadas, humilhadas e ofendidas
pelos demais trabalhadores, e prazer quando se reconhecem como
mulheres trabalhadoras dignas que podem dar melhores condições
de vida para seus entes a partir desse trabalho. Como estratégias
de enfrentamento, mediação do sofrimento, essas trabalhadoras
utilizam-se de falas através das quais exprimem sentimentos de
pena por quem as trata mal, além de buscarem excelência na tarefa
demandada.
PALAVRAS-CHAVE: Estratégias; Enfrentamento; Sofrimento
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As transformações ocorridas no ambiente bancário propuseram
muitos desafios a esta classe de profissionais quanto ao cumprimento
de prazos e pressões para a execução das tarefas, sobrecarga de
trabalho, cobrança por maior rendimento e lucro, maior controle das
organizações quanto a exigências e rapidez nos serviços e no alcance
de metas de vendas, que exigem do trabalhador bancário novas
habilidades e competências além das já conhecidas de atendimento
ao público. Admite-se que estes aspectos contribuiriam para o
aumento de situações estressoras, as quais podem ser cronificadas
quando inexistem recursos emocionais ou práticos nos níveis pessoais
e organizacionais para o enfrentamento do estresse. Este estudo teve
como objetivo comparar o nível de estresse entre trabalhadores das
áreas comercial e operacional de uma agência bancária privada.
Contou-se com a participação de 12 bancários de ambos os sexos,
sendo seis pertencentes à área comercial e seis à área operacional.
Utilizou-se um questionário de caracterização dos participantes e
o Inventário de Sintomas de Estresse para Adultos de Lipp – ISSL,
os quais foram respondidos individualmente em uma aplicação
coletiva. Os resultados foram submetidos a análises estatísticas nãoparamétricas. Considerando a hipótese do estudo, esperava-se que
os funcionários da área comercial apresentassem maior nível de
estresse em relação aos da área operacional, devido à alta cobrança
por produtividade que estes trabalhadores estão submetidos (vendas
de produtos). Contudo, não encontrou-se diferença significativa entre
as pontuações de estresse dos respondentes dos dois setores. Mesmo
não havendo esta diferença, vale ressaltar que houve incidência
de estresse em todos os níveis da escala e na grande maioria dos
profissionais das duas áreas, concluindo-se que independente do
setor que o profissional esteja inserido, ele pode estar suscetível ao
estresse de acordo com as atribuições que lhe são impostas. Isto é,
cada setor possuiria fatores estressantes de acordo com as atividades
desempenhadas, estando o trabalhador sujeito ou não a metas.
A avaliação do contexto e das exigências do trabalho poderiam ser
variáveis intervenientes nestes resultados, fatores que se pretende
ainda explorar numa continuidade dessa pesquisa. Discute-se o
envolvimento da Psicologia em possibilidades de minimização dos
conflitos gerados entre a relação homem x trabalho a uma classe que
precisa lidar com as mais variadas funções exigidas pela profissão, a
qual poderia ocorrer por meio de acompanhamento psicológico e de
práticas de conscientização sobre o estresse, bem como as mudanças
nas condições de trabalho e seus conseqüentes efeitos aos bancários.

A moderna organização militar, especialmente as policiais militares,
aprimorou suas atividades de forma a profissionalizar seus processos
e pessoas, visando atender as expectativas sociais externas, internas
e também a manutenção de suas instituições. O presente trabalho
teve por objetivo Identificar, descrever e analisar a percepção que
policiais militares, atuantes na administração de um Batalhão da
Polícia Militar (BPM) do interior do estado de Minas Gerais, têm de
fatores estressores relacionados ao trabalho, através de uma escala
de estresse de trabalho. O referencial teórico versou sobre estudos do
estresse ocupacional. Participaram da pesquisa 47 policiais militares
dentre os 61 que trabalham na administração do BPM estudado.
Os dados foram coletados através de aplicação de um questionário
sociodemográfico, a apresentação de uma questão dissertativa
“Cite os principais fatores geradores de estresse no seu cotidiano de
trabalho no Xº BPM e aplicação da Escala de Estresse no Trabalho
(EET) conforme proposto por Paschoal e Tamayo (2004). Quanto à
análise dos dados, para EET, utilizou-se a análise da frequência das
variáveis e para questão dissertativa utilizou-se análise de conteúdo
segundo Bardin (2003). Na administração do Xº BPM, de uma
forma geral, os policiais militares apresentaram baixa percepção de
estressores, entre os destacados na EET. Escalas extras, volume de
trabalho e falta de estrutura logística foram considerados principais
estressores organizacionais. Em análise detalhada por cargo, entre
os oficiais, com frequência geral de nível 3 de estresse percebido,
destacaram-se os itens “Tenho me sentindo incomodado com a
deficiência nos treinamentos para capacitação profissional” e “O
tempo insuficiente para realizar meu volume de trabalho deixa-me
nervoso” da EET. Acerca da questão aberta as respostas refletem uma
visão organizacional vinculada diretamente ao participante e ao seu
ambiente de trabalho. Entre os estressores apresentados na questão
destacaram-se aqueles relacionadas ao reconhecimento profissional
ligado a fatores de relacionamento pessoal; características pessoais,
tais como ser perfeccionista, ansioso, detalhista; estrutura logística
deficiente; o serviço extraordinário em razão da quantidade de
empenhos realizados em tal atividade, acarretando ambiguidade de
funções; sobrecarga de trabalho associada à visão de tempo limitado
para executá-las. Entre as mulheres observou-se maior frequência
de situações consideradas estressoras do que entre os homens. A
diferença de gênero na percepção dos estressores organizacionais
pode ser objeto de estudo de uma nova pesquisa.
PALAVRAS-CHAVE: estresse; polícia militar; estressores organizacionais
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Os profissionais de saúde tem sido alvo de estudos sistemáticos sobre
o estresse nos últimos anos, tendo em vista o elevado número de
afastamentos e aposentadorias precoces em decorrência de quadros
provocados pelo estresse. O objetivo desse trabalho foi levantar os
níveis de estresse dos profissionais de saúde nos diferentes setores de
um hospital público de Natal/RN. A instituição em estudo é a segunda
do estado em números de atendimento, congregando diversas
especialidades clínicas. Participaram 204 trabalhadores (escolhidos
de modo acidental) de um total de 1074 (19%), distribuídos em 36
setores. Realizou-se a coleta entre outubro de 2010 e fevereiro de
2011, utilizando-se um instrumento composto de um questionário
sociodemográfico e da Escala de Estresse no Trabalho Reduzida
(EETR). Os participantes são na sua maioria mulheres (88,7%), com
idade entre 41 e 60 anos (56,3%), casados (47,5%), com remuneração
entre três e seis SM, com grau de escolaridade e de tempo de serviço
no hospital heterogênea. Os níveis de estresse encontrados no
hospital são em sua maioria (73,5%) baixos ou medianos, havendo
diferenças significativas desses níveis de acordo com os setores
(Kruskal Wallis; X2 = 20,84 ; gl = 12 ; p<0,05). Investigando somente
aqueles setores que tiveram um índice de respondentes acima de
20% e com mais de cinco participantes, obteve-se que a Central de
Material (50%), Centro Cirúrgico (46%), Centro Obstétrico (30%),
Nutrição (26%) e Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (33%) são os
cinco setores que mais possuem sujeitos com altos níveis de estresse.
Não se verificou nenhuma diferença significativa dos resultados da
EETR para sexo (teste de Mann-Whitney), escolaridade ou cargo
ocupado (teste de Kruskal-Wallis), bem como não se encontrou
correlações maiores que 0,3 (correlação de Spearman) entre os níveis
de estresse e a idade, remuneração ou tempo de serviço. Os cinco
setores listados são analisados na literatura como possuidores de um
maior ritmo de trabalho e com graves problemas quanto a gestão do
trabalho. Conclui-se que há indícios acerca das especificidades das
dinâmicas de funcionamento interno dos diversos setores analisados
poderem possuir maior rebatimento nos níveis de estresse do que as
características sociodemográficas dos trabalhadores. Considera-se a
necessidade tanto de pesquisas como de programas de qualidade de
vida que atendam a aspectos específicos do modo como se configura
o trabalho nos diversos setores, como as condições objetivas e
subjetivas de trabalho, o relacionamento interpessoal entre a equipe
e os estilos de chefias exercidos.

Esta pesquisa, descritiva e transversal, é um recorte de um estudo mais
amplo sobre a saúde mental dos servidores técnico-administrativos
universitários da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Foi
realizada com o objetivo de avaliar o grau de estresse e sua relação com
os aspectos sociolaborais percebidos por tais servidores apoiando-se
numa perspectiva psicossocial de análise, sendo o estresse abordado
como um fenômeno psíquico diretamente vinculado à percepção que
os indivíduos têm do contexto sociolaboral em que estão inseridos.
Participaram da pesquisa 205 servidores de variadas funções,
vinculados aos diversos setores da Direção Administrativa Superior da
UEPB (Reitoria), equivalendo a uma amostra de 71,6% da população.
Utilizou-se a Escala de Estresse no Trabalho (EET) para avaliar o grau
de estresse dos servidores, um Questionário Aberto para avaliar
os principais estressores percebidos no ambiente de trabalho, e
uma Ficha Sociodemográfica para caracterizar a amostra. Os dados
receberam tratamento estatístico descritivo (média, desvio-padrão,
frequência, porcentagem), mediante a utilização do programa SPSS,
sendo que para analisar as questões abertas aplicou-se a técnica
de análise de conteúdo proposta por Bardin, e para interpretar os
resultados do EET utilizou-se o modelo quadrifásico de estresse
proposto por Marilda Lipp (PUC – Campinas) caracterizado por quatro
fases consecutivas: Alarme, Resistência, Quase-exaustão e Exaustão.
A média da distribuição dos escores por intervalo identificou que a
maioria da amostra (170 servidores) experimenta estresse positivo
(eustresse), sendo 80 (39%) na fase de Alarme e 90 (43,9%) na fase
de Resistência; enquanto 35 servidores experimentam estresse
negativo (distresse), sendo 31 (15,1%) na fase de Quase-exaustão
e 4 (2%) na fase de Exaustão. Quanto à avaliação do ambiente de
trabalho, os resultados indicam que a categoria Relações com os
colegas destacou-se como o aspecto mais positivamente percebido e
provável atenuante do estresse, enquanto a categoria Relação com a
chefia destacou-se como o aspecto mais negativamente percebido e
provável desencadeador dos níveis elevados de estresse da amostra.
Ambos os aspectos (Relações com os colegas e Relações com a
chefia) revelam que os participantes atribuem grande importância ao
suporte social no trabalho, ou seja, os vínculos de confiança, amizade,
aceitação e simpatia constituem as principais forças propulsoras do
bem-estar psicológico da amostra, devendo estas experiências ser
culturalmente fortalecidas e contempladas nas políticas de gestão
da universidade pesquisada a fim de oportunizar aos servidores uma
vida laboral psicologicamente mais saudável.

PALAVRAS-CHAVE: estresse no trabalho; profissionais de saúde; saúde
do trabalhador

174

CC267 - ESTRESSE OCUPACIONAL DOS SERVIDORES TÉCNICOADMINISTRATIVOS UNIVERSITÁRIOS

PALAVRAS-CHAVE: Saúde mental; Estresse ocupacional; Suporte social

02 a 05 de maio de 2012 - Rio de Janeiro | RJ
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

COMUNICAÇÃO BREVE DE PESQUISA

CC268 - ESTRESSE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO
TRABALHO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS

CC269 - ESTRESSE OCUPACIONAL, BURNOUT E APOIO SOCIAL EM
CIRUGIÕES-DENTISTAS FRANCESES

Pereira, T.M.F.R.A.; Paiva, E.V.de L.; Galvão, L.M.; Silva, M.P.da; SILVA,
M.S.F.da; Leocádio, R.R. de A.;

Inocente, J.J.1; Inocente,C.O. 2; Inocente, N.J. 3; Reimão, R. 4;
Rascle, N. 1;

IFRN - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte;

1

A ausência de recursos e de infraestrutura adequada, aliados à
sobrecarga de trabalho, à insegurança e a um clima emocional
desfavorável, são alguns dos fatores que levam milhões de trabalhadores
de todo o mundo ao chamado estresse ocupacional. Resultante
da interação entre os empregados e suas condições de trabalho, o
estresse ocupacional é atualmente reconhecido pela Organização
Mundial da Saúde como sendo uma das maiores epidemias da vida
moderna. Considerando os riscos físicos e psicossociais do estresse
ocupacional para a saúde e para o desempenho dos trabalhadores,
que podem levar à queda de produtividade, ao cometimento de erros
e a acidentes graves, este estudo relata os resultados de pesquisa
de campo realizada por alunos do curso técnico de nível médio em
Segurança do Trabalho do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte/IFRN, objetivando identificar
o nível de estresse ocupacional e a qualidade de vida da categoria
profissional dos agentes penitenciários. Foi realizada uma pesquisa
de campo, fundamentada nos pressupostos teóricos do modelo
ecológico da saúde e do bem-estar ocupacionais proposto por Karl
Albrecht, o qual estabelece oito variáveis de satisfação geral no
trabalho e do equilíbrio eficaz entre estresse e recompensa para os
trabalhadores: carga de trabalho; variáveis físicas; status do trabalho;
prestação de contas; variedade de tarefas; contato humano, desafio
físico e desafio mental. Estas variáveis foram categorizadas de acordo
com o método de análise de conteúdo preconizado por Bardin,
tendo a coleta de dados sido realizada através de entrevistas semiestruturadas. A amostra constituiu-se de cinco sujeitos, sendo dois
do sexo feminino e três do sexo masculino, lotados, respectivamente,
no presídio feminino do Complexo Penal Dr. João Chaves, localizado
em Natal/RN e da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, no município
de Nísia Floresta/RN. Os resultados apontam para elevados índices
de ansiedade, irritabilidade, distúrbios do sono e uso indiscriminado
de medicamentos por parte dos agentes penitenciários. Condições
de trabalho precárias, inseguras e insalubres e o fato de não haver
atendimento médico ou psicológico, políticas de requalificação nem
o fornecimento de equipamentos de segurança corroboram para a
existência de sentimentos de impotência, desmotivação e baixa autoestima, por parte da categoria. O medo, as ameaças e as tensões
constantes dentro e fora do presídio, alçam esta categoria a situações
de risco e vunerabilidade física e psicológica, urgindo a implantação
de práticas efetivas e a elaboração de estratégias de controle por
parte das instituições e órgãos públicos.

Universidade Victor Segalen, Bordeaux 2;
Université de Lyon;
3
Universidade de Taubaté; 4 - Universidade de São Paulo (USP);
2

Os cirurgiões Dentistas são profissionais que se encontram
freqüentemente confrontados ao estresse profissional e,
conseqüentemente, às conseqüências do estresse, como o bunout.
Para Codo e Menezes (1999), o burnout envolve atitudes e conclusões
negativas com relação aos pacientes, às organizações e ao trabalho; é
assim, uma experiência subjetiva, envolvendo atitudes e sentimentos
que podem acarretar problemas de ordem prática e emocional ao
trabalhador e à organização.O objetivo dessa pesquisa é de verificar
a influência do estresse ocupacional dos Cirurgiões- dentistas nos
problemas de ajustamento à profissão.A amostra foi composta
por 96 Cirurgiões Dentistas da região de Bordeaux, França. Foram
utilizados os seguintes questionários: estresse profissional (modelo
desequilíbrio esforço/recompensa), suporte social (SSQ6, de Sarason)
e de burnout (de Maslach et Jackson). Foram utilizadas regressões
múltiplas hierárquicas para análise dos resultados, demostrando que
a disponibilidade do apoio social tem um efeito moderador na relação
entre os esforços extrínsecos e o esgotamento emocional (0.016, p
< 0.001) e sobre a variável, desequilíbrio esforço/recompensa e o
esgotamento emocional (0.006, p < 0.001). Alguns estudos (Russell,
Altmaier & Velzen, 1987; Greenglass, Fiksenbaum & Burke, 1996 ),
afirmam que o apoio social tem efeito moderador na relação entre
os estressores no trabalho e o burnout. Guéritault-Chalvin e Cooper
(2004) ressaltam que a literatura sobre o estresse encontra-se que,
invariavelmente que o suporte social representa um dos meios mais
eficazes para prevenir a sindrome do burnout. O apoio social não é
apenas o apoio de familiares e amigos para o indivíduo, mas também
no contexto profissional através dos colegas e superiores. O conjunto
destas observações permite concluir que o estresse profissional é
um risco em potencial para a saúde mental dos Cirurgiões Dentistas.
Este tipo de estudo abre algumas perspectivas sobre as associações
complexas entre fatores de estresse ocupacional e suas conseqüências
entre os cirurgioões-dentistas, sugerindo medidas preventivas.
PALAVRAS-CHAVE: estresse ocupacional; dentistas; apoio social

PALAVRAS-CHAVE: Estresse ocupacional; Qualidade de vida; Agentes
penitenciários
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CC270 - ESTRESSORES AMBIENTAIS, NATUREZA DO CONTRATO DE
TRABALHO E REAÇÕES PSICOLÓGICAS AO ESTRESSE LABORAL

CC271 - ESTUDO DE CASO DE ADOECIMENTO NO TRABALHO EM
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

Silva, A P C; Ferreira, MC;

Labres, I; Monteiro, JK;

Universidade Salgado de Oliveira;

UNISINOS;

O movimento ascendente de contratação de trabalhadores flexíveis
(sem vínculo ou com vínculo por prazo determinado) tem acarretado
mudanças nas relações de trabalho e provocado insegurança nos
indivíduos. Uma das prováveis conseqüências dessas novas formas
de contratos de trabalho é o estresse ocupacional ou laboral,
fenômeno que se caracteriza por uma relação particular entre
o indivíduo e seu ambiente de trabalho, capaz de produzir uma
variedade de reações fisiológicas, psicológicas e comportamentais.
A reação psicológica ao estresse ocupacional mais intensamente
investigada tem sido a satisfação no trabalho. Mais recentemente,
porém, os afetos dirigidos ao trabalho passaram também a ser
adotados como indicadores psicológicos do estresse ocupacional.
Os estudos na área do estresse ocupacional vêm apontando que
as características do ambiente de trabalho exercem considerável
impacto na satisfação no trabalho. Já no que diz respeito aos efeitos
da natureza do contrato de trabalho sobre a satisfação no trabalho,
as pesquisas têm produzido resultados contraditórios. Por outro
lado, as investigações sobre a influência de estressores ambientais
ou da natureza do contrato de trabalho sobre os afetos no trabalho
ainda são incipientes. Em face dessas considerações, o presente
estudo teve como objetivo investigar o impacto de sete estressores
ambientais – conflito de papéis, sobrecarga de trabalho, dificuldades
interpessoais, conflito trabalho-família, instabilidade laboral, falta
de autonomia e pressão da responsabilidade –, e da natureza do
contrato de trabalho – permanente ou flexível –, em duas reações
psicológicas ao estresse ocupacional: satisfação no trabalho e afetos
dirigidos ao trabalho. Participaram da pesquisa 305 trabalhadores
de ambos os sexos, com contrataos permanentes ou flexíveis, que
responderam a diferentes escalas de auto-relato destinadas a avaliar
as variáveis compreendidas pelo estudo. Os resultados das análises
de regressão múltipla linear hierárquica evidenciaram que: o conflito
de papéis e a sobrecarga de trabalho impactaram negativamente a
satisfação no trabalho; 2 o conflito de papéis interferiu negativamente
nos afetos positivos dirigidos ao trabalho, enquanto a pressão da
responsabilidade interferiu positivamente em tal variável critério; 3 a
sobrecarga de trabalho interferiu positivamente nos afetos negativos
dirigidos ao trabalho, enquanto a pressão da responsabilidade
interferiu negativamente nessa variável critério. Tais resultados são
interpretados à luz das teorias e estudos empíricos que deram suporte
à investigação e, na conclusão, são discutidas suas implicações para a
tomada de decisões estratégicas voltadas à melhoria da saúde e bemestar dos indivíduos no contexto do trabalho.

A análise dos processo envolvidos no trabalho dos trabalhadores
da saúde é complexa, e envolve aspectos do trabalho, emocionais,
subjetivos e ambientais. Por vezes torna-se difícil avaliar o nexo causal
do adoecimento relacionado ao trabalho, bem como identificar os
aspectos que geram sofrimento psíquico no trabalhador; o mesmo
pode estar passando por questões particulares de sua vida privada/
social que podem influenciar na sua vida laboral. O presente estudo
teve por objetivo identificar e descrever possíveis fatores que podem
ter contribuido para o desenvolvimento da depressão de uma
trabalhadora de uma Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTI).
O método empregado foi exploratório descritivo com abordagem
qualitativa, realizada através do estudo de caso. O estudo foi
realizado com a participação de uma enfermeira, casada, com dois
filhos e trabalhadora do turno da noite, com dois empregos, atuando
a 9 anos na profissão e no local. Os instrumentos utilizados foram: o
Inventario Beck de Depressão (BDI), uma entrevista semi estruturada
e uma observação direta com diário de campo. Foram seguidas as
considerações éticas inerentes a pesquisa com seres humanos. Foi
realizada análise de conteúdo, com estabelecimento de categorias
a priori, seguindo Bardin. A participante teve um escore elevado no
BDI, sugerindo um transtorno de depressão em nível moderado.
Na entrevista revelou estar muito cansada e sobrecarregada, pois
trabalha em dois hospitais, ambos no turno da noite. Na revisão
de literatura foi averiguado que profissionais com dupla jornada de
trabalho, trabalhadores de turnos e do turno da noite podem estar
mais proprensos ao adoecimento; o deslocamento do sono para o
período diurno foi apontado como inadequado pela participante. Na
tentativa de identificar possíveis fatores que podem estar causando
sofrimento desta trabalhadora, torna-se necessário utilizar uma
perspectiva de multicasualidade, na qual o contexto de trabalho, o
trabalho em turnos, o sentimento de impotência frente a morte
dos pacientes, a culpa, o desgaste emocional, o retardar do sono ao
chegar em casa, o descanso ou falta dele - no caso da participante
que teve um filho a nove meses e tem o desejo de cuidar dele no
primeiro ano de vida - podem ser fatores que contribuíram para o seu
adoecimento. Destaca-se que a criação de espaços para discussões
coletivas e/ou individuais acerca da gênese do sofrimento psíquico no
trabalho pode propiciar o comprometimento dos profissionais com a
melhoria da saúde ocupacional e da organização do trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Unidade de Terapia Intensiva; Depressão;
Trabalhador da Saúde

PALAVRAS-CHAVE: Estresse no trabalho; Estressores ambientais;
Reações psicológicas ao estresse
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CC272 - É FEITO DE COISAS BUROCRÁTICAS: O TRABALHO DE
SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS SOB A ÓTICA DA ANÁLISE
ERGONÔMICA DO TRABALHO
Daniel, JB1; Feitosa, LRC 2; Andrade, PP1; Albuquerque, V1;
UnB;
2
IFG;

1

INTRODUÇÃO: A compreensão do trabalho possibilita subsídios
para transformá-lo. É com base nesta proposta que a Ergonomia da
Atividade estabelece seu método, a Análise Ergonômica do Trabalho
(AET), que tem por propósito analisar a situação real de trabalho. Para
a Ergonomia da Atividade, a distância entre o trabalho prescrito e o
trabalho real evidencia um contexto de contradições, com as quais
os trabalhadores precisam lidar para realizar seu trabalho.OBJETIVOS:
Esta pesquisa teve por objetivo geral investigar a relação entre
organização do trabalho, custo humano e estratégias de mediação
individual e coletiva no contexto de um órgão público federal. Os
objetivos específicos são: caracterizar a organização do trabalho;
identificar o perfil das exigências do custo humano do trabalho; e
caracterizar as estratégias de mediação individual e coletiva. MÉTODOS:
A pesquisa contemplou uma AET realizada no ano de 2011 em um
órgão do serviço público federal que conta com um efetivo de 1300
servidores (aproximadamente). Foram público-alvo desta pesquisa
os 52 trabalhadores de uma coordenação. Os procedimentos foram
instrução da demanda, exploração do funcionamento da coordenação,
análise da tarefa, entrevistas, observações livres e sistemáticas. Os
dados foram tratados por meio de análise documental e análise de
conteúdo. RESULTADOS :O trabalho prescrito é caracterizado por alta
normatização, porém baixa documentação procedimental. A situação
real de trabalho caracteriza-se por uma rotina 100% no computador,
alternando demandas no sistema de informação corporativo (SIC) e
e-mail. As demandas são mal distribuídas durante ano (sazonalidade
semestral) agravadas por pressão temporal, gerada pelo próprio SIC.
Como estratégias de mediação os servidores abrem várias janelas
do SIC, operam com bancos de dados paralelos, criam backups nos
computadores pessoais, ajustam a posição do mouse, fazem ginástica
laboral e dividem o trabalho de forma afetiva. Evidenciou-se um custo
humano relacionado a: cansaço visual, dores nas costas e membros
superiores, medo de ficar doente, tensão no relacionamento entre
pares, monotonia e cansaço mental. DISCUSSÃO :Os resultados da
AET evidenciam uma relação entre as exigências decorrentes da
organização do trabalho, as estratégias de mediação individual e
coletiva e o custo humano do trabalho. A organização do trabalho
traz como consequências um padrão de exigências, que mesmo
com as tentativas de mediação por parte dos servidores, impactam
em dispêndio nas esferas física, afetiva e cognitiva. CONCLUSÃO:
Recomendam-se alguns ajustes no contexto de trabalho (apoiado
na ótica dos trabalhadores), destacando: otimização do sistema
de informações corporativa e distribuição equilibrada das tarefas
durante o ano.

CC273 - FAMÍLIA E TRABALHO: UMA PERSPECTIVA SOBRE A
COLONIZAÇÃO DOS TEMPOS SOCIAIS
Rodrigues, L.V.; Lima, I.E.P;
Faculdade Leão Sampaio;
A sociedade ao longo do tempo passou por diversas transformações
sejam elas, sociais, econômicas e culturais, as quais implicaram
diretamente na construção da subjetividade daqueles que viveram
e vivem tais momentos. Fazendo um recorte dessas mudanças
ocorridas na história, observamos que duas categorias exercem fortes
influências para a construção da subjetividade: a Família e o Trabalho.
Sendo assim, estas instâncias estão implicadas no desenvolvimento
integral do sujeito sendo este inserido na sociedade, ratificando a
relevância social do respectivo estudo, buscando entender de forma
mais específica as possíveis dificuldades e facilidades de vivenciar
estes espaços do Trabalho e Família e suas correlações perpassadas
pelo Tempo. Tendo como objetivo explorar como a relação da Família
e Trabalho se estabelece na vida dos sujeitos que vivenciam estes
espaços, busca-se investigar e problematizar esta temática dentro
da perspectiva dos tempos sociais. O método utilizado foi pesquisa
bibliográfica do tipo exploratória, elencando como categorias centrais
Família e Trabalho, pautando-se, em especial sobre as contribuições
dos autores Dessen M.; Polonia A. (2007) e Prado (1985) que
emblematizam os estudos sobre Família, e os autores Borges L.;
Yamamoto O. (2004) e Antunes (2006) que discutem acerca do
Trabalho, bem como, artigos científicos nas bases de dados virtuais
como Scielo, LILACS e BVS. Os resultados foram analisados a partir de
análise de conteúdo segundo Bardin (1977). A discussão do estudo
reflete sobre a centralidade do Trabalho, onde percebe-se que os
autores estudados apontam para o valor da Família, transmitindo estes
para o Trabalho. Posteriormente pretende-se desenvolver entrevistas
semi-estruturadas com sujeitos que ocupam cargos de gestão da
cidade de Juazeiro do Norte, Ceará, por ser um local que tem crescido
industrialmente, conseqüentemente, economicamente e com isso,
torna-se perceptível a flexibilidade da relação entre as instâncias.
A Família e o Trabalho remetem a existência e a construção da
subjetividade, e, embora sejam observadas como categorias opostas,
elas são espaços conjugados que poderiam ser delimitados de forma
mais clara. Neste sentido, faz-se relevante a discussão do papel da
Família e do Trabalho na contemporaneidade, visto que essas duas
categorias estão intrinsecamente ligadas em todo desenvolvimento
do sujeito, tornando-se imprescindível compreender o Tempo
dedicado a estas na implicação de sua relação.
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho; Família; Tempo

PALAVRAS-CHAVE: Análise Ergonômica do Trabalho; Organização do
Trabalho; Custo Humano do Trabalho
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CC274 - FATORES DE RISCO À SAÚDE NO TRABALHO DOS CARTEIROS
Mendonça, J. R. M.1; Campêlo, C. L. C.1; Barbosa, S. C.1; Souza, S. 2;
UEPB;
UFPB;

CC275 - FATORES DESENCADEANTES DA SÍNDROME DE BURNOUT EM
SERVIDORES DE UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR
DO ESTADO DO PIAUÍ
Cardoso, FMC; Santiago-da-Silva, CFL; Bezerra, KA;

1
2

Esta pesquisa focaliza-se no trabalho dos carteiros da Empresa de
Correios e Telégrafos (ECT) das cidades de João Pessoa e de Campina
Grande (PB). Foi realizada com o objetivo de avaliar a saúde destes
profissionais com base nas relações entre o contexto de trabalho,
o custo humano e os danos físicos e psicossociais provocados pelo
trabalho. Trata-se de um estudo exploratório e descritivo em que
participaram 192 carteiros, correspondendo a uma amostra de 71,64%
da população. Aplicaram-se os instrumentos: Escala de Avaliação do
Contexto de Trabalho (EACT), Escala de Custo Humano no Trabalho
(ECHT) e a Escala de Avaliação dos Danos Relacionados ao Trabalho
(EADRT) do Inventário sobre Trabalho e Riscos de Adoecimento –
ITRA, e uma Ficha Sociodemográfica. Os fatores empíricos das escalas
foram usados como indicadores para medir as três dimensões da
interrelação trabalho e risco de adoecimento (contexto de trabalho,
custo humano e danos fisicos e psicossociais). Os resultados indicam
que nenhum fator foi avaliado pelos carteiros como sendo de alto
risco à saúde, prevalecendo, portanto, bem-estar no ambiente de
trabalho, que deve ser mantido e fortalecido pela empresa. Apesar
desse resultado favorável à saúde, o fator Custo Físico, que diz
respeito ao dispêndio fisiológico imposto pela produção, e o fator
Custo Cognitivo, que diz respeito ao dispêndio intelectual para a
aprendizagem, resolução de problemas e tomada de decisão, foram
avaliados moderadamente pela amostra. No fator Custo Físico,
os carteiros avaliam que as piores exigências são a necessidade de
‘usar as mãos de forma repetida’ e a necessidade de ‘fazer esforço
físico’; enquanto no fator Custo Cognitivo, as piores exigências são
‘usar a memória’ e ‘ter concentração mental’. Considera-se que estes
aspectos mais exigidos no trabalho devem servir de alerta para que a
empresa tome providências a curto e médio prazo a fim de evitar que
esses fatores afetem a saúde dos carteiros e, consequentemente, a
qualidade do trabalho oferecido à sociedade.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde Ocupacional; Condições de Trabalho; Risco
no Trabalho

UFPI;
O presente estudo trata da Síndrome de Burnout caracterizada por
um conjunto de sinais e sintomas onde “a persistência e intensidade
dos agentes estressores associadas aos vários esforços e falhas de
lidar adequadamente com o estresse e suas conseqüências, propicia
aos trabalhadores desenvolver uma reação de esgotamento laboral
crônico.” (Freudenberg, 2003, p.2). O objetivo do presente trabalho
foi averiguar os aspectos que podem ser relevantes no aparecimento
de sintomas que se enquadram nas dimensões da Síndrome de
Burnout, tanto em técnicos administrativos, quanto em profissionais
do setor de serviços gerais de uma instituição de ensino superior do
estado do Piauí. Para tanto, participaram da pesquisa 12 sujeitos,
sendo 6 técnicos administrativos e 6 servidores gerais. Em cada
entrevista foi apresentado um Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido que garante o sigilo e ressalta o caráter voluntário de cada
pesquisado. A coleta de dados foi feita através de um questionário
com 13 questões acerca da função que os mesmos desempenham. A
análise dos dados foi feita através da Análise de Conteúdo proposta
por Bardin (2004), que permite a criação de categorias que segundo
Bardin (2004, p.177) “são classes nas quais reúnem um grupo de
elementos sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em
razão dos caracteres comuns desses elementos.” Diante dos dados
coletados, as categorias que surgiram foram: Falta de realização no
trabalho, Estresse ocupacional, e Problemas de relacionamento
entre os servidores- alunos e servidores- servidores. Relacionandose as categorias encontradas com as dimensões que o burnout
propõe (exaustão emocional, despersonalização e baixa realização
profissional), encontrou-se a dimensão exaustão emocional associada
com o estresse ocasionado pelo trabalho desses servidores públicos
que lidam diretamente com outras pessoas. A baixa realização
profissional se associou com a maioria dos servidores quando colocam
o fato de o trabalho na instituição não gerar realização emocional, já
que os mesmos apontaram almejar um trabalho melhor; e por fim
a despersonalização associa-se com o relacionamento dos servidores
entre si e deles com os alunos, pois os mesmos consideraram que
o tratamento com os discentes e com os demais funcionários é, na
maioria das vezes, impessoal, havendo um distanciamento afetivo
entre as pessoas da instituição.
PALAVRAS-CHAVE: Síndrome de Burnout; Servidores Públicos;
Instituição Pública
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CC276 - FONTES E REAÇÕES DE ESTRESSE EM ADVOGADOS
Costa, M.F.A.A.; Ferreira, M. C. ;
Universidade Salgado de Oliveira;
As investigações sobre o estresse no trabalho têm proliferado nas
últimas décadas, em função dos graves prejuízos que tal fenômeno
pode causar à saúde do trabalhador. Nesse sentido, quando o
ambiente de trabalho é percebido como negativo e o indivíduo não se
mostra capaz de atender às excessivas demandas por ele provocadas,
pode acabar vivenciando um processo de estresse ocupacional, que
costuma gerar conseqüências físicas, psicológicas e comportamentais,
bem como afetar o desempenho no trabalho. De acordo com o modelo
de demanda-suporte-controle, as demandas do contexto laboral que
exercem pressão sobre os indivíduos, a falta de controle ou poder de
decisão sobre essas situações e a falta de suporte social por parte dos
colegas caracterizam-se como os principais deflagradores do estresse.
Os estudos na área do estresse ocupacional têm privilegiado as
profissões de educação e saúde, razão pela qual as pesquisas nacionais
e internacionais com foco no estresse em advogados ainda são raras,
em que pese o fato de eles se constituírem em uma categoria que
se encontra constantemente exposta a diferentes estressores em seu
cotidiano profissional. Fundamentando-se em tais considerações e no
modelo de demanda-suporte-controle, o presente estudo objetivou
investigar o poder preditivo de sete fontes de estresse (latitude de
decisão, demandas psicológicas do trabalho, demandas físicas do
trabalho, relacionamento com o cliente, insegurança no trabalho,
suporte social de colegas e estressores ergonômicos) sobre a
depressão, a insatisfação no trabalho e os problemas psicossomáticos,
em advogados. A amostra foi composta por 702 profissionais que
responderam a instrumentos de auto-relato destinados a avaliar as
diversas variáveis compreendidas pelo estudo, por meio de página da
Internet criada especificamente com essa finalidade. As análises de
regressão múltipla linear hierárquicas evidenciaram que: a latitude
de decisão predisse negativa e significativamente a insatisfação no
trabalho e a depressão; 2 as demandas psicológicas no trabalho
predisseram positiva e significativamente a insatisfação no trabalho,
a depressão e os problemas psicossomáticos; 3 o suporte social
contribuiu negativa e significativamente para a predição da insatisfação
no trabalho, da depressão e de problemas psicossomáticos; 4 a
insegurança no trabalho contribuiu positiva e significativamente para
a predição da insatisfação no trabalho, da depressão e de problemas
psicossomáticos. Tais resultados são interpretados à luz do modelo
teórico que deu suporte à pesquisa e, na conclusão, são discutidas as
implicações dos atuais resultados para a elaboração e implementação
de estratégias de prevenção ao estresse em advogados.
PALAVRAS-CHAVE:
psicológicas

estresse

laboral;
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CC277 - GERENCIAMENTO DAS EMOÇÕES: UTILIZAÇÃO DE
ESTRATÉGIAS DE REGULAÇÃO NO TRABALHO E NAS DEMAIS
DEMANDAS DA VIDA SOCIAL
Brantes, CAA; Macêdo, MEC; Barouh, R; Santana, V; Ribeiro, W;
Gondim, SMG;
UFBA;
As estratégias de regulação emocional permitem aos indivíduos
influenciarem as emoções que sentem, quando e como as vivenciam
e as expressam. Deste modo, podem atender às múltiplas demandas
da vida social. O trabalho emocional envolve a regulação de emoções
apenas no contexto laboral de modo que os trabalhadores expressam
emoções compatíveis com as regras organizacionais com o intuito
de garantir o êxito no desempenho das atividades. O objetivo desta
pesquisa foi identificar se as estratégias utilizadas na regulação
emocional diante das demandas do trabalho são as mesmas frente
a demandas da vida social. A pesquisa de cunho quantitativo fez
uso de um questionário contendo dados pessoais e ocupacionais,
escalas de Regulação Emocional de Gross e John e de Trabalho
Emocional de Diefendorff, ambas com itens referentes às estratégias
de ação superficial e estratégias de ação profunda. Participaram 91
sujeitos, deste 61,8% do sexo feminino, com idade média de 33,6
(dp=12,89) e 54,4% com nível superior incompleto de escolaridade.
Foi realizada análise fatorial exploratória de ambas as escalas com
rotação varimax, obtendo-se dois fatores em cada escala (estratégias
de ação superficiais e profundas). Também foram feitas análises de
confiabilidade (α= 0,775 para o trabalho emocional e α=0,634 para
autoregulação) e correlações de Pearson, que não foram significantes
entre os fatores de ação profunda. Entretanto, houve correlação
entre os fatores de ação superficial (0,449; p=0,01) e alguns de seus
itens. Há uma tendência geral a utilizar estratégias de ação profundas,
tanto para o trabalho (M=2,7, dp=0,9) como na vida social (M=3,8,
dp=0,8), mostrando uma covergência em relação à estratégia
adotada, independente do contexto. O gerenciamento das emoções
com essa estratégia é muito positivo para o indivíduo, principalmente
nas relações de trabalho. Conclui-se que as dimensões de estratégias
de ação profunda das duas escalas de autoregulação e de trabalho
emocional mensuram aspectos distintos, enquanto a escala de
Regulação foca principalmente a modificação das emoções, a escala
de Trabalho Emocional identifica também a expressão das emoções
modificadas. Talvez porque este aspecto é necessário para atingir os
objetivos das atividades laborais.
PALAVRAS-CHAVE: Gerenciamento das emoções; Estratégias de
regulação emocional; Estratégias de Trabalho emocional
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CC278 - GESTÃO DE SAÚDE E O CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE
DO TRABALHADOR

CC279 - GESTÃO DEMOCRÁTICA NA ESCOLA – UMA ESTRATÉGIA DE
PRAZER NO TRABALHO DE PROFESSORES

Sobral Dias, RC; Schmidt, MLG;

Lima, J. P. A.; Freitas, L. G.;

Universidade Estadual Paulista;

Universidade Católica de Brasília;

A Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST),
conforme definida pelo Ministério da Saúde, é uma rede desenvolvida
de forma articulada entre o Ministério da Saúde, as Secretarias de
Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Tem como
objetivo articular, no âmbito do SUS, ações de prevenção, promoção
e recuperação da saúde dos trabalhadores urbanos e rurais,
independentemente do vínculo empregatício e tipo de inserção no
mercado de trabalho. Esta estratégia está sendo implementada por
Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), que tem
como função suporte técnico, educação permanente, coordenação
de projetos de assistência, promoção e vigilância à saúde dos
trabalhadores, no âmbito da sua área de abrangência. Esse estudo
possibilita fazer uma reflexão entre o trabalho prescrito e o trabalho
real dessa Instância. Nesse contexto, nosso objetivo geral é verificar
a concepção dos gestores de saúde da área de abrangência do
CEREST de Presidente Prudente SP, sobre a importância deste para
região, enquanto ator do processo saúde do trabalhador. Os objetivos
específicos que nortearam essa pesquisa foram: verificar qual o
conceito de saúde do trabalhador na percepção dos gestores da área
de abrangência do CEREST/PP; avaliar como os gestores de diferentes
instâncias de saúde percebem o papel de CEREST; possibilitar
reflexões sobre a atuação dos gestores da área de abrangência do
CEREST; identificar aspectos impeditivos ao desenvolvimento do papel
destes profissionais no cotidiano do trabalho; e, contribuir para o
fortalecimento das ações em saúde do trabalhador na região estudada.
Sobre as questões metodológicas, as etapas de nossa investigação
seguiram procedimentos de abordagem quanti-qualitativa. Utilizamonos de dois instrumentos em dois momentos distintos para coleta de
dados: questionário auto-aplicável e entrevista semi-dirigida. Foram
sujeitos do questionário vinte gestores, representantes das Instâncias
que se articula com o CEREST em sua área de abrangência e para a
entrevista 8 Secretários e/ou Coordenadores de Saúde. Os dados
foram analisados quanti-qualitativamente, com base no referencial da
fundamentação teórica e conceitos da Psicodinâmica do Trabalho. Os
resultados apontaram deficiências no conhecimento sobre o campo
da saúde do trabalhador e sobre o papel da gestão de saúde, o que
certamente implica no não desenvolvimento de ações na área e em
práticas deficitárias, prejudicando todos os trabalhadores.

O objetivo desta pesquisa é analisar o papel da gestão democrática
na dinâmica de prazer-sofrimento no trabalho de professores de
uma escola pública no, DF. Buscar-se caracterizar o contexto de
trabalho, investigar as vivências de prazer-sofrimento no trabalho e
identificar os mecanismos utilizados pelos professores para enfrentar
o sofrimento. Este estudo ancora-se na psicodinâmica do trabalho,
abordagem que estuda as relações dinâmicas entre organização do
trabalho e processos de subjetivação do indivíduo que se apresentam
nas vivências de prazer/sofrimento, nas estratégias de ação para
mediar conflitos e contradições da organização de trabalho, nas
patologias sociais, na saúde e no adoecimento. Os participantes
do estudo foram dez professores da educação infantil e dos anos
iniciais do ensino fundamental, do quadro da Secretaria de Educação
do Distrito Federal. Foram realizadas três sessões de entrevistas
coletivas, as quais foram gravadas, transcritas e submetidas à
análise de núcleos de sentido. Os sujeitos destacam que o conteúdo
do trabalho do professor impacta na saúde/adoecimento, pois há
sobrecarga, estresse, angústia, frustração e esgotamento físico e
emocional. Por outro lado, os resultados apontam para uma gestão
democrática que viabiliza a participação e a liberdade de expressão.
As relações entre os pares de trabalho, a chefia imediata e a maioria
dos estudantes são satisfatórias, fortalecidas pelas dinâmicas da
cooperação e confiança. A relação com a maioria das famílias foi
percebida como deficitária, marcadas pelo descrédito de sua função.
O sofrimento surge das condições enfrentadas, da desvalorização
profissional, principalmente pela ausência de plano de saúde e de
reconhecimento social da profissão pelo governo local (GDF) e pela
maioria das famílias, consolidando-se como um risco para a sua saúde,
pois dificulta a execução satisfatória do trabalho. O prazer advém da
realização profissional, do sucesso escolar do aluno, do ambiente
harmonioso da escola, do profissionalismo da gestão escolar e do
reconhecimento profissional dos próprios pares. Os sujeitos buscam
estratégias defensivas de proteção, adaptação e exploração para lidar
com o sofrimento. Conclui-se, portanto, que a gestão democrática
é uma prática que fortalece a participação, o compartilhamento de
ações, o sentimento de pertença, a construção coletiva e
a humanização no ambiente de trabalho. Deste modo, em que pese
as dificuldades presentes no exercício da profissão docente, a gestão
democrática proporciona um ambiente favorável às vivências de
prazer atenuando o quadro de adoecimento que tem marcado a vida
dos docentes.

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho; Saúde do Trabalhador; CEREST
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CC280 - HABILIDADES PARA O GERENCIAMENTO DOS PROJETOS DE
ERGONOMIA

CC281 - IMPACTOS DO TRABALHO EM HOME-OFFICE NA VIDA
PESSOAL: VISÃO DOS TRABALHADORES

Guizze, CLC1; Vidal, MC 2;

Rafalski, JC; Vieira, JB;

UFF;
UFRJ;

UFES;

1
2

O sucesso de uma ação ergonômica supõe o manejo eficaz de
habilidades sociais voltadas para a prática de atuação do praticante
profissional de Ergonomia nas organizações (GUIZZE, 2007). No
campo da ação consultiva, o praticante profissional de ergonomia
deve apresentar, além de suas habilidades técnicas, outras tais que
lhe permitam transitar satisfatoriamente em diversos contextos
organizacionais (VIDAL & GUIZZE, 2009). Diante deste quadro, o objetivo
deste estudo foi explicitar como o profissional de Ergonomia poderá
estabelecer a orientação destas suas habilidades, tendo em vista o
grau de maturidade desta organização, para que a ação ergonômica
para ela desenhada tome a forma e a substância mais efetiva. Para
tanto, foi realizada uma avaliação retrospectiva de ações realizadas
pelo laboratório do Grupo de Ergonomia e Novas Tecnologias, da
COPPE/UFRJ, seguindo a abordagem de estudos de casos múltiplos
(YIN, 2010). Foram escolhidos quatro trabalhos emblemáticos
de Ergonomia. Os praticantes envolvidos nestes trabalhos foram
questionados acerca de dificuldades ocorridas no desenvolvimento
da ação ergonômica de que participaram. Inicialmente, foi feita
uma correlação entre as eliciações assim realizadas e as categorias
elaboradas. Partindo-se do modelo desenvolvido por Prado (2010),
chegou-se à proposição de 14 dimensões para analisar o nível de
maturidade em ergonomia. O modelo proposto passou por uma
posterior validação com os gerentes de projetos dos quatro casos
analisados, que consideraram os resultados coerentes com a prática
vivenciada. A empresa possuidora do menor nível de maturidade em
ergonomia foi apontada pelos consultores como a que mais causou
problemas para o desenvolvimento do trabalho de consultoria. A
maior parte destes problemas se refere às dificuldades por ausência
de habilidades no gerenciamento do trabalho de consultoria.
Em contrapartida, a empresa que apresentou menor número de
problemas apresentou um nível de maturidade apenas estruturado.
Os consultores entrevistados atribuíram o “sucesso” deste trabalho às
habilidades do gerente de projeto em ergonomia, que soube conduzilo em um clima harmônico dentro da equipe e nos contatos com os
gerentes da empresa contratante. As habilidades de relacionamento,
negociação e organização foram elencadas como as mais importantes
para o desenvolvimento dos projetos de ergonomia. Os resultados
apresentados apontam para a importância não somente do
conhecimento do nível de maturidade das empresas, mas, a partir
deste conhecimento, como utilizar mais eficientemente as habilidades
“não técnicas” deste profissional para a conquista de mais adeptos
aos projetos de ergonomia.
PALAVRAS-CHAVE: Ergonomia; Habilidades; Maturidade

O escritório doméstico, também conhecido como home-office,
figura, atualmente, como uma nova modalidade de trabalho. Esta
modalidade trás vantagens não somente para empresas, mas também
para os funcionários. Algumas companhias já investem neste novo
modelo e justificam sua adoção aos benefícios adquiridos, tais como
aumento da produtividade e economia de custos; em contrapartida,
os trabalhadores relatam maior comodidade e melhor uso do tempo
que antes era gasto no trajeto casa-trabalho. Pode, contudo, trazer
desvantagens, como dificuldade de comunicação com a empresa.
Objetivando conhecer os impactos que o trabalho em homeoffice gera nos relacionamentos e na vida pessoal, foi aplicado um
questionário aberto em oito participantes, sendo sete homens, com
média da idade de 33 anos. O questionário era autoaplicável e online,
o que possibilitou respondentes de diferentes estados do Brasil, e
continha perguntas acerca dos aspectos desse modo de trabalho.
Não era necessário que o participante trabalhasse em homeoffice atualmente, mas que já tivesse passado por tal experiência.
Os participantes assinaram o termo de consentimento livre e
esclarecido, previamente ao preenchimento do questionário. Seis
participantes relataram que no momento da pesquisa trabalhavam
em Home-Office e suas ocupações atuais divergiram entre áreas de
tecnologia, vendas e administração. Todos participantes relataram
que o principal impacto que o trabalho em home-office gerou em suas
vidas foi a dificuldade em separar os ambientes de casa e de trabalho.
Explicitaram que mesmo com a existência de separação formal, por
outro cômodo e porta fechada, os ambientes se conectam; às vezes
os horários de trabalho não são respeitados em vista dos outros
habitantes da casa não compreenderem a indisponibilidade. Outras
dificuldades relatadas foram a perda de contatos profissionais e o
isolamento social, causada pelo distanciamento e a necessidade de
criar disciplina e planejamento para não perder o foco, uma vez que
não há quem os cobre diariamente. Um ponto de divergência foi a
questão da saúde; três participantes relataram que trabalhar em
casa possibilita a realização de exercícios físicos, enquanto os demais
relataram que pelo fato de saírem pouco se exercitam menos, o que
pode ser considerado um fato subjetivo. A literatura existente indica
pontos de convergência, no que tange às dificuldades encontradas
em conciliar a vida pessoal e o trabalho, enfocando o stress e os
problemas gerados. Vislumbra-se a continuidade deste trabalho,
por meio do aumento de participantes. Outras pesquisas devem ser
realizadas a fim de obter maiores informações sobre este novo modo
de trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho Home-Office; Saúde; Relacionamentos
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CC282 - IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDA PELOS GESTORES
PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA A APOSENTADORIA
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CC283 - JUVENTUDE E TRABALHO: PARTINDO DE UM QUADRO DE
PERCEPÇÕES
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O envelhecimento populacional representa um dos maiores desafios
deste século. Em 2010, o IBGE contabilizou 22 milhões de brasileiros
com 60 anos ou mais e as projeções demográficas apontam que,
em 2050, este contingente será similar ao de crianças (18% por
grupo), em detrimento da população economicamente ativa. Entre
as diversas recomendações para o bem estar das pessoas idosas
contempladas pela Política Nacional do Idoso (lei nº 8.842) de
1994 e o Estatuto do Idoso (lei nº 10.741) de 2003 destacam-se
os programas de preparação para a aposentadoria (PPA) a serem
conduzidos pelas organizações, sendo o estado o co-responsável
por eles. Contudo, ainda são poucas as organizações que adotam
o PPA e raras são as pesquisas relacionadas ao envelhecimento no
contexto organizacional. Esta pesquisa teve por objetivo investigar
as percepções dos gestores quanto à importância destes programas,
sua periodicidade e seus conteúdos. Participaram da pesquisa 207
gestores de RH e de previdência de grandes organizações públicas
e privadas. A idade média dos participantes foi de 47 anos, a maior
parte do sexo feminino (60%) e de empresas públicas (60%). Cerca
de um quarto das organizações participantes realizam o programa
de preparação para a aposentadoria (23%), embora a maioria dos
gestores (77%) os considera muito importantes. Cerca da metade
dos gestores que adotam o PPA afirmou que o ingresso ao programa
ocorre em 3 a 5 anos antes da aposentadoria e a outra metade
ressaltou que este ocorre de 1 a 2 anos antes. Quanto às fases dos
programas, a maioria destas organizações (83%) aplica um diagnóstico
sobre interesses/expectativas quanto à vida na aposentadoria e adota
palestras informativas. Grande parte (65%) adota grupos de reflexão,
realiza dinâmicas vivenciais (63%) e pouco mais da metade organiza
workshops (54%). Apenas 15% acompanha seus trabalhadores até
a decisão da aposentadoria, e um décimo avalia o programa com o
trabalhador após a sua aposentadoria. Pouco mais de um décimo
(12%) das organizações realiza o acompanhamento após a saída
do empregado pela aposentadoria, menos de um décimo continua
trabalhando na mesma organização após sua aposentadoria. Estes
resultados, embora preliminares e descritivos, remetem para a
necessidade de que a temática da aposentadoria deva ganhar maior
atenção da Psicologia do Trabalho e das Organizações, quer nas
pesquisas e diagnósticos a serem aprofundados; quer nas práticas
e alternativas do PPA; ou no acompanhamento do bem estar dos
aposentados.

Com o objetivo de compreender a percepção do jovem sobre a
inserção no mundo do trabalho e qual é a contribuição da família e da
escola nesse processo, realizamos uma pesquisa com cinquenta jovens
de ambos os sexos, com idade entre 17 e 20 anos, matriculada no
terceiro ano do ensino médio de uma escola pública de um município,
na Grande São Paulo, Brasil. A pesquisa, de caráter qualitativo,
procurou valorizar a fala do jovem, por meio de um questionário
sobre a família, o domicílio, atividades de cultura e lazer, e percepções
sobre questões do mundo do trabalho. O questionário foi aplicado
coletivamente em sala de aula, com autorização da direção da escola,
dos alunos e familiares. Dos cinquenta entrevistados, escolhemos
nove para participar de um grupo focal de reflexão sobre temas
relacionados à inserção no mundo do trabalho, à escola, à família e às
das escolhas profissionais. O estudo relatado ilustrou a importância
de abordar os aspectos das percepções de jovens do ensino médio de
escola pública, favorecendo uma visão mais ampla do tema juventude
e inserção laboral. Contudo em tempos atuais, no momento em que a
sociedade exibe um cenário de crises de valores e ao mesmo tempo de
transformações tecnológicas e sociais que repercutem na forma e na
diversidade de modos do jovem participar socialmente e buscar uma
inserção no mundo do trabalho se faz necessário refletirmos também
que jovem e que sociedade queremos formar. A contribuição da família
e do processo de escolarização como influência no desenvolvimento
do jovem, fortalecendo sua a auto-estima propiciando-lhe suporte
para o seu crescimento pessoal e social poderá ser um dos caminhos
para a cidadania propiciando uma relação mais humanitária entre o
homem e o trabalho. Temos de um lado a família proporcionando
a garantia de sobrevivência com aporte afetivo fundamental para
pleno desenvolvimento de seus integrantes objetivando saúde,
absorção de valores éticos e de conduta, introdução na cultura e
na sociedade. Por outro lado a escola desenvolvendo um trabalho
educativo, expressando o desenvolvimento de competências pessoais
e sociais que alavancam o jovem na busca uma inserção social em
sentido abrangente incluindo o trabalho para que ele possa fazer
parte de uma sociedade globalizada, com impactos tecnológicos,
que necessitam aproximar a prática ao discurso no processo de
socialização da juventude.
PALAVRAS-CHAVE: Juventude; Trabalho; Espaços de Socialização
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CC284 - LA REALIDAD DE LOS PSICÓLOGOS JÓVENES EN EL MUNDO
LABORAL: EL CASO DE LOS PROFESIONALES DE CALI – COLOMBIA

CC285 - LA RELACIÓN PERSONA-TRABAJO-ORGANIZACIÓN VISTA
DESDE EL CINE
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Desde una perspectiva histórico-cultural, se exploró la trayectoria
universitaria de jóvenes de la carrera de psicología pertenecientes a
una institución privada de la ciudad de Cali - Colombia. A partir de
una epistemología cualitativa que pone en el centro el estudio de
la subjetividad (González, F.L., 2007), se configuró una estrategia
etnográfica que permitió una densa descripción (Geertz, C., 1976) de
la vida de estudiantes universitarios y recién egresados de psicología,
por medio de conversaciones informales y la participación directa en
algunas de sus prácticas culturales, con el fin de analizar tres aspectos
fundamentales: el ingreso a la cultura universitaria, las construcciones
de identidad juvenil, y la fractura entre la vida universitaria y el
mundo laboral. Así, y desde una perspectiva crítica apoyada en
planteamientos de Boaventura de Sousa Santos, Pierre Bourdieu,
Martin Packer, Luc Boltanski, Richard Sennet y Michel Foucault, entre
otros, se conceptualizó la profunda divergencia existente entre la
universidad, con sus obsoletas concepciones y prácticas de formación,
y las formas contemporáneas del mercado laboral de los psicólogos
latinoamericanos caracterizadas por la precarización, la flexibilidad
y la movilidad. Los hallazgos construidos evidencian, al menos, dos
situaciones complejas: 1) por un lado, la resistencia de la universidad
a comprender otras formas de subjetividad que se constituyen en
los marcos globales/locales del conocimiento. Esta resistencia, de
tipo ontológica y epistemológica, ha llevado a las universidades
a quedarse relegadas en su papel en la sociedad. Este hecho se
puede evidenciar en las frágiles formaciones profesionales que hoy
observamos en los recién graduados, así como en el cuestionable y
dudoso impacto social que genera la institución universitaria en la
región; y 2) la realidad de nuestros jóvenes psicólogos, quienes cada
vez se ven más enfrentados a un mercado que exige altos niveles de
cualificación, pero que ofrece bajos salarios y pocas posibilidades de
cualificación. El presente estudio pretende hacer denuncia de este
nuevo “régimen” laboral de los psicólogos, al tiempo que aportar a la
creación de alternativas que permitan una calidad de vida digna para
los profesionales, así como una mejoría en la calidad del ejercicio de
la disciplina.
PALAVRAS-CHAVE: Psicólogos; Trabajo; Subjetividad

El presente trabajo corresponde a una actividad de análisis de diferentes
películas alrededor del tema persona-trabajo-organización, abordados
desde una perspectiva psicosocial. Fue llevado a cabo con estudiantes
del semillero de investigación en estudios interdisciplinarios sobre el
trabajo y las organizaciones de la Universidad de San Buenaventura de
Cali. Los documentos audiovisuales constituyen recursos apropiados
para evidenciar una propuesta de análisis sobre temas sociales y
presentan una óptica frente a la lógica del mundo del trabajo. Se
analizan películas que tienen que ver con diferentes momentos
de relación de las personas con el mundo del trabajo: preparación
en la educación (La sociedad de poetas muertos), la lógica de las
organizaciones desde una perspectiva crítica (películas El método y
Recursos Humanos) y la vida sin empleo (los lunes al sol). Basándose
en las reflexiones acerca de las prácticas discursivas y la producción
de sentido en el cotidiano (Spink, 2000) se usa el análisis de contenido
(Bardín, 1991) usando las categorías de relación persona, trabajo,
organización y sociedad para guiar la reflexión. El trabajo, entendido
también como un fenómeno psicosocial (Luque, Gómez & Cruces,
1999) es central no solo para la vida de las personas sino también
en el contexto social funcionando como organizador y estructurante
de relaciones entre las personas, la sociedad e incluso el estado
(Antunes, 2001, 1995; Offe, 1995; Bridges, 1997; Lessa, 2002). Al
constituir uno de los elementos centrales en la vida de las personas,
se encuentran diversidad de prácticas y discursos alrededor de la
relación que las personas van articulando con el mundo del trabajo en
el transcurso de la vida. Las organizaciones de trabajo, se consideran
contextos en donde se ha privilegiado la realización de actividades
en torno al mundo del trabajo.Las películas muestran la cara amable
del trabajo en el cual se hayan aspectos positivos: estructuración del
tiempo, identidad social, estatus, entre otras ganancias psicológicas
(Salanova, Peiró y Prieto, 1993), pero también presentan una cara
oscura de la relación de las personas con el trabajo ya sea al estar
en ciertos tipos de organizaciones que presentan unas exigencias al
trabajador o al encontrarse en situación de no empleo. Se reflexiona
acerca del papel central del trabajo en las personas y cómo ante la
incertidumbre que se plantea como tendencia en la actualidad las
personas logran la supervivencia a través de tejer redes de relaciones
que les permiten hacer frente a exigencias de tipo estructural.
PALAVRAS-CHAVE: Persona-trabajo-organización; Sociedad; Cine
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CC286 - LEVANTAMENTO DA PREVALÊNCIA E CAUSA DE ESTRESSE E
BURNOUT EM PROFFESSORES
Mesquita, AA; Gondim, L; Lobato, J.L.; Gomes, D.S.; Souza, S.B.;
ufma;
Estresse pode ser entendido como um desgaste geral do organismo.
Selye (1956) desenvolveu o conceito de síndrome geral de adaptação
como conseqüência a exposição repetida e prolongada a um evento
estressor. A síndrome geral da adaptação revisada por LIPP (2002)
pode ser dividida em quatro fases em resposta ao estímulo estressor:
1) Fase de reação ou alarme 2) Fase de resistência, 3) Quase-exuastão
e 4) Fase de exaustão. Maslach & Jackson (1981) consideram o
burnout como uma reação ao estresse emocional crônico por lidar
excessivamente com pessoas. É um construto formado por três
dimensões relacionadas, mas independentes, estas são: (a) exaustão
emocional, (b) despersonalização: (c) diminuição da realização
pessoal no trabalho (Carlloto e Palazzo, 2006). Os objetivos do estudo
foram: 1) Verificar se os professores apresentam estresse e em que
fase este se encontra; 2) Verificar se os professores apresentam
síndrome de Burnout e qual a porcentagem dentro deste grupo;
3) Comparar níveis de estresse e burnout de professores de ensino
médio e fundamental; 4) Verificar disciplina ministrada e nível de
estresse e burnout; 5) Verificar se fatores como tempo de serviço e
idade influenciam nos níveis de estresse e burnout e 6) Verificar os
principais fatores causadores de estresse relatados pelos professores.
O delineamento utilizado foi um levantado por meio de inventários
escritos. Os instrumentos utilizados foram o Inventário de Sintomas
de Stress Adulto de Lipp (ISSL) e o Maslach Burnout Inventory (MBI),
além de uma folha de registro de fatores causadores de estresse onde
o participante escrevia os fatores que considerava mais estressante
em seu trabalho. Utilizou-se uma amostragem estratificada de 362
professores de ensino médio e fundamental de escolas públicas
da cidade de São Luís. Resultados: 56,6% dos professores estavam
experimentando estresse sendo que 80,8% encontram-se na fase
de resistência. Em relação ao burnout a maior parte dos professores
apresentou média exaustão emocional e despersonalização e a
alta realização profissional. As causas mais comuns de estresse
foram: indisciplina/violência e desinteresse dos alunos. Nenhuma
das varíaveis pesquisadas apresentou correlação com estresse ou
burnout. Não foi verificado diferença significativa entre os níveis de
estresse e burnout entre porfessores do ensino médio e fundamental.
Também não ocorreram diferenças significativas entre as médias
dos escores de estresse e burnout dos professores de diferentes
disiciplinas. Comparado a outros estudos como Codo (1999) e Júnior
e Lipp (2008) os níveis de estresse e burnout foram menores.

CC287 - MODOS DE SUBJETIVAÇÃO FRENTE AO TRABALHO
PRECARIZADO: RELATO DE PESQUISA COM OS PROFESSORES
SUBSTITUTOS DA UFC
Moita, D. S.; Sousa, K. O.; Correia, G. M.; Aquino, C. A. B.;
UFC;
Ao longo dos últimos cinco anos, vimos nos dedicando ao estudo
das transformações do mundo do trabalho a partir dos fenômenos
descritos por flexibilização e precarização. Um dos produtos desse
esforço de pesquisa foi concretizado no projeto de pesquisa PIBIC
“O fenômeno da precarização e da flexibilização laboral no âmbito
da Universidade Pública: o caso dos professores substitutos da UFC”,
empreendida em três fases em centros e faculdades distintos, a
saber, o Centro de Humanidades (CH) entre 2007 e 2008, o Centro
de Ciências (CC) entre 2009 e 2010, e a Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem (FFOE) entre 2010 e 2011. O objetivo
da pesquisa foi avaliar o significado atribuído pelos professores à
atividade de substituto, reconhecendo esta como uma atividade
flexível e precária. Realizando a análise sociológica do discurso
colhido através de entrevistas semi-estruturadas com 13 professores,
pudemos observar um conjunto de fatores apontados, de modo quase
uniforme, que concorrem para a formação do sentido e determinação
do lugar ocupado pelo trabalho de substituto em suas vidas. Interesse
na carreira docente no ensino superior, falta de representação
nas reuniões de departamento, acompanhamento profissional e
organizacional, contrato temporário, ausência do registro formalizado
da atividade na carteira de trabalho, distinções existentes entre
professores substitutos e efetivos, remuneração e tempo exigido para
realização da atividade são algumas das características recorrentes
nos discursos. O julgamento dos professores está intimamente
ligado à natureza da área de conhecimento em que estão inseridos,
variando conforme se modifica a construção de conhecimento e
forma de atuação na área. Se os professores entrevistados no Centro
de Humanidades percebiam de modo mais ameno sua atividade,
por exercerem outras atividades consideradas mais centrais, os
entrevistados do Centro de Ciências expressaram mais negativamente
sua avaliação, por terem a carreira docente com objetivo de realização
profissional. A confrontação entre os resultados das três fases do
processo de pesquisa permitiu a composição de um quadro mais geral
do que é a atividade de professor substituto na UFC e uma reflexão
acerca da precarização do trabalho docente no ensino superior.
PALAVRAS-CHAVE:
substitutos
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CC288 - MUDANÇAS NO CENÁRIO LABORAL: O QUE DIZEM AS
FAMILIAS AOS FILHOS?
Bruna Pinto; Teresa Carreteiro; Luciana Rodriguez; Ines costa;
Mariana Buy;
UFF;

CC289 - O ESTRESSE DOS QUE AJUDAM A CONSTRUIR: UM ESTUDO
NA CONSTRUÇÃO CIVIL VERTICAL DA REGIÃO METROPOLITANA DO
RECIFE
Vilela, Marcelo1; Lago, E. M.G 2;
Faculdade Maurício de Nassau;
Faculdade Maurício de Nassau e UPE;

1

2

Este trabalho tem como objetivo apresentar alguns dos resultados
da pesquisa “ Trabalho, Valores e História de vida intergeracional”,
financiada pelo CNPq e Pibic-Uff. Este é resultado de trabalhos
anteriores realizados com jovens, que buscavam investigar as
representações dos mesmos sobre o tema ” trabalho”. A partir do
discurso desses sobre a influência da família e as inquietações destas
quanto ao futuro dos seus filhos foi possível chegar a pesquisa atual,
que tem por objetivo investigar as mudanças que tem ocorrido no
cenário laboral, o que estas significam e os valores que lhes são
associados, usando para isso uma comparação entre duas gerações
familiares, em contextos economicos diferentes. Interessa-nos
investigar o que se tem transmitido para as novas gerações; se ainda
continuam havendo afinidades nas transmissões, tal como Barel (1985)
havia proposto nos anos 80 do século passado; Como o trabalho tem
se construído como sistema simbólico. A geração mais velha (50-60
viveu movimentos políticos, econômicos e sociais no interior do Brasil
e no quadro internacional. Muitas das transformações sócio-políticas
foram acarreadas pela força coletiva que ganhava emergência na cena
política (Carvalho, J.M: 2001). Nela o trabalho era considerado um
elemento central para fixar as posições de cada pessoa ou no interior
de uma organização ou de uma empresa pública ou privada, fazendo
com que se pudesse almejar uma carreira profissional (Gaulejac, V.:
2001). O emprego fixo e a obtenção de um diploma eram elementos
valorizados que garantiam, para os que pertenciam aos estratos
médios e altos da sociedade, algumas garantias de futuro. No
entanto a partir dos anos 80 o horizonte profissional começa a sofrer
pequenos tremores, seja na cena política, seja nas próprias formas de
organização do mundo capitalista. Já a segunda geração pesquisada
é de jovens acima de 20 anos, no momento atual. As questões que
emergem são relativos a múltiplos processos de subjetivação relativos
ao trabalho. A metodologia utilizada é qualitativa, onde se focaliza a
história de vida laboral dos entrevistados, considerando sua dimensão
pessoal, familiar, social e/ou histórica, compreendendo o indivíduo
dentro de seu meio, de suas práticas (Gaulejac, V., Levy, A.: 2000;
Legrand, M,: 2000) . O aporte teórico utilizado é a Psicossociologia. Há
ainda preocupação em atender a aspectos éticos e todo participante
assina um termo autorizando a entrevista. Busca-se também a
paridade de gêneros.
A pesquisa encontra-se em andamento. Seu termino é previsto para
março de 2012.

O Estado de Pernambuco tem vivenciado mudanças importantes no
mercado de trabalho e em sua economia. A industria da construção
civil em julho de 2011 atingiu a marca de 133.221 mil empregos
formais, lembrando que em 2007 esse número era de 54.190 segundo
o Ministério do Trabalho e Emprego (JORNAL SINDUSCON/PE EM
DIA, 2011). Para Stanley e Burrows (2001) a ativação psicológica
ou física causada pela discrepância entre demandas situacionais e
mecanismos de enfrentamento leva a uma gama de emoções como
tensão, ansiedade, irritabilidade, nervosismo e raiva, entre outras.
Esses fatores psicológicos podem contribuir para o aparecimento do
estresse ocupacional e causar o afastamento do trabalhador, gerando
perdas para o mesmo e para a construtora durante o período de
execução da obra. A pesquisa tem por objetivo avaliar e recolher
dados sobre o estresse dos trabalhadores na construção civil vertical
da Região Metropolitana do Recife. Para tal se faz necessário conhecer
o perfil psicossocial dos trabalhadores, identificar os principais
estressores e fatos que contribuem para o surgimento dos sinais e
sintomas do estresse no ambiente de trabalho.Para realizar a coleta
de dados referente ao tema será aplicada a Escala de Estresse no
Trabalho (EET), pesquisada e validada por Paschoal e Tamayo (2004).
Também será utilizado um questionário psicossocial e demográfico
para conhecer melhor o perfil do trabalhador da construção civil e
qual sua perspectiva frente ao estresse e acidente laboral. As questões
são de categorias simples, de fácil entendimento e rápidas para
respostas de análise (BOYNTON, PETRA M & GREENHALGH, TRISHA,
2004).A realização desta pesquisa é uma oportunidade para conhecer
melhor o perfil do trabalhador, verificar os níveis de estresse e se isso
acarreta num acréscimo de afastamentos ocupacional ou acidentes de
trabalho. Contribuindo assim para o conhecimento da área, tomando
como referencial o trabalho de Castro (2009) sobre o estresse na
construção civil. A importância do tema, cresce à medida em que
as condições de trabalho são mais fiscalizadas por órgãos públicos,
como o Ministério Público do Trabalho e Superintendência Regional
do Trabalho, e pela sociedade que quer consumir um produto livre de
trabalho degradante ou que cause problemas a saúde dos envolvidos
na sua realização.
PALAVRAS-CHAVE: Estresse; Construção civil; Segurança, saúde e
higiene do trabalho
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CC290 - O NÍVEL DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO EM UMA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

CC291 - O QUE É QVT? PERCEPÇÃO DE TRABALHADORES DE UM
ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO

Nascimento, L. R. do; Limongi-França, A. C.;

Andrade, PP;

Universidade de São Paulo;

UnB;

O presente trabalho de pesquisa elegeu como objeto a relação
entre o nível de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) percebido
por colaboradores de uma Instituição de Ensino Superior e a gestão
realizada pelos mantenedores. A opção pela realização da pesquisa
em uma IES está atrelada à implicação e ao compromisso do
pesquisador com o campo educacional. As instituições dedicadas à
oferta de educação sistematizada são responsáveis pela formação
cidadã e profissional de pessoas inseridas em um contexto de
imensa valorização do conhecimento. Isto justifica a importância de
investimentos e de ferramentas de gestão para a promoção de QVT
nas instituições de ensino. A pesquisa foi norteada pela seguinte
questão: Qual é a relação entre o nível de satisfação de Qualidade
de Vida no Trabalho percebido por colaboradores de uma IES e a
gestão dos mantenedores da instituição? Objetivou-se: compreender,
na percepção de colaboradores, o nível de satisfação com a QVT; 2
relacionar o nível de QVT percebido no contexto institucional com
as práticas de gestão direcionadas para a promoção de bem-estar na
organização. Qualidade de Vida no Trabalho pode ser definida como
o conjunto de práticas de gestão com vistas a alcançar melhorias
e inovações nos planos gerenciais, tecnológicos e estruturais no
ambiente de trabalho (Limongi-França,1996). Realizou-se um estudo
de campo, de caráter exploratório. Para a efetuação da coleta de
dados, optou-se pela versão adaptada do modelo de indicadores
biopsicossocial e organizacional – BPSO-96 (Limongi-França, 1996). O
referido modelo considera as dimensões: biológica, 2 psicológica, 3
social, e 4 organizacional. Os questionários foram configurados em um
software livre e posteriormente aplicados via online. Um total de 33
colaboradores participou da pesquisa. Sendo 8 do nível gerencial, 4 do
setor acadêmico, e 21 do setor técnico-administrativo. Os resultados
obtidos nos escores de QVT mostraram que os indicadores ligados à
dimensão psicológica representam o maior índice de satisfação (62),
seguidos daqueles vinculados às dimensões organizacional (60),
biológica (40), e social (27). Os índices sugerem alinhamento entre as
práticas organizacionais e a satisfação dos colaboradores, entretanto,
existe necessidade de investimentos para a saúde e o lazer dos
trabalhadores.

O Poder Judiciário é um dos três poderes clássicos previsto pela doutrina
e consagrado como poder autônomo e independente de importância
crescente no Estado de Direito. Dessa forma, é caracterizado como
um lócus de trabalho complexo e de suma importância no cenário
político brasileiro. Compreendendo o forte impacto das atividades
dos trabalhadores desse setor para a sociedade, é permitido inferir
que estes tendem a ser demandados de modo intenso, ainda que
as demandas intensificadas não sejam uma especificidade do setor.
Certamente esse modo de operar influi na Qualidade de Vida no
Trabalho (QVT) desses trabalhadores. Uma das intenções quando
se fala de QVT é minimizar os efeitos nocivos da atividade sobre o
trabalhador. Em uma perspectiva contra-hegemônica, busca-se
resgatar o sentido humano do trabalho e promover a eficiência
e a eficácia dos processos, tendo como base a centralidade do
trabalhador. Frente a tal panorama, o objetivo dessa pesquisa foi
identificar qual é a percepção dos trabalhadores de um órgão do
Poder Judiciário sobre a QVT. O referencial teórico que sustentou o
estudo é fundamentado nos pressupostos da Ergonomia da Atividade
e, como abordagem metodológica, adotou-se a Ergonomia da
Atividade Aplicada à Qualidade de Vida no Trabalho. Participaram
do estudo 672 trabalhadores do órgão pesquisado, havendo um
equilibrio entre o sexo feminino e masculino. Para coleta dos dados foi
utilizada a parte qualitativa do Inventário de Avaliação de Qualidade
de Vida no Trabalho (IA_QVT). Os resultados apontaram que seis
fatores são percebidos como estruturantes de QVT: Relacionamento
Harmonioso e Crescimento Profissional, 2 Valorização, Respeito e
Reconhecimento Profissional, 3 Prazer no Trabalho e Utilidade Social,
4 Atividade Autônoma, Qualificada e Sem Pressão, 5 Condições de
Trabalho Adequadas, 6 Jornada Flexível e Tempo para Casa, Família.
O primeiro significado disso é a multidimensionalidade do conceito
de QVT para os respondentes. Na prática, QVT não se restringe a
poucos fatores, existem várias dimensões que devem se levadas em
consideração pelos gesotres e trabalhadores ao subsidiarem açõs de
QVT. Em segundo, com a expressiva participação dos respondentes,
confirmou-se a importância de dar voz aos trabalhadores, entendendo
que os relatos de suas vivências da atividade real são ricos e aproxima
o pesquisador da realidade do contexto de trabalho. Nessa mesma
perspesctiva, dar ouvidos à eles também se mostrou pertinente, pois
confirma um compromisso de se fazer uma gestão participativa. A
construção coletiva é mais eficiente e eficaz na busca pela QVT.

Referências:
LIMONGI-FRANÇA, A. C. Indicadores empresariais da qualidade de
vida no trabalho: esforço empresarial e satisfação dos empregados no
ambiente de manufaturas com certificação ISSO 9000. 1996. (Tese de
Doutorado) FEA/USP, São Paulo, 1996.
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CC292 - O SENTIDO DO TRABALHO E A SUA IMPORTÂNCIA NA
CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE

CC293 - O SOFRIMENTO DO TRABALHO DE SERVIDORES DO SETOR
DE AJUIZAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS

Nogueira Neto, JM; Gondim, MS;

Moura, Patricia; Lima, Perla; Santana, Priscila; Moraes, Rosangela;

DEVRY/FANOR;

UFAM;

Sabe-se que o número de idosos aumenta cada vez mais e com
isso surgem novas demandas e novos perfis de trabalhadores e de
empresas. A partir da entrevista com resgate autobiográfico realizada
com uma funcionária da empresa Balu Doces e Salgados, situada
em Fortaleza - Ce, propõe-se uma investigação sobre o sentido do
trabalho na melhor idade, onde compreendemos o trabalho em um
contexto amplo, como uma atividade que transforma, é constituinte
e desencadeante de vários processos da natureza do indivíduo. No
nosso país estudos sobre a terceira idade e sua relação com o trabalho
ainda é muito iniciante e com pouco investimento. É sabido que
existe uma gama de perspectivas de estudos que apontam o trabalho
como principal fonte de sentido na vida das pessoas. Sabe-se que o
trabalho é elemento de relevante importância em face a construção
de identidade, de saúde, realização pessoal e da representação sóciocultural. As reflexões propostas para tal abordagem estão relacionadas
ao sentido do trabalho, a dialética humana entre a necessidade e a
liberdade, a alienação e a felicidade normativa, propondo um olhar
para a sociedade humana como um todo como também para a vida
de cada indivíduo. O objetivo é analisar as falas de uma funcionária
que daremos o pseudônimo de Ana para uma melhor compreensão e
interpretação dos dados coletados e, assim, poder fazer correlações
com as demais instituições da sociedade e, produzir reflexões a cerca
de qual é o “sentido do trabalho e a sua importância na construção
de uma identidade”. Para isso se pretendeu alinhar teoricamente os
conceitos de trabalho, identidade, vínculos e fatores constituintes
do indivíduo e estruturas sociais promovendo problematizações a
fim de encontrar entendimento, respostas e produção de materiais
significativos para o desenvolvimento do individuo e da sociedade de
forma geral. O que se apresenta é a relação do sentido do trabalho
com o modo como se subjetiva a vivência laboral em uma organização
do trabalho experienciada por Ana e, assim, poder fazer correlações
com as demais instituições da sociedade e a construção de sua
identidade.

O trabalho é uma dimensão central da vida humana, na concepção
da psicodinâmica do trabalho. Inclui a dimensão do sofrimento
pelo confronto com as dificuldades, que faz com que o sujeito se
mobilize em busca de subvertê-lo e conquistar o prazer/sentido
no trabalho. A experiência prolongada do sofrimento apresenta
o risco de comprometer a identidade e a saúde dos trabalhadores.
Esse estudo integra uma pesquisa em andamento, no Tribunal de
Justiça do Amazonas TJ – AM, que tem como objetivo compreender
a dimensão subjetiva do trabalho de atendimento ao público no
setor de ajuizamento, utilizando o referencial teórico e metodológico
da psicodinâmica do trabalho. A metodologia se caracteriza como
pesquisa e ação em clínica do trabalho, que partiu da demanda
desse coletivo de trabalhadores face às suas dificuldades em lidar
com o público. Consiste na realização de sessões escuta clínica do
sofrimento, favorecendo a fala, a elaboração e a perlaboração das
vivências subjetivas. Os participantes são 12 servidores lotados no
setor de ajuizamento, que se reúnem semanalmente em dez sessões,
com duração de uma hora, que são realizadas em horário e local de
trabalho. Os resultados preliminares indicam uma organização de
trabalho marcada por restrições da prescrição, em que o trabalho do
atendente consiste em transcrever a queixa, tendo pouca autonomia
para orientar o usuário, o que conduz a uma vivência de sofrimento
porque os servidores sentem que fazem menos do que poderiam,
o que conduz ao esvaziamento do sentido do trabalho, quando
o usuário perde a causa por falta de orientação. Os atendentes
encontram dificuldade em lidar com usuários agressivos, impacientes,
arrogantes, o que é mencionado como fonte de estresse e desânimo.
Outro agravante do sofrimento se refere ao envolvimento com os
problemas do usuário, com sentimentos de impotência e angústia. As
limitações no domínio dos termos jurídicos acarreta o medo de errar,
agravando o sofrimento, pela dificuldade em transformar a queixa
em termos jurídicos, o que pode resultar em reclamação da chefia.
Aparece também o sofrimento relacionado à percepção de injustiça
e impotência diante de processos simples que são arquivados, sem
que os servidores possam intervir, pois a decisão cabe ao juiz. As
conclusões preliminares apontam para sinais e sintomas de estresse,
ansiedade, desânimo. O coletivo parece ter dificuldade em buscar
mudanças, visto que a figura do juiz é considerada fonte de autoridade
e poder inquestionável, o que provocam sentimentos de impotência
e injustiça.

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho; Identidade; Melhor Idade
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CC294 - OS POSSÍVEIS IMPACTOS DA INVISIBILIDADE SOCIAL PARA A
SAÚDE MENTAL DOS TRABALHADORES
Silva, N.C.1; Silva, W.A. 2;

CC295 - PERCEPÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO A PARTIR DO
NÍVEL DE INSTRUÇÃO FORMAL DOS OPERÁRIOS DA CONSTRUÇÃO
HABITACIONAL DE BELO HORIZONTE
Barros, SC; Silva, MCVC; Peixoto, TP; Borges, LO;

PUC Minas;
2
Faculdade Anhanguera;

1

UFMG;

As transformações no mundo do trabalho vem trazendo
novas percepções sobre o significado que o trabalho ocupa
na contemporaneidade. Essa pesquisa bibliográfica objetiva
compreender quais as implicações que as mudanças no mundo
do trabalho produzem em categorias ocupacionais invisíveis
socialmente. No âmbito laboral a invisibilidade caracteriza-se pelo
não reconhecimento identitário do trabalhador com sua atividade,
que passa a ser visto como um recurso a mais do capital, ssendo alvo
de grandes pressões sociais, ou até mesmo vítimas da marginalização,
pode-se citar como exemplos: garis, faxineiras, ambulantes e outros
. A invisibilidade no âmbito do trabalho vem de uma percepção
humana prejudicada e condicionada a divisão social do trabalho, a
qual visualiza-se somente a atividade que a pessoa exerce no trabalho
e sua imagem social, e não o sujeito-trabalhador, e até mesmo o
significado que esse trabalho exerce em sua vida. A imagem social
que algumas profissões carregam, tornam a atividade de trabalho
esvaziada, pouco úteis socialmente, e até desvalorizadas. Foi realizado
um levantamento das principais bibliografias acerca do tema a partir
da década de 1990 até os dias atuais. Os estudos apontaram que a
partir dessas transformações laborais, o trabalho, tido categoria
central na vida do indivíduo, passa a ser concebido no sistema como
um produto de troca, e não como processo de constituição identitária
da subjetividade. Essa característica produz implicações expressivas
na saúde do trabalhador, que não reconhecidos pela sua atividade
de trabalho se sentem inúteis aos pressupostos preconizados pelo
sistema capitalista. Percebeu-se que além de reconhecimento
existencial-subjetivo, o sujeito se reconhece no e pelo trabalho, e há
a necessidade de valorização pelos seus pares. Como perspectiva de
transpor a vitimização da invisibilidade, a classe trabalhadora precisa
de um coletivo empoderado, que revele e organize novas políticas de
trabalho e novos arranjos sociais, capazes de ultrapassar as façanhas
do capital e aproximar cada vez mais essas categorias, que deve
lutar pelos seus direitos, ampliar a concepção de trabalho, não o
concebendo apenas como mercado, mas como um valor de realização
pessoal. É preciso entendê-lo como categoria central do sujeito, e
como um grande operador de sua saúde mental.

Com o reaquecimento da construção civil brasileira, a escassez de mão
de obra tem feito com que diversas empresas sejam mais desafiadas
para preencher o quadro de funcionários. As estratégias aplicadas,
contudo, provavelmente não têm superado as precárias condições
de trabalho. Caracterizada, tradicionalmente, pela alta absorção de
trabalhadores com baixo ou nenhum nível de instrução formal, temse observado na construção civil o ingresso de pessoas com perfil
educacional diversificado. Na Psicologia, tem crescido a atenção
sistemática às condições de trabalho. Adotou-se aqui o conceito
segundo o qual essas são o conjunto de situações por meio do qual
as atividades de trabalho são desenvolvidas e que influenciam tanto
a experiência do trabalho como a dinâmica nas relações laborais. A
presente pesquisa, então, buscou explorar as relações entre o nível
de instrução dos operários e a percepção das condições de trabalho.
Para tanto, foi utilizado um questionário sobre condições de trabalho,
composto por 35 questões, cujas escalas abordadas neste estudo
foram: condições físicas e materiais, processos e características do
trabalho e ambiente sociogerencial. A amostra constituiu-se por
411 operários de Belo Horizonte, com idade entre 18 a 68 anos e
tempo médio de atividade no setor de 11,34 anos (dp=10,64). Dos
que estão na construção há mais de 10 anos, 52,2% possuem ensino
fundamental incompleto; dos que estão até 3 anos, 37,1% possuem
ensino fundamental completo, 42% ensino médio incompleto e 42,4%
ensino médio completo. Portanto, esses resultados corroboram que o
nível de instrução apresenta uma tendência à elevação. Observando as
médias dos escores nos fatores da percepção dos participantes sobre
as condições físicas e materiais segundo o nível de instrução, por meio
de análises de variância (ANOVA), não houve diferenças significativas.
No entanto, nos fatores referentes aos processos e características do
trabalho e ao ambiente sociogerencial, encontrou-se que: aqueles que
possuíam ensino médio completo perceberam mais as exigências do
ritmo de trabalho (F=3,18, p<0,05) e mais participação na gestão do
desempenho profissional (F=4,51, p<0,001); os que possuíam ensino
médio incompleto perceberam-se menos apoiados na execução
das tarefas (F=6,57, p<0,001) e menos discriminados socialmente
(F=3,14, p<0,05); e os que possuíam ensino fundamental completo,
perceberam mais as definições das atividades (F=3,52, p<0,05). Esses
achados sugerem que o nível de instrução mais elevado favorece
uma percepção mais exigente das condições de trabalho no tocante
ao ambiente sociogerencial e ao planejamento dos processos e
características da atividade.
PALAVRAS-CHAVE: condições de trabalho; construção civil; ANOVA
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CC296 - PERCEPÇÃO DE ADOLESCENTES APRENDIZES SOBRE A
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CC297 - PERFIS DE BEM-ESTAR SUBJETIVO DOS ADVOGADOS DA
PARAÍBA

Sousa, H.; Frozzi, D.; Bardagi, M. P.;

Oliveira Filho, R.M.1; Souza, S.2; Borges, L.O.3; Mendonça, J. R. M.1;
Barbosa S. C.1;
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Dentre as possíveis formas de inserção de adolescentes no mundo
profissional, está o modelo previsto pela Lei de Aprendizagem, que
busca prepará-los para o desempenho de atividades profissionais e
promover uma formação global destes jovens. No entanto, são poucos
os estudos investigando as percepções dos próprios aprendizes sobre
esta experiência e suas repercussões nos diferentes âmbitos de vida.
Assim, este estudo objetivou conhecer como jovens participantes de
um programa de aprendizagem avaliam a inserção na vida profissional
através do primeiro emprego e quais mudanças e transformações
identificam em suas rotinas de vida, expectativas de futuro e escolha
profissional a partir desta experiência. Ainda, pretendeu avaliar os
aspectos mais positivos e também os mais difíceis das experiências
de trabalho e aprendizagem. Foi realizada uma entrevista de grupo
foco com quatro jovens aprendizes (dois meninos e duas meninas),
com idades entre 14 e 16 anos. Os participantes trabalham há pelo
menos 18 meses em atividades relacionadas às áreas administrativas
e/ou de atendimento e, como prevê o modelo de aprendizagem,
freqüentando as capacitações teóricas. A entrevista ocorreu nas
dependências do local de capacitação, com duração de 50 minutos
e foi gravada e posteriormente transcrita. Os adolescentes assinaram
um termo de consentimento esclarecido e foram autorizados por seus
responsáveis para participação no estudo. A entrevista foi submetida
à análise de conteúdo temática. Após leitura independente por
três juízes, foram estabelecidas as categorias para análise. Entre as
categorias, estão: busca pela experiência de trabalho, impacto do
trabalho na vida pessoal, relação do trabalho com projetos futuros,
papeis do orientador e educador e sugestões para o programa
de aprendizagem. Especificamente, como pontos positivos foram
apontados um aumento da maturidade e da organização pessoal, a
satisfação com o reconhecimento recebido (no trabalho e na família)
pelo papel que exerciam, a aquisição de conhecimentos e mudança
pessoal e o impacto do trabalho na escolha profissional. Aspectos
negativos como a falta de tempo, a negligência com a própria saúde e
a dificuldade com a troca constante de turmas e educadores também
foram relatados. Considera-se que identificar as percepções destes
aprendizes permitiu contribuir para uma melhor compreensão
do desenvolvimento pessoal e profissional dos mesmos, além de
fornecer um importante feedback às instituições promotoras da
aproximação jovem-emprego e também às empresas que os recebem
como funcionários. Sugere-se a realização de novos estudos, de maior
abrangência, para ampliar os aspectos aqui considerados.
PALAVRAS-CHAVE: adolescentes; aprendizes; trabalho

2

Na Psicologia Positiva, tem crescido consideravelmente o interesse
pelo estudo do Bem-Estar Subjetivo. Trata-se de um estado de
satisfação consigo mesmo e com o ambiente em sua volta e por ser
multideterminado, consideram-se duas tradições importantes na sua
conceitualização: hedonismo e eudaimonia. O primeiro compreende
uma tentativa de igualar o bem-estar ao prazer ou felicidade,
evidenciando a capacidade de usufruir da satisfação de todos os
desejos ou necessidades personalíssimas em busca de realização, e
a visão eudaimônica busca atender às necessidades mais profundas
e mais exigentes da natureza humana, produzindo então maior bemestar, podendo ainda ser compreendida como uma teoria da autorealização. O objetivo do estudo foi identificar como o bem-estar se
manifesta na amostra de advogados da Paraíba, utilizando-se de um
conjunto de seis fatores indicadores das dimensões: afetos positivos,
afetos negativos, depressão, ansiedade, vitalidade e satisfação com a
vida. Participaram da pesquisa 239 advogados, a área cível (36,8%) é a
de atuação principal da maior parte da amostra, seguida do direito do
trabalho (21,3%) e da advocacia pública (10%), houve predominância
do sexo masculino (72,4%), a idade variou entre 22 e 79 anos (M =
38,58; DP = 12,31). A maioria era de casados (58,2%) seguidos de
solteiros (31,0%). Predominou a religião católica (70,3%), o tempo de
serviço variou de 0,16 a 52 anos (M = 10,49; DP = 8,63). A maioria
(32,2%) encontra-se na faixa de 11 a 21 salários mínimos, seguidos
de uma grande porcentagem dos que ganham (31,0%) acima de 21
salários mínimos. 71,5% tinham apenas a graduação, seguidos dos
mestres/doutores e especialistas (28,4%), predominou o profissional
liberal (54,8%). Responderam à Escala de Afetos Positivos e Negativos;
à Escala de Vitalidade; ao Questionário de Saúde Geral - QSG-12; à
Escala de Satisfação com a Vida e a Informações sócio-demográficas.
Utilizou-se o Pacote Estatístico para as Ciências Sociais (SPSS). A
análise de cluster permitiu o agrupamento dos participantes em
cinco grupos: perfil de bem-estar deteriorado/emoção negativa;
perfil de bem-estar integrado; perfil de bem-estar satisfatório; perfil
de bem-estar/ ansiedade; perfil de bem-estar comprometido. Em
geral, os advogados se apresentaram com tendências ao bem-estar,
porém existem claras variações a este respeito. Dois grupos estiveram
com baixo nível de bem-estar e um com o conteúdo de ansiedade.
Questiona-se se os resultados estariam indicando ausência de bemestar e até que ponto não estariam os conflitos/dilemas da profissão
no constexto paraibano contribuindo para estas disparidades em
torno do bem-estar.
PALAVRAS-CHAVE: bem-estar subjetivo; advogados; profissão
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Por se tratar de um construto multifacetado, a definição do bemestar se centra em aspectos hedônicos e eudaimônicos, referindose a avaliação e a percepção que o indivíduo tem sobre sua própria
vida, possibilitando uma correspondência entre os estados afetivos,
o funcionamento psicológico e social. A partir desse referencial,
Diener, Lucas e Oishi consideram que a avaliação que o individuo faz
da própria vida, inclui reações emocionais e julgamentos cognitivos
aos eventos. O objetivo do estudo foi identificar como o bem-estar se
manifesta na amostra de músicos da Paraíba, por meio do conjunto
dos seis fatores indicadores das dimensões: afetos positivos, afetos
negativos, depressão, ansiedade, vitalidade e satisfação com a vida.
Participaram da pesquisa 148 músicos, com predominância do sexo
masculino (70,9%); as idades variaram de 18 a 77 anos (M = 35,92;
DP = 12,35); houve um equilíbrio na composição quanto ao estado
civil, sendo solteiros 46,6% e casados 45,9%; a religião católica se
constituiu predominante (54,1%). Quanto ao tempo de serviço, houve
uma considerável amplitude, variando de 0,5 a 50 anos (M = 15,25; DP
= 9,84), a maioria (75,0%) possui casa própria e 41,9% apresenta uma
renda de 1 a 5 salários mínimos. Encontrou-se que 26,4% têm curso
superior completo, seguidos de 20,9% que têm superior incompleto.
Responderam à Escala de Afetos Positivos e Negativos; à Escala de
Vitalidade; ao Questionário de Saúde Geral - QSG-12; à Escala de
Satisfação com a Vida e a Informações sócio-demográficas. Utilizou-se
o Pacote Estatístico para as Ciências Sociais (SPSS – Statistical Package
for the Social Sciences). A análise de cluster permitiu o agrupamento
dos participantes em cinco grupos: perfil de bem-estar satisfatório/
ansioso; perfil de bem-estar satisfatório; perfil de bem-estar
integrado; perfil de bem-estar/foco ansiedade; perfil de bem-estar
deteriorado. Em síntese, o bem-estar subjetivo dos músicos encontrase satisfatório, sendo vitalidade o indicador que mais se destacou
positivamente em todos os grupos. Percebeu-se também que, embora
depressão e ansiedade tenham tido os menores escores, a ansiedade
se mostrou evidente em alguns grupos. Observou-se que a elevação
em afetos negativos interfere negativamente na satisfação com a vida.
Questiona-se até que ponto essas diferenças de grupo podem estar
relacionadas aos dilemas cruciais da profissão no contexto paraibano,
como, projetos musicais versus desvalorização dos músicos da terra,
sucesso versus fim de carreira, desejo de fama versus crise cultural,
profissionalismo versus amadorismo etc.

Preocupados com a possível epidemia de Transtornos Mentais em
nossa sociedade, o objetivo desse estudo é realizar um levantamento
da produção científica sobre Saúde Mental e Trabalho no período
de 2001 a 2011, para identificar como o tema foi abordado nesse
período, contribuindo na identificação das principais estratégias
utilizadas na resolução dessa problemática (métodos). O estudo
é parte dos primeiros passos de uma tese de doutoramento. Sua
relevância se dá pelo acompanhamento atento da produção de
conhecimento científico acerca do importante tema, que impacta
na saúde da sociedade. Trata-se de uma revisão de literatura, que
utilizou a base de dados Scientific Electronic Library Online –SCIELO
na coleta de dados, a partir dos descritores: saúde mental e trabalho.
Dos 206 periódicos encontrados, 42 publicações foram consideradas
para o desenvolvimento do estudo, por atender aos critérios de
inclusão: literatura nacional; disponível online, o ano de publicação
de 2001 a 2011; abordar a influência do trabalho na constituição da
saúde mental. A análise e interpretação dos dados foram realizadas
de forma organizada e sintetizada por meio da elaboração de quadro
sinóptico que compreendeu os seguintes itens: método; desenho
metodológico; referencial teórico; sujeitos e objetivos do estudo. O
tema saúde mental e trabalho é complexo, o que explica a diversidade
de desenhos e referenciais teóricos encontrados, bem como suas
limitações. A lógica é de centralidade do trabalho na sociedade
contemporânea, no qual o trabalho e o não trabalho ou medo de
perdê-lo contribui para a emergência dos transtornos mentais, como
vimos em nossos resultados. Vemos no modelo que adota o conceito
de desgaste mental uma possibilidade de que as próximas produções
apresentem convergências e respostas mais efetivas ao que
tememos ser um efeito colateral da configuração da atual sociedade.
Afinal, considerar saúde mental no trabalho é abordá-la como um
fenômeno Psicossocial, com componentes subjetivos (identidade,
valores, significados, reconhecimento, sentimentos etc.) e objetivos
(condições de trabalho, assédio moral, violência e desemprego).
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho; saúde Mental; Psicossocial

PALAVRAS-CHAVE: Bem-Estar Subjetivo; Músicos; Profissão
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CC300 - PESCA PROFISSIONAL NO RIO SÃO FRANCISCO: ALGUMAS
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CC301 - PRAZER E SOFRIMENTO DE PSICÓLOGOS EM DIFERENTES
CONTEXTOS DE TRABALHO

Souza, C. D.;
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O conhecimento sobre o os domínios conquistados pelo homem e a
dimensão dos efeitos e aspectos originados pelo acúmulo, reprodução
e transmissão de tal sabedoria na vida social podem ser revelados
através da compreensão da ação e da atividade humanas. A ação do
homem de atribuir significados às próprias experiências e à interrelação delas com as atividades do cotidiano constitui um dos aspectos
diferenciais da humanidade. A ampliação do olhar no sentido de ver
a ação humana como instrumento ou motor das transformações
sociais e o senso-comum como conhecimento autêntico remetem à
importância de se levar em consideração o cotidiano e as concepções
de saúde associadas a ele. A atividade humana do trabalho da pesca
profissional no rio São Francisco, praticada de forma artesanal, é uma
das mais tradicionais, sendo que milhares de famílias ribeirinhas
dedicam-se a essa ocupação há mais de uma geração. As comunidades
interioranas de Minas Gerais carregam significações próprias sobre
saúde e doença. São visões de mundo carregadas de sentidos
sobre atividades e experiências humanas dirigidas para as diversas
manifestações construídas na e pela sociedade e que envolvem
uma gama de elementos culturais, historicamente localizados e
delimitados regionalmente. O presente estudo configura-se em uma
pesquisa que tem por objetivo a compreensão das representações
sociais sobre a atividade de trabalho, saúde e adoecimento de
pescadores profissionais de duas cidades ribeirinhas do rio São
Francisco, próximas a nascente, localizadas na região Centro-Oeste
de Minas Gerais. A metodologia adotada de abordagem qualitativa
e interpretativa das representações sociais enquanto construções
do senso comum, ideias, imagens, concepções e visão de mundo
que explicam a construção do conhecimento no cotidiano. A coleta
de dados se deu através de entrevistas semiestruturadas com os
pescadores em seu local de trabalho e em sua casa. Os resultados
da pesquisa estudados apontam que o processo de construção de
representações sociais do pescador profissional dá-se, principalmente,
por meio de suas relações com a pesca, como a preparação do
material de trabalho, a venda do pescado, o ensino aos mais jovens, o
respeito ao meio ambiente e às leis ambientais, o momento do lazer
e o encerramento da atividade. Essa pesquisa evidencia que, para a
saúde ser considerada um bem, direito social, elemento e exercício
da cidadania, o conhecimento e reconhecimento do espaço social
onde o sujeito está inserido, de acordo com regras sociais integrantes
e integradoras de uma comunidade também devem ser considerados.

Parece ser inegável que o trabalho impacta a vida das pessoas, quer
seja positivamente, originando prazer, ou negativamente denotando
sofrimento. Neste viés, identificar situações que evidenciam prazer
e sofrimento de Psicólogos nas atividades laborais se reveste de
significado, pois desvela possibilidades de intervenção quanto à
promoção de prazer e a prevenção de sofrimento no trabalho. O
estudo abordou o problema quali-quantitativamente e assumiu o
design de levantamento. Os dados foram coletados em instrumento
composto por 25 afirmativas que descrevem situações de trabalho.
Foram participantes 35 Psicólogos, cinco de cada uma das áreas:
clínica, escolar/educacional, docência, social/comunitária, da saúde,
organizacional e do trânsito. Ao final do estudo verificou-se, por
exemplo, que na área Clínica a situação que mais prediz prazer está
associada ao fato dos Psicólogos se sentirem à vontade em seus
locais de trabalho; e a situação que mais prediz sofrimento está
associada à autoexigência de não poder cometer qualquer tipo de
erro. Na área Organizacional, o maior escore de prazer está vinculado
às possibilidades de aprendizagens e a situação que prediz maior
sofrimento também está associada à exigência de não errar. Outras
relações puderam ser estabelecidas: nas áreas de atuação escolar,
organizacional, saúde e social/comunitária o fator aprendizado foi
identificado com o maior escore associado a prazer no trabalho. Nas
áreas clínica, docência, escolar e organizacional os psicólogos avaliaram
o cansaço como um dos maiores indicadores de sofrimento. Em outras
quatro áreas - docência, organizacional, saúde e trânsito - a pressão
no trabalho foi identificada como indicadora de sofrimento. De modo
geral, constatou-se que na maioria das áreas as situações associadas
a prazer são (a) possibilidade de contato com muitas pessoas; (b) ver
os resultados do seu trabalho; (c) ter reconhecimento; (d) gostar do
que faz; (e) crescer pessoal e profissionalmente; (f) identificar-se com
a área de atuação; (g) contribuir/auxíliar pessoas; (h) aprender com
o trabalho. De outro modo, os Psicólogos avaliaram que as situações
que lhes causam sofrimento estão associadas (a) ao excesso de
trabalho e de demanda; (b) ao desrespeito ou desconsideração pelo
trabalho que realizam; (c) aos desgastes mentais; (d) a frustração por
não conseguir resolver certos problemas; (e) a falta de autonomia;
(f) a pressão e, por fim, (g) quando o papel do psicólogo não é
compreendido no ambiente laboral. Ainda que tais resultados não
possam ser generalizados, revelam algumas especificidades a respeito
do contexto de trabalho de Psicólogos que atuam em diferentes áreas.

PALAVRAS-CHAVE: Pescador; Saúde; Representação Social

PALAVRAS-CHAVE: Prazer e Sofrimento no Trabalho; Trabalho de
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CC303 - PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE E SUAS
IMPLICAÇÕES SUBJETIVAS
Souza, R. M. B; Amaral, A. L. V.;
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Este estudo investiga as vivências de prazer e sofrimento no trabalho
de profissionais de uma fundação pública. Especificamente, busca-se
caracterizar o contexto de trabalho nas dimensões da organização
do trabalho, condições e relações socioprofissionais; descrever
as vivências de prazer e sofrimento e investigar os mecanismos
utilizados pelos trabalhadores para mediar o sofrimento. Tem-se
como aporte teórico e metodológico a psicodinâmica do trabalho,
com contribuições da psicanálise e da sociologia. A psicodinâmica
do trabalho investiga a saúde no trabalho e analisa o sofrimento
e as estratégias de mediação utilizadas pelos trabalhadores para
ressignificar e superar o sofrimento, com vistas à transformação
do contexto de trabalho em um lugar de prazer. Foram realizadas
duas entrevistas semiestruturadas coletivas com dois diferentes
grupos, que foram analisadas por meio da Análise de Núcleo de
Sentido (ANS). Os resultados apontam uma gravidade no contexto
de trabalho, denotando aspectos pertinentes aos princípios do
taylorismo associados às vivências de sofrimento. A organização do
trabalho, em especial a rigidez dos processos, o excesso de burocracia
e o conteúdo da tarefa, causa mais sofrimento para os trabalhadores
pesquisados do que as relações socioprofissionais, que, por sua vez,
precedem em importância as condições de trabalho propriamente
ditas. As relações mostraram-se bastante desgastadas perante a
hierarquia. As condições de trabalho revelaram-se precárias no que
tange ao desenho dos postos de trabalho. Com relação às vivências
de prazer no trabalho, constataram-se poucos indicadores deste
fator, a saber, a remuneração e a estabilidade do emprego público.
A precarização do trabalho parece contribuir para a destruição das
relações nas organizações públicas e isso pode trazer consequências
indesejáveis à qualidade dos serviços prestados à sociedade. Sendo
assim, as instituições, especialmente as públicas, precisam repensar a
organização do trabalho, o exercício do poder, a ética e, principalmente,
a forma de lidar com os sofrimentos e suas consequências para
o sujeito e a coletividade. Faz-se urgente a viabilização de espaços
de escuta e intervenção nas organizações de forma que se possa
constituir coletivos de trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho; Prazer-sofrimento; Organização Pública

Universidade Estadual de Londrina (UEL);
As modificações no contexto social das últimas décadas alteraram
significativamente o perfil do professor e as exigências pessoais e do
meio em relação à eficácia de sua atividade, tudo isso é marcado por
uma generalizada precarização do trabalho e da saúde dos professores.
Os principais aspectos da precarização do trabalho docente são: (a) o
crescimento da força de trabalho docente ocorrido, principalmente no
setor privado e em novas universidades estaduais, em que as condições
de trabalho e de contrato existentes geralmente são precárias; (b) a
mercantilização das atividades de ensino, pesquisa e extensão nas IES
públicas; e (c) a adoção de critérios exclusivamente quantitativos para
a avaliação da produção (BOSI, 2007, p. 1503),.Com base nisso, esse
artigo objetiva fazer uma reflexão sobre a precarização do trabalho
docente de nível superior público e suas implicações subjetivas. Tratase de um relato parcial de um projeto de pesquisa que vem sendo
desenvolvido junto à Universidade Estadual de Londrina (UEL). É uma
pesquisa qualitativa, cujos dados estão sendo coletados por meio de
dois instrumentos: um inventário para mapeamento das dimensões
e grau de precarização do trabalho e um roteiro de entrevista semiestruturada, com posterior categorização e análise dos dados. Na
revisão teórica realizada até o momento revelou que, Os resultados
parciais da pesquisa demonstram que o trabalho dos docentes na
UEL apresenta diferentes graus e dimensões de precarização, em
decorrência das condições de trabalho, ritmo e carga elevados de
atividades, falta de reconhecimento por parte do Governo, em
muitos casos falta de perspectiva futura e adoecimento, etc. No caso
dos professores colaboradores, verifica-se um agravamento dessa
situação, pois o fato de terem contratos de trabalho temporários,
a precarização do trabalho ainda ocorre na dimensão temporal e
contratual, levando esses professores a se submeterem ao alto grau
de exigências dos colegas de trabalho e maior sobrecarga (a esses
professores resta fazer o que os concursados não querem fazer),
e, frequentemente outras jornadas de trabalho em universidades
privadas e salários inferiores aos professores de carreira. Em qualquer
um dos casos, verifica-se que os professores tornam-se reféns dos
critérios de produtividade que, ao instituírem novos valores no espaço
universitário, ressocializam todas as atividades componentes do
trabalho. Por fim, verificou-se que há uma fragmentação dos projetos
pessoais, as relações familiares e sociais são afetadas, intensificação
da carga de trabalho e dos riscos crescentes e adoecimento, impõe
uma nova organização espaço-temporal do trabalho e levam a uma
precarização da saúde dos trabalhadores.
PALAVRAS-CHAVE: trabalho docente, precarização, implicações
subjetivas
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O uso do tabaco é responsável por um impacto econômico substancial
no mundo por conta da sua relação com a diminuição de mão de obra
e gastos com a saúde. Embora sejam encontrados estudos sobre
a prevalência do uso de tabaco no Brasil, eles são raros quando se
trata de entender as questões de gênero, tabaco e correlações com o
trabalho. O objetivo deste estudo foi de avaliar a prevalência do uso
das diversas formas de tabaco e o perfil demográfico das mulheres
fumantes em uma universidade privada do Paraná. O protocolo
de pesquisa deste estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética da
University of Alabama at Birmingham e da Pontifícia Universidade
Católica do Paraná. A coleta de dados foi realizada por meio de um
instrumento contendo um questionário semi-estruturado com 37
questões, o Teste de Fagerstrom e uma Escala de Razões para não
Fumar. A amostra foi composta por 288 mulheres, representando 72%
do total de trabalhadoras que foi considerado para o estudo. Os dados
foram organizados descritivamente com base nos números absolutos,
índices percentuais e médias. Nesta amostra, 81% das mulheres
nunca fumou, o que é superior aos achados da Pesquisa Especial de
Tabagismo (PETab; 71,7%). Do total da amostra, 9%, declara que é
fumante, o que se caracteriza como abaixo do que foi encontrado em
mulheres no Sul do Brasil (15,9%) e no Paraná (13,4%). Ao considerar
somente as fumantes, a média de idade foi de 32 anos; a maioria
(54%) era solteira, 35% completou o ensino médio, 23% completou
o ensino superior e 27% declarou ter ensino superior incompleto. O
tempo de trabalho na universidade foi de zero a dois anos para 58% da
amostra. A maioria convive com alguém que fuma (84,6%), sendo que
68% identificam que tais pessoas são colegas de trabalho. A média de
idade declarada do início do hábito tabágico foi entre 16 e 20 anos.
Durante o expediente, 42% alega que fuma menos de cinco cigarros
e 38% declara que não fuma. Ao tentar correlacionar o uso do cigarro
com as atividades desenvolvidas no trabalho, foi observado que 92%
não identificam tais correlações. De acordo com a percepção de 85%
das fumantes, o hábito de fumar não causa prejuízos na execução
das atividades profissionais e 96% delas alega que não encontra
dificuldades em conciliar o ato de fumar com o trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Tabagismo; Saúde; Mulher e tabaco

O ser humano caminha à procura da qualidade de vida, buscando
tudo o que possa proporcionar maior bem estar e o equilíbrio físico,
psíquico e social. É perceptível o número de profissionais de diversos
segmentos que tem se dedicado à arte de descobrir novas formas
e maneiras de obter essa aspiração. Neste contexto, a qualidade
de vida está sendo inserida no meio organizacional das empresas,
local onde as pessoas dedicam grande parcela do seu tempo.
Diante deste contexto, esta pesquisa objetivou compreender as
condições laborais referentes à Qualidade de Vida no Trabalho dos
colaboradores de um Centro de Apoio Psicossocial (CAPS) na cidade
de Campina Grande-PB. Consistiu em um estudo do tipo transversal,
com abordagem qualitativa, a partir da qual os dados coletados, por
meio de entrevistas semi-estruturadas, foram estudados através
da análise de conteúdo tipo categorial temática, segundo Bardin
(1977). A amostra foi constituída por 35 colaboradores, com idade
entre 24 e 59 anos, dentre eles, profissionais da área de serviço
social, psicologia, pedagogia, educação física, enfermagem, terapia
ocupacional, além do setor de vigilância, serviços gerais, recepção
e administração. Desse modo, os resultados quanto à Qualidade de
Vida no Trabalho dos colaboradores participantes puderam mostrar a
insatisfação dos profissionais quanto à estrutura física, ao considerála inadequada. Apontaram também problemas de comunicação na
equipe profissional, além da falta de motivação, indicaram a existência
de uma pressão hierárquica atrelada à falta de intersetoriedade.
As queixas também estavam relacionadas ao salário, bem como a
necessidade da contratação de um psiquiatra, que no momento, a
Instituição não dispunha, o que, possivelmente, pode gerar ansiedade
e dificuldades nos atendimentos da equipe multidisciplinar ao
paciente de saúde mental. Os colaboradores indicaram a escassez
de material de trabalho e apontaram a necessidade de um maior
investimento intelectual. No entanto, as condições psicossociais do
trabalho sugeriram que as relações interpessoais funcionaram como
atenuantes desses fatores supracitados. Uma vez que, mais da metade
dos colaboradores (55%) considera gratificante e satisfatório o seu
trabalho no CAPS, o que pode indicar que o trabalho do cuidador
traz realização pessoal. A pesquisa possibilitou compreender que a
insatisfação, a preocupação e as pressões do cotidiano acabam por
interferir no desenvolvimento saudável tanto psíquico quanto físico.
Porém, o trabalho em si, nas suas devidas proporções, deve ser
entendido como fator indispensável para o equilíbrio humano e o seu
desenvolvimento saudável. Devido às particularidades encontradas
sugerimos a exploração desta questão em pesquisas futuras.
PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de vida no trabalho; colaboradores;
CAPS
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O ser humano caminha à procura da qualidade de vida, buscando
tudo o que possa proporcionar maior bem estar e o equilíbrio físico,
psíquico e social. É perceptível o número de profissionais de diversos
segmentos que tem se dedicado à arte de descobrir novas formas
e maneiras de obter essa aspiração. Neste contexto, a qualidade
de vida está sendo inserida no meio organizacional das empresas,
local onde as pessoas dedicam grande parcela do seu tempo.
Diante deste contexto, esta pesquisa objetivou compreender as
condições laborais referentes à Qualidade de Vida no Trabalho dos
colaboradores de um Centro de Apoio Psicossocial (CAPS) na cidade
de Campina Grande-PB. Consistiu em um estudo do tipo transversal,
com abordagem qualitativa, a partir da qual os dados coletados, por
meio de entrevistas semi-estruturadas, foram estudados através
da análise de conteúdo tipo categorial temática, segundo Bardin
(1977). A amostra foi constituída por 35 colaboradores, com idade
entre 24 e 59 anos, dentre eles, profissionais da área de serviço
social, psicologia, pedagogia, educação física, enfermagem, terapia
ocupacional, além do setor de vigilância, serviços gerais, recepção
e administração. Desse modo, os resultados quanto à Qualidade de
Vida no Trabalho dos colaboradores participantes puderam mostrar a
insatisfação dos profissionais quanto à estrutura física, ao considerála inadequada. Apontaram também problemas de comunicação na
equipe profissional, além da falta de motivação, indicaram a existência
de uma pressão hierárquica atrelada à falta de intersetoriedade.
As queixas também estavam relacionadas ao salário, bem como a
necessidade da contratação de um psiquiatra, que no momento, a
Instituição não dispunha, o que, possivelmente, pode gerar ansiedade
e dificuldades nos atendimentos da equipe multidisciplinar ao
paciente de saúde mental. Os colaboradores indicaram a escassez
de material de trabalho e apontaram a necessidade de um maior
investimento intelectual. No entanto, as condições psicossociais do
trabalho sugeriram que as relações interpessoais funcionaram como
atenuantes desses fatores supracitados. Uma vez que, mais da metade
dos colaboradores (55%) considera gratificante e satisfatório o seu
trabalho no CAPS, o que pode indicar que o trabalho do cuidador
traz realização pessoal. A pesquisa possibilitou compreender que a
insatisfação, a preocupação e as pressões do cotidiano acabam por
interferir no desenvolvimento saudável tanto psíquico quanto físico.
Porém, o trabalho em si, nas suas devidas proporções, deve ser
entendido como fator indispensável para o equilíbrio humano e o seu
desenvolvimento saudável. Devido às particularidades encontradas
sugerimos a exploração desta questão em pesquisas futuras.

O ingresso na universidade representa um período de novos desafios
sociais e acadêmicos. A forma que estudantes lidam com esta fase
relacionaria-se à saúde e desempenho acadêmico dos mesmos,
contribuindo para dificuldades de aprendizado e evasão. Hipotetiza-se
que o trabalho poderia relacionar-se à percepção de Qualidade de Vida
(QV) nesta etapa do desenvolvimento, à medida que proporcionaria
suporte social e financeiro, mas também influenciaria na sobrecarga
de tarefas e diminuição de tempo e energia para os estudos. Esta
pesquisa visou à comparação da QV entre 18 estudantes trabalhadores
e não trabalhadores que cursavam o quinto ano de um curso de
Psicologia, a partir avaliações individuais empregando o WHOQOLBref. Esses estudantes acumulavam estágios, desenvolvimento de
monografia e, eventualmente, disciplinas teóricas. Os resultados
foram submetidos a análises descritivas. Observou-se que os escores
obtidos apontavam percepção de boa QV nos dois grupos no Domínio
I do questionário, refletindo energia e condições para desempenhar o
trabalho. No Domínio II, que abordava recursos como espiritualidade,
memória e concentração, trabalhadores apontaram avaliações
medianas comparados aos não trabalhadores, que avaliaram este
domínio mais positivamente. No Domínio III, trabalhadores e não
trabalhadores mostraram-se medianamente satisfeitos com suas
relações sociais, atividade sexual e suporte social. No Domínio
IV, que refletia segurança física e proteção, recursos materiais e
financeiros, lazer e autodesenvolvimento, observou-se que entre
não trabalhadores, a avaliação foi equitativamente distribuída entre
os níveis de pontuação, ao passo que entre os trabalhadores as
pontuações concentraram-se nas avaliações negativas ou médias.
Durante a aplicação dos questionários, houve comentários informais
de queixas e insatisfações com a QV em ambos os grupos. Sugerese que a sobrecarga de atividades, as dificuldades com memória e
concentração, e o pouco tempo para lazer e relações sociais poderiam
contribuir com a percepção negativa de QV entre estudantes
trabalhadores, pois o cansaço e as dificuldades com estudos poderiam
aumentar suas insatisfações. Contudo, os sentimentos relacionados à
QV dependem da percepção do indivíduo. Assim, mesmo em situações
de sobrecarga e extremo cansaço, algumas pessoas poderiam
perceber sua QV como positiva, já que sua percepção estaria mediada
pelos recursos práticos e emocionais que o indivíduo possui para
enfrentar suas demandas. Infere-se que, além do trabalho, outras
variáveis poderiam atuar mediando a percepção de QV. Considera-se
a necessidade de se refletir a importância da QV no campo acadêmico,
levando em conta que o enfrentamento de novas tarefas sociais e
acadêmicas poderia contribuir para a experimentação e aumento de
situações estressantes.

1
2

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de vida no trabalho; colaboradores;
CAPS
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Os contextos organizacionais vêm sofrendo constantes mudanças,
especialmente após a chamada reestruturação produtiva, marco
da formação de uma nova configuração econômica, social e política
que contrapôs-se ao modelo taylorista/fordista vigente, e trouxe
como uma das principais consequências a intensificação do trabalho.
Estudos em Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) despontaram de
forma mais intensa a partir de então com a perspectiva de mitigar
os efeitos negativos dessas mudanças sobre os trabalhadores. As
agências reguladoras, órgãos públicos idealizados e estruturados
a partir da década de 1990 em um cenário de reformas no Estado
Brasileiro, não fogem a esse panorama. A pesquisa teve como objetivo
geral caracterizar a concepção coletiva de QVT dos trabalhadores
de uma agência reguladora brasileira e como objetivos específicos
caracterizar o contexto de trabalho da agência e identificar o
conceito de QVT no âmbito do órgão. Participaram da pesquisa
1.774 pessoas, correspondendo a 57,46% do total de trabalhadores.
Estes responderam a pergunta aberta “Na minha opinião, Qualidade
de Vida no Trabalho é...”. A pesquisa foi realizada pela internet
no período de 25/07 a 12/08/2011. Os resultados foram tratados
por meio do software Alceste, versão 4,7. A agência é um órgão
regulamentador de serviço público específico que foi delegado às
empresas privadas. Trata-se de uma organização administrativamente
independente, financeiramente autônoma, com representações em
todas as capitais e não subordinada hierarquicamente a nenhum
órgão de governo. Quanto ao conceito de QVT, o Alceste identificou
seis núcleos temáticos estruturadores do discurso dos respondentes:
Desenvolvimento Gerencial e Oportunidades Iguais de Capacitação
(28,55%); Ambiente Saudável e Satisfação com o Trabalho (21,43%);
Equilíbrio Entre Saúde, Produtividade e Vida Social (17,47%); Trabalho
Como Fonte de Prazer (14,52%); Cooperação entre Colegas e Espaço de
Fala (10,57%); Condições de Trabalho Adequadas (7,46%). O resultado
apresentado indica uma visão abrangente e rica dos trabalhadores da
agência quanto à percepção de QVT. Evidencia-se que não faz parte
do discurso dos trabalhadores a percepção de QVT como práticas
de cunho assistencialista, do tipo “ofurô corporativo”, reforçando
o papel da abordagem de QVT de viés preventivo. A abordagem
de viés preventivo é contra-hegemônica e contraria a perspectiva
assistencialista que predomina nas práticas organizacionais. Ao
identificar o conceito de QVT dos trabalhadores da agência, é possível
desenvolver política e programa de QVT calcados na ótica de quem
efetivamente é responsável pelo trabalho, buscando assim conciliar
bem-estar com eficiência e eficácia nas organizações, além de resgatar
o sentido humano do trabalho.

UNISINOS;
O fenômeno da evasão escolar universitária tem sido tema de
vários estudos e chamado a atenção de gestores de Instituições de
Ensino Superior (IES) devido às consequências de ordem econômica,
pessoal e emocional que afetam os estudantes, e ao desperdício de
recursos investidos das próprias IES. O objetivo deste trabalho é o de
explorar as razões e motivações que levam o estudante universitário
a abandonar o curso escolhido inicialmente e buscar outras opções
de trajetória profissional, bem como compreender o fenômeno da
evasão universitária do ponto de vista das expectativas e processos
de escolha do sujeito/aluno evadido. Buscou-se esta compreensão
através de um estudo qualitativo, de caráter exploratório, do
qual participaram oito estudantes universitários que solicitaram
transferência interna de curso, entre 2009 e 2010, em uma
universidade privada da região sul. A partir da realização de entrevistas
semi-estruturadas, posteriormente transcritas e categorizadas, e com
base nos resultados da pesquisa, percebeu-se que a evasão de curso é
uma consequência com múltiplas causas, de ordem pessoal (mudança
de objetivos profissionais, não identificação com o curso escolhido,
falta de adaptação ao meio acadêmico, entre outros), socioculturais
e econômicas (realidade do mercado de trabalho, expectativas e
projetos familiares, questões financeiras) e institucionais (questões
didático-pedagógicas; estrutura curricular; normas institucionais).
Observou-se, contudo que, embora a evasão possa ter suscitado
sentimentos de frustração, insegurança e decepção, a maioria dos
sujeitos avaliou positivamente esta experiência, na medida em que a
compreenderam como uma aprendizagem e como uma oportunidade
de reavaliar seu projeto profissional a partir da apropriação de sua
própria história. Espera-se, através deste estudo, contribuir de
alguma forma para a melhoria das relações entre aluno e instituição
no sentido de compreender o aluno como um sujeito singular, único
em seu processo de escolha, possibilitando a criação de espaços de
acolhimento e orientação na tomada de decisões que envolvam seu
futuro profissional e a melhoria da qualidade no processo de ensinoaprendizagem.
PALAVRAS-CHAVE: evasão universitária; orientação profissional; reescolha profissional

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de Vida no Trabalho; Bem-Estar no
Trabalho; Agência Reguladora
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Interação e interdisciplinaridade são características da Psicologia
do Trabalho, que congrega valores e saberes com a Psicologia, com
a Ergonomia, dentre outras ciências, na busca por compreender de
forma mais ampla o homem que trabalha e o trabalho do homem.
Dessa forma, o comportamento organizacional assume um ponto de
vista que considera todas as variáveis das pessoas nas organizações,
num esforço para oferecer uma visão holística a respeito do assunto
concernente às pessoas (Chalant, 2001). Compartilhando desse
pressuposto é que o estudo foi desenvolvido, com o objetivo central
de investigar a formação, atuação e práticas junto a psicólogos
organizacional, bem como possíveis relações familiares no âmbito
do trabalho. A pesquisa envolveu uma amostra de dois profissionais:
entrevistada 1, atuante de forma autônoma, sem quaisquer
vínculo empregatício direto, e a entrevistada 2, profissional de uma
instituição privada de ensino na cidade de Campina Grande - PB. Para
a realização da pesquisa, utilizou-se uma entrevista semi-estruturada
abarcando questões relacionadas à formação e atuação profissional,
concomitantemente às possíveis relações familiares e implicações no
âmbito laboral. As respostas foram categorizadas mediante a técnica
de análise de conteúdo (temática), proposta por Bardin (1977). Os
resultados obtidos foram distribuídos nas categorias temáticas:
1) Escolha pela área: interesse pelo estudo do comportamento
humano e relações com atividade laboral; 2) Aperfeiçoamento:
atrelado às demandas de mercado, das organizações por profissionais
multi-capacitados seja na vida dentro de organizações seja na
vida acadêmica; 3) Experiência profissional: consultoria, avaliação
psicológica, avaliação de desempenho, recrutamento, qualidade
de vida no trabalho; 4) Relação entre a psicologia organizacional e
a instituição familiar: indiretamente e por se considerar o ambiente
de trabalho como segunda família; 5) Relação percebida na tríade
indivíduo – família – trabalho: preocupação com olhar atento para
refletir sobre o que envolve além dos trabalhadores em si mesmos.
Pode-se observar que as atividades do psicólogo organizacional
requerem, cada vez mais, uma visão do conjunto da organização
e do ambiente, exigindo interprofissionalidade e visão pluralista.
Como defende Dejours a organização do trabalho se encontra
sobredeterminada pelas relações sociais de trabalho. Em decorrência,
os fenômenos intrapsíquicos, os intrasubjetivos e as configurações
assumidas no nível “micro” pelos coletivos de trabalho devem ser
pesquisados através de uma abordagem qualitativa, que também
considere o contexto macrossocial, de forma a articular os registros
do singular e do coletivo, e com isso, as articulações entre trabalho e
contextos familiares.

No contexto hospitalar, estudos têm apontado que conflitos nas
relações de trabalho têm favorecido o adoecimento dos trabalhadores
da saúde. Para a concretização de qualquer tarefa é necessário que as
pessoas relacionem-se entre si, a forma como ocorrem estas trocas e o
reconhecimento do outro estão diretamente ligadas ao adoecimento,
fator que merece receber maior atenção dos pesquisadores da área
de saúde mental e trabalho. Em uma busca nas principais bases de
dados, observou-se a escassez de estudos específicos sobre a relação
profissional e paciente e influências na saúde mental do trabalhador.
Diante disso, foi desenvolvido um estudo qualitativo que buscou
caracterizar fatores que produzem prazer e sofrimento relacionados
às relações entre cuidadores e pacientes e as suas repercussões na
saúde mental de trabalhadores da saúde no contexto hospitalar.
Foram entrevistados individualmente 19 trabalhadores da área de
enfermagem de um hospital privado de Porto Alegre (RS). O roteiro,
semiestruturado, abordou questões sobre relações entre cuidador
e paciente, vivências de prazer e sofrimento produzidas por estas
e suas influências na saúde mental. Foram observados todos os
procedimentos éticos, sendo que o projeto foi aprovado por dois
Comitês de Ética em Pesquisa (Hospital e Universidade). Os resultados
sugerem que acompanhar a melhora do paciente, o reconhecimento
de gratidão e o reconhecimento técnico são fatores de prazer no
trabalho do cuidador. Por outro lado, o não reconhecimento do
profissional de enfermagem, as reclamações de pacientes queixosos
e exigentes, a sobrecarga por fazer mais do que o trabalho prescrito, a
eminência da morte e a perda de pacientes são fatores que produzem
sofrimento neste contexto. A empatia foi apontada como um aspecto
que pode gerar tanto prazer (retorno afetivo) como sofrimento
(perda do paciente). Foram mencionados pelos participantes alguns
sintomas físicos e mentais decorrentes dessa relação, tais como:
irritação, estresse, cefaleia, gastrite e dor da perda, bem como
satisfação, sentimento de realização e reconhecimento. Destacase que o trabalhador necessita receber a gratidão de seus clientes,
como alguém que tenha utilidade técnica e social. A importância
da relação humana no cuidado de enfermagem junto ao paciente
foi mencionada em estudos anteriores, os quais chamam a atenção
para a necessidade destes profissionais estarem atentos para a
dimensão humana do cuidado, que se mostra essencial para auxiliar
na terapêutica do paciente. Sugere-se a necessidade de mais estudos
que abordem a temática em tela, bem como a necessidade de espaços
de escuta e acolhimento destes profissionais.
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Wilhelm, F. Ax; Santos, S. A.;

CC313 - SAÚDE MENTAL DE DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR: ENTRE
O SABER E O ADOECER
Elias, M. A.1; Navarro, V. 2;
Faculdade Pitagoras/Uberlandia;
USP/Ribeirão Preto;

1

UNIDAVI;

2

Ocorrências de violência sexual são complexas e sensibilizam
os profissionais que lidam cotidianamente com esse fenômeno.
Profissionais que atuam com vítimas de violência sexual muitas vezes
lidam com diferentes sentimentos, tais como: angústia, impotência,
receio, paralisação, revolta, desconfiança, raiva, indignação, tristeza,
sensação de não resolutividade, reavaliação de preconceitos, dentre
outros. Os objetivos do estudo foram: identificar situações estressantes
no cotidiano profissional e investigar estratégias de enfrentamento
(coping) utilizadas por estes profissionais. As estratégias de
enfrentamento podem ser definidas como constantes esforços
cognitivos e comportamentais no manejo de demandas especificas,
externas e/ou internas, ao exigir ou exceder os recursos pessoais.
Participaram oito profissionais que atuavam em dois conselhos
tutelares e três profissionais que atuavam no Projeto Sentinela. Foi
utilizado um roteiro de entrevista com perguntas semi-estruturadas.
Os resultados do estudo revelaram diferentes condições estressantes
vivenciadas diariamente pelos profissionais (não resolução da situação
de imediato, alta demanda de trabalho, omissão de parentes das
vítimas, envolvimento emocional, entre outros). Estas possibilitaram
a utilização de diferentes estratégias como estratégias focalizadas no
problema por exemplos buscar alternativas na resolução da situação,
encarar a situação com calma, encarar como um desafio. E ainda,
estratégias focalizadas na emoção como exemplos conversar com
colegas conselheiros para obter auxílio, realizar leituras, sair com a
família, viajar, escutar música, dançar, praticar esportes, rezar, acessar
a internet, tomar água ou café para aliviar o estresse, dentre outros.
Dentre os resultados, são destacados aspectos referentes a: possuir
pouco embasamento teórico sobre o fenômeno da violência sexual,
ausência de formação adequada para lidar com o fenômeno e falta
de preparação para intervir profissionalmente e para lidar com os
sentimentos envolvidos no processo. Torna-se relevante capacitar
continuamente os profissionais para o cuidado com as vítimas e suas
famílias, bem como, receber apoio social efetivo para uma atuação
desenvolvida de forma ética e com a utilização de estratégias que
reduzam o impacto das situações estressantes do cotidiano de
trabalho.

A relação do sujeito humano com o trabalho na sociedade
contemporânea não se dá sem sofrimento. O processo de significação
deste sofrimento configura-se como dimensão essencial no
entendimento das relações entre saúde e atividade ocupacional,
revelando a importância da escuta dos trabalhadores, como estratégia
para se compreender os múltiplos sentidos atribuídos às relações de
trabalho. A organização do trabalho é potencialmente patogênica,
mas os empregados evitam o estresse e o mal estar psíquico, por
meio da construção de defesas individuais ou coletivas e desta forma
preservam algum prazer na tarefa. Partindo do suposto de que as
formas de organização do trabalho afetam direta e indiretamente a
toda sociedade e, especialmente o trabalhador em todas as esferas
da produção, esta proposta de pesquisa tem por objeto de estudo
o trabalho de docentes de Instituições de Ensino Superior Privado.
Pretende-se verificar a existência de relação (ões) entre os problemas
de saúde relatados, especialmente aos relacionados à saúde mental
por aqueles docentes e suas condições de trabalho, bem como
as estratégicas utilizadas por eles para enfrentar esta situação. A
pesquisa proposta é de cunho qualitativo. Como procedimentos,
foram realizadas dez entrevistas semi-estruturadas com professores
atuantes neste setor, escolhidos aleatoriamente. A análise dos dados
está sendo realizada por meio da reconstituição do processo de
trabalho, buscando descrever como se dá a relação dos docentes
com o mesmo, identificando as semelhanças e/ou discrepâncias nos
discursos, desvendando assim as estratégias utilizadas para enfrentar
o cotidiano do trabalho. Enquanto resultados parciais, pode se
afirmar que a saúde mental no trabalho se manifesta na resistência
às condições precárias de trabalho, adaptação ativa à docência por
meio de estratégias defensivas, preservação de idealismo professoral,
relatos de prazer em lecionar e propiciar o aprendizado do aluno. Por
outro lado, o mal estar se apresenta em relatos de estresse, apatia,
desânimo, uso de psicotrópicos, pressão hierárquica insuportável.
Como conclusão, os resultados parecem indicar que os fatores
psicossociais e a precarização do ensino superior são fundamentais
na análise do processo saúde doença, visto a condição multifacetada
da relação saúde doença mental. É papel da psicologia examinar as
conexões entre o processo saúde doença mental, possibilitando
mais que o aumento da produtividade mas também a proteção ao
trabalhador
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CC315 - SIGNIFICADO DO TRABALHO PARA GARIS DE ARACAJU/
SERGIPE - FATORES DESCRITIVOS

Nogueira Neto, JM; Gondim, Ms;

Nunes, F.O.; Araújo, M. R. M.;

DEVRY/FANOR;

Universidade Federal de Sergipe;

Sabe-se que o número de idosos aumenta cada vez mais e com
isso surgem novas demandas e novos perfis de trabalhadores e de
empresas. A partir da entrevista com resgate autobiográfico realizada
com uma funcionária de uma empresa que fabrica doces e salgados,
situada em Fortaleza - Ce, propõe-se uma investigação sobre o sentido
do trabalho na velhice, onde compreendemos o trabalho em um
contexto amplo, como uma atividade que transforma, é constituinte
e desencadeante de vários processos da natureza do indivíduo. No
nosso país estudos sobre a terceira idade e sua relação com o trabalho
ainda é muito iniciante e com pouco investimento. É sabido que
existe uma gama de perspectivas de estudos que apontam o trabalho
como principal fonte de sentido na vida das pessoas. Sabe-se que o
trabalho é elemento de relevante importância em face a construção
de identidade, de saúde, realização pessoal e da representação sóciocultural. As reflexões propostas para tal abordagem estão relacionada
s ao sentido do trabalho, a dialética humana entre a necessidade e a
liberdade, a alienação e a felicidade normativa, propondo um olhar
para a sociedade humana como um todo como também para a vida
de cada indivíduo. O objetivo é analisar as falas de uma funcionária
que daremos o pseudônimo de Ana para uma melhor compreensão e
interpretação dos dados coletados e, assim, poder fazer correlações
com as demais instituições da sociedade e, produzir reflexões a cerca
de qual é o “sentido do trabalho e a sua importância na construção
de uma identidade”. Para isso se pretendeu alinhar teoricamente os
conceitos de trabalho, identidade, vínculos e fatores constituintes
do indivíduo e estruturas sociais promovendo problematizações a
fim de encontrar entendimento, respostas e produção de materiais
significativos para o desenvolvimento do individuo e da sociedade de
forma geral. O que se apresenta é a relação do sentido do trabalho
com o modo como se subjetiva a vivência laboral em uma organização
do trabalho experienciada por Ana e, assim, poder fazer correlações
com as demais instituições da sociedade e a construção de sua
identidade.

O significado do trabalho é um constructo estudado desde a década
de 1980 por diversas áreas do conhecimento como a Psicologia,
Enfermagem, Administração, Economia, devido à grande influência
que exerce e sofre, concomitantemente, na vida dos indivíduos, nas
organizações e na sociedade e cultura em geral. Além desta amplitude
e dinamismo conceitual, pesquisadores o compreendem como um
constructo multifacetado, com múltiplas e às vezes contraditórias
facetas: pode ser significado como ‘desgastante’ e ‘fonte de realização
pessoal’ ao mesmo tempo. Essas facetas ou fatores podem ser
classificados como valorativos (significação do trabalho a partir da
percepção de como o mesmo deveria ser) e descritivos (de como
realmente é). Esta pesquisa, de recorte transversal, teve como
objetivo a identificação do significado do trabalho para 150 agentes de
limpeza urbana (garis) de uma empresa terceirizada da Prefeitura de
Aracaju/Sergipe, a partir do levantamento dos fatores descritivos do
significado do trabalho. Para a coleta de dados foi utilizado o Inventário
do Significado do Trabalho, instrumento já validado no Brasil. Os
dados foram submetidos à Análise dos Componentes Principais com
rotação Varimax, carga 0,42 para retenção do item. Como resultados
foram obtidos 5 fatores descritivos: FD1- Responsabilidade (α=0,92,
M=4,38), que descreve o trabalho a partir do caráter de cumprimento
das atividades, possibilitando a sobrevivência e o sentimento de
dignidade e realização em relação a si, a sua família e à sociedade
em geral; FD2 - Justiça no trabalho (α=0,89, M=3,24) trabalho como
o respeito que o trabalhador vivencia em relação ao cumprimento
das obrigações (higiene, segurança, salário) por parte da organização
e do reconhecimento por parte da mesma e da sociedade; FD3 Desgaste (α=0,79, M=4,09) compreende o esforço físico e mental
necessários à execução do trabalho; FD4 - Desenvolvimento pessoal e
profissional (α=0,41, M=2,5) descreve a aprendizagem vivenciada pelo
trabalhador através de situações e tarefas novas apresentadas em
seu trabalho; FD5 - Desumanização (α=0,59, M=3,46), compreende
a repetição, rapidez/pressa e obediência aos superiores exigidos dos
trabalhadores. Evidencia-se que o significado do trabalho para os garis
é constituído de alto teor de responsabilidade e de desgaste físico e
mental, principalmente, e que os fatores que obtiveram baixo Alfa de
Cronbach nesses resultados podem ser melhorados numa amostra
maior. O conhecimento do significado do trabalho para os garis
possibilita ações mais eficazes, auxiliando na gestão organizacional e
favorecendo melhorias na qualidade de vida no trabalho, na saúde do
trabalhador, na produtividade e no desempenho.
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Durante a formação universitária, o estudante passa por períodos
em que desenvolve atividades inerentes a uma prática profissional
com vistas a prepará-lo para o mundo do trabalho. Esse dispositivo
de formação, denominado de estágio curricular, promove a imersão
do estudante em contextos reais de trabalho, oportunizando-lhe
construir ativamente uma forma pessoal de conhecer e agir em
um campo profissional. O presente estudo objetiva compreender
signos e significados relacionados ao trabalho do estágio curricular
entre estudantes de Psicologia. A abordagem metodológica foi
inspirada no modelo do ‘Sistema de signos, significados e práticas’,
que propõe partir do relato de vivências concretas de indivíduos para
identificar suas lógicas conceituais subjacentes. Foram aplicados
questionários com questões sobre significados e afetos relacionados
ao trabalho a estudantes de uma universidade pública federal, que
estavam cursando estágios curriculares. O presente estudo utilizou as
respostas dadas por 35 estudantes de Psicologia para uma questão
aberta que solicitava que eles dissertassem sobre as vivências
relacionadas ao trabalho do estágio consideradas mais importantes.
A análise dos discursos foi orientada por uma proposta hermenêutica
de leitura etnocrítica. Foi possível apreender os signos ‘conhecimento
da prática profissional’, ‘conhecimento do outro’ e ‘conhecimento de
si’ como relacionados ao estágio curricular. Esses signos remetem
a significados que caracterizam o estágio como um processo que
possibilita constituir uma visão mais integrada, contextualizada
e realista da prática profissional. Nos relatos dos estudantes, é
possível perceber que, por meio das atividades do estágio, eles
conseguem dar sentido à profissão e compreender melhor o papel
dos psicólogos, apreendendo exigências, limitações e desafios que a
profissão encerra. No contato com diferentes atores que constituem
o cenário profissional, os estagiários relataram a vivência de afetos
intensos e ambíguos: seja a angustia e a alegria na relação com
usuários de serviços; seja a raiva e a afeição na interação com os
orientadores. Além disso, a experiência do estágio se revelou um
importante momento de conhecimento de si, possibilitando não só
um crescimento profissional, mas pessoal. Os resultados reafirmam
os estágios curriculares como um importante dispositivo para o
processo de aproximação entre os espaços formativos e laborais.
Ademais, os significados construídos pelos estudantes de Psicologia
acerca dos estágios remetem à importância de uma maior reflexão
sobre as dimensões técnica, social, intra e interpessoal desse
complexo processo de ensino-aprendizagem, além da necessidade de
ampliação de experiências de contato com o mundo do trabalho.

UFPI;
A Síndrome de Burnout é uma doença que acomete, principalmente,
profissionais que lidam diretamente com outras pessoas, gerando
tanto problemas sociais como emocionais em trabalhadores.
Conforme Formighieri (2003, p.22) “ela se constitui num fenômeno
multidimensional caracterizado por três dimensões: Exaustão
Emocional, Despersonalização e Baixa Realização Pessoal.” Em
um estado avançado a pessoa pode desenvolver uma depressão
profunda, tentativas de suicídio e até chegar à morte, se não for
identificada precocemente. Em vista disso, o objetivo deste estudo foi
averiguar as condições de trabalho que podem predispor os docentes
à síndrome de burnout em uma universidade pública do estado do
Piauí. A metodologia de análise de dados utilizada foi a qualitativa
através da Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2004), que,
segundo Vieira & Zouain (2005, p. 97) “faz uso de estratégias na coleta
de dados envolvendo entrevistas estruturadas ou semi-estruturadas.”
Sendo assim f oi utilizada uma entrevista semi-estruturada contendo
13 questões acerca de fatores que podem predispor o docente à
síndrome de burnout. As entrevistas foram gravadas em áudio,
sendo apresentado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,
ressaltando o caráter voluntário e garantindo a privacidade dos
sujeitos. A instituição pesquisada conta com 11 cursos de graduação
no campus em questão e foram entrevistados 22 docentes, sendo
um coordenador e um professor que não ocupava nenhum cargo
de chefia. As categorias obtidas a partir da análise das entrevistas
se definiram em torno de dois aspectos: o esforço no trabalho e
ministrar disciplinas fora da área de conhecimento. No que se refere
ao esforço no trabalho, duas subcategorias foram obtidas: o cansaço
desencadeado pelo mesmo e o descontentamento pela grande carga
horária de trabalho. Em relação a ministrar disciplinas fora da área
de conhecimento, duas categorias emergiram: a insatisfação dos
professores quanto a ministra r disciplinas que não são da sua área e
o estresse provocado pelo não domínio da disciplina a ser ministrada.
Sendo assim, o excesso de trabalho e o cansaço identificados a partir
da fala dos sujeitos, podem ser determinantes no surgimento da
exaustão emocional; a exigência por ensinar além dos conhecimentos
teóricos pode interferir na realização pessoal do indivíduo, podendo,
assim, gerar sentimentos de desmotivação, insatisfação e frustração
no trabalho, que podem ser facilitadores do desenvolvimento da
síndrome.
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A organização de trabalho em estratégia de Saúde da família (ESF)
requer do enfermeiro habilidades de gerenciamento e assistência
que resultam, muitas vezes em sobrecarga. Ademais, elementos
existentes nas condições do trabalho se mostram danosos a saúde
do trabalhador. Assim, pode-se afirmar que tanto elementos da
condição quanto da organização do trabalho do enfermeiro que atua
em ESF afetam sua saúde física e mental resultando em sofrimento
psíquico. As idéias de Dejours que tratam o sofrimento psíquico
como resultante do conflito existente entre a história de vida do
sujeito - seus desejos e expectativas e a organização do trabalho
foram utilizadas nesta pesquisa, bem como conceitos de estratégias
defensivas e prazer. O objetivo deste estudo foi analisar a relação
entre a condição/organização do trabalho em ESF e o sofrimento
psíquico do enfermeiro. Trata-se de um estudo de cunho qualitativo,
no qual participaram 06 enfermeiras de Unidades Básicas de Saúde do
município de São Félix – BA. Os dados foram coletados por meio de
entrevistas semi-estruturadas individuais e observações da atividade
e posteriormente analisados através da técnica de análise de
conteúdo proposta por Bardin. Os dados apontaram para elementos
relacionados a vivencia de sofrimento, quais sejam: sobrecarga de
trabalho, estrutura física inadequada, baixos salários, sentimento
de impotência diante dos problemas da comunidade, condições de
deslocamento para o trabalho e ausência de reconhecimento por
parte dos superiores. As participantes citaram algumas doenças que
foram relacionadas com as condições da realização da atividade de
trabalho, sendo estas disfunções músculo esqueléticas e alérgicas,
além de gastrite. Encontramos também a minimização e a tentativa
de banir da consciência o pensamento no evento danoso, como
estratégias de defesa elaborada pelas enfermeiras diante de
situações precárias relacionadas ao trabalho. Também surgiram
vivências de prazer relacionadas ao reconhecimento por parte dos
pares e da comunidade e o sentimento de utilidade. Deste modo,
podemos concluir que os enfermeiros conseguem mesmo em meio
as adversidades impostas pela atividade vivenciar não apenas o
sofrimento psíquico mas o prazer no trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Sofrimento psíquico; Enfermeiro; Estratégia de
Saúde da Família
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CC319 - TRABALHO E IDENTIDADE(S) DAS MULHERES CHEFES DE
FAMÍLIA DE BAIXA RENDA

Ao longo da história, o trabalho recebeu diferentes significações.
Após o advento do capitalismo, o trabalho alcançou um grau
de importância elevado nas sociedades ocidentais, passando a
ser considerado como referencial marcante para a construção e
manutenção das identidades individuais e de grupos. A proposta
deste estudo é pensar o trabalho não simplesmente como propiciador
de benefício econômico, mas também como gerador de significação
subjetiva dos indivíduos, em particular das mulheres, na produção e
manutenção de suas identidades e seu empoderamento Observa-se
hoje um aumento da proporção de famílias chefiadas por mulheres,
que já caracterizam 35% dos domicílios brasileiros (IBGE, 2010).
Por um lado, esse fenômeno ilustra a conquista de uma maior
participação feminina no mercado de trabalho, com implicações para
a subjetividade e identidade dessas mulheres. Por outro, implica na
vulnerabilidade desses domicílios, tanto em termos de renda quanto
de apoio familiar, já que a maior parte dessas mulheres não conta com
cônjuge. Esse é um dos determinantes do fenômeno denominado pela
literatura como feminização da pobreza. Este estudo buscou retratar
a realidade cotidiana de mulheres chefes de família de baixa renda
enfocando, em particular, as implicações da sua atuação no mercado
de trabalho e do exercício da chefia familiar para a constituição de
suas identidades como mães, mulheres e trabalhadoras. Para tanto,
realizamos entrevistas semidirigidas com nove mulheres chefes
de família de baixa renda que atuam em uma mesma empresa. A
análise de discurso das entrevistas apontou para o fato de que nossas
entrevistadas parecem oscilar continuamente entre diferentes tipos
de discurso, aqueles que historicamente oprimiram a mulher e os
discursos mais modernos e libertadores, que impulsionam a mulher
a uma maior participação no mundo público e buscam afirmar a
igualdade de gênero. Assim, ainda que as entrevistadas tenham
se referido com orgulho ao fato de serem chefes de família, elas
reforçaram as dificuldades enfrentadas, principalmente para conciliar
trabalho remunerado e maternidade. Finalmente, cabe assinalar que,
enquanto a chefia familiar foi fortemente relacionada às dificuldades
por elas enfrentadas como únicas provedoras financeiras da família, o
trabalho foi destacado como fonte de satisfação e valorização pessoal,
assumindo um papel importante na construção da identidade e no
empoderamento destas mulheres.
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho; Identidade; Chefia feminina
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COM MOTOTAXISTAS DO MUNICIPIO DE ARAPIRACA - AL

CC321 - TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO E VALIDAÇÃO DE MEDIDA DE
CONFLITO TRABALHO-FAMÍLIA PARA O CONTEXTO BRASILEIRO
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As mudanças ocorridas na economia global nas últimas décadas
produziram alterações nos mercados de trabalho, notadamente
no Brasil. O crescimento do setor de serviços (terceiro setor), a
baixa qualificação para o trabalho formal, dentre outros fatores,
impulsionaram o trabalho informal, tornando-o uma tendência na
medida em que inclui mais trabalhadores no mercado de trabalho,
visando minimizar os problemas sociais decorrentes do desemprego.
Esse é o caso do serviço de mototaxi que tem crescido a cada ano
na maioria dos municípios brasileiros, dentre eles o de Arapiraca,
no Estado de Alagoas. No entanto, essa atividade não vem sendo
exercida de forma adequada, podendo causar problemas tanto para
quem a exerce, quanto para quem faz uso do serviço. Assim, esse
trabalho teve como objetivo conhecer o trabalho do mototaxista da
cidade de Arapiraca-AL, buscando evidenciar aspectos de prazer e/ou
sofrimento relacionados a essa atividade, à luz da psicodinâmica. A
teoria da psicodinâmica contribui para a compreensão dos impactos
do trabalho na vida dos indivíduos e tem como finalidade abordar a
análise da saúde psíquica do trabalhador, levando em consideração
a subjetividade do mesmo. Para tanto, realizou-se entrevista com
12 mototaxistas. Todos do sexo masculino, com ensino fundamental
incompleto, casados, com filhos, idade média de 38 anos. As
entrevistas forma transcritas e submetidas ao método de análise
de conteúdo proposto por Minayo, tendo sido identificadas quatro
categorias: Organização do Trabalho; Condições de Trabalho; Prazer;
Sofrimento físico e/ou psíquico. A análise das informações permitiu
a compreensão do trabalho e dos aspectos de prazer e sofrimento
relacionados à atividade dos mototaxistas, gerando dados que podem
ser úteis para uma melhor organização e condições de trabalho
desses profissionais, o que favorecerá diretamente tanto a própria
categoria, quanto a população que faz uso dos seus serviços. Por
fim, compreendendo-se que o conhecimento é dinâmico e passível
de novas interpretações é evidente a importância de aprofundar
essa temática e/ou acrescentar novas categorias teóricas em estudos
futuros.

O Conflito Trabalho-Família é definido como uma forma de conflito
entre papéis no qual as pressões advindas do trabalho e família são
mutuamente incompatíveis. Quanto a sua dimensionalidade, embora
grande parte dos estudos já tenha reconhecido, conceitualmente,
o caráter bidirecional do conflito, o foco empírico foi, por muito
tempo, mantido em apenas uma dimensão: os prejuízos causados
pelo trabalho na família. Em 1996, Netemeyer, Boles e McMurrian
trouxeram grande contribuição à área através da construção e
validação de duas escalas: Escala da Interferência do Trabalho na
Família e Escala da Interferência da Família no Trabalho. O presente
trabalho teve como objetivo validar versões traduzidas e adaptadas
destas escalas para o contexto brasileiro. Participaram do estudo 994
trabalhadores de diferentes ocupações e regiões. Houve uma discreta
predominância de mulheres (59,1%), solteiros (51,5%) e jovens
(77,3% com até 35 anos). Para análise, optou-se pela condução dos
procedimentos de validação cruzada, que consistiu na separação do
banco de dados em duas amostras aleatoriamente selecionadas de
497 casos. Foram realizadas análises fatoriais exploratória (método
PAF, rotação Direct Oblimin) e confirmatória (modelagem de equações
estruturais). A análise fatorial exploratória sugeriu a estrutura
bifatorial: o primeiro composto pelos cinco itens de interferência do
trabalho na família, responsável por 50,2% da variância explicada na
primeira amostra e por 49,9% na segunda; e o segundo foi composto
pelos cinco itens de interferência da família no trabalho, responsável
por 17,2% e 17,65% da variância explicada para os dois grupos. Quanto
à confiabilidade, para o fator 1, obteve-se α=0,896 para a primeira
amostra e α=0,905 para a segunda; para o fator 2, teve-se α=0,861 e
α=0,848 para cada grupo. Com base nos resultados desta etapa, um
modelo de mensuração do conflito trabalho-família foi especificado
para a análise fatorial confirmatória. Os índices de ajuste alcançados
foram próximos aos satisfatórios, mas apontaram que a realização
de modificações no modelo permitiriam uma melhor aderência dos
dados. Diante disso, e adotando os critérios de análise dos índices
de modificação e dos conteúdos dos itens, foi inserido um parâmetro
entre os erros de dois itens. Após a re-especificação, os índices foram
satisfatórios para as duas amostras (X2/gl=3,922; 4,083; CFI=0,964;
0,963; GFI=0,948; 949; AGFI=0,914; 0,915; PGFI=0,569; 0,569;
RMSEA=0,077; 0,079). Conclui-se que a versão traduzida e adaptada
da medida apresentou boas propriedades psicométricas para o
contexto brasileiro, revelando-se um modelo válido e parcimonioso.
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DE BURNOUT EM PROFISSIONAIS DO SETOR ADMINISTRATIVO E
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Síndrome de Burnout é um tipo de estresse ocupacional que incide
principalmente em profissionais que atuam com qualquer tipo de
“cuidado”, através de uma relação direta, ininterrupta e emocional
com outras pessoas (Moreno & Tibúrcio, 2009). Apresenta-se
através de três dimensões: Exaustão Emocional, Despersonalização e
Baixa Realização Pessoal, como afirmam Maslach e Jackson (1981).
Em professores, ela é considerada um problema social relevante,
sendo estudada em vários países (Carlotto, 2004). Assim, o objetivo
deste estudo foi avaliar a predisposição à Síndrome de Burnout de
professores de uma universidade pública da cidade de ParnaíbaPI. Para a realização da pesquisa, foram utilizados um questionário
sociodemográfico e profissional/ocupacional e o Maslach Burnout
Inventory (MBI), com o objetivo de conhecer o perfil dos professores,
obter dados relativos à atuação destes e avaliar a predisposição à
síndrome através dos escores obtidos em cada dimensão. Participaram
da pesquisa 107 docentes dos cursos da instituição que se encontraram
disponíveis. A análise dos dados foi feita através do software
estatístico SPSS, versão 18.0. Foi realizada análise de frequência
dos dados sociodemográficos e profissionais/ocupacionais. Em
seguida, efetuou-se a análise fatorial, para identificar fatores capazes
de explicar a relação entre as diversas variáveis (Bezerra, 2007).
Foram encontrados três fatores: Exaustão, Realização Profissional
e Despersonalização, coincidindo com as dimensões propostas por
Maslach e Jackson (1981). Os resultados obtidos indicaram, em
sua maioria, baixos níveis de Exaustão e Despersonalização e altos
níveis de Realização Profissional. Entretanto, na dimensão Exaustão
observou-se a existência de esgotamento, já que alguns participantes
responderam na média entre “uma vez ao mês ou menos” e “algumas
vezes ao mês”, evidenciando a necessidade de considerar os dados
obtidos como indícios de predisposição à síndrome. Na frequência
de participantes quanto à predisposição, cabe ressaltar que foram
encontrados baixos índices nas três dimensões: 34,5% (Exaustão);
35,4% (Realização Profissional) e 38,9% (Despersonalização),
contudo, na primeira dimensão também se obtiveram índices que se
enquadram em médio e alto (32,75%). Portanto, é possível verificar
sinais de predisposição, pois escores médios de Exaustão já podem
configurar presença da Síndrome de Burnout (Martínez, 1997). A
partir dos resultados obtidos, a preocupação com os professores
pesquisados se torna fundamental, pois, embora a maioria dos
resultados não tenha apontado predisposição, percebe-se que
alguns participantes apresentam médios e altos índices de exaustão,
tornando-se necessária a realização de mais estudos voltados aos
professores universitários sobre o tema, a fim de que proporcione
outras contribuições a essa categoria profissional.

O presente estudo tem por objetivo avaliar a predisposição à síndrome
de burnout de profissionais do setor administrativo e serviços gerais
de uma instituição pública do estado do Piauí. Segundo França e
Rodrigues (2007), o conceito de burnout foi desenvolvido a partir
da década de 1970, por Cristina Maslash, psicóloga social, e Hebert
J. Freudenberger, psicanalista, ambos apontam que essa síndrome
acomete, principalmente, profissionais que trabalham diretamente em
contato com outras pessoas. Sendo atribuída a esta, três dimensões,
a saber: Exaustão Emocional (EE), que pode ocorrer pela intensa
carga emocional, a Redução da Realização Pessoal e Profissional (RP)
que corresponde sentimento de incompetência, que compromete a
qualidade do trabalho realizado, e a Despersonalização (DE) que se
trata de um distanciamento emocional, frieza e indiferença na relação
com o outro. O método utilizado foi o quantitativo, sendo a amostra
constituída de 100 servidores que atuam nos setores administrativo
e serviços gerais da instituição em questão. Os instrumentos de
coleta de dados utilizados foram: questionário sócio-demográfico
e profissional/ocupacional; Inventário em Burnout de Maslach
(MBI). A análise dos dados estatísticos se deu através da utilização
do Software SPSS, versão 18.0. Para isso foi feita análise fatorial;
análise de freqüência; o teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO); teste de
esfericidade de Bartlett; o alfa de Cronbach e análise descritiva (média
e desvio-padrão). A partir disso, foram encontradas três dimensões,
coincidindo com o instrumento original. Em relação à consistência
interna de cada fator obteve-se que a EE α= 0,82; a RP α= 0,74 e a DE
α=0,60. No tocante à análise acerca da predisposição dos sujeitos à
síndrome de burnout, obteve-se que a média de Exaustão Emocional
foi de 1,49; a Realização Profissional de 4,46 e Despersonalização
foi 0,89. Os resultados deste estudo corroboram a credibilidade e
autenticidade do inventário MBI-SS utilizado para medir a síndrome
de burnout nos profissionais da amostra, apontando para um escore
médio de Exaustão Emocional, alto de Realização Profissional e
baixo de Despersonalização, indicando, portanto, uma predisposição
à síndrome de burnout, principalmente pelo fato da Exaustão ter
apresentado nível médio. De acordo com alguns autores, como
Martinez (1997) e Gil Monte e Peiró (2000), mesmo que o índice
seja considerado médio, há uma predisposição à síndrome, o que
demonstra um alerta na amostra estudada.
PALAVRAS-CHAVE: Síndrome de burnout; Setor administrativo;
Serviços gerais
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As relações entre o traje e a qualidade de vida no ambiente
organizacional foi o objeto deste estudo, cujos objetivos foram:
analisar o impacto do traje associado ao ambiente de trabalho;
verificar os reflexos da forma de trajar-se no desenvolvimento das
tarefas esperadas no tipo de trabalho envolvido; compreender a
percepção dos empregados com a vestimenta que podem utilizar no
ambiente organizacional e o impacto em sua qualidade de vida no
trabalho, e sugerir novas variáveis compor o modelo biopsicossocial
e organizacional - BPSO (Limongi-França, 1996). Os conceitos
utilizados foram desenvolvidos a partir de estudos sobre significados
do vestuário como ferramenta de comunicação verbal e não verbal
a partir dos estudos de BARTHES, 1979; STEFANIA, 2005; ARMONI,
2007; CAVALHEIRO, 2001; DURAND, 1988; FREYRE, 2009; LIPOVETSKY,
2009, no que se refere à posição social, ocupação, localidade,
disponibilidade sexual ou afiliação grupal. Considerou-se que na
esfera organizacional cada pessoa comunica-se com os agentes em
seu entorno, como forma simbólica de comunicação ou quando o
indivíduo representando a empresa por meio do padrão visual que
inclui o traje que usa na organização (THÉVENET, 1993, apud CASADO,
2002; MARTINS; PINTO, 2008), compondo, portanto, a imagem da
empresa (YURCHISIN; DAMHORST, 2009). Além da comunicação,
o traje também pode ser considerado como um artefato visível
(SHEIN; 2001) que corrobora no processo de apreensão da cultura
organizacional (FLEURY; SAMPAIO, 2002). O traje auxilia a expressar
crenças e valores como conservadorismo, autoridade associados aos
papéis no trabalho (RAFAELI et al., 1997). De acordo com os achados
de Peluchette e Karl (2007) a utilização de roupas formais de negócios
aumenta o sentimento de confiança e competência, ao passo que,
ao usarem roupas casuais, os participantes apontaram sentiramse menos produtivos. O estudo de campo foi feito em caráter
exploratório, qualitativo, com questões semiestruturadas, fechadas
e abertas. A análise dos dados permitiu detectar três resultados
principais. O primeiro é que os indivíduos valorizam suas imagens
através da forma como se vestem e entendem a cultura e seus códigos
expressos através dos trajes utilizados; o segundo é que sob a ótica
do indivíduo, o traje acaba por auxiliar a expressar suas crenças em
determinados traços, ratificando as bases conceituais do estudo. Por
fim, o terceiro é que elementos relacionados ao traje no ambiente
organizacional podem constituir novo indicador empresarial de
qualidade de vida no trabalho na medida em que viabiliza expressão
do seu modo de ser integrado ao papel ocupacional.

UFAM;
Resumo: Na concepção da psicodinâmica do trabalho, trabalhar é
central na vida humana, sendo determinante para promover a saúde
ou desestabilizar o sujeito e desencadear o adoecimento, dependendo
da forma como se desenvolvam os processos psicodinâmicos
mobilizados no trabalhar. O estudo integra uma pesquisa do
Mestrado em Psicologia da Universidade Federal do Amazonas, que
está em desenvolvimento no Tribunal de Justiça do Amazonas TJ –
AM e tem como objetivo analisar a dimensão subjetiva do trabalho
de atendimento ao público no setor de ajuizamento, analisando a
organização do trabalho e seus desdobramentos sobre as vivências
de prazer e sofrimento do trabalho. Utiliza-se o referencial teórico
e metodológico da psicodinâmica do trabalho, cuja metodologia se
caracteriza como clínica do trabalho, desenvolvida em dez sessões
coletivas em que se favorece a fala, a elaboração e a perlaboração
das vivências subjetivas. Os participantes são 12 servidores lotados
no setor de ajuizamento do TJ-AM, que se reúnem semanalmente por
uma hora, em horário e local de trabalho. Os resultados preliminares
apontam para uma organização do trabalho pautada pela
hierarquização e falta de autonomia, limitando o potencial do servidor;
falta de reconhecimento pelos servidores de outras varas, sobrecarga
de trabalho mental devido a distribuição inadequada das tarefas,
falta de investimento no aperfeiçoamento profissional e prescrições
que limitam o exercício da inteligência prática; esses elementos são
agravantes do sofrimento; manifestam também sentimentos de
impotência e injustiça frente ao arquivamento de processos simples, o
que conduz ao esvaziamento do sentido do trabalho. Outro agravante
do sofrimento é a dificuldade em lidar com o público, que implica em
entrar em contato com o sofrimento do outro, gerando angustia nos
servidores, que utilizam como estratégia defensiva redigir o termo
sem ter contato e se afetar pelo sofrimento do usuário, cujo contato
parte do real do trabalho. Apesar do sofrimento, os servidores
buscam o sentido/prazer no trabalho e se mobilizam utilizando
como estratégias de enfrentamento cooperação, a busca de auxílio
e a cooperação dos superiores; O prazer está relacionado ainda a
trabalhar em uma instituição de grande importância para a sociedade
e ajudar aos cidadãos. As conclusões preliminares apontam uma
organização do trabalho pautada por hierarquização e prescrições que
dificultam a regulação, a autonomia e a inteligência prática. A falta de
reconhecimento dificulta a transformação do sofrimento em prazer.
Apesar das dificuldades, a cooperação e a mobilização possibilitam a
vivência do prazer e a busca de sentido no trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: psicodinâmica do trabalho; ; subjetividade e
trabalho;; trabalho no judiciário.
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O trabalho é comumente considerado como um meio de produção
da vida, de modo que cria sentidos existenciais, contribuindo para a
estruturação da personalidade e identidade do indivíduo e incremento
do bem-estar subjetivo. Nesse sentido, a situação de desemprego
torna-se um forte colaborador para o decréscimo desse bem-estar.
Os sentimentos gerados pela experiência do desemprego apresentam
conotação negativa, associando-se à experiência de sofrimento.
As conseqüências adversas do desemprego podem acarretar a
desestruturação de laços sociais e afetivos, a restrição de direitos, a
insegurança socioeconômica, a redução da auto-estima, o sentimento
de solidão e fracasso, o desenvolvimento de distúrbios mentais,
bem como o aumento do consumo ou dependência de drogas. Esta
pesquisa teve por objetivo analisar a incidência e gravidade de danos
psicológicos decorrentes da situação de desemprego, considerando
variáveis individuais (sexo, idade, escolaridade, existência de
outra fonte de renda, condição de arrimo de família e duração do
desemprego) e variáveis do contexto do participante (poder aquisitivo
atual da família e suporte social familiar). Participaram 150 indivíduos
desempregados há pelo menos um mês. Foi utilizado um questionário
contendo escala de danos psicológicos decorrentes do desemprego
seguida de sessão de dados sociodemográficos e informações
relativas à duração do desemprego e à percepção do suporte social
recebido. A escala foi submetida à Análise Fatorial dos Eixos Principais
com rotação Oblimin, carga fatorial 0,40 para retenção do item.
Foi acolhida solução com três fatores, KMO = 0,88, que explicam
em conjunto 32,27% da variância. No geral, os fatores resultantes
obtiveram médias consideradas de baixo grau de vivência de danos
psicológicos: F1-Auto Depreciação (M=1,28; DP=1,44; α=0,93); F2Vivências Corriqueiras (M=2,81; DP=1,71; α=0,92); F3-Prejuízo Social
(M=1,51; DP=1,55; α=0,81). Foram encontrados relacionamentos
significativos dos fatores com as variáveis sexo, existência de outra
fonte de renda e suporte social familiar. Os resultados confirmam
uma vivência de danos psicológicos em razão do desemprego, porém
de intensidade branda, o que pode ser explicado por: a) suporte
social recebido pelos desempregados investigados, uma vez que a
nota atribuída ao apoio familiar foi considerada alta; b) estratégias
de enfrentamento utilizadas, as quais podem exercer influência na
percepção sobre o desemprego, bem como na forma de lidar com
ele e suas conseqüências; c) renda familiar mensal, que permite um
amparo financeiro ao desempregado; d) auxílio de outra fonte de
renda, proporcionando conforto financeiro bem como sentimento de
produtividade, o que está aliado ao bem-estar do indivíduo.

Este estudo investigou as vivências de prazer e sofrimento no
trabalho de operadores de telemarketing de uma empresa privada
de Call Center do Distrito Federal. Com base na psicodinâmica do
trabalho, a pesquisa objetiva descrever a organização do trabalho
e analisar quais estratégias de enfrentamento do sofrimento são
utilizadas por esses profissionais. A psicodinâmica tem como
objetivo a análise das vivências de prazer e sofrimento no trabalho,
bem como a investigação das estratégias individuais e coletivas
de mediação do sofrimento visando a saúde dos trabalhadores. O
estudo foi realizado com 10 (dez) operadores de telemarketing que
trabalham com cobrança de inadimplências em um Call Center de
empresa privada. Para a coleta dos dados utilizou-se a entrevista
coletiva semi estruturada que foi analisada a partir da técnica da
Análise dos Núcleos de Sentido (ANS), adaptada a partir da análise
de conteúdo desenvolvida por Bardin (2004). Os resultados foram
organizados em três núcleos de sentidos, atendendo aos objetivos
específicos: a) “(...) a gente não tem voz ativa, apesar de trabalhar
com a voz”, referente à organização do trabalho; b) “(...) você se sente
humilhado, rebaixado, péssimo. A única vontade que você tem é de ir
pra casa”, referente aos sentimentos ligados ao trabalho; e c) “(...)“a
gente liga só pra constar como produção”, referente as estratégias
de mediação do sofrimento. A partir da análise dos dados identificase que a organização do trabalho impacta nas vivências de prazersofrimento dos operadores de telemarketing. Os dados indicam que
a organização do trabalho se estrutura de forma rígida obedecendo a
um sistema hierárquico, autoritário e centralizador, exigindo um ritmo
intenso de esforço mental dos trabalhadores. O trabalho possibilita ao
mesmo tempo vivências de prazer, ao serem reconhecidos e elogiados
pelos clientes. O sofrimento surge pelo fato dos trabalhadores não
terem possibilidade de expressão criativa na execução das tarefas
devido a falta de autonomia e padrões de conduta da empresa. Como
forma de mediação do sofrimento foram encontradas estratégias
de mobilização subjetiva, como a cooperação existente na equipe e
estratégias de defesa, como proteção, resignação e racionalização.
Percebe-se, portanto, a necessidade de suporte organizacional e
políticas de gestão de pessoas que contemplem ações que visem
construir processos favoráveis à saúde dos trabalhadores das
empresas do ramo de teleatendimento.
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho; Telemarketing; Prazer Sofrimento

PALAVRAS-CHAVE: desemprego; danos psicológicos; suporte social
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COMUNICAÇÃO BREVE DE PESQUISA

CC328 - “O IMAGINARIO SOCIAL DA VIOLÊNCIA E O CONTEXTO DE
TRABHALO NA SAÚDE DOS PROFESSORES NA ESCOLA”. RESULTADOS
PRELIMINARES
Silveira Rondán, NN;
Universidad de la Republica, Facultad de Psicología, Instituto de
Psicologia Social;
INTRODUÇÃO:É um estudo para pesquisar sobre o imaginario social da
violência, que os professores percebem seu trabalho, sua “imagem”
de ser/fazer do professor, que orienta sua acção e sua relação
com o mundo e, seu impacto sobre a saúde. Abordou-se desde a
Psicologia Social do Pichón Rivière e da conceituações de Castoriadis.
OBJECTIVOS :Explorar as percepciones subjetivas que constroem o
imaginario social da violência em professores secundários; Analisar
e interpretar emergentes da violência em professores do secundári0
e o suu envolvimento na saúde. METODOLOGIA :A metodología é
qualitativa. Instrumentos.A técnica é a entrevista em profundidade,
com história de vida, conhecer as experiências e as definições viveram
por eles, a forma como eles interpretam. RESULTADOS :Os resultados,
análises de cinco entrevistas. O imaginário social instituído, a figura no
quadro-negro, provedor de leituras, imprime a imágen/figura direitos
e obrigações, valores, sobre como ético, profissional e ecucacional.
O imaginario social instituyente, outra “forma”, dificil, desafiador,
criativo, desgastante, trabalho em equipe, participação, uso de
tecnologias, desenhos animados,, imagens, histórias, filmes, teatro,
processo de “enseñaje”, os valores a autenticidade e coerência,
respeito e confiança. Os emergentes: “com a corda no pescoço”,
“beira de quebrar você”, “Eu estoy passando”, “a vedette”, “o poder do
libro”, “dá-se uma guerra”, “o encantador de serpentes”, “imbatível”.
Violência entre alunos, “marcar as pessoas”; entre aluno e professor,
o linguagem utilizado, do professor ,“lançar-lhe classe”, forma
de intimidação e ameaças, zamarrear, para a retirada. Entre os
professores de altos cargos, a tarefa, o liceo “rivalidade” e a “controle”
associação ou compadrio. Entre colegas rivalidad, as ameaças, o
silêncio, ignorando os outros. O contexto laboral percebido espaço
das diferenças, marca de processos: o exílio, o contexto “crítico”, o
sócio-cultural-económica e “os tribos” urbanas, o edifício, 40 horas
semanais para “sobreviver”, a eleição de horas, incerteza. Reuniões
“de remuneração”: o dedicar-se em solitário” às tarefas. O corpo,
invisível. CONCLUSÕES :Descreve o compartilhamento de idealização,,
narcisimo e onipotência implicou a tarefa de ensino. O surgimento do
imaginário social da violência: “com a soga sobre o pescoço” permeia
a viscisitudes de professores, atravessadas pelas políticas educativas,
em um contexto sócio-cultural e político, que folhas sugerem um
imaginario do medo e o outro é um inimigo, “marcado” pelo poder,
conhecimento e a guerra.
PALAVRAS-CHAVE: imaginario social; violência; professores
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RELATO DE EXPERIÊNCIA

Atuação e formação do psicólogo

RE2 - A AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL PARA A NORMA REGULADORA
33 (NR-33)

RE1 - (IM)PERTINÊNCIAS EM TORNO DO PROCESSO DE CRIAÇÃO DE
UMA EMPRESA JUNIOR EM UM CURSO DE PSICOLOGIA.

Marins,SS;

Krawulski, E; Steil, AV; Marcondes, RC; Melzer, ARRM;
UFSC;
Empresas Juniores (EJs) são iniciativas comumente adotadas em
diferentes cursos de graduação de instituições de ensino brasileiras, a
exemplo de países europeus de onde a idéia foi trazida, funcionando
como espaços de aprendizagem e possibilitando aos seus integrantes
o desenvolvimento de habilidades essenciais ao exercício profissional
futuro. No campo da Psicologia essa iniciativa tem igualmente
sido adotada, sendo diversas as Empresas já em funcionamento
com resultados significativos para o aprendizado dos acadêmicos
que com ela se envolvem, em aspectos como tomada de decisão,
empreendedorismo, trabalho intra e interequipe, dentre outros. Em
um curso de graduação em Psicologia de uma universidade pública do
sul do país, a ideia e o desejo de criação de uma Empresa Junior se
manifestaram durante anos seguidos por grupos de acadêmicos, sem
que o intento tivesse continuidade. Em 2008, um grupo de estudantes
deu corpo a uma nova iniciativa, que em 2010, culminou na realização
de uma pesquisa junto aos acadêmicos do curso sobre como estes
percebiam uma EJ de psicologia, obtendo aprovação à ideia de
83,5% dos pesquisados, e também na elaboração de uma proposta
preliminar de EJ, submetida e acolhida pelo Colegiado do Curso. A
partir desse primeiro passo concreto, o processo de criação da EJ
teve continuidade com a constituição de uma Comissão encarregada
de elaborar um projeto de EJ e apresentá-lo ao mesmo Colegiado.
Essa Comissão, integrada por docentes e representantes estudantis,
trabalhou na construção do Projeto procurando observar os aspectos
pertinentes ao assunto, da fundamentação legal à descrição
técnica da Empresa com sua estrutura, objetivos e modalidades
de funcionamento. Obedecendo aos trâmites institucionais, o
projeto foi aprovado por unanimidade pelo Colegiado do Curso
em meados de 2011, mas foi rejeitado pela instância relativa ao
Centro de Ensino ao qual o curso pertence, estando o processo em
fase recursal junto às instâncias competentes. Essa rejeição derivou
de análise e interpretação fundamentadas ideologicamente em
concepções de formação profissional em Psicologia que rejeitam a
importância do desenvolvimento de habilidades empreendedoras
por parte dos estudantes, por considerarem-nas alinhadas ao capital
e à iniciativa privada. Em que pese a importância da reflexão crítica
acerca dessas injunções na formação profissional em Psicologia,
considera-se o cerceamento formal da iniciativa impertinente, por
impedir os estudantes interessados de concretizarem uma iniciativa
que comprovadamente agrega conhecimento à sua formação e lhes
permite contar com mais um espaço de aprendizagem no ambiente
acadêmico.

Faculdade Gama e Souza;
O Ministério do Trabalho e Emprego – MTE (2006), tendo em
vista a segurança dos profissionais designados ao trabalho em
ambientes confinados, começou a exigir de todas as empresas,
a Avaliação Psicossocial para a Norma Regulamentadora 33
(NR-33). Esta Norma estabeleceu os requisitos mínimos para
identificação de espaços confinados, seu reconhecimento, avaliação,
monitoramento e controle dos riscos existentes nele, de forma a
garantir permanentemente a segurança e saúde dos trabalhadores
que interagem direta ou indiretamente nestes ambientes, incluindo
exame médicos e dos fatores de riscos psicossociais. O espaço
confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação
humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída,
cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes
ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio. A
avaliação psicossocial neste sentido analisa aspectos clínicos, sociais
e laborais que compõe o perfil do indivíduo, e deve ser realizada por
psicólogos profissionalmente capacitados objetivando identificar as
conseqüências do confinamento no trabalho e suas relações com
o stress, com as emoções, com os distúrbios do sono e outros. Ao
investigar as reais condições psicológicas do individuo ele trabalhará
em segurança, sem por em risco a si mesmo e aos outros profissionais
deste ambiente de trabalho. De acordo com a norma, esta avaliação
deve ser feita no momento da contratação e anualmente, pois mesmo
que o trabalhador seja contratado em condições adequadas de
saúde física e mental, poderá apresentar ao longo do tempo, algum
distúrbio psíquico, o que comprometerá suas atividades durante o
período que estiver no ambiente confinado, reforçando a necessidade
das reavaliações periódicas. O objetivo deste trabalho é relatar as
experiências da Atuação do Psicólogo na Avaliação Psicossocial para
NR-33, possibilitando a discussão desta prática ainda desconhecida por
muitos profissionais da área, apontando a necessidade de pesquisas
sobre o tema para auxiliar no desenvolvimento e na compreensão da
Psicologia contexto da Segurança do Trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: NR-33; Avaliação psicossocial; Segurança do
trabalho
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RE3 - A EXPERIÊNCIA DE GESTÃO EM UMA EMPRESA JÚNIOR NA
ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL
Almeida, KM; Brandão, APF;

RE4 - A INTERFACE ENTRE A PSICOLOGIA DO TRABALHO E A
SEGURANÇA PÚBLICA: A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE POLICIAIS
CIVIS DO ESTADO DA PARAÍBA
Bezerra, E.N.R;

UFBA;
O papel do psicólogo organizacional no contexto empresarial
desenvolve-se em torno da importância de garantir que a capacidade
das pessoas seja viabilizada possibilitando que o caráter humano esteja
presente para alcançar os resultados da organização. No modelo mais
moderno de gestão nas organizações evidencia-se um maior enfoque
no elemento humano e na gestão participativa, sendo que a atuação
do psicólogo nesse contexto deve levar em conta a estrutura interna
e o funcionamento das empresas de modo a aliar esse conhecimento
ao processo de administração dos recursos humanos (Goulart, 1998).
Portanto, o fator estratégico desse setor é analisar os objetivos
da organização e atentar-se para a congruência entre o ambiente
empresarial e as necessidades em termos de pessoas com o enfoque
no alcance desses objetivos. O foco nesse viés de atuação surge,
principalmente, do descompasso entre as estratégias da organização
e a sua realidade quanto à capacidade humana. (Albuquerque, 1987
apud Lacombe e Tonelli). As Empresas Juniores são organizações com
o objetivo de desenvolver os estudantes de graduação a partir da
experiência prática nesta área de atuação e nos processos de gestão
empresarial. Conceitualmente, as empresas juniores são associações
civis sem fins lucrativos geridas exclusivamente por estudantes de
graduação, responsáveis por todos os procedimentos: questões
administrativas, jurídico-fiscais, prospecção de clientes, realização de
projetos, dentre outras. A Psicojunior - Empresa Junior de Psicologia
da UFBA - conta com a orientação de diversos professores da área de
Psicologia Organizacional e do Trabalho - POT - dentre eles a Profª.
Drª. Sônia Gondim, que direcionou a criação e o desenvolvimento
da empresa. Pelo fato da empresa não visar o lucro e por ter,
relativamente, baixos custos de manutenção, os serviços costumam
ter preços abaixo do mercado, comparado a empresas de consultoria
sênior, o que acarreta numa clientela composta basicamente por
micro e pequenas empresas. A vivência na Psicojunior nos possibilita
contato antecipado com o mercado de trabalho e com a área de POT.
Além disso a experiência de gestão e de empreendedorismo se traduz
em conhecimento e habilidades para traduzir as informações colhidas
na empresa e questões subjetivas em dados concretos estabelecendo
uma comunicação melhor com os gestores de uma organização. O
objetivo deste relato é enfatizar a importância da experiência em
gestão para a formação do psicólogo organizacional, destacando
a vivência em empresa júnior como uma prática que possibilita
ao estudante de psicologia compreender e se ambientar com o
funcionamento de uma empresa.
PALAVRAS-CHAVE: Empresa Júnior; Atuação; Gestão

ACADEPOL;
A Polícia é o setor da administração pública oficialmente responsável
pelo exercício do controle social e pela garantia da segurança
pública. Apenas recentemente a sociedade brasileira percebeu a
importância das articulações positivas entre polícia e sociedade.
Impossível deixar de reconhecer, adicionalmente, uma realidade de
vida do policial, plena de dificuldades em termos de remuneração
e de condições de trabalho. Segundo Minayo (2007) os policiais
constituem uma categoria de servidores públicos para quem o
risco não é mero acidente, mas desempenha papel estruturante
das condições laborais, ambientais e relacionais. Este estudo tem
como objetivo analisar a contribuição do curso de formação para
a qualificação profissional de policiais civis do estado da Paraíba. O
Curso de Formação foi estruturado, com o intuito de constituir-se em
mais um passo em direção à qualificação profissional, baseando-se
na formação de policiais civis capazes de exercer as suas atividades
profissionais com eficiência, de maneira harmônica e pacificadora,
respeitando a dignidade da pessoa humana, protegendo os direitos
coletivos e individuais. Através do enfoque teórico da Ergonomia
da Atividade Situada, compartilhamos com a ênfase na atividade de
trabalho, na busca de conhecimentos, na perspectiva da intervenção
através da análise do trabalho em situações reais e não simuladas.
Participaram 450 policias concursados, utilizou-se na metodologia
de ensino: Aulas expositivo-dialogadas; Exibição de vídeos e filmes
para debates em sala; Discussão de textos e Seminários. Assim, o
dispositivo metodológico abordado no Programa de Formação tem
no seu interior uma técnica de encaminhamento do processo ensino/
aprendizagem – o curso; técnicas de investigação-ação calcadas nos
exercícios de estudo de caso; e técnicas de discussão e análise dos
exercícios e seus materiais, baseadas no diálogo/confronto entre
experiência e conceito – os encontros de discussão. Os resultados
permitiram mobilizar os saberes acumulados pelos profissionais
envolvidos, ajudando-os a reconhecer a importância de suas
experiências para a transformação das situações de trabalho na área
da segurança pública. Através do Programa de Formação se teceu
um tipo de sociabilidade que reuniu horizontalmente, sem excluir
as diferenças inerentes a cada segmento, os diversos profissionais.
Faz-se necessário investir em cursos para o aprimoramento
profissional; melhores salários e condições de trabalho. Concluise que a perspectiva é a de que, nesse processo de formação, os
policiais civis, acompanhados por profissionais de diferentes áreas,
criem possibilidades de compreender o que está em curso, gerar e
implementar transformações nas condições e na organização do
trabalho na segurança pública, sendo agentes multiplicadores de
mudanças em seu meio.
PALAVRAS-CHAVE: Psicologia do Trabalho; Segurança Pública;
Formação Profissional
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RE5 - AÇÕES INTEGRADAS COMO ESTRATÉGIA DE QUALIFICAÇÃO
DA FORMAÇÃO DE PSICÓLOGOS NO CAMPO DA PSICOLOGIA
ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO

RE6 - APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL EM
UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICA

Krawulski, E.; Cruz, R. M.;

Peixoto, ALA; Janssek de Souza, J; Bahia, S; Costa, ACF; Brito, FS;
Amazonas, O; Luna, A; Martinez, L; Farias, C;

UFSC;

UFBA;

Muito se tem discutido ao longo das duas últimas décadas a respeito
da formação incipiente e/ou deficitária de psicólogos brasileiros para
atuar no campo da Psicologia Organizacional e do Trabalho (POT),
seja por que muitas instituições formadoras possuem foco único
ou privilegiado no campo da psicologia clínica, seja por resistências
derivadas de estereótipos negativos classicamente associados a essa
área, já denominada inclusive de “lobo mau” da Psicologia. Sucessivas
experiências acadêmicas no processo formativo de estudantes de
Psicologia em um curso de graduação de uma universidade pública do
sul do Brasil, por meio da ministração de disciplinas e/ou da supervisão
de estágios profissionalizantes em POT apontaram a necessidade de
criar novas estratégias capazes de aperfeiçoar, qualificar e diversificar
essa formação, alcançando um envolvimento mais efetivo do
estudante com conteúdos e práticas da área. Com esse intuito, vem
sendo desenvolvido desde 2008 um projeto integrado de extensão e
estágios, conduzido por dois docentes da área e do qual participam
grupos de 15 a 20 estudantes a cada semestre. Esse projeto tem
por objetivo desenvolver ações complementares de formação; em
reuniões quinzenais são propostas atividades a serem desenvolvidas
por eles sob orientação dos docentes, individualmente ou em
grupos, adicionalmente àquelas desempenhadas em seus estágios
específicos. Nos dois semestres letivos de 2011 essa experiência
resultou em diversas atividades, destacando-se: elaboração de
glossário de termos clássicos da área (como cultura organizacional,
processo seletivo, etc), por meio de pesquisa bibliográfica e redação
de texto; organização e realização de visita técnica a empresa de
grande porte incluindo entrevistas com profissionais anfitriões;
apresentação aos colegas do contexto organizacional do estágio
focalizando as atividades principais que desenvolvem; discussão
de textos previamente escolhidos abordando assuntos relativos ao
campo da POT; realização de Mostra de Estágio aberta aos estudantes
do curso, onde cada integrante do projeto apresentou seu contexto
de estágio e caracterizou sua intervenção no campo. Os resultados
dessa experiência desenvolvendo ações integradas e paralelas às
aulas e à realização dos estágios têm mostrado que os estudantes
adquirem maior autonomia no desenvolvimento de suas tarefas e
disponibilidade para trocas teóricas e/ou de ferramentas com seus
colegas, potencializando seu aprendizado. Tem se evidenciado,
também, um maior envolvimento e interesse geral pela área da POT,
problematizando suas possibilidades e limitações e descobrindo suas
potencialidades. Conclui-se pela necessidade da continuidade dessas
ações, visto que se constituem efetivamente como estratégias que
qualificam os futuros profissionais de Psicologia para atuação na área.

A necessidade de regular a qualidade das instituições de ensino
superior (IES) privadas levou ao surgimento de um sistema de
acompanhamento e controle que foi estendido às instituições
públicas que se viram às voltas com a necessidade de aprimorar
seu desempenho como requisito indispensável à sua sobrevivência.
Por exemplo, repasses de verbas do orçamento às IES públicas são
vinculados à realização e alcance de metas e objetivos sendo esses
recursos disputados entre as IES públicas em um mecanismo “quase”
concorrencial. Nesse contexto, é de se esperar que uma grande
pressão administrativa seja exercida sobre as universidades públicas.
Se por um lado, elas dispõem de mais recursos humanos, materiais e
tecnológicos do que a vinte anos atrás, por outro lado aumentaram
significativamente as demandas, controles e pressões sociais que
precisam ser enfrentadas em contexto de recursos limitados. Somese a isso, a necessidade de produzir um conhecimento socialmente
útil e tecnologicamente avançado e temos um quadro ideal para
grandes desafios gerenciais. Curiosamente, o esforço observado na
expansão, aparelhamento e resignificação da universidade pública
parece não ter sido acompanhado por uma discussão mais profunda
sobre as transformações na estrutura gerencial que são necessárias
para a sustentação dessas organizações. Em muitos casos, estruturas
administrativas arcaicas convivem lado a lado com as últimas inovações
tecnológicas nos diversos campos do saber. Uma das possíveis
explicações para tal descompasso entre a forma (estrutura gerencial)
e a função da universidade seja devido ao caráter “menor” que as
atividades gerenciais assumem quando comparadas com as atividades
“mais nobres” de ensino, pesquisa e extensão. Nesse contexto, este
trabalho busca apresentar e discutir as ações e as experiências de
um órgão voltadas para o desenvolvimento e aperfeiçoamentos
dos processos gerenciais em uma IES pública. O que inicialmente
se configurava como uma ação característica de organização e
métodos, rapidamente se desenvolveu em um intenso conjunto de
ações diagnósticas e de intervenção, focadas em pequenos grupos,
voltadas para gestão de processos, desenvolvimento de pessoas
(grupos operativos, Riviere, 1999) e aprendizagem organizacional
(modelo SECI, Nonanka & Takeuchi, 2005). O trabalho é conduzido
por uma equipe de professores/pesquisadores da área de POT com
o suporte uma equipe de estagiários de Psicologia. Os resultados
das primeiras intervenções reforçam a necessidade de uma ação
específica, sistêmica, de desenvolvimento gerencial nas IES públicas e
a importância de uma visão macro das dinâmicas organizacionais que
subsidie as ações dos profissionais de Psicologia

PALAVRAS-CHAVE: formação em psicologia ; psicologia organizacional
e do trabalho; estratégias de ensino e aprendizagem

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem; Universidade; Desenvolvimento
Gerencial
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RE7 - ATUAÇÃO DO ESTAGIÁRIO DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL
DO TRABALHO EM ORGANIZAÇÃO PÚBLICA
Paiva, J. C. M.;
Universidade Federal do Rio Grande do Norte;
Com o crescimento da Psicologia Organizacional e do Trabalho,
cresceram também as reflexões sobre o campo de atuação desse
profissional, desse modo nota-se a necessidade de conhecer as
possibilidades de atuação do estagiário, estando esta configurada
dentre os primeiros acessos ao mercado profissional. As organizações
públicas, por sua vez, oferecem possibilidades de atuações um pouco
diferentes das organizações privadas, e na tentativa de mostrar
essa realidade diferenciada, esse relato apresenta uma experiência
de estágio em uma organização pública de ensino, caracterizando a
atuação e as dificuldades encontradas. A meta do estágio era circular
dentre todas as divisões do Departamento de Desenvolvimento de
Recursos Humanos da organização e conhecer um pouco de cada
subsistema envolvido na gestão de pessoas, dentre eles, a Divisão de
Planejamento e provisão; Divisão de Treinamento e Desenvolvimento
e a Divisão de Acompanhamento e Avaliação. A proposta também
envolvia o foco em alguma ação a ser realizada de acordo com a
aptidão e interesse do estagiário. A prática do estágio começou com
muitas leituras a respeito dos estatutos, normas e políticas vinculadas
ao servidor público. Após tais leituras, começou-se entrevistas com
os responsáveis por cada subsistema, para conhecimento do que
eles faziam e sobre como funcionava o subsistema em questão.
Finalmente, o estagiário era alocado no primeiro subsistema
proposto, o de Acompanhamento e Avaliação. No decorrer do estágio,
a atuação do estagiário ficou voltada apenas para os focos em que o
mesmo tinha interesse, dentre tais focos pode-se citar, a atuação e
manejo de grupos; atuação burocrática administrativa, como redigir
e entregar memorandos, enviar comunicados, informar datas e tirar
dúvidas dos servidores; além da atuação específica do subsistema
de Acompanhamento e Avaliação cuja principal ação situava-se em
implementar a gestão por competências, especificamente, adequar o
sistema de avaliação vigente para avaliação por competências, além
de outras atividades sazonais, tais como realocação de pessoas via
sistema de informações, levantamento de servidores sem avaliações e
outras tarefas burocráticas já citadas. De maneira geral, os resultados
da experiência de estágio em organização pública demonstram que a
atuação do estagiário difere das atribuições mais comuns, tais como
recrutamento e seleção, mas ainda são constantes as atividades de
cunho totalmente burocrático. Outra característica relevante é a
sazonalidade das ações, variando períodos de ócio com trabalho
intenso. Finalmente, o estágio também possibilitou ações de cunho
gerencial, fomentando aprendizado para manejo com situações
condizentes ao mundo do trabalho do psicólogo organizacional.
PALAVRAS-CHAVE: Atuação de estagiário; Organização pública;
Psicologia Organizacional e do trabalho
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RE8 - ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO EM UM PROGRAMA DE FORMAÇÃO
PROFISSIONAL: UMA EXPERIÊNCIA DE SELEÇÃO DE NOVOS ALUNOS
E DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES COMPORTAMENTAIS
Galiotto, S; Madalozzo, MM; Hauly, CB;
Universidade de Caixas do Sul;

1

Este trabalho relata a experiência da estagiária de Psicologia no
processo seletivo e em intervenções grupais junto à jovens aprendizes
do Programa Qualificar, que foi criado e desenvolvido por profissionais
do Grupo Randon S. A, formado por empresas produtoras de peças e
implementos rodoviários, situadas na serra gaúcha. O programa visa
qualificar jovens para atuarem no mercado de trabalho por meio de
cursos profissionalizantes, contando com a participação de estagiárias
de Psicologia. Foram trabalhadas oito turmas visando aprimorar
capacidades comportamentais importantes para o mercado de
trabalho como habilidades interpessoais e de trabalho em equipe,
além de proporcionar aos alunos um espaço para reflexão quanto a
aspectos profissionais para a sua inserção no mercado de trabalho.
Os encontros ocorriam quinzenalmente, com duração de duas horas,
conduzidos por meio de técnicas e instrumentos de desenvolvimento
comportamental e grupal, baseados nos princípios da dinâmica de
grupo e grupos operativos. Os principais resultados obtidos com
estas intervenções foram aquisição de habilidades comportamentais
e interpessoais favoráveis para a atuação dos jovens no mercado de
trabalho. Tais intervenções possibilitaram ainda a participação da
estagiária no processo seletivo dos novos alunos para este programa,
que ocorreu em três etapas. A primeira consistiu na aplicação de uma
prova de eliminatória de conhecimentos gerais. A segunda consistiu
de entrevista coletiva e testagem psicológica. A última etapa consistiu
de entrevista individual, com o candidato e um responsável, conduzida
pela estagiária de psicologia. Após esse processo, toda a equipe de
trabalho reuniu-se para visualizar o desempenho de cada candidato
nas três etapas a fim de definir os selecionados. Inscreveram para
a prova de seleção 240 candidatos. Destes, 125 participaram da
entrevista coletiva e 80 da entrevista individual. No total o programa
estava disponibilizando 46 vagas. A maior aprendizagem desta
experiência foi reconhecer a importância de dominar conhecimentos
consistentes sobre técnicas de entrevistas e de análise e condução de
processos grupais, que vão além da aplicação de modelos estanques.
A necessidade de aprimoramento constante dos processos de
escuta, empatia e de comunicação se mostraram decisivos para o
aperfeiçoamento das práticas e condução das atividades à resultados
favoráveis. Também, constatou-se a necessidade da criação de um
perfil profissional com critérios mais claros para auxiliar na seleção
dos candidatos. Nessa perspectiva ressalta-se a necessidade do
profissional da psicologia se dar conta da sua atuação, revendo suas
intervenções sempre que sentir que está se tornando um sujeito
institucionalizado.
PALAVRAS-CHAVE: Atuação do psicólogo; Intervenções; Habilidades
comportamentais
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RELATO DE EXPERIÊNCIA

RE9 - CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES S PARA A ATUAÇÃO COM
PORTADORES DE AUTISMO

RE10 - CINEMA E TRABALHO: A ARTE COMO RECURSO GERADOR DE
DISCUSSÕES SOBRE O MUNDO LABORAL

Oliveira, D;

Morais, TN; Fraga, CRA; Brito, ND; Aquino, CAB;

Universidade Salgado de Oliveira;

UFC;

A Educação Inclusiva procura contemplar a diversidade que existe
na sociedade, configurando-se, dessa forma, como um recurso
educacional que assegura aos portadores de necessidades especiais o
direito à educação. No entanto, a implantação da educação inclusiva
tem encontrado uma série de dificuldades, decorrentes, sobretudo,
da falta de formação dos professores para lidar com as necessidades
educativas especiais. Nesse sentido, a capacitação profissional
dos educadores para atender a esse público alvo revela-se de
fundamental importância, na medida em que essa atuação requer
competências específicas e nem sempre adquiridas no processo
regular de formação a que são submetidos. Do ponto de vista da
teoria cognitivo-comportamental, o desempenho eficaz junto a esse
público requer a aquisição de habilidades e competências destinadas à
adoção de práticas educativas adaptadas às diferenças e necessidades
individuais. Em face dessas considerações, o presente trabalho tem
por objetivo relatar uma intervenção apoiada na teoria cognitivo–
comportamental e desenvolvida em uma instituição de ensino para
portadores de autismo, com o intuito de capacitar os educadores
para a atuação junto ao público atendido na instituição. A intervenção
transcorreu durante o período de doze semanas, tendo utilizado
exposições dialogadas e técnicas vivenciais voltadas à abordagem
dos princípios da teoria cognitivo-comportamental e à conceituação
e caracterização do autismo no rol das deficiências infantis. Ao longo
de todo o processo, habilidades simples de início e, mais complexas,
com o passar do tempo, foram sendo adquiridas passo a passo,
mediante o uso de reforçadores positivos que objetivavam reforçar
a conduta adequada e diminuir ou extinguir a conduta inadequada.
A auto-avaliação realizada pelos participantes ao final da intervenção
indicou que os objetivos inicialmente propostos foram atingidos. Tais
evidências permitiram a conclusão de que o processo de intervenção
adotado constituiu-se em uma ferramenta capaz de contribuir para
a melhor capacitação dos professores de portadores de autismo e,
consequentemente, para a educação inclusiva.

O projeto cinema e trabalho é uma iniciativa do Núcleo de Psicologia
do Trabalho (NUTRA) que visa, por meio da apresentação e
discussão de produções cinematográficas, estimular e aprofundar
o conhecimento sobre o universo laboral. A escolha de filmes
como dispositivo de análise da realidade parte da idéia de que as
manifestações artísticas em geral, e o cinema em particular, podem
ser férteis instrumentos pedagógicos, desde que tratados com uma
postura crítica e questionadora. Entendemos que os filmes podem
representar uma fonte alternativa de conhecimento, apresentando,
de forma mais concreta, aspectos do real que muitas vezes parecem
demasiado abstratos em textos e discussões teóricas. A metodologia
do projeto consiste na apresentação de filmes, selecionados
nas reuniões da equipe, nos quais estejam presentes elementos
pertinentes ao mundo do trabalho. Assim, escolhe-se data e horário
para exibição do filme, com posterior realização de discussões a partir
de apontamentos trazidos pelos presentes. Convida-se um palestrante
para facilitar e dinamizar a discussão juntamente com os membros
do projeto. O convidado é previamente selecionado de acordo com
o reconhecimento das contribuições que possa apresentar, havendo
uma análise das áreas de estudo as quais se afilia e possibilidades
de articulação entre estas e as principais temáticas trazidas pelo
filme. A exibição da película é feita mensalmente e o público ao
qual se destina é bastante variado. Para garantir a diversidade de
participantes, a divulgação é feita em diferentes espaços, inclusive
virtuais. Dessa forma, almeja-se expandir o raio de abrangência do
projeto para além dos estudantes de psicologia, buscando-se ampliar
o diálogo com demais áreas do conhecimento, sejam elas acadêmicas
ou não. Dentre os filmes já apresentados podemos citar: Segundafeira ao sol, Ladrão de bicicletas e Os 12 trabalhos. Obras bastante
diversas em seus enredos, épocas e localização, mas que resguardam
a característica comum de apresentarem excelentes leituras sobre a
relevância da categoria trabalho na organização de nossa sociedade.

PALAVRAS-CHAVE: Capacitação de educadores; Atuação do psicólogo;
Autismo

PALAVRAS-CHAVE: cinema; trabalho; arte
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RELATO DE EXPERIÊNCIA

RE11 - CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS EM SAÚDE DO TRABALHADOR:
MEMÓRIA, SAÚDE E TRABALHO ENTRE SERVIDORES DA UFRJ

RE12 - CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA ÀS ORGANIZAÇÕES DE
TRABALHO NA SERRA GAÚCHA

Carvalho, S. B De; Ramos, T. De J. A.; Baruque L.; Vianna, M. L. P.;
Paiva, P.C De C.;

Biondo, AC; Nery, B; Bordignon, D.; Madalozzo, MM; Ferrari, P;

UFRJ;
O projeto “Contação de histórias em saúde do trabalhador” é parte
integrante das atividades da Seção de Programas Especiais da Divisão
de Saúde do Trabalhador da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Vinculada à Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4), a DVST é também uma das
Unidades de Referência do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde
do Servidor Público Federal (SIASS) do MPOG, responsável pela perícia
oficial em saúde, vigilância e promoção à saúde dos servidores da UFRJ
e órgãos conveniados. Trata-se de uma iniciativa que, em sintonia
com as diretrizes do SIASS, tem por objetivo “promover a atenção à
saúde dos servidores públicos civis federais, como um dos eixos de
atuação na democratização das relações de trabalho” contribuindo
para a saúde mental e a qualidade de vida do servidor. O projeto é
constituído por: Oficinas itinerantes de contação de histórias, rodas de
leitura, cursos de contação de histórias para profissionais da área da
saúde e para o público em geral. Todas as atividades propostas visam
o resgate das memórias em saúde do trabalhador, através do convívio,
da troca de experiências e da construção de propostas coletivas de
trabalho, pois observou-se que. um dos elementos organizadores
da saúde dos servidores referia-se a relação com a história da
construção da UFRJ, das memórias cotidianas de suas práticas de
trabalho e que estas conectavam-se às práticas de auto-cuidado
em saúde destes servidores. Considerando que um dos desafios
da contemporaneidade é articular saberes na direção de um bem
comum possibilitando o desenvolvimento individual e coletivo a partir
de ações interdisciplinares, no mundo do trabalho, estas articulações
têm seu nó critico na dissonância entre as exigências de soluções
inovadoras em contraposição ao especialismo com que se organizam
as grades curriculares no processo de formação profissional. Muitas
empresas têm investido na prática ancestral de contar histórias como
ferramenta administrativa (MATOS, 2010) visando o desenvolvimento
institucional e a participação comprometida de seus colaboradores.
Cada instituição possui um repertório amplo de narrativas que
circulam “de boca em boca” de forma mais eficiente do que a maioria
dos comunicados oficiais. A arte de contar histórias tem como
benefícios, o desenvolvimento da criatividade, a promoção da leitura
a interação institucional, o trabalho coletivo, além de promover a
qualidade de vida, de quem conta e de quem ouve histórias, servindo
de caminho para a construção de novas práticas de trabalho com
grupos para o profissional psicólogo e demais membros da equipe.
PALAVRAS-CHAVE: Contação de histórias; Saúde do trabalhador;
Qualidade de vida no trabalho

Universidade de Caxias do Sul;
O estudo apresenta o relato de uma experiência de intervenção
realizada para a disciplina Intervenções Socioinstitucionais do curso
de Psicologia de uma universidade do RS. O objetivo foi identificar a
percepção de gestores quanto ao papel do psicólogo das organizações
e do trabalho, a fim de caracterizar as demandas existentes em
relação ao trabalho da Psicologia, nas empresas da serra gaúcha.
Apresentam-se os resultados de um estudo piloto desenvolvido
para analisar a viabilidade de realização de uma pesquisa ampliada
junto aos associados de duas associações de classe representativas
do contexto de interesse: empresas e profissionais ligados à gestão
de recursos humanos e empresas associadas ao Sindicato das
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico da região.
A serra gaúcha é reconhecida nacional e internacionalmente como
um pólo metal-mecânico promotor de desenvolvimento das cidades
da região e do estado do RS. A intervenção foi realizada numa
associação de profissionais e empresas ligados à gestão de recursos
humanos. A coleta de dados aconteceu por meio da aplicação de um
questionário com questões quantitativas e descritivas, elaborado
pelas pesquisadoras, e encaminhado à cinco gestores de Recursos
Humanos, diretores de áreas desta associação. As respostas foram
postadas na ferramenta de acesso virtual denominada Google
“DOCS” e recebidas diretamente pelas pesquisadoras desta
intervenção. Como principais resultados foi percebido que, embora
existam diferenças nas percepções quanto ao trabalho da Psicologia
pelos gestores, todos os respondentes a percebem como importante
para o desenvolvimento das empresas e avaliam o trabalho deste
profissional como bom ou ótimo. Alguns compreendem a abrangência
do papel da Psicologia e a avaliam como um campo com ampliadas
possibilidades de atuação, enquanto outros gestores ainda possuem
a imagem do psicólogo como responsável somente por processos de
recrutamento e seleção, treinamento, apoio e aconselhamento. Em
relação às demandas para o trabalho da Psicologia ocorre o mesmo.
Alguns gestores citam que cada vez mais existem novas demandas,
enquanto outros mencionam que as demandas são normalmente
as mesmas e que a Psicologia é essencial para suprir estas. A partir
dos resultados obtidos, foi possível conhecer algumas das demandas
das organizações quanto às possíveis contribuições da Psicologia
Organizacional em empresas da serra gaúcha como, por exemplo, a
necessidade de contribuir diretamente para o alinhamento estratégico
organizacional, ampliando as possibilidades de atuação do psicólogo
neste contexto. Foi percebido que este estudo é relevante tanto para
a psicologia como para empresas e gestores, reforçando a viabilidade
de ampliação do mesmo.
PALAVRAS-CHAVE: Psicologia; Organizações e Trabalho; Gestão de
Recursos Humanos
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RE13 - CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA DO TRABALHO ÀS MISSÕES
DE PAZ

RE14 - CRONO INDUSTRIAL - O OLHAR DO PSICÓLOGO PARA O BEM
ESTAR GERAL DOS TRABALHADORES

Gomes, C.N.; Souza, F.B.;

Taguchi, D.M.1; Sant´Ana, M.A.1; Custodio, C.2; Miranda-Neto, M.H.3;

Instituto de Psicologia da Aeronáutica;

1

SESI - Serviço Social da Indústria;
Usina Renuka Vale do Ivaí S/A;
3
Universidade Estadual de Maringá;
2

Considerando a participação de tropas terrestres da Força Aérea
Brasileira em missões de paz é de fundamental importância que,
além da busca pela excelência técnica e operacional, os aspectos
psicossociais envolvidos numa missão desta natureza sejam
considerados e monitorados constantemente, a fim de que o
desempenho dos militares antes, durante e após a missão seja efetivo
e eficaz, sem prejuízo da segurança e saúde ocupacionais dos mesmos.
É legítima a afirmação de que estas missões envolvem desafios
psicossociais que poderão estar na origem de complexas situações
de desconforto psicológico. Estes podem configurar-se obstáculos de
adaptação às operações de apoio à paz, pois além de comprometer
o desempenho da missão, afetam a motivação e colocam em perigo
a saúde física e mental do militar. Este trabalho objetiva discutir as
possibilidades de contribuição da psicologia do trabalho às missões
de paz. Inicialmente, foi realizada revisão de literatura sobre a
participação da Psicologia em Missões de Paz, além de pesquisas
sobre as melhores práticas em intercâmbios com Forças Aéreas de
outros países. Em seguida foram realizadas visitas ao Centro Conjunto
de Operações de Paz do Brasil (CECOPAB) e ao Centro de Estudos
de Pessoal do Exército (CEP), no intuito de conhecer as atividades
já desenvolvidas pelo Ministério da Defesa e pelo Exército Brasileiro
com suas tropas, a fim de propormos ações compatíveis às tropas da
Aeronáutica. O trabalho em questão aborda, inicialmente, o tema do
estresse nas operações de paz, entendidas como uma especificidade
do cotidiano de trabalho dos militares brasileiros. Segue-se a proposta
de um acompanhamento psicológico que compreende a seleção
adequada, a preparação psicológica antes da missão, o apoio aos
militares no teatro de operações e o suporte psicológico no retorno
ao Brasil. Além disso, considerando que o referido acompanhamento
é um processo que se retroalimenta, as informações trazidas no
retorno de cada tropa, permitem que seja aprimorado o processo
seletivo e as intervenções subsequentes. Desta forma, inserimos na
metodologia um estudo de perfil profissiográfico e de levantamento
de estressores, que subsidiarão as ações implementadas com cada
nova Tropa designada. Ciente da responsabilidade que a FAB vem
assumindo perante a comunidade internacional, o Instituto de
Psicologia da Aeronáutica, com este trabalho, busca dar início a ações
que objetivam aprimorar o desempenho dos militares da FAB em
missões de paz, sem que haja perda da qualidade das condições de
trabalho e, sobretudo, para que a saúde e segurança ocupacionais
sejam preservados.
PALAVRAS-CHAVE: Acompanhamento psicológico; Missões de Paz;
Saúde e segurança ocupacionais

Este trabalho, baseado no estudo da cronobiologia, objetiva
compreender como o trabalho em horários não convencionais
interferem na qualidade de vida do trabalhador da indústria 24 horas.
Para essa finalidade desenvolveu na usina Renuka Vale do Ivaí Açúcar
e Álcool S/A, pesquisa exploratória com os trabalhadores que utilizam
revezamento em 3 turnos: manhã, tarde e noite e uma amostra do
turno comercial. A pesquisa quantitativa adotou o delineamento
survey, com questionário estruturado em questões múltiplas, baseouse no questionário de Horne e Östberg (1976) para identificação dos
cronotipos de cada sujeito bem como, nos estudos de ritmos sociais
que traz aspectos da organização temporal da sociedade e seus
reflexos no ritmo biológico do indivíduo. Foram entrevistadas 250
trabalhadores, dentre esses, 108 do turno da manhã, 63 da tarde, 60
da noite e 19 em turno comercial. Através da pesquisa foi possível
identificar que o trabalho em turnos provoca a fadiga do trabalhador
e impacta na qualidade de vida e produtividade. O estudo também
permite dizer que não é possível adequar os trabalhadores em turnos
relacionados ao seu cronotipo e identifica a importância de orientação
para melhor adaptabilidade. Essa pesquisa foi desenvolvida através
do Projeto Crono Industrial, aprovado pelo Edital SENAI SESI de
Inovação 2010 que tem como parceiros o SESI Nacional, SESI Paraná,
a Usina Renuka Vale do Ivaí S/A e a Universidade Estadual de Maringá.
A escolha da empresa parceira se deu pelo caráter investigatório do
trabalho 24 horas, levando-se em consideração que 100% das Usinas
do País funcionam neste regime. O projeto objerivou apresentar um
protocolo de serviço que auxilie o acompanhamento, planejamento
e formação de indicadores do setor de recursos humanos que
por sua vez poderá pautar as tomadas de decisões da indústria. A
Cronobiologia é uma ciência que estuda os ritmos biológicos dos seres
vivos e sua relação com os ciclos ambientais. Os seres humanos são
completamente regidos por diferentes ciclos biológicos geneticamente
determinados, que envolvem oscilações hormonais, de temperatura,
atenção, sono e vigília, entre outros. Com base nas pesquisas do Grupo
Multidisciplinar de Desenvolvimento e Ritmos Biológicos - USP, bem
como nas realizadas diretamente na indústria parceira, o software
disponibilizará a possibilidade de durante a gestão dos trabalhadores,
verificar sua adaptação ao horário de trabalho disponível, alinhado
aos riscos de doenças endógenas e cardiovasculares e qualidade de
vida, possibilitando ações preventivas, com foco na orientação e ou
adaptação do trabalhador pelo bem estar geral.
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho em turnos; Cronobiologia; Bem estar dos
trabalhadores
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RE15 - DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES NO CONTEXTO DA
UNIVERSIDADE PÚBLICA
Janissek de Souza, J; Bahia, S; Peixoto, ALA; Villas Boas, L; Carvalho, P;
Luna, A; Amazona, O;

Pereira, Fátima;

UFBA;

Universidade Gama Filho;

O objetivo do presente trabalho é apresentar o relato de uma
experiência de desenvolvimento de equipe que ocorreu em
uma Universidade Pública brasileira. Para tanto, exploram-se os
motivos que levaram à necessidade de realização do trabalho, as
ferramentas utilizadas na elaboração do diagnóstico do contexto
de intervenção, as intervenções que foram realizadas assim como
os principais entraves e desafios que se colocam para a realização
deste tipo de trabalho. A intervenção foi realizada durante o ano
de 2011 por uma equipe de professores, pesquisadores e alunos
estagiários. A pró-reitoria em questão é composta de 1 pró-reitor, três
coordenadores de área e 22 funcionários. O pedido de intervenção
partiu dos dirigentes da pró-reitoria tendo em vista as dificuldades
que enfrentavam para realizar suas atividades. As queixas principais
envolviam a falta de motivação, comprometimento e disponibilidade
da equipe de funcionários para executar as tarefas. As gestoras da
não conseguiam contar com a adesão da equipe nem para a execução
das tarefas mais básicas assumindo todo o trabalho operacional.
Para a realização do diagnóstico dos problemas da equipe realizou-se
dois tipos de procedimentos: uma pesquisa que buscou identificar a
qualidade dos vínculos que os funcionários têm com o seu trabalho
e com a universidade e um encontro com a equipe de funcionários
da Pró-reitoria. A pesquisa identificou resultados não coerentes com
as queixas iniciais apresentadas pelas gestoras: havia altos níveis de
comprometimento e motivação e alta identificação e satisfação com
o trabalho. A fim de clarificar tal percepção inicial, realizou-se um
encontro, cujo objetivo foi ouvir da equipe de funcionários as principais
dificuldades que percebiam no contexto de sua atuação. Desta forma,
foi possível identificar um conjunto de queixas que partia da visão
das gestoras e outro que refletia a percepção dos funcionários. De
posse de tais informações constatou-se que havia um distanciamento
entre os dois segmentos que gerava, principalmente, falta de
comunicação, inexistência de reuniões de trabalho, falta de clareza
acerca das atividades e planos da pró-reitoria e mal aproveitamento
dos membros da equipe. Constatou-se que havia grande dificuldade
de interação. Tais dificuldades não aconteciam apenas na gestão
atual, mas foi construída ao longo de vários anos. Todo o trabalho
de desenvolvimento de equipe, nas atividades que se seguiram, foi
o de propiciar a aproximação e o diálogo entre os dois segmentos, o
que na verdade é um processo que deve ser encaminhado de forma
contínua.

Esse trabalho pretende compartilhar uma experiência de estágio em
Psicologia Organizacional e Trabalho, na Universidade Gama Filho (RJ),
a fim de contribuir para trocas e debates. Com a responsabilidade da
formação, busca-se as competências em relacionar o conhecimento
acadêmico (produção teórica e de pesquisa) com a prática empresarial
contemporânea e a demonstração da habilidade de aprender a ser
aprendiz, com procedimentos de qualidade, registros e busca constante
de avaliações através de indicadores. Em 2012.2 participaram do
estágio 22 estudantes, cuja supervisão em todas as atividades é
realizada em grupo, trocando saberes e apresentando sugestões.
Há Relatório Individual, semestral, especificando atividades de cada
encontro. O Treinamento em Relações Interpessoais (carga horária de
6 horas) para os estudantes de Psicologia é uma das atividades do
estágio. O estagiário inicia como observador, posteriormente, instrutor
e instrutor-facilitador. A organização do estágio abrange: supervisão e
três estagiárias-facilitadoras, que já assumiram o status de instrutoras.
A primeira acompanha a evolução de todas as ferramentas de gestão
que estão sendo manuseadas por duplas de estagiários (Avaliação
de Reação qualitativa e quantitativa, por grupo de treinamento e os
respectivos acumulados) e Código de Ética Interno; as que estão em
construção (Avaliações de Aprendizagem do cliente e estagiários) e, as
que estão em continuidade de estudo (Aplicação do ROI e ISO 10.015).
A segunda, acompanha todas as etapas do planejamento à execução
do treinamento. A terceira, acompanha do surgimento à execução
de eventos; informa oportunidades de vagas externas para estágio
e todos já estão com seus currículos objetivos, e responsabiliza-se
também, pela atualização do Acervo em Relações Interpessoais. Há
eventos externos, realizados pela supervisora e estagiários, como
Visitas Técnicas para avaliação de estágios empresariais, Palestras em
eventos de Orientação Profissional e Mostras que são oportunidades
de compartilhar as habilidades aprendidas. E, os estagiários,
também, fazem Comunicações de palestras e cursos assistidos. Os
resultados ou produtos do estagioorgtr (email do grupo) são: 1- O
Treinamento em Relações Interpessoais; 2- Monografias; 3- Material
Instrucional (registro on line e em papel); 4- Projetos organizacionais
(empreendedorismo) de iniciativa individual relacionando outras
variáveis (Bullying e Habilidades Sociais) e 5- Publicações para
eventos científicos. Assim, buscamos atender aos eixos Integração
teórico-prático da aprendizagem e Articulação Universidadeestágio e Sociedade com a construção de uma prática dinâmica e
multidimensional.

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento de Equipes; Universidade;
Gestão
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RE17 - EMPREENDEDORISMO EM PSICOLOGIA: EMPRESA JÚNIOR
COMO ESTRATÉGIA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Cavalcanti, T. M.;

RE18 - ESPAÇO DE FORMAÇÃO E PRÁTICA DA PSICOLOGIA
DO TRABALHO E DAS ORGANIZAÇÕES (PTO): AÇÕES DE UMA
CONSULTORIA-ESCOLA
Silva, A. K. L.; Silveira, S. S.; Maciel, T. N.; Pimentel, M. B. L.;
Carvalho, D. S.; Lemos, G.

Universidade Federal da Paraiba;
A vantagem competitiva para os recém-formados constitui as
experiências práticas das teorias estudadas nas universidades. As
empresas juniores surgiram para proporcionar este diferencial,
configurando-se como uma associação civil sem fins lucrativos,
administrada exclusivamente por alunos de um curso superior, que
presta serviços e desenvolve projetos para empresas e sociedade
em geral nas suas áreas de atuação, sob supervisão de um professor
ou profissional especializado, com autonomia em relação à direção
da universidade ou centro acadêmico. O objetivo deste trabalho é
mostrar a trajetória da empresa júnior do curso de Psicologia (Actuar
Consultoria), da Universidade Federal da Paraíba, ressaltando sua
importância na formação de estudantes. Ela foi fundada em 2008 por
um grupo de estudantes interessados em Psicologia Organizacional
e do Trabalho, tendo os seguintes objetivos: aplicar conhecimentos
teóricos; desenvolver o espírito profissional e empreendedor de
estudantes do curso, inserindo-os em contexto profissionalizante;
facilitar a entrada de futuros profissionais no mercado, colocando-os
em contato direto com empregadores; e contribuir com a sociedade na
prestação de serviços voltados, principalmente, para micro, pequenas
e médias empresas. Apesar de sua importância, esta empresa júnior
provocou inicialmente estranhamento e falta de apoio de docentes do
curso, assim como falta de interesse por parte de estudantes em sua
continuidade. Entretanto, favorecida pela realização de consultorias,
cursos e o I Encontro Paraibano de Psicologia Organizacional e do
Trabalho (I EPOT), a Actuar encerrou suas atividades no início de
2010 com balanço positivo, cumprindo exigências legais. No final
deste mesmo ano, um grupo novo de estudantes, com os mesmo
ideais de seus fundadores, começou a se articular para planejar a
volta da Actuar Consultoria, que ocorreu no início de 2011, buscando
seu fortalecimento institucional e a minimização de problemas
enfrentados na gestão passada. Conclui-se este trabalho mostrando a
importância de pensar a formação acadêmica não isoladamente, em
que este tipo de empresa possa proporcionar ao profissional um knowhow para assumir responsabilidades exigidas pelo mercado. Deste
modo, apresenta-se como uma alternativa importante para consolidar
a formação de graduandos, estimulando seu empreendedorismo ao
compartilharem um ambiente que representa um campo de desafios
constantes.
PALAVRAS-CHAVE: Empresa Júnior; Actuar; Empreendedorismo.

Universidade Potiguar;
Esse relato objetiva apresentar as atividades desenvolvidas em um
serviço escola de psicologia da cidade do Natal, notadamente nas
ações da PTO. A Consultoria-escola é uma entidade formada por
estudantes universitários, sem fins lucrativos, e que prestam serviços
para diversas instituições, necessitando do auxílio de um supervisor,
que estimule a criação de novos conhecimentos teóricos e práticos.
O Núcleo de Avaliação Trabalho e Organizações (NATO), dentro
do Serviço Integrado de Psicologia (SIP) da Universidade Potiguar
(UnP) é destinado às práticas de estágio do curso e se propõe a uma
formação integrada e diversificada, propondo-se a articular os eixos
de ensino, pesquisa e extensão. O NATO tem o objetivo de oferecer
ao mercado a prestação de serviços de qualidade em Psicologia do
Trabalho, Gestão de Pessoas e Avaliação Psicológica. Das atividades
que se propõe a desenvolver estão: descrição dos cargos, seleção
de pessoas, diagnóstico organizacional, ações que visam à saúde e a
qualidade de vida no trabalho, orientação profissional, treinamento e
desenvolvimento. Em 2011, realizou atividades tanto para o público
interno da Universidade, como para organizações de pequeno e
médio porte. As principais atividades foram: palestra e oficinas sobre
mercado de trabalho; oficina de carreira na profissão de psicólogo,
liderança estudantil, palestra sobre gestão do tempo e ingresso na
Universidade, e o uso contínuo do CinePSI para promover debates
sobre temáticas da PTO. Das atividades de consultoria, pode-se
destacar o Diagnóstico Organizacional em empresa Pública de
estatística; e a elaboração de políticas de RH; análise e descrição de
cargos; palestras informativas sobre temática do campo do trabalho
como principais atividades das organizações de pequeno porte. A
pesquisa-ação é usada como método norte de intervenção, utilizandose de instrumentais quantitativos - questionários de medidas de
comportamento organizacional e instrumentos psicométricos -; e
qualitativos - como oficinas, grupo focal, e entrevistas -. Em termos
de competências e habilidades desenvolvidas pelos estudantes,
elege-se: capacidade de análise e intervenção em níveis macro, meso
e micro da relação trabalho-organização, criticidade com o cenário
laboral emergente, negociação, trabalho em equipe, e dentre outras.
O Núcleo corrobora com o cenário de mudança que a PTO vem
traçando em termos de atuação e formação, de modo a contribuir
para as discussões teóricas e metodológicas que sustentam a atuação
do psicólogo, proporcionando um espaço de formação que contribui
para estimular nos futuros psicólogos o desenvolvimento de uma
postura de competência técnica, ética, crítica e política.
PALAVRAS-CHAVE:
profissional
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RE19 - ESTÁGIO PROFISSIONAL: UMA ANÁLISE DA ATUAÇÃO
DO PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO (POT) EM
INSTITUIÇÕES BUROCRÁTICAS

RE20 - EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO: UMA ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO
ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO (POT) EM UMA INSTITUIÇÃO
MILITAR DA CIDADE DE PARNAÍBA-PI

Carvalho-Costa, D. G.; Oliveira, I. S.; Silva, C. F. L. S.;

Carvalho-Costa, D. G.; Oliveira, I. S.;

Universidade Federal do Piauí;

Universidade Federal do Piauí;

Introdução: Desde 1930 o Brasil passou de uma gestão patrimonialista
à burocrática com o intuito de melhor servir a comunidade, pois o
objetivo principal desse modelo é viabilizar um atendimento igual a
todos os indivíduos, não levando em conta: relações interpessoais,
status social ou reações de poder (hierárquicas) para tratar melhor
outros indivíduos. Dificilmente se mantêm a pessoalidade em
instituições onde a padronização compõe fator determinante de boa
execução de tarefas. Não se pretende, no entanto, afirmar o que seja
certo ou errado, apenas se evidencia que no Brasil os órgãos públicos
têm como base a gestão burocrática como forma de conseguirem ser
cada vez mais eficientes em suas prestações de serviços (MARCHETTI,
CARVALHO e MONT’ALVÃO, 2009). No entanto, essa padronização
expõe o individuo a uma situação mecanicista enquanto atendente
direto da população provocando, por vezes, a sensação de prestação
de favores a comunidade. Objetivos: Fazer um levantamento da
experiência de estágio em uma instituição burocrática, apontando
comparações da atuação do POT diante de outras instituições, com
outras gestões onde o engessamento de atuações e práticas não
seja tão comum. Método: Para coletar dados que objetivassem as
atividades executadas pela estagiária como prática profissionalizante,
utilizou-se o método da observação sistemática das atividades
(duas vezes por semana), assim como conversas informais com
os funcionários da instituição, assim como uma entrevista semiestruturada visando a qualidade de vida do trabalhador. Resultados
e Discussão: Com a experiência do estágio pode-se observar que as
pesquisas em POT, em sua maior parte, se referem a uma atuação de
maneira geral que, em alguns momentos, não condiz com a prática
deste profissional quando em um ambiente burocrático, pois o mesmo
possui regras engessantes, não tão semelhante com a realidade
das demais instituições. Vale ressaltar que os questionários não
foram respondidos e as conversas foram escassas e sempre com as
mesmas pessoas, pois os funcionários alegavam falta de tempo para
falar e mesmo responder questionamentos objetivos. Outro ponto
a ser mencionado é a recorrência de doenças laborais mencionadas
como comuns pelos entrevistados. Conclusão: O debate em torno
da atuação do psicólogo organizacional/trabalho em instituições
burocráticas é necessário, pelo fato do ambiente em questão possuir
características engessantes e exigir uma postura mecanicista do
profissional em questão.

Introdução: Os conhecimentos e as pesquisas envolvendo a Psicologia
Organizacional e do Trabalho (POT) estão ganhando cada vez mais
espaço e relevância científica e social nas pequenas cidades, seja
em organizações de pequeno, médio ou grande porte. No que
se refere a instituições militares a literatura se torna restrita e a
prática escassa, apesar da importância do psicólogo nesta área. A
adaptação do sujeito às demandas e missões do trabalho torna-se
uma forma de sobrevivência e a exigência do não sofrimento psíquico
uma prática, tendo em vista a adaptação ao meio. Dessa forma, o
sofrimento criativo, proposto por Dejours (1992), torna-se viável
frente a estratégias de enfretamento individuais e coletivas. A busca
por conhecer a real demanda desses lócus foi o que impulsionou a
estagiaria em POT durante suas praticas de Estágio Profissionalizante.
Objetivos: Fazer um levantamento da experiência de estágio em uma
instituição militar, apontando comparações da atuação do POT diante
de uma instituição militar em relação a instituições civis. Método:
Para coletar dados que objetivassem as atividades executadas pela
estagiária como prática profissionalizante, utilizou-se o método da
observação sistemática das atividades (duas vezes por semana),
assim como conversas informais e formais com os funcionários da
instituição, responsáveis hierárquicos e atiradores. Resultados e
Discussão: Com a vivência pode-se observar que as pesquisas em
POT, em sua maior parte, se referem a uma atuação de maneira
geral que, em alguns momentos, não condiz com a prática deste
profissional quando em um ambiente militar, pois o mesmo possui
regras próprias, diferentes da realidade das demais instituições nãomilitares. O militarismo estrutura sua gestão dentro da hierarquia e
do poder do status, assim como do respeito que deve existir entre
os que usam farda e sua responsabilidade social com os civis, mas tal
atuação trás a luz um ponto relevante: o respeito que existe dentro
do âmbito militar, pois a hierarquia influência diretamente no método
de tratamento desses indivíduos. Conclusão: A discussão da atuação
do psicólogo organizacional/trabalho em instituições militares tornase necessária, pelo fato do ambiente em questão, além de possuir
características peculiares, exigir uma postura atípica do profissional
em questão.
PALAVRAS-CHAVE: Experiência de estágio; Atuação do Psicólogo
Organizacional e do Trabalho; Instituições Militares

PALAVRAS-CHAVE: Experiência de Estágio; Instituição Burocrática;
Atuação e Prática do Psicólogo Organizacional e do Trabalho (POT)
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RE21 - FORMAÇÃO EM SAÚDE: A CLÍNICA-ESCOLA COMO ESPAÇO DE
PRÁTICAS DO PSICÓLOGO EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS

RE22 - LIDERANÇA ESTUDANTIL: UMA DINÂMICA DE DESAFIOS E
POSSIBILIDADES

Pereira, ALB;

Carvalho, D. S.; Germano, T. J.; Silva, A. K.;

Centro Universitário Univates;

Universidade Potiguar;

O presente trabalho, com base nas propostas dos autores como
Ricardo Burg Ceccim e Laura Camargo Macruz Feuerwerker, em
especial no texto “O quadrilátero da formação para a área da saúde:
ensino, gestão, atenção e controle social” (Revista Physis, 2004),
apresenta como método a narrativa autobiográfica, que consiste
na prática de reflexão do sujeito consigo mesmo, com o outro e
com o mundo, embasado na realidade "experimentada". Voltado
especialmente para o desenvolvimento de docentes, o método é
utilizado para narrar uma experiência docente e de gestão de um
serviço-escola universitário. O conceito de quadrilátero da formação
foi valorizado por visar à aproximação da saúde com a educação, ou
seja, articular ensino, atenção, controle social e gestão em saúde.
O referencial propõe a construção e organização de uma gestão
da educação na saúde integrante da gestão do sistema de saúde,
redimensionando a imagem dos serviços como gestão e atenção
em saúde e valorizando o controle social. Constituir práticas que o
quadrilátero da formação em saúde propõe é um desafio. A narrativa
aborda a experiência como docente e supervisora de psicologia na
Clínica Universitária Regional de Educação e Saúde – CURES, do
Centro Universitário Univates, de Lajeado/RS, instituição que iniciou
suas atividades em fevereiro de 2011 e que se propõe a ser um
espaço de articulação entre atenção à saúde, promoção e produção
de conhecimento, integrado ao trabalho locorregional dos sistemas
locais de saúde. O resultado desta problematização constante é
um novo olhar sobre a formação em saúde, a partir da ampliação
da escuta, das vivências e da convivência com a multiplicidade nas
práticas como as reuniões de equipe interdisciplinar, reuniões com
representantes dos serviços dos municípios conveniados, na análise
de situação de saúde, nos acolhimentos, atendimentos e projetos de
intervenção. A CURES nasce com alguns diferenciais, no intuito de
desacomodar professores, estudantes e profissionais da saúde, de
tentativas e possibilidades de praticar o quadrilátero da formação:
construir e organizar uma educação responsável por processos
interativos e de ação na realidade para operar mudanças, a partir
das articulações entre ensino (ações inovadoras e criativas), atenção
(usuário-centrado), gestão (contatos frequentes com os atores
dos serviços para negociar e pactuar processos) e controle social
(convocar protagonismos).

O presente trabalho faz referência à construção e execução de uma
oficina voltada a formação de líderes acadêmicos, idealizada dentro das
ações desenvolvidas pelo Núcleo de Avaliação, Trabalho e Organizações
(NATO), em meio as atividades do Estágio Profissionalizante da ênfase
de instituições do curso de Psicologia da Universidade Potiguar.
Tal oficina teve por objetivo desenvolver a formação de lideres do
curso de psicologia de forma integrada com os grupos acadêmicos
administrativos como a direção, coordenação de estágio, pesquisa,
assim como aos Centros Acadêmicos e DCE. Para isso, durante a
atividade foi possível trabalhar com os alunos o papel articulador
da liderança estudantil na academia, apresentando estratégias que
embasem a atuação dos líderes acadêmicos, e ainda, discutindo
sobre as técnicas e procedimentos mais usados pelos modelos de
liderança desenvolvidos anteriormente na instituição. A metodologia
escolhida foi estruturada de forma expositiva e vivencial, utilizando a
própria experiência em liderança dos participantes como temáticas
que possibilitaram a articulação de idéias. Os resultados alcançados
condiziam com as expectativas iniciais, e foi possível trabalhar com os
participantes variadas formas e conceitos de liderança, sem que um
se sobressaísse ao outro, tendo em vista a multiplicidade do público
e suas características pessoais, valorizando o respeito e ampliando os
horizontes de possibilidades quanto a temática vigente. Ainda como
procedimento da oficina foi aplicado um instrumento de avaliação
de reação, buscando um respaldo a cerca das ações desenvolvidas e
sugestões para a melhoria da oficina. Esse instrumento foi tabulado, e
apontou qualitativamente e quantitativamente as principais escolhas,
variando em escala numérica o grau de satisfação crescente. Apesar do
sucesso da oficina, a participação dos alunos que eram representantes
de turma no momento do evento foi pouca, o que suscita a sobre
como os mesmos estão se posicionando frente a realidade do curso,
tendo em vista o importante papel que a liderança manifesta nesse
contexto, e as possibilidades que a liderança trás para o processo de
formação profissional do psicólogo.
PALAVRAS-CHAVE: liderança; papel articulador; grupos acadêmicos
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RE23 - NÚCLEO DE PSICOLOGIA DO TRABALHO - 17 ANOS DE
ATUAÇÃO

RE24 - O DESENVOLVIMENTO DE UM PROJETO DE ORIENTAÇÃO
PARA VIDA E CARREIRA

Aquino, CAB; Sampaio, CRFD; Souza, KO; Fraga, Camila RA;

Dantas, E. A. M.;

UFC;

IFRN;

O Núcleo de Psicologia do Trabalho (NUTRA) é um programa de
Extensão do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do
Ceará, que surgiu do desejo e da necessidade de discutir a área de
Psicologia do Trabalho dentro do curso, problematizando questões a
respeito dessa temática, construindo um campo de ensino, pesquisa e
extensão. Durante seus primeiros anos o programa estava voltado para
uma atuação fortemente organizacional, passando, posteriormente,
a uma atuação mais direcionada à pesquisa e à extensão dentro do
campo da Psicologia Social, analisando a categoria trabalho como
central nos processos de subjetivação humanos. Ao longo de sua
trajetória, o NUTRA firmou várias parcerias e teve diversas fontes
de financiamento. Atualmente, o Núcleo conta com o financiamento
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e TecnológicoCNPq (Pibic) para a realização de pesquisas como a “O fenômeno da
precarização e da flexibilização laboral no âmbito da Universidade
Pública: o caso dos professores substitutos no Centro de Saúde da
UFC – Parte III”, que foi concluída no primeiro semestre de 2011 e
a nova pesquisa sobre o trabalho e a teoria do decrescimento que
se iniciou no segundo semestre do mesmo ano. Uma nova parceria
do NUTRA, que foi efetivada em 2010, é o Departamento de
Desenvolvimento Humano – DDH/UFC, sendo essa parceria um marco
na história do programa e algo de grande relevância no contexto da
extensão universitária, pois, a partir da mesma o programa se volta
para uma atuação dentro do âmbito da própria Universidade, através
da realização de diversas atividades, dentre as quais se destaca a
pesquisa-intervenção “Análise Multidisciplinar da Atividade Laboral
Desenvolvida na UFC”, concebendo a Universidade como parte da
comunidade e, portanto, um local para atuação. O NUTRA, durante
os seus dezessete anos, está comprometido com a formação
critica dos alunos, partindo do tripé que sustenta a Universidade,
procurando viabilizar um campo de ensino, pesquisa e extensão, de
forma a complementar os conhecimentos dos estudantes quanto à
área de Psicologia Social do Trabalho, proporcionando espaços para
construção de conhecimentos nessa area de grande importância
na construção do homem e da sociedade. O NUTRA vem sendo
referência na área da Psicologia Social do Trabalho, tanto por seus
projetos de extensão, como por suas pesquisas e intervenções e é o
reconhecimento dessa importância que dá suporte para a realização
de nossas práticas.

Esse trabalho tem como objetivo relatar uma das experiências do
serviço de Psicologia no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) – Campus João Câmara/
RN, contribuindo assim para a formação do psicólogo na área da
Psicologia Organizacional e do Trabalho. O IFRN é uma instituição
pública federal de ensino que oferece cursos técnicos de ensino
médio, educação profissional (ensino médio) na modalidade jovens e
adultos (EJA), cursos de graduação (licenciaturas) e pós-graduação. O
serviço de Psicologia no instituto encontra-se inserido nos processos
educativos, não se restringindo apenas as atividades na área da
psicologia escolar, mas envolvendo os processos de educação,
saúde e bem-estar dos alunos e das pessoas direta e indiretamente
ligadas ao contexto escolar. Atualmente a unidade conta com uma
psicóloga, um médico, uma técnica de enfermagem e uma assistente
social, no setor chamado de Coordenação de Assuntos Estudantis,
onde o psicólogo está formalmente vinculado. Dentre as atividades
desenvolvidas, queremos destacar o trabalho desenvolvido com
os alunos concluintes. Optamos, inicialmente em trabalhar com
os concluintes das modalidades Subsequente e EJA (ambos nível
médio técnico), em função de serem as turmas que mais apresentam
evasão escolar. O projeto tem por objetivo oferecer orientação e
apoio ao aluno para melhor inserção/reinserção ao mercado de
trabalho. O trabalho justifica-se em função de uma necessidade
apresentada pelos próprios alunos na prática profissional do curso
(estágios), onde os mesmos relatam sistematicamente suas dúvidas
e angústias em relação à sua entrada no mercado de trabalho. As
atividades desenvolvem-se através de reuniões semanais, com um
grupo de (no máximo) 25 alunos, onde são discutidos temas como:
autoconhecimento, autoestima, motivação, comunicação e relações
interpessoais, mercado de trabalho, profissões, qualidade de vida no
trabalho, saúde do trabalhador, projeto de vida e carreira. Esses temas
são discutidos através de exposições dialogadas, dinâmicas de grupo,
discussão de vídeos/filmes e role play. As atividades são coordenadas
pela psicóloga da instituição, mas conta com a parceria da equipe
multiprofissional da instituição, tais como: médico, assistente social,
pedagogas. Apesar do desenvolvimento do projeto ser recente na
instituição, percebemos um maior envolvimento dos alunos nas
atividades referentes ao seu curso, inclusive àquelas referentes à
conclusão do mesmo.

PALAVRAS-CHAVE: trabalho; formação; universidade
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RE25 - O PROJETO RINEPE COMO INSTRUMENTO DE FORMAÇÃO
MULTIPROFISSIONAL NA ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS

RE26 - OFICINAS DE RESTITUIÇÃO DE RESULTADOS: EM DEBATE A
SAÚDE DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM

Feitosa, R. L.; Tupinambá, A. C. R. T.; Montenegro, A. V.; Miná, H. I. L.;
Carmo, T. L.;

Pessanha, Joseane1; Osorio-da-Silva, C2; Comaru, Claudia Marques3;
Rotenberg, Lúcia3;

UFC;

1

ENSP;
UFF;
3
FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz;
2

A Rede Internacional de Estudos e Pesquisas sobre Liderança e
Empreendedorismo, criada em 2007, tem o intuito de estudar
e esclarecer a relevância das micro e pequenas empresas nos
contextos locais, incentivar atividades adequadas para a promoção
desse segmento empresarial, incluindo pesquisa, treinamento e
organização de um diálogo interdisciplinar nacional e internacional,
além de oferecer campo de estágio multidisciplinar para acadêmicos
de Psicologia, Administração, Economia e áreas afins. Muitas
experiências demonstram a importância e a possibilidade do uso
das micro e pequenas empresas para recuperação de setores da
sociedade, integração de pessoas e aproveitamento de talentos. No
Brasil, esse tipo de empreendimento já representa 99,1% do total de
empresas existentes e contribuem com mais de 20% do PIB nacional.
No contexto mundial, esse segmento econômico participa de mais
de 90% do total dos empreendimentos formais existentes apesar
dos grandes problemas com sua longevidade, justificando assim,
os esforços de construção do atual programa. Em 2007, o RINEPE
realizou o curso Pesquisa em Psicologia em Perspectiva Intercultural
ministrado pelo Prof. Michael Frese da Universidade de Giessen.
Em 2009, foi realizada pesquisa bibliográfica e de campo intitulada
Características empreendedoras em micro e pequenas empresas
do comércio de Fortaleza que estudou os fatores de sucesso em
pequenas e médias empresas e permitiu o desenvolvimento de
um modelo de sucesso empresarial. Outra pesquisa importante
consistiu na Pesquisa de Clima e Comprometimento Organizacional
nos Hospitais Universitários da UFC em 2010 com aplicação de mais
de 500 questionários objetivos possibilitando ampla análise sobre o
tema. Houve também a realização de cursos e palestras sobre Novas
Perspectivas em Gestão ministrados pelo Prof. Omar Aktouf da HEC
Montréal. Em 2011, o RINEPE realizou as seguintes atividades: palestra
sobre Gestão de Pessoas no Contexto Contemporâneo ministrada
pela psicóloga Raquel Feitosa, coordenadora adjunta do RINEPE, em
parceria com a INOVA, empresa junior do curso de Administração
da UFC; visita ao Banco Palmas para conhecimento de projetos
sociais; participação em palestra Gestão de Logística no mundo
globalizado, ministrada pelo professor Jacques Colin da Université de
la Mediterranee – França. Atualmente, o RINEPE está desenvolvendo
atividades ligadas ao Projeto IMBA, um instrumento que objetiva (re)
inserir pessoas com necessidades especiais no mundo do trabalho,
visando a prevenção, a reabilitação e a reintegração. Além disso,
houve a criação do blog que hospeda todas as atividades realizadas
pelo projeto, favorecendo a visibilidade do RINEPE e consequente
parceria e interação com profissionais e estudantes interessados no
tema.
PALAVRAS-CHAVE: formação; ciências humanas; RINEPE

Introdução. Esta experiência relaciona-se a possível atuação do
psicólogo na saúde do trabalhador e refere-se à restituição dos
resultados de pesquisa epidemiológica, propondo Oficinas de
Restituição dos Resultados. Entende-se por restituição o que propõe
a Análise Institucional francesa, onde mais que devolver resultados
interessa colocá-los em análise junto aos sujeitos envolvidos na
pesquisa (nesse caso, trabalhadores de enfermagem), escapando
do entendimento dos resultados encerrados na análise unilateral
do pesquisador, e produzindo-se novos. Objetivo. Promover a
restituição dos resultados epidemiológicos, utilizando-os como mote
para diálogo entre saberes acadêmico e da experiência, ampliando
o conhecimento dos pesquisadores e trabalhadores em relação às
condições de trabalho e saúde. Metodologia. Baseia-se no dispositivo
dinâmico de três pólos, ferramenta conceitual da Ergologia que dá
primazia ao diálogo entre os saberes da academia e da experiência.
Consiste em encontros onde os resultados da pesquisa epidemiológica
são, a partir dos quais busca-se promover um diálogo entre os saberes
dos pesquisadores e dos trabalhadores a cerca das relações saúdetrabalho. Além disso, propõe-se produção de cartazes que retratem
o que foi discutido na Oficina, que pode ser utilizado a posteriori
contribuindo para a produção de movimentos e/ou ações em prol
das condições de trabalho e saúde. Resultados. As primeiras oficinas
permitiram atingir nuances das relações saúde-trabalho não captadas
com o estudo epidemiológico, caracterizando-se como experiências
relevantes para a saúde do trabalhador. Avaliamos que os diálogos
entre os saberes contribuíram para a ampliação do conhecimento dos
pesquisadores, produzindo novos resultados a partir da vivência dos
trabalhadores. Os encontros indicaram a importância da inclusão de
outras instâncias para que se estabeleçam parcerias mais profícuas
no que se refere à possibilidade de efetivação de propostas oriundas
dos encontros, o que se constitui como uma meta atual. Discussão
e Conclusões. As atividades propiciaram avanços aos trabalhadores,
no que se refere à (re)pensar seu processo de trabalho e aos
pesquisadores, quanto ao aprofundamento de dados obtidos no
questionário. Contribuiu também para uma relação de confiança
entre trabalhadores e pesquisadores (que possivelmente não se
estabelecera na etapa epidemiológica), podendo favorecer maior
poder de ação dos trabalhadores em relação as condições de trabalho
e saúde. No entanto, isso ainda se constitui um desafio, visto que
a posição mais comumente ocupada pelos trabalhadores é a que
aguarda e delega a outros as ações e decisões para a solução dos seus
problemas, não se entendendo como um dos atores indispensáveis
desse processo.
PALAVRAS-CHAVE: Restituição de Resultados; Saúde do Trabalhador;
Dispositivo Dinâmico de Três Pólos
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RE27 - ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL INSTITUCIONAL - UMA
EXPERICÊNCIA INOVADORA EM UMA EMPRESA DE CONSULTORIA
JÚNIOR
Felipe Diniz; Saskia Brito;

Fraga, Camila R. A.; Aquino, C. A. B.; Souza, K. O.; Pinheiro, P.H.A.;
Morais, T.M.;

Universidade de Brasília;

UFC;

Empresa júnior é a organização formada por alunos graduandos
e supervisionados por professores. A Praxis Consultoria Junior é
a empresa júnior da Universidade de Brasília (UnB) e oferece um
serviço de orientação profissional. Este se mostra como tendo
um caráter inovador, uma vez que foge do padrão de serviços
normalmente oferecidos por empresas de psicologia. E é justamente
esse o diferencial da empresa, que se propõe a oferecer serviços
inovadores e personalizados ao mercado de trabalho, ao mesmo
tempo em que contribui para a formação de psicólogos com maior
experiência. A adolescência é considerada como um período crítico
do desenvolvimento. As demandas são numerosas: independência,
ampliação das interações sociais, definição de valores, mudanças
físicas. É neste momento que o adolescente precisa fazer uma das
escolhas mais importantes de sua vida: sua profissão. Sem ter a devida
consciência dos fatores influenciadores e desprovido de informações,
o jovem muitas vezes faz uma decisão errônea, resultando
futuramente na desistência do curso. Pensando nesse contexto, a
Praxis desenvolveu o projeto de Orientação Profissional Institucional,
no qual, por meio do contrato com a escola, a empresa fornece aos
alunos de ensino médio ferramentas para a tomada de uma decisão
mais madura e esclarecida. O presente projeto foi realizado com
60 alunos do terceiro ano. Objetivando a abordagem de todos os
mecanismos preventivos que envolvem a escolha de um curso, optouse por dividir o projeto em duas etapas. A primeira etapa teve como
foco as profissões e o mercado de trabalho. Foi realizada uma palestra
sobre o histórico e a estrutura da UnB, uma visita-guiada à mesma
e um ciclo de palestras acerca dos cursos oferecidos. A segunda
enfocou o autoconhecimento. Foram realizadas dinâmicas que
visavam à revelação dos principais interesses, valores e habilidades
dos jovens, assim como aspectos familiares e sociais. O serviço de
orientação profissional contribui para o crescimento do aluno ao
se instaurar dentro do ambiente escolar. Uma decisão bem tomada
oferece qualidade de vida e reduz gastos futuros tanto emocionais
como financeiros. Com isso, este serviço funciona como subsídio
para o desenvolvimento de uma sociedade mais saudável e mais
bem preparada. Os resultados alcançados se mostram satisfatórios e
fomentam a ideia de que a flexibilidade nos serviços gera produtos
positivos à empresa e ao seu cliente. Ademais, pode-se considerá-lo
como excelente meio de formar profissionais diferenciados, uma vez
que se trata, como já dito, de um serviço pouco oferecido na área de
consultoria.

A Superintendência de Recursos Humanos (SRH) da Universidade
Federal do Ceará, por meio do Departamento de Desenvolvimento
Humano (DDH), vem desenvolvendo, desde 2009, algumas ações
de promoção e prevenção à saúde do servidor da UFC. Exemplo
disso foi a realização do 1º Seminário “Saúde mental e trabalho na
administração pública”, que contou com a participação do Núcleo de
Psicologia do Trabalho (NUTRA) como convidado. A partir desta ação
pensou-se na parceria entre o referido núcleo e o DDH em atividades
a serem desenvolvidas em espaços laborais da Universidade. Esse
trabalho pretende expor as ações advindas dessa parceria. A pesquisa
intitulada Análise Multidisciplinar da Atividade Laboral Desenvolvida
na UFC é considerada a primeira ação concreta construída a partir da
associação entre esses dois órgãos da Universidade. Essa constituise como uma pesquisa-intervenção que, iniciada em 2010, tem
como objetivo desenvolver ações que possibilitem a compreensão
da atividade laboral de diversos setores da instituição e elaborar
propostas de intervenção voltadas para a melhoria das condições
de trabalho. O caráter multidisciplinar desse estudo justifica-se
por abranger as áreas de Psicologia e Serviço Social do Trabalho. A
equipe de pesquisadores é composta por profissionais do DDH e por
estudantes vinculados ao NUTRA, em sua maioria. Fez-se necessária
a realização de uma capacitação voltada para os alunos que viriam
a integrar o grupo de pesquisa a fim de familiarizá-los com aspectos
teóricos e metodológicos que embasam as ações. Tal capacitação foi
realizada pelo psicólogo e pela assistente social, ambos servidores
da UFC (lotados no DDH) e integrantes do grupo de pesquisadores.
Outro projeto fruto dessa parceira é o Blog “Vida no Trabalho UFC”.
Este foi idealizado a fim de proporcionar um espaço de fácil acesso
e ampla divulgação no qual fossem discutidos temas relacionados
ao mundo do trabalho e a questões que perpassam os processos de
saúde/adoecimento. Há ainda um programa, que recebe o mesmo
nome do blog, veiculado pela Rádio Universitária da UFC, no qual são
discutidas temáticas variadas em articulação com as reflexões e os
questionamentos surgidos no blog. Os dois projetos são realizados por
integrantes do NUTRA e coordenados pelo DDH. Em 2011 o programa
de rádio obteve sucesso em audiência e participação. Por conta disso,
em 2012, o programa será transmitido em duas temporadas e os
programas exibidos em 2011 poderão ser adquiridos no formato de
DVD e de livro.

PALAVRAS-CHAVE: Orientação Profissional; Empresa Júnior; Inovação
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RE28 - PARCERIA NUTRA E SRH: AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO
TRABALHADOR NA UFC

PALAVRAS-CHAVE: Psicologia do Trabalho; Saúde do Trabalhador;
Promoção à saúde
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RE29 - PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL: UM COMPARATIVO
ENTRE AS FILIAIS DE UMA MICRO-EMPRESA
Silva, MBA; Oliveira, FR; Camargo, ML;

RE30 - POSSIBILIDADES E IMPEDIMENTOS DA CONVERGÊNCIA
PRÁTICA ENTRE A PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E A PSICOLOGIA
DO TRABALHO
Leite, Taísa JC; Silva, Kelly Cristina NB;

USC;
Este trabalho apresenta relato das experiências vivenciadas no
Estágio Supervisionado de Psicologia Organizacional e do Trabalho
do curso de Psicologia da Universidade Sagrado Coração, da cidade
de Bauru (SP), no ano de 2010, desenvolvido numa micro-empresa
do ramo de confecções femininas e masculinas adultas, fabricante
de parte dos produtos que comercializa e constituída por 7 lojas,
sendo 3 fixadas na cidade de Bauru, 2 em Jaú e 2 em Marília, todas
no estado de São Paulo. O objetivo do estágio foi a aplicação de uma
Pesquisa de Clima Organizacional (P.C.O.) nas 7 filiais, visando um
comparativo entre os resultados. Para tal, foram realizadas reuniões
com os gerentes e colaboradores e visitas técnicas que auxiliaram na
elaboração do questionário, formado inicialmente pela identificação
opcional do respondente, tópicos que abordam dados pessoais,
57 questões de múltipla escolha abrangendo aspectos físicos e
ambientais das lojas, culturais e ideológicos da empresa, pessoais dos
funcionários, relacionamento inter-pessoal e remuneração, além de
um espaço optativo de preenchimento dissertativo para comentários
livres. Seguida à aplicação deste questionário houve a tabulação dos
dados, análise estatística, formulação do relatório comparativo e
apresentação dos resultados obtidos aos empresários. As premissas
básicas para este trabalho foram a conscientização dos colaboradores
sobre os benefícios da P.C.O. para a promoção de melhorias no
contexto organizacional e o esclarecimento aos mesmos quanto ao
sigilo ético utilizado como pauta no decorrer de todo o estudo. Tais
requisitos, junto à receptividade e colaboração da micro-empresa
e seus gestores, foram facilitadores à participação efetiva de todos
os funcionários, o que possibilitou, através de gráficos e discussões
pautadas pela literatura científica, apontar à diretoria empresarial
fatores do ambiente organizacional que careciam de alterações,
realizando sugestões interventivas em variáveis que apresentaram
algum nível de insatisfação, no intuito de promover maior bem-estar
aos colaboradores, elevando o nível motivacional dos mesmos e,
conseqüentemente, aumentando a lucratividade da organização. O
ambiente de trabalho é também, junto aos outros aspectos da vida
humana, construtor da personalidade do individuo que, através
do desempenho de suas funções organizacionais, formata sua
identidade, descobre suas motivações e realiza seus desejos. Por
isto, é enriquecedor à empresa implementar projetos que analisem
e considerem, para a sua própria evolução enquanto instituição,
as reações físicas, emocionais e mentais de seus funcionários. A
realização deste trabalho gerou benefícios não apenas à empresa,
pois propiciou também a oportunização para os estagiários, de uma
aprendizagem significativa num dos principais fazeres do psicólogo
organizacional.
PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa de Clima Organizacional; Comparativo em
micro-empresa; Estágio em Psicologia Organizacional e do Trabalho

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais;
Realizadas a partir de demandas provenientes de uma grande
reestruturação administrativa de um dado buffet e em consonância
com a proposta de dois estágios curriculares na área de Psicologia
Organizacional e na área da Psicologia do Trabalho do curso de Psicologia
da PUC Minas, as intervenção aqui relatadas nos convidam a discutir
as possibilidades e os impedimentos da convergência prática entre
concepções da psicologia do trabalho entendidas como divergentes
quanto sua epistemologia e aplicabilidade: a Psicologia Organizacional
e a Psicologia do Trabalho. Tais intervenções objetivaram focar dois
problemas prementes da organização: a necessidade de reelaborar e
implementar o Treinamento de Integração, para que este fosse capaz
de compreender as especificidades da empresa diante das mudanças
administrativas; e a demanda de intervenção dentro de um setor
produtivo frente a recorrentes reclamações das condições de trabalho
e brigas entre os funcionários, causando severas perturbações no
ambiente laboral. Como metodologia da primeira vertente de ação
buscou-se apoio teórico em autores reconhecidos na administração
de pessoas e próximos à Psicologia Organizacional. Optou-se pela
reconstrução das normas de Treinamento e Desenvolvimento e pela
realização de entrevistas semi-estruturadas com dois colaboradores
recém contratados para levantamento de expectativas, caracterizando
a etapa diagnóstica para o Treinamento de Integração. Quanto à
outra vertente da intervenção, foi realizado um diagnóstico das
condições de trabalho do setor a partir da observação sistemática
de situações reais de trabalho e de entrevistas semi-estruturadas
individuais com todos os 36 trabalhadores, incluindo todos os
níveis hierárquicos envolvidos, com base na Psicologia do Trabalho.
Como resultado, o Treinamento de Integração foi implementado
enfocando principalmente à divisão física e estrutural da empresa,
e o diagnóstico foi entregue à Superintendência após validação
com os trabalhadores, juntamente com propostas de melhorias que
envolviam reestruturação do ambiente de trabalho e mudanças de
relações hierárquicas, mas nenhuma sugestão foi implementada com
a alegação de dificuldades financeiras. Considerando as organizações
como campo hoje dominado pela Psicologia Organizacional, tais
resultados fazem-nos questionar a efetividade da Psicologia do
Trabalho em empresas frente a lógica capitalista, e a efetivação
de seu empenho em entendendo o trabalhador como pessoa
dotada de opiniões e vivências únicas, e como peça chave para o
desenvolvimento pleno da empresa. Questiona-se ainda a visão que
a empresa manteve sobre as situações reais de trabalho vividas pelos
funcionários e suas repercussões para a saúde e produção, e quanto
ao alcance da psicologia nestas questões.
PALAVRAS-CHAVE: Psicologia Organizacional; Psicologia do Trabalho;
Organizações

02 a 05 de maio de 2012 - Rio de Janeiro | RJ
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

221

RELATO DE EXPERIÊNCIA

RE31 - PROJETO DE ATUAÇÃO EM PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL
E DO TRABALHO NO SERVIÇO DE PSICOLOGIA APLICADA, UFCCAMPUS SOBRAL

RE32 - RELATO DAS INSTRUTORAS DO TREINAMENTO EM RELAÇÕES
INTERPESSOAIS NO ESTÁGIO ESPECIALIZADO DE PSICOLOGIA
ORGANIZACIONAL E TRABALHO (UGF) - ESTAGIOORGTR

Ferreira, A.J.M; Carvalho, R.G.; Gomes, M.J.B; Costa, M.S.A;

Sthéfany Oliveira; Djenane Santos; Fátima Pereira;

Universidade Federal do Ceará - UFC;

Universidade Gama Filho;

Este trabalho apresenta o relato de experiência de implantação
de projeto de psicologia organizacional e do trabalho no Serviço
de Psicologia Aplicada (SPA) da Universidade Federal do Ceará,
Campus Sobral, a partir da realização de estágio nesta organização.
O objetivo do projeto foi implantar e desenvolver ações de psicologia
organizacional e gestão de pessoas no SPA. Vale ressaltar que este
processo ocorreu de forma concomitante à construção e estruturação
do serviço, o que permitiu uma atuação pioneira e desafiadora.
Como metodologia de delineamento do projeto, realizou-se o
levantamento de necessidades junto ao núcleo gestor da organização
e coordenação administrativa, e a análise das peculiaridades de um
SPA que funciona junto a uma instituição federal de ensino superior.
A definição das ações do projeto foi pautada no perfil em que se
desenhou a organização e foi dividida em dois eixos centrais: seleção
e acompanhamento funcional; treinamento e desenvolvimento. A
partir disso, as atividades e ações se desdobraram a fim de atender
a demanda que surgia. Entre as atividades realizadas vale ressaltar
o processo de seleção de novos funcionários, entrevistas com todos
que atuariam no serviço para acompanhamento funcional, análise
e descrição de cargos como recurso inicial para o mapeamento de
competências, elaboração, execução e avaliação de treinamentos a
partir das necessidades levantadas (principalmente voltadas para
atendimento ao público e competências interpessoais), participação
na construção de valores de forma participativa, nos processos de
gestão administrativa e divulgação do SPA junto à comunidade.
O resultado dessa empreitada foi a consolidação do espaço da
psicologia organizacional junto a esse serviço e a construção de
um contexto de estágio diferenciado na área. Além de manter uma
equipe permanente para dar suporte às atividades de gestão de
pessoas, o SPA dispõe atualmente de espaços para a realização de
oficinas e palestras com temáticas referentes ao campo da psicologia
organizacional e do trabalho, permitindo tanto o desenvolvimento
dos estudantes interessados nesse campo de conhecimento como
fornecendo um serviço de qualidade à população.

Este trabalho pretende abordar uma das propostas do Estágio
Especializado em Psicologia Organizacional e Trabalho (EEPOT) da
Universidade Gama Filho - o Treinamento em Relações Interpessoais
(T.R.I). O interesse por relatar essa experiência, surgiu através da
oportunidade de acompanhar de perto a mudança de comportamento
entre alguns colegas nos corredores de nossa universidade e de
observarmos como instrutoras, ao final do estágio do T.R.I., algumas
expressões dos participantes como: “Com o curso aprendi a entender
e conhecer o outro melhor e podendo também me conhecer melhor.”,
“ Aprendi a evitar julgar”, “ Devemos nos esforçar para escutar o
outro” etc. Define-se no Acervo de Indicadores de Mensuração do T.R.I
(outra ferramenta de gestão do EEPOT), que Relações Interpessoais
são todos os contatos entre pessoas, para resultados de harmonia e
desenvolvimento humano, com a compreensão de que cada pessoa
precisa ser respeitada e que todos buscam satisfações de necessidades
particulares. É uma disposição interior, rumo à aceitação do outro que
transparece no modo de falar, de olhar, na postura e no modo de agir.
Assim, o estágio sistematiza as competências necessárias, as
respectivas Dinâmicas de Grupos e outros recursos pedagógicos para
o treinamento que busca promover reflexões de alguns fenômenos
psicológicos que influenciam as relações interpessoais. Nossa função,
primordial, como instrutoras no T.R.I é de promover a ampliação das
reflexões do grupo (participantes voluntários alunos de psicologia),
em cada um dos quatro encontros em que consiste o treinamento,
com o total de 6 horas de duração. Para verificar nossas percepções
a respeito dos resultados do T.R.I. promovemos um levantamento
junto aos participantes de 2011.2 e concluímos que 76% procuraram
esse treinamento para adquirir mais experiência (o que o motivou a
procurar esse treinamento) e 90% concentravam suas expectativas na
busca de autoconhecimento e conhecimento do próximo. Ao final do
treinamento, em outro levantamento, constatou-se que a satisfação
dos participantes foi de 96%. Observou-se então, o atendimento
dos objetivos do estágio e das expectativas dos participantes. No
entanto, visamos a continuidade desse trabalho através de uma
reciclagem - de treinamento on line (filmes de curta-metragem que
atendem aos objetivos específicos do treinamento). Esse grupo
piloto será composto pelos participantes que apresentaram menor
rendimento no T.R.I. segundo opinião dos instrutores. Considerando
o papel profissional-social desse estágio e de nós como instrutoras
acreditamos estar contribuindo, embora modestamente, para maior
possibilidade de compreensão da influência recíproca das relações
humanas.

PALAVRAS-CHAVE: Serviço de Psicologia Aplicada; Psicologia
Organizacional; Experiência de estágio

PALAVRAS-CHAVE: estágio organizacional e trabalho; treinamento;
relações interpessoais
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RE33 - RELATO DE CASO DA APLICAÇÃO DO MODELO INTEGRADO DE
SELEÇÃO, AVALIAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO
DE PESSOAS NA INTERAÇÃOJR: DA INTEGRAÇÃO DE NOVOS
COLABORADORES À ENTREVISTA DE DESLIGAMENTO
Pinheiro, LC; Ayres, H. H. F.; Mendonça, J.N.D; Antonio, M.M.;
UERJ;
A InterAçãoJr. - EmpresaJr. de Psicologia da UERJ, tem como
norteador de suas práticas o Modelo Integrado de Seleção, Avaliação,
Acompanhamento e Desenvolvimento de Pessoas, desenvolvido no
grupo de Pesquisa e Extensão em Psicologia Organizacional e do
Trabalho, e aplicado tanto internamente (gestão da InterAção) quanto
externamente (condução de projetos junto à clientes/parceiros).
A InterAçãoJr. objetiva proporcionar um espaço de aprendizagem
e experimentação de práticas que possibilitem a reflexão sobre
os modelos vigentes nas organizações sociais de trabalho. Sua
fundamentação teórica está na Psicologia Organizacional e do
Trabalho, na metodologia da pesquisa-ação, e nos princípios do
Modelo Integrado. Este modelo fundamenta-se no desenvolvimento
e valorização do ser humano, privilegiando o diálogo, caracterizandose por um acompanhamento sistemático, centrado em feedbacks,
no contínuo processo de auto e heteroavaliação e na participação de
todos. A área de Gestão Com Pessoas é considerada em uma visão
sistêmica e integrada dos diferentes subsistemas que a constituem,
e embora, cada processo seja composto por etapas distintas, todas
são interdependentes, contribuindo para o desenvolvimento do
profissional e da instituição. A InterAçãoJr tem como estrutura
organizacional quatro núcleos autônomos e interdependentes,
havendo um coordenador por núcleo, na função de facilitador. As
etapas em gestão com pessoas realizadas neste modelo iniciam-se
na atração de candidatos/alunos, em um processo de integração de
novos membros, sendo realizadas palestras/oficinas para apresentar/
discutir a proposta da empresa, os compromissos que deverão ser
assumidos e as competências necessárias para um Empresário Junior,
e ao final, os próprios candidatos, demonstram seu interesse em
participar ou não. A seguir realiza-se o processo de Ambientação dos
novos membros, visando facilitar a socialização, fortalecer o espírito
de equipe, e produção/transmissão de conhecimento. Cada membro,
nesse momento, constrói um Plano de Ação Individual, visando
seu desenvolvimento pessoal/profissional, que será revisitado nas
Avaliações de Desempenho Periódicas. Outra etapa fundamental é o
Treinamento/desenvolvimento, planejado de acordo com a demanda
oriunda do Processo de Integração e de Avaliação de Desempenho.
A última etapa é a Entrevista de Desligamento, essencial, visto a
rotatividade de uma EJr, e objetiva receber feedbacks que possibilitem
avaliação contínua da EJr. O principal resultado é a vivência de
práticas inovadoras e reflexões constantes sobre as organizações
atuais na busca de uma revisão e mudança de paradigmas, adotando
uma prática ética, responsável, inclusiva, resultante de um modelo de
gestão participativo, que se propõe a romper com a visão fragmentada
existente nas organizações, favorecendo um clima de confiança,
integração e diálogo.

RE34 - SAÚDE DO TRABALHADOR: NOVAS EXPERIÊNCIAS EM
ATUAÇÃO PROFISSIONAL
Silvana R. Ampessan Marcon; Priscila Ferrari;Ana Carolina Biondo;
Bruna Fochesatto Nery; Dalila Bordignon;
Universidade de Caxias Do Sul;
O estágio em Psicologia Organizacional da Universidade de Caxias do
Sul está organizado para ocorrer em três etapas, o qual é prevê em sua
subdivisão que na primeira etapa possa se compreender e a identificar
as diferentes situações a fim de que se possa propor intervenções
nos aspectos referentes à saúde do trabalhador. A experiência que
será relatada se refere a primeira etapa. Desse modo, realizou-se o
acompanhamento da rotina de trabalho de funcionários de uma
universidade, do setor de Gerencia de Infra-Estrutura e Logística.
A proposta deste estágio visa à identificação e caracterização de
situações que envolvem relações as indivíduo-trabalho incluindo os
fatores intervenientes nestas relações e a forma de promover a saúde
do trabalhador em seu ambiente de trabalho. A metodologia utilizada
se refere à observação do contexto de trabalho, envolvendo a análise
do conteúdo do trabalho, a organização do trabalho e as relações
socioprofissionais existentes no ambiente onde executam suas
atividade (Mendes, Merlo, Morrone & Facas, 2010). Foram realizadas
também entrevistas informais durante todo o período de observação
da rotina desses trabalhadores, com o objetivo de descobrir o
que interfere na sua rotina além dos aspectos já identificados na
observação. A partir da análise realizada alguns aspectos parecem
ficar em evidência no cotidiano dos funcionários, como a sobrecarga
de trabalho, as dificuldades nas relações interpessoais e de modo
geral fora identificada uma satisfação na realização de seu trabalho.
Essa vivência proporcionou compreensão prática sobre a relação
do sujeito com seu espaço de trabalho. Foi possível compreender a
dinâmica das interações interpessoais, reconhecer a sobrecarga de
trabalho como possível causadora de adoecimento psíquico e/ou
físico de funcionários e principalmente, identificar as demandas para
intervenções de psicologia das organizações e do trabalho, a fim de
qualificar o cotidiano desses trabalhadores e a qualidade de vida no
ambiente de trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Estágio; Psicologia organizacional; saúde do
trabalhador

PALAVRAS-CHAVE: Empresa Jr.; Modelo Integrado; Gestão participativa
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RE35 - SAÚDE E TRABALHO: POSSIBILIDADES INTERVENTIVAS EM
INSTITUIÇÕES DE SAÚDE EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES

RE37 - SENSIBILIZAÇÃO PARA LIDERANÇA: TRABALHANDO A
COMUNICAÇÃO

Martins, G.B.;

Biondo, AC; Nery, B; Bordignon, D; Ferrari, P; Madalozzo, MM;

Centro Universitario São Camilo-ES;

Universidade de Caxias do Sul;

O objetivo deste relato de experiência é oportunizar um momento de
reflexão sobre as práticas de trabalho do psicólogo na área de saúde
do trabalhador e repensar estratégias de atuação junto ao trabalhador
como um sujeito ativo do processo de saúde/doença, possuidor de
habilidades e capacidade humanas para se reapropriar das situações
e reinventá-las, instituindo novas normas e regras. O projeto “Saúde
e Trabalho: Possibilidades Interventivas em instituições de Saúde”
aconteceu em 19 grupos que realizavam encontros individuais e em
grupo entre estudantes do nono e décimo período de psicologia do
Centro Universitário São Camilo-ES, com os trabalhadores de nove
unidades de saúde de Cachoeiro de Itapemirim, ES. O foco deste
trabalho é a saúde no sentido proposto por Canguilhem (1990) e
Dejours (1986; 1992; 2001), visando proporcionar um espaço de
escuta, reflexão, compreensão e transformação do trabalho, das
vivências e das condições de trabalho dos profissionais de saúde. Para
tal, utilizou-se ainda, ferramentas da Clinica da Atividade, proposta
por Yves Clot (2006). A clínica da atividade aponta-nos que o trabalho
é sempre criação, o trabalhador nunca é mero executor de prescrito,
mas sempre um agente singularizador do coletivo, do gênero
da atividade. Observou-se nos encontros, alguns movimentos e
resultados em atitudes e ações pontuais, contudo, determinantes para
a reversão de alguns aspectos limitadores do poder de agir e da saúde
dos trabalhadores. Para citar alguns, pode-se destacar a confecção
do cartão SUS no Centro de Saúde, utilização do quadro informativo
de aniversariantes e notícias, proposta de folder explicativo sobre o
trabalho dos agentes comunitários, a possibilidade de negociação e
contribuição com as decisões da gerência, dentre outros. O principal
desafio que se lança é o de entender o trabalho como espaço de
negociação constante, que exige a participação dos trabalhadores
nas decisões e estratégias de promoção de saúde no município. A
começar pela saúde dos próprios profissionais de saúde, observou-se
que, problematizar as relações de trabalho aponta como um caminho
possível para a ampliação da vida e saúde nas instituições de saúde.
A Clinica da Atividade propõe-se a auxiliar nesta abertura de espaços
de atuação e interlocução de saberes e fazeres em diferentes lugares.
O estagio em saúde do trabalhador oferecido pelo curso de psicologia
nas instituições de saúde possui como proposta esta ampliação
e auxílio à gestão pública de saúde, desde o auxílio na capacitação
e preparação técnica, até a mediação de conflitos e relações do
cotidiano de trabalho.

Intervenção Socioinstitucional faz parte das disciplinas obrigatórias da
grade curricular do curso de formação de psicólogos da Universidade
de Caxias do Sul (RS) e tem com objetivo principal preparar os
alunos para a compreensão, análise e intervenção em contextos
socioinstitucionais. Para tanto necessita proporcionar situações de
aprendizagem que oportunizem aos alunos identificar situações
em que possam planejar e implementar intervenções de natureza
psicológica em diferentes tipos de grupos / organizações / instituições.
Este estudo apresenta o relato de uma experiência de intervenção
realizada para esta disciplina que consistiu em preparar e desenvolver
uma atividade de sensibilização de líderes para aprimorar processos
de comunicação interpessoal e interdepartamental. A demanda
foi identificada a partir de uma atividade de estágio em Trabalho e
Processos Institucionais II que visava oportunizar reflexões sobre o
mundo do trabalho e trabalho em equipe, realizada com um grupo de
funcionários da instituição, em semestre anterior. Foram realizados
encontros semanais de sensibilização, com duração média de uma hora,
com um grupo de nove coordenadores dos setores de Infraestrutura
e Logística de uma instituição de ensino superior. Os encontros foram
desenvolvidos com base em conhecimentos da dinâmica de processos
grupais e grupos operativos, priorizando vivências e relações com suas
práticas. Os participantes experimentaram na prática os processos
de comunicação interpessoal e interdepartamental, através de
dinâmicas e reflexões a partir de vídeos e de role plays. Durante os
encontros, os participantes mantiveram-se participativos, trazendo
exemplos de situações cotidianas que proporcionaram reflexões
sobre o que facilitava e/ou dificultava os processos de comunicação
entre pessoas e equipes. Também demonstraram interesse em
continuar aperfeiçoando habilidades comportamentais a partir de
um programa específico de desenvolvimento para lideranças. A
partir dessa experiência, foi possível perceber a dimensão em que os
conhecimentos e a prática da psicologia podem auxiliar na agilização
de processos interpessoais e grupais, facilitando o relacionamento
dos coordenadores entre si e, consequentemente, entre os setores,
ampliando a visão sistêmica dos integrantes, fundamental para o
alinhamento estratégico entre as áreas.
PALAVRAS-CHAVE: Intervenções; Liderança; Alinhamento Estratégico

PALAVRAS-CHAVE: Saúde; Trabalho; Clinica da Atividade
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RE38 - SIMULAÇÃO DE PROCESSOS SELETIVOS COM ALUNOS QUE
BUSCAM ESTÁGIO: OPORTUNIDADE DE TREINAMENTO PARA
GRADUANDOS DE PSICOLOGIA

RE39 - UM MODELO DE ESTAGIO: A UNIVERSIDADE ENQUANTO
“CAMPO DE PRÁTICAS” E “CAMPO DE ANÁLISE”

Marcondes, RC; Bardagi, MP; Rocha, VC;

Bahia, S; Peixoto, ALA; Janissek de Souza, J; Martinez, L; Farias, C;
Brito, FS; Costa, ACF; Carvalho, P;

UFSC;

UFBA;

O ingresso de alunos em final de curso em organizações atravqueés
dos estágios constitui uma possibilidade de inserção profissional
no trabalho e costuma, em áreas técnicas como a engenharia, ser
aguardado com expectativa em função das chances de efetivação
que proporciona. Para muitos alunos, por ser o primeiro momento
em que serão avaliados por pessoas externas ao curso, e pelo
desconhecimento que possuem acerca de processos seletivos,
também é uma etapa de ansiedade e insegurança. Por outro lado,
alunos de psicologia interessados na área organizacional nem sempre
tem oportunidade de conseguir estágios que permitam a vivência de
avaliação e seleção. Em muitos cursos da UFSC, as empresas juniores
e os centros acadêmicos têm tentado aproximar os alunos finalistas
do mercado de trabalho, trazendo para o ambiente acadêmico
reflexões sobre a elaboração de projetos profissionais e espaços de
instrumentalização para a busca de emprego e estágio, buscando no
curso de psicologia conhecimentos e apoio específicos para isso. Nesse
sentido, este trabalho busca relatar uma intervenção realizada com
alunos dos cursos de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos
da UFSC, conduzida por psicólogos e alunos de Psicologia, com foco
na preparação para participação em processos seletivos. Participaram
12 alunos de 9° e 10° períodos. Entre as atividades desenvolvidas
estavam palestras sobre o que é um processo seletivo e quais suas
etapas, o que são competências, a importância do autoconhecimento,
reflexões sobre marketing pessoal e networking e orientações sobre
elaboração de currículo, bem como simulações de apresentação
individual, dinâmicas de grupo e entrevista individual, num total
de 11 horas de trabalho. Como resultados, percebeu-se um maior
esclarecimento dos participantes sobre as questões que envolvem
uma avaliação e as diferenças entre avaliação psicológica em geral e
aquela voltada a um perfil profissional. As simulações permitiram um
aumento do autoconhecimento, através do feedback dos colegas e
da equipe quanto à postura e comunicação. Ainda, atividades como
esta são excelentes oportunidades para treinamento dos próprios
alunos de psicologia, que se aproximam do campo da psicologia
organizacional auxiliando colegas de outras áreas e aumentando seu
próprio nível de segurança na condução das intervenções, e também
recebendo feedback sobre seus resultados. Considera-se que este é
um ótimo exercício tanto para os alunos de outros cursos que saem
em busca de oportunidades de estágio ou emprego, quanto para
os alunos de psicologia que podem, no âmbito acadêmico, treinar
competências de avaliação e seleção.

O presente trabalho busca refletir em que medida a Universidade
enquanto “campo de práticas” em organizações estabeleceu-se como
factível para a realização de Estagio Supervisionado especifico em
Psicologia Organizacional e do Trabalho para discentes desta disciplina
em uma universidade pública. Neste sentido problematiza como tal
prática se constitui como uma vivência estruturadora de habilidades e
competências inerentes ao Psicólogo Organizacional. Esta experiência
ocorreu em um órgão responsável por estabelecer novos indicadores
de eficiência e qualidade dos sistemas educacionais e de gestão da
Instituição. O grupo é composto por oito estagiários. Todos recebem
tarefas pertinentes ao próprio órgão. Analisam fluxos e processos de
trabalho e constroem manuais para áreas onde interveem segundo
o modelo Modelo SECI (Socialização, externalização, combinação e
interiorização) (Nonaka & Takeuchi, 2005). Semanalmente os alunos
participam de um grupo de reflexão e aprendizagem. Momento
no qual além de se repassar textos de teóricos que embasam as
práticas discutem a atuação de cada um. São supervisionados por
três psicólogos pertencentes ao quadro efetivo do órgão, que são
simultaneamente professores da própria universidade. Tal fato resulta
numa vivência inusitada: a possibilidade de deslocar-se do papel
de discente e usuário dos sistemas acadêmicos repensando suas
queixas e buscando entender a Universidade enquanto instituição/
organização/cliente sistemicamente situada, construindo seu papel
de interventor. Da Universidade exige-se uma audácia institucional
e confiança nas formações pedagógicas que promove. Dos alunos
exige-se o treino de um olhar que vê e analisa de “outro lugar”, o lugar
da ”estranheza”, para melhor compreender esse objeto de estudo.
Esta nova forma de perceber esclarece de forma inusitada o papel
do profissional interventor/consultor, colocando em questão, crenças,
valores e sentimentos contraditórios que são o grande material a ser
trabalhado nas supervisões, momento de construção de um papel
ético e de confiança enquanto técnico de relações interpessoais
e institucionais. Favorece a aprendizagem objetiva, estruturando
o pensamento lógico, e a compreensão da Instituição em maior
profundidade. Esta aprendizagem mostra-se estruturante objetiva e
subjetivamente para os alunos e permite á Instituição situar-se como
Organização que aprende a rever seus espaços de opacidade e práticas
defensivas cristalizadas, que impedem sua eficiência e eficácia. É a
marca da aprendizagem como processo, do fazer/fazendo. Desta
maneira inova-se também o formato da disciplina na medida em que
os próprios supervisores tornam-se “modelos de atuação”.

PALAVRAS-CHAVE: processo
aconselhamento de carreira

PALAVRAS-CHAVE: Estágio; Formação; Universidade

seletivo;

inserção

profissional;

02 a 05 de maio de 2012 - Rio de Janeiro | RJ
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

225

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Comportamento humano, no trabalho e nas
organizações

RE41 - A PSICOLOGIA INTERVINDO NA SAÚDE DO INSTRUTOR DE
UM CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Nery, B. F.; Biondo, A. C. B.; Bordignon, D.; Ferrari, P.; Marcon, S. R. A.;

RE40 - A EQUIPE DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – UM
RELATO DE EXPERIÊNCIA
Cardoso, C.; Biasus, F.; Cervinski, L. F.;
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - URI
– Campus de Erechim;
o trabalho relata a experiência de um projeto de extensão “A equipe
de Estratégia de Saúde da Família”, que presta assessoria às equipes
de Estratégia de Saúde da Família (ESF), em um município de médio
porte do Rio Grande do Sul. O projeto iniciou em agosto de 2010 e se
estenderá até julho de 2012. O objetivo é realizar um diagnóstico do
clima e das relações interpessoais das equipes de ESF. Os dados estão
sendo analisados a partir de uma perspectiva sistêmico-complexa.
A metodologia consiste na realização de três encontros com cada
equipe. No primeiro encontro, são aplicados os instrumentos
Diagnóstico Organizacional- Forma II, sociograma, questionário
sociodemográfico da equipe e questionário de avaliação da ESF no
município. No segundo encontro, é realizada uma entrevista em
grupo focal, sobre o trabalho desenvolvido pela equipe. O terceiro
encontro constitui a devolução dos resultados e sua discussão com
a equipe. Após trinta dias, em média, é realizada uma avaliação do
processo vivenciado com os participantes. Até o momento, o projeto
assessorou sete equipes, abrangendo 50 participantes, entre eles,
agentes comunitários de saúde, médicos, dentistas, enfermeiros e
técnicos em enfermagem. Os resultados parciais evidenciaram que a
liderança está centralizada nos profissionais com instrução em nível
superior, como enfermeiros e médicos. Mesmo que os enfermeiros
tenham a função de coordenação das equipes, percebe-se que não há
uma fluidez no exercício de liderança na equipe. Este resultado pode
estar relacionado à disparidade de conhecimentos dos integrantes
para que cada profissional tenha condições de exercê-la. A liderança
está sendo entendida a partir do estabelecimento de relações sociais
de influência e reciprocidade na equipe. Os achados demonstraram
dificuldades de comunicação na maioria das equipes abordadas.
Percebe-se a interferência das políticas em saúde coletiva e da
gestão da saúde no munícipio nos processos grupais da equipe. Os
resultados indicam a relevância do projeto ao instituir um espaço de
reflexão das equipes sobre si mesmas. Percebe-se que, mesmo que
o Sistema Único de Saúde (SUS) preconize o trabalho em equipes na
ESF, estas ainda não funcionam com toda a sua potencialidade e por
vezes, ainda não se identificam como tal. Enfim, a realização deste
projeto com equipes de ESF contribui para o desenvolvimento de
ferramentas de intervenção em gestão de pessoas na saúde coletiva,
fator de crescimento de ambas e com alta relevância social.

UCS;
O estágio em Psicologia Organizacional da Universidade de Caxias do
Sul, visa, em seu primeiro semestre poder compreender e intervir
nos aspectos referentes à saúde do trabalhador e que possam
estar interferindo no seu fazer diário. Desse modo, realizou-se um
acompanhamento da rotina de trabalho do instrutor de um centro
de formação profissional de uma empresa metalúrgica de Caxias do
Sul, no período de março à julho de 2011. Esse acompanhamento
realizou-se a partir de observações do seu trabalho em aula, bem
como a sua relação com os alunos, além disso, com entrevistas
semi-estruturadas. Com essa metodologia, foi possível refletir
acerca do sujeito como um todo, analisando fatores biopsicossociais
do trabalho, que representam, as características e vivências do
trabalhador, relações humanas e seus aspectos emocionais, bem
como as interações presentes no contexto de trabalho, incluindo
condições e características do sujeito, que estejam influindo no modo
que desenvolve seu trabalho (Ferreira & Mendes, 2008). Desse modo,
cumpriu-se com os objetivos do estágio, pois foi possível analisar os
aspectos relacionados à saúde desse trabalhador em específico, a
relação que se estabelece com seus alunos e como isso pode influenciar
em sua maneira de lidar com seu trabalho, com a sua saúde física
e também psíquica. A partir do diagnóstico do contexto de trabalho
do instrutor foi possível identificar a necessidade de promover
um trabalho de desenvolvimento comportamental, objetivando
alcançar um relacionamento mais adequado entre professor/alunos,
oferecendo subsídios para o instrutor refletir sobre seu modo de agir
com os alunos, o que influenciará no seu relacionamento com os
mesmos e, poderá culminar na melhora da saúde desse trabalhador.
Diante disso, se buscou, através de reflexões, estudos de caso e
materiais teóricos trabalhar aspectos referentes à adolescência
(público-alvo desse centro de formação), sobre as diferenças de
inteligências, competências, ética no relacionamento aluno-professor,
habilidades sociais a serem desenvolvidas nesse relacionamento.
PALAVRAS-CHAVE: Relacionamento aluno-professor; Saúde do
Trabalhador; Psicologia Organizacional
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O presente trabalho apresentará o relato da experiência de uma
intervenção realizada para o Estágio em Trabalho e Processos
Institucionais I do curso de Psicologia de uma universidade do RS.
As intervenções foram realizadas em um setor de uma indústria
automotiva de Caxias do Sul e tiveram como objetivo a identificação
e caracterização de situações que envolvessem relações indivíduotrabalho; a identificação das demandas para atuação profissional
de forma a promover a saúde do trabalhador em seu ambiente
de trabalho; e ainda, como demanda da instituição, a análise do
alto índice de rotatividade deste setor. Como método de pesquisa,
foram realizadas entrevistas com os funcionários de apenas um
setor da empresa, que possuía aproximadamente 50 funcionários.
Além disso, foi realizada uma atenta e cuidadosa observação. A
instituição forneceu o perfil de cargo dos funcionários, o trabalho
prescrito, o organograma, o mapa de competências e o plano
de carreira, o resultado da pesquisa de clima do ano de 2009 e
uma cartinha desenvolvida pela empresa com informações aos
funcionários. Em relação à organização do trabalho, foi constatado
que existem percepções diferentes entre os funcionários quanto
aos fatores atribuídos ao alto índice de rotatividade; que existe uma
visão de crescimento dentro da empresa; que há confusão quanto
ao recrutamento interno; que não existe clareza das prioridades na
empresa (qualidade ou produtividade); que existem dúvidas quanto
às políticas da empresa; que os relacionamentos dos profissionais do
RH com os funcionários parece estar deficiente, assim com o da chefia;
que as reuniões realizadas com os técnicos envolvem gerenciamento
por exceção; e ainda, a natureza de trabalho manual parece ser
um fator positivo. Quanto às condições de trabalho, parece existir
uma satisfação com o trabalho em geral e o ambiente de trabalho
parece ser adequado para as funções e os materiais parecem estar
disponíveis. Em relação às relações socioprofissionais, entende-se
que existe uma competitividade entre os dois turnos de trabalho; que
as relações com colegas parecem ser satisfatórias; que a comunicação
com chefia não está adequada; e que os funcionários não se sentem
reconhecidos ou motivados. As propostas de intervenção giraram
em torno da relação chefia e funcionários e da comunicação entre
funcionários e setor de RH. A partir dessa experiência, foi possível
perceber quanto os conhecimentos e a prática da psicologia pode
auxiliar no relacionamento entre indivíduo e trabalho.

A pesquisa de clima organizacional é o instrumento voltado para a
análise do ambiente interno empresarial a partir do levantamento de
suas necessidades. A análise do clima organizacional tem por meta
mapear ou retratar os aspectos críticos que configuram o momento
motivacional dos funcionários da empresa, por meio da apuração dos
seus pontos fortes, deficiências, expectativas e aspirações. Mapear
o ambiente de trabalho é importante para minimizar os focos de
problema, melhorando a motivação e o clima dentro da organização.
O que se reflete diretamente na qualidade do serviço prestado
pelos funcionários e na satisfação da população que o utiliza. Sendo
assim, este trabalho, enquanto resultado do estágio de psicologia
organizacional realizado na Universidade Federal do Pará, teve como
objetivo analisar o clima organizacional da Companhia Paraense
de Turismo em dezembro de 2010, em que foram consultados 63
funcionários de diversos setores. Essa pesquisa de clima analisou
os seguintes aspectos organizacionais da empresa: apoio da chefia
e da organização; valorização profissional; conforto físico; controle/
pressão; coesão entre colegas e comunicação. Para tanto, utilizou-se
da Escala Eco (com modificações) para a coleta de dados, tendo-se
uma análise de dados de cunho quantitativo. Os resultados obtidos
apontaram para um clima organizacional positivo para determinados
aspectos organizacionais, como: apoio da chefia e da organização
(média: 3,12); controle/pressão (média: 2,85); coesão entre colegas
(média: 3,73) e comunicação (média 3,51); e negativos para
outros aspectos, como: conforto físico (média: 2,68) e valorização
profissional (média: 2,84). De um modo geral, a importância desta
pesquisa se justifica pela grande relevância que apresenta no cenário
organizacional desta Empresa, fornecendo um diagnóstico que serve
de base para a consolidação de ações voltadas para a valorização
de seus funcionários e melhorias organizacionais. Em que, após
a realização desta Pesquisa de Clima Organizacional, inúmeras
atividades puderam ser realizadas com intuito de melhorar com o
clima apresentado.
PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa de clima organizacional; Empresa de
turismo; Aspectos organizacionais
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Diante de um mercado globalizado e altamente competitivo, as
empresas passaram a investir no desenvolvimento dos recursos
humanos como estratégia para garantir um diferencial de qualidade.
Dentre as estratégias utilizadas pelos psicólogos o Coaching de Equipe
vem ganhando destaque por sua eficácia nos resultados e pela
capacidade em definir metas grupais e as respectivas estratégias para
atingi-las. O diferencial do coaching de equipe está na sua capacidade
em potencializar o direcionamento dos colaboradores para uma
única meta e reforçar o comprometimento de todos com o plano de
ação construído em conjunto. O presente estudo foi desenvolvido
numa empresa de engenharia no Rio de Janeiro com uma equipe de
seis pessoas: cinco engenheiros e uma estagiária de engenharia. As
sessões totalizaram doze encontros e ocorreram na sala de reunião da
empresa, com duração de uma hora cada. A fundamentação teórica se
respaldou na maiêutica socrática, com a utilização do questionamento
como forma de provocar a reflexão e comportamentos proativos; na
psicologia positiva (Seligman) e sua visão de homem como um ser
capaz de romper com o excessivo foco no passado e/ou patologia para
se dedicar às suas possibilidades de crescimento futuro; e na psicologia
sociocultural (Vigotsky) onde o conceito de zona de desenvolvimento
proximal sugere a necessidade do estimulador de potenciais – no caso,
o coach – para que cada um dos sujeitos (coachee) alcance melhores
desempenhos. Para análise da equipe utilizamos as fases descritas
por Will Schutz, a saber: Inclusão, Controle, Afeto e Separação. Os
resultados do estudo identificou a existência do ciclo vivencial do
grupo onde os sujeitos buscaram, em primeiro lugar, encontrar a
sua posição dentro do sistema grupal. Houve conflito e certa disputa
para se definir a hierarquia dentro da equipe, mas, a partir disso,
o grupo se mostrou mais afetivo e produtivo. Na conclusão dos
trabalhos a equipe mostrava-se unida entorno das metas coletivas
e mais integrada. Finalmente, destacamos a necessidade do coach
desenvolver competências que o instrumentalize para gerenciar cada
uma das fases descritas, tais como, capacidade de valorizar cada um
dos participantes, saber reagir quando confrontado e se manter como
referência para o grupo em todas as fases. Esses pontos devem ser
trabalhos em paralelo com o foco na elaboração do plano de ação que
possua metas bem definidas e estratégias bem organizadas.
PALAVRAS-CHAVE: Coaching ; Equipe; Desenvolvimento
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O XIII Plenário do Conselho Regional de Psicologia (CRP-RJ),
representantes eleitos para dirigir o Conselho de Psicologia 5ª
Região no triênio 2010-2013, tomou posse em 27 de setembro
de 2010, na defesa de princípios éticos e sociais. Desde o início de
sua gestão administrativa, o grupo de trinta conselheiros, sensível
às transformações sociais e políticas que interferem no mundo do
trabalho, visíveis inclusive no âmbito interno da instituição, criou a
Comissão de Recursos Humanos (CRH) no final do ano de 2010. Seu
objetivo foi pensar alternativas aos desafios de gestão de pessoas
deste Conselho, considerando as peculiaridades inerentes a uma
Autarquia Federal e as dificuldades identificadas: nas relações entre
as equipes compostas por conselheiros, funcionários e colaboradores;
no quadro atual de carreira e salários; no atual sistema de avaliação
de desempenho, visando outro, mais amplo e que sirva para além
da concessão de progressão salarial a seus funcionários. A Comissão
de RH, a partir de reuniões semanais, utilizou-se de metodologia
participativa, agregando diferentes atores integrantes da estrutura
administrativa da instituição, utilizou como referencial teórico a
Psicologia social, ensejando reflexões e oportunizando as seguintes
ações: reuniões em conjunto entre funcionários e CRH; Reuniões de
Plenária ampliada (RPA) que contam, além de Conselheiros, com a
participação de funcionários e colaboradores; e a participação de
uma Assessoria de Recursos Humanos (ARH), a partir de setembro
de 2011, mediante apresentação de um plano de trabalho. A
proposta é de envolvimento de diferentes atores na revisão das
práticas da administração institucional, pressupondo a construção
de uma parceria entre funcionários, Direção e demais colaboradores,
priorizando um espaço de autoconhecimento e ampliação dos
recursos culturais e sociais da organização, nos níveis organizacional,
grupal e individual, visando propiciar condições para lidar com a
realidade institucional e encontrar possibilidades de transformá-la. A
Assessoria de RH apresentou um plano de trabalho a ser executado
em um ano, composto por três etapas – revisão da demanda
institucional; realização de uma análise do trabalho e consequentes
revisão de funções, fluxos e perspectivas de desenvolvimento
profissional; e busca pela continuidade do trabalho. As reuniões da
CRH, tem se dado quinzenalmente e ações compreendidas como
necessárias ao alcance dos objetivos propostos estão encaminhadas,
tendo apresentado ações de ampliação de espaços de interlocução
entre Direção e funcionários; 2 estímulo à participação democrática
no processo decisório; 3 disseminação do posicionamento político e
social da Gestão; 4 reafirmação da missão institucional.
PALAVRAS-CHAVE: Ética e Compromisso Social; Conselho Regional de
Psicologia do Rio de Janeiro; Gestão Participativa
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Introdução :Seguindo uma tendência mundial na área de Gestão de
Pessoas e visando melhorar as relações de trabalho no Serviço Público,
a partir do ano de 2008, a Unidade de Administração de pessoas do
Hospital de Clínicas da UFPR começou a implantar um programa de
Consultoria Interna em Gestão de Pessoas. Investir no modelo de
consultoria interna é ter a garantia de troca e compartilhamento de
informações e, principalmente, uma proximidade e acompanhamento
das áreas da empresa, ocasionando maior empatia nos processos
com o pessoal (Schneider et al, 2008). Implantar um processo de
Consultoria Interna de Recursos Humanos significa ter um profissional
qualificado adequadamente para fazer o melhor trabalho, visando
atender ao cliente interno da melhor forma possível, com clareza de
intenções e propósitos e no tempo desejado. (ORLICKAS, 1999 p. 59)
Objetivos: Facilitar as relações, melhorar a comunicação e orientar
de forma mais efetiva gerentes e dirigentes da instituição visando
propiciar um ambiente de trabalho de maior entendimento entre as
pessoas, o que reflete diretamente na qualidade do serviço prestado.
Método: Em 2008 elaboramos um manual com informações jurídicas
para orientar gerentes e supervisores com informações rápidas e
corretas sobre os dois vínculos que possuímos no Hospital: Reitoria
(servidores públicos) e FUNPAR (celetista). Através de reuniões com
os gerentes levantamos as dificuldades que ocorriam nas Unidades
tanto em relação à área jurídica quanto comportamental. Em abril
de 2009, começamos a realizar dinâmicas de grupo sobre temas
de comportamento humano simultaneamente com gerentes/
supervisores do Hospital bem como com os colaboradores. Nossa
estratégia era atender as duas pontas ao mesmo tempo, dessa
forma, cruzamos informações e tentamos ajudá-los a solucionar
os problemas dos conflitos relacionados ao trabalho. Resultados,
Discussão e Conclusão: Ao final dos encontros fizemos uma avaliação
de satisfação com os participantes e investigamos se eles indicariam o
trabalho para outras pessoas, recebemos 100% de respostas positivas.
Realizamos avaliação de eficácia três meses depois de cada grupo
e além disso, costumamos receber feedback informal de satisfação
por parte dos gerentes em relação aos trabalhos realizados em suas
unidades.

O mercado de trabalho exige dos profissionais, inclusive os recémformados, um conjunto de competências comportamentais
consideradas imprescindíveis em cenários organizacionais complexos
e competitivos. Considerando esta necessidade, foi concebido
projeto de extensão no curso de psicologia da Universidade
Federal do Ceará, campus Sobral, que teve por principal objetivo
estimular o desenvolvimento de competências interpessoais
entre estudantes de nível superior, incitando a reflexão sobre o
exercício de seu potencial em atividades acadêmicas, situações de
trabalho e em uma futura atuação profissional. Para tanto, foram
realizadas oficinas de desenvolvimento de lideranças em 2009 e
2010 que contemplaram temas como perfil de liderança no mundo
contemporâneo e convivência com grupos. No ano de 2011, como
forma de dar continuidade ao processo anterior, foram realizadas
oficinas de desenvolvimento de competências interpessoais com foco
em comunicação e criatividade. A metodologia utilizada no projeto
privilegiou a ‘aprendizagem significativa’, delineada por Carl Rogers,
centrada no processo de valorização e integração das experiências
trazidas pelos participantes. Assim, enfatizou-se a realização de
atividades em grupo, com o uso de exercícios vivenciais, dinâmicas e
estudos de caso, propiciando espaços de diálogo entre os participantes.
Em 2011, com as oficinas em comunicação e criatividade, buscou-se
a discussão sobre estas práticas vivenciadas no cotidiano. Observouse que cada grupo participante tinha um perfil e uma dinâmica de
funcionamento diferente, o que resultou em formas bem peculiares
de processamento das atividades, especialmente quando o tema
foi ‘comunicação’. Resistências ao diálogo, emergência de conflitos
e confissões inesperadas são exemplos de situações vividas nas
oficinas que se transformaram em momentos de compartilhamento
de experiências sobre as histórias de vida, atividades acadêmicas
e expectativas em relação à prática profissional em psicologia. Na
avaliação dos participantes, foi ressaltada a importância do espaço
das oficinas para a reflexão sobre o desenvolvimento de competências
interpessoais e o despertar de uma postura profissional em grupo,
oportunidades consideradas raras em outros momentos de formação.
Sendo assim, verifica-se que os objetivos das oficinas foram atingidos
com a construção de um contexto educativo diferenciado, que
contribuiu no processo formativo dos estudantes ao trabalhar aspectos
vivenciais e não apenas teóricos. O exercício de desenvolvimento
de competências interpessoais foi possível a partir da efetivação de
uma ‘aprendizagem significativa’, com a produção de novos sentidos
sobre liderança, comunicação e criatividade e, principalmente, com a
integração das dimensões conhecimento, habilidades e atitudes no
contexto de experiências do grupo.

ORLICKAS, Elizenda. Consultoria Interna de Recursos Humanos:
conceitos, cases e estratégias. 4ª edição. São Paulo: Makron Books,
1999.
SCHNEIDER, B. J. A; MACHADO, C. A.; FUHR, E. A; MASCARELLO, K.
G. O Processo de Consultoria Interna de Recursos Humanos. Acesso
em 25/08/2011, no World Wide Web: http://economicas.unisinos.br/
pessoas_em_perspectiva/_artigos/artigo5.pdf
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Este trabalho tem como objetivo apresentar o projeto “Educação para
Sustentabilidade: aprendendo a ser um trabalhador engajado” que foi
desenvolvido pelo Serviço Social da Industria (SESI) em parceria com
o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) na empresa Celulose Irani S.A, que atua no ramo de papel e
embalagens no estado de Santa Catarina. Este projeto visa desenvolver
uma tecnologia na forma de processo de aprendizagem voltado para
a formação do trabalhador da indústria como cidadão consciente e
comprometido com a construção de uma sociedade sustentável.
Os princípios teóricos utilizados foram baseados na aprendizagem
experiencial de David Kolb, o qual propõe essencialmente que o
processo de aprendizagem ocorre na interação entre o indivíduo e o
meio, possibilitando a formação de novos conceitos e percepções, o
que potencializa em si a existência futura de novos comportamentos.
Para imergir os 1.150 trabalhadores neste processo educativo, foram
utilizados diferentes recursos pedagógicos, tais como: jogo virtual
chamado eCOG, que se configura em um dispositivo interativo
multitoque para possibilitar a colaboração e criação entre as pessoas;
jogo de tabuleiro artesanal que aborda os conceitos relativos a
sustentabilidade; e projeção de um filme em três dimensões (3D)
com duração de cinco minutos, que aborda o papel do ser humano
no contexto evolutivo do planeta. Os resultados das ações educativas
apontaram que os recursos pedagógicos desencadearam nos
participantes diferentes formas de aprendizado, conforme o material
utilizado para intervenção. O jogo virtual possibilitou a interação entre
os participantes para discutir o tema sustentabilidade promovendo
um consenso da equipe em relação às questões propostas; o jogo
de tabuleiro despertou um comprometimento com a preservação
do meio ambiente e do papel de cada um para a melhoria da sua
comunidade; o filme 3D ocasionou uma reflexão sobre a trajetória
do sujeito nesse contexto histórico que abrange o processo de
desenvolvimento humano e tecnológico. Os recursos pedagógicos
utilizados se mostraram eficientes como uma tecnologia aplicada no
processo de aprendizagem na temática sustentabilidade. Considerase que a tecnologia apresentada pode contribuir nas indústrias para
um modelo de gestão efetivamente sustentável, no qual as lideranças
e os trabalhadores possam equilibrar o desenvolvimento social,
ambiental, econômico, entre outros.

Esse relato é baseado nas atividades realizadas no Estágio em
Trabalho e Processos Institucionais I, do Curso de Psicologia de uma
do Rio Grande do Sul. Essa experiência foi realizada numa empresa
metalúrgica, que propôs a investigação do absenteísmo e seus
motivos de ocorrência. Conforme informações do responsável há um
número elevado de funcionários que faltam ao trabalho sem justificar
os motivos. Com essa demanda foi pesquisado teóricos que abordem
este assunto, as causas e conseqüências que levam ao absenteísmo
e analisada a viabilidade de realizar o estudo como atividade de
estágio. O objetivo do estágio é de identificar e caracterizar as
situações que envolvam a relação indivíduo-trabalho. Por meio
da demanda da organização, auxiliar no entendimento desses
comportamentos, visando os processos psicológicos implicados
nas interações entre saúde e trabalho foi uma oportunidade de
desenvolvimento profissional. A metodologia, adotada para realizar
o diagnóstico do absenteísmo foi a realização de entrevistas
com funcionários, enquadrados nas faltas não justificadas. Após,
foram realizadas entrevistas com os envolvidos e os dados foram
analisados e tabulados, para o entendimento dos comportamentos
evidenciados. A partir das entrevistas foi possível obter dados como:
vários são os motivos que levaram os funcionários a faltarem, dentre
eles, motivos pessoais, organizacionais, querer o desligamento
da empresa, salário baixo, falta de estimulo, entre outros. Os
funcionários relataram descontentamento com o salário e com a falta
de reconhecimento dos lideres com as tarefas que realizam. Alguns
funcionários demonstraram insatisfação com relação ao trabalho
que desempenham. Ficou evidente que muitos funcionários realizam
um trabalho que não lhes oferece satisfação, motivação e realização
pessoal. Demonstram não gostar das tarefas que executam, embora
afirmam que as fazem com empenho e dedicação. Pode-se dizer que
esse é um fator que influência na qualidade de vida do trabalhador,
e apesar de existirem reclamações nesse ambiente de trabalho, os
trabalhadores têm um bom relacionamento entre colegas e lideres em
geral, falam com liberdade sobre o que precisa melhorar e críticas que
possam auxiliar no crescimento do setor, melhorando seu ambiente
de trabalho. Foram planejadas intervenções adequadas ao contexto
da organização, especificamente desenvolvimento gerencial, visando
aperfeiçoar comportamentos dos líderes e assim, promover uma
melhora na qualidade de vida, e compreensão adequada das causas e
consequências desses comportamentos
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1

Universidade de Caxias do Sul;
PUC/RS;
3
UFSM;

1

2

2

Atualmente as relações entre as sociedades estão ocorrendo de forma
cada vez mais horizontal, colocando as empresas e seus profissionais
diante de novos desafios e novas aprendizagens. Neste cenário,
o compartilhamento do conhecimento passa a ser considerado
uma vantagem competitiva para organizações globais. Este artigo
apresenta os resultados de um estudo com gestores que vivenciaram
experiência internacional na filial de uma empresa metal-mecânica
brasileira, situada em país asiático. O objetivo do estudo foi identificar
quais eram as principais dificuldades enfrentadas pelos executivos
expatriados e a superação das barreiras do compartilhamento do
conhecimento originadas pelas atividades internacionais, durante
os dois anos em que permaneceram no local. O método de pesquisa
adotado foi o estudo de caso único, exploratório e descritivo. A
coleta de dados foi realizada por meio de um roteiro estruturado
com perguntas descritivas considerando as dimensões identificadas
na literatura, investigando dificuldades encontradas com relação ao
indivíduo, equipe e ambiente e as formas utilizadas para superação
destas dificuldades (foco no problema, foco na emoção, foco nas
relações interpessoais). Os dados foram analisados por meio de
técnicas de análise de conteúdo, utilizando-se como ferramenta
principal de tratamento dos dados o software MaxQda 2007, para isso,
utilizou-se o processo de codificação teórica (Flick, 2004). Foi possível
analisar a relação entre as estratégias de enfrentamento (coping)
utilizadas por estes gestores para dar conta das complexas demandas
em seu cotidiano e sua relação com as barreiras do compartilhamento
do conhecimento. Os resultados evidenciaram as seguintes categorias
de dificuldades: tempo, framework, distância, estrutura como silos,
diferenças culturais, capacidade de absorção, relacionamento e fuso.
As categorias de formas de superação foram: resolução de problemas,
reavaliar expectativas e metas, busca de informações, autoconfiança,
busca de apoio, socialização, aceitação, negociação, acomodação,
aproximação emocional, empatia, aprendizagem da cultura e idioma.
Foi possível concluir que as estratégias de enfrentamento utilizadas
pelos expatriados para vencer as dificuldades em suas atividades
internacionais, podem superar as barreiras do compartilhamento do
conhecimento, alavancando a competitividade em suas organizações.

Este artigo apresenta os resultados de um estudo com gestores que
vivenciaram experiência internacional na filial de uma empresa metalmecânica brasileira, situada em país asiático. O objetivo do estudo
foi identificar quais eram as principais dificuldades enfrentadas por
estes profissionais durante os dois anos em que permaneceram
no local. O método de pesquisa adotado foi o estudo de caso
exploratório e descritivo, cujos dados foram coletados a partir de
um roteiro de perguntas descritivas. A partir da análise de conteúdo
dos depoimentos, utilizando a codificação teórica de Flick (2004) e
o software MaxQDA, foi possível identificar algumas das estratégias
de enfrentamento (coping) utilizadas por estes gestores para dar
conta das complexas demandas em seu cotidiano, tanto relacionadas
ao negócio, quanto culturais, e sua relação com as competências
individuais dos mesmos gestores. Nesse cenário, o desenvolvimento
de novas competências passa a ser uma necessidade absoluta nas
organizações, cujos resultados estão atrelados ao desempenho destes
gestores. Os resultados evidenciaram que o desempenho geral destes
profissionais dependia também de como processavam pessoalmente
tais complexidades, tanto em nível cognitivo quanto afetivo,
emocional e social, demandando conhecimentos, habilidades e
atitudes únicas que se faziam presentes em cada desafio do cotidiano.
Entre os conhecimentos demandados foram evidenciados organização
da fábrica, definição dos processos, capacitação das pessoas,
aprendizado da língua inglesa e dialetos locais. Como habilidades
se destacaram o estabelecimento e gerenciamento de metas, das
condições de trabalho e das equipes. Esforço pessoal, automotivação,
tolerância à cultura diferente, paciência, aproximação da cultura local
e amenização das diferenças pessoais foram as atitudes evidenciadas
como diferenciais para o enfrentamento mais saudável das demandas.
Foi possível observar ainda que as estratégias de enfrentamento eram
expressas em atitudes individuais personalizadas e que não ocorriam
de forma organizada ou planejada, obviamente dependentes da
história pregressa destes indivíduos (experiências, recursos pessoais,
características de personalidade, etc.), influenciando os modos como
reagiam às situações de estresse. O estudo permitiu concluir que as
competências individuais sugeridas em literatura estavam de fato
relacionadas com as estratégias de enfrentamento utilizadas pelos
expatriados que participaram deste estudo.
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RE53 - FÁBRICA DE IDEIAS

RE54 - GRUPO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL –
CICLO VIVENCIAL DE APRENDIZAGEM EM GRUPO

De Andrea , RC; Paula, RS; Zamboni, VL;

Ayres, H H F; Santos, I A dos; Santos, P F;

UNIFACEF;
INTRODUÇÃO: Buscando inovação constante o grupo AMAZONAS,
Franca, SP; iniciou, no Setor do Reciclado de borracha o projeto Fábrica
de Idéias. O projeto surgiu da necessidade de se criar mais um canal
de comunicação entre os colaboradores, administração e os gestores
para que as idéias e preocupações pudessem ser expressas, o que
no dia a dia muitas vezes isso se torna difícil. OBJETIVOS :Implantar
no setor de Reciclado de borracha do Grupo Amazonas o projeto
Fábrica de Idéias, além dar suporte e estímulo à criação e inovação e
fazer com que a empresa seja vista como uma organização inovadora
sustentável. MÉTODO :O projeto teve início em março de dois mil
e onze, tem como coordenação uma Psicóloga, dois estagiários de
psicologia, dois supervisores do setor e um gerente. Os participantes
da Fábrica de Idéias (trinta colaboradores), a partir de observações
e identificação de demandas, foram executados treinamentos,
começando pelo funcionamento da Fábrica de Idéias, se estendendo
à importância do trabalho em grupo, autonomia, organização do setor
de trabalho, liberdade, autonomia, responsabilidade, criatividade no
dia-a-dia, módulos especiais de desbloqueios mentais. RESULTADOS :
Até o presente momento computamos 118 idéias. Tais idéias
ocasionaram mudanças significativas no setor. O grupo está mais
unido, houve uma redução de gastos com relação à manutenção
de máquinas, otimização de processos, ambiente de trabalho
mais organizado e adequado, trazendo assim mais motivação aos
colaboradores e credibilidade ao projeto. DISCUSSÃO : No início os
participantes acreditaram que não eram capazes de dar idéias, de
fato inovadoras, portanto, direcionamos os treinamentos, buscando
a motivação dos participantes. Após o início dos treinamentos,
premiações, os participantes se mostraram mais motivados,
participativos com relação ao trabalho e organização, além da
diferença no clima organizacional. Após várias idéias sobre melhoria
e garantia de qualidade dos produtos, processos, 5S, meio ambiente,
atendimento a clientes, segurança, além de melhorias no ambiente
de trabalho aprovadas e executadas com sucesso; uma idéia em
especial gerou inovação e economia na execução de um processo.
CONCLUSÃO : O espaço aberto entre colaboradores e a empresa,
superou as expectativas dos criadores e envolvidos no projeto. A
partir de então o projeto pode ser ampliado e multiplicado por todos
os segmentos da empresa. O grupo Amazonas acredita que as pessoas
constituem a única fonte de inovação e toda sua força tem origem nas
pessoas.

Universidade do Estado do Rio de Janeiro;
A participação no Grupo de Estudos – processos grupais atividade
do Projeto de Extensão: Psicologia do Trabalho e Organizacional do
Instituto de Psicologia da UERJ, apoio FAPERJ, tem como escopo
principal o estudo e a prática voltada para as organizações e grupos
no campo da Psicologia do Trabalho e Organizacional. No período
de setembro a novembro de 2011 foi realizado o curso “O papel
profissional e social de Anfitrião do Cosme Velho”, condutores
de turistas, com a participação de 20 jovens do entorno do
Corcovado - Parque Nacional da Tijuca. O objetivo fundamental foi o
desenvolvimento pessoal/interpessoal desses jovens para o exercício
do papel profissional e social de “Anfitrião do Cosme velho”. Nesse
sentido, foram planejados 09 encontros tendo como base teórica o
Ciclo Vivencial de Aprendizagem, onde o foco principal da abordagem
é o grupo, a leitura de seu funcionamento e da participação de
cada ator social no grupo. A proposta metodológica baseia-se nos
estudos teóricos sobre grupos, identificando como elementos
básicos: o contrato psicológico, o uso do feedback, a confrontação
entre os participantes, a expressão e exploração dos sentimentos e
percepções, a busca e experimentação de novos comportamentos
e avaliações destes, dentro de uma perspectiva socio-histórica. O
desenvolvimento dos encontros propiciou um espaço em que os
participantes foram capazes de aprender a aprender; aprender a dar
ajuda e ter uma participação eficiente em grupo. Os temas principais
buscaram o autoconhecimento dos participantes, a reflexão sobre o
trabalho, e as competências essenciais para o exercício da função,
as potencialidades de cada um e do grupo, e a construção final de
um plano de ação de desenvolvimento pessoal/profissional que
consolidasse a aprendizagem de cada um e do grupo. A proposta
contribuiu para o desenvolvimento pessoal/interpessoal desses
jovens, bem como propiciou a equipe de estudantes do projeto a
oportunidade de pesquisa e aplicação prática de seus conhecimentos,
consolidando assim, as atividades de ensino, pesquisa e extensão.
PALAVRAS-CHAVE: processos grupais; ciclo vivencial de aprendizagem;
desenvolvimento pessoal/profissional
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RE55 - I CONFERÊNCIA METRÓPOLE DIGITAL: PROMOVENDO A
INSERÇÃO DO ADOLESCENTE NO MERCADO DE TRABALHO EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Rego, DP; Reis, JTC; Pires, IAH; Guerra, ALB; Silva, NG;
UFRN;
Introdução: na chamada “era da informação” os computadores
diminuíram de tamanho e aumentaram sua potência e velocidade,
acumulando a tarefa de ampliar e divulgar o conhecimento. Como
conseqüência, o mercado de trabalho se torna mais exigente e
competitivo e a ausência de uma formação educacional, profissional
e pessoal gera os socialmente chamados analfabetos funcionais e
digitais, àqueles que estão à margem da informatização. O Metrópole
Digital (MD) é um programa estruturador de qualificação de mão-deobra para a área de Tecnologia da Informação (TI) desenvolvido por
pesquisadores no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte e que visa oferecer a jovens identificados como talentosos no
domínio de tais tecnologias a formação necessária ao desenvolvimento
de suas potencialidades, fomentando a inclusão digital e qualificação
para o mercado de trabalho. A I Conferencia Metrópole Digital foi
um evento destinado a discussão e divulgação do referido Programa.
Objetivo: a I Conferencia MD objetivou discutir a pesquisa, inovação
e inclusão digital de modo a, por um lado, tornar conhecido do
grande publico os propósitos do M D, bem como os resultados
obtidos com o primeiro Curso de Formação de Programadores e,
por outro, oferecer, principalmente aos jovens egressos do referido
Curso a oportunidade de participar de atividades visando fortalecer a
preparação para a inserção no mercado de trabalho. Método: através
de conferencias, palestras, mesas redondas, mini cursos tutoriais
e feiras de emprego, foram discutidos temas tais como a educação
para o trabalho, inovação tecnológica, oportunidades de emprego,
empreendedorismo e preparação para o mercado de trabalho em TI.
Posteriormente, foi disponibilizado um questionário a fim de avaliar o
Curso de Formação e o evento. Resultados e discussão: para os jovens
adolescentes, aliado à formação técnica, o treinamento pessoal se
faz necessário na medida em que a entrada no mercado de trabalho
requer o domínio de certas habilidades interpessoais que facilitarão a
comunicação, o trabalho em equipe e o desenvolvimento da carreira.
Dentre os participantes do Curso e evento, 42% avaliam que, quanto
ao preparo para a entrada no mercado de trabalho, estão devidamente
capacitados a atuar, enquanto 66,4% sentem-se estimulados a aplicar
o que aprenderam. Conclusão: a formação técnica e desenvolvimento
de habilidades são poderosos instrumentos na preparação dos jovens
que buscam adentrar em um mercado de trabalho tão competitivo
e exigente, assumindo uma grande relevância na medida em que se
pretende, assim, discutir a efetividade e alcance de tais iniciativas.
PALAVRAS-CHAVE: Inserção no mercado de trabalho; Formação
profissional; Tecnologia da informação

RE56 - IMBA - O PAPEL DO PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL EM UMA
PROPOSTA MULTIDISCIPLINAR E INTERCULTURAL DE PNES
Feitosa, R. L.; Tupinambá, A. C. R.; Montenegro, A. V.; Miná, H. I. L.;
UFC;
O papel do psicólogo organizacional, na atualidade, assume
fundamental importância e está pautado em diversas atividades, como
a discussão acerca da inserção de sujeitos em diferentes atividades
laborais. O projeto IMBA (Integração de Pessoas com Necessidades
Especiais no Mundo do Trabalho) foi criado na Alemanha e está
em fase de expansão para outros países como o Brasil. Tal projeto
tem como principal objetivo promover a integração das pessoas
com necessidades especiais (PNEs) nos diferentes contextos de
trabalho. Essa ferramenta pode ser utilizada em atividades de
prevenção de acidentes no ambiente laboral, de reabilitação de
pessoas que sofreram esse tipo de acidente, bem como no contexto
de reintegração de pessoas que sofreram algum tipo de acidente
no ambiente de trabalho, realizando-se os ajustes necessários para
propiciar a adaptação de tais sujeitos no ambiente laboral. O IMBA
pode ser utilizado em diversos ambientes, como organizações,
clínicas de reabilitação , entre outros. Profissionais como psicólogos,
médicos, ergonomistas, educadores físicos etc podem fazer uso do
IMBA, integrando-o às suas respectivas atividades profissionais, o
que ressalta seu caráter multidisciplinar. O psicólogo organizacional
pode atuar com o IMBA no desenvolvimento das seguintes atividades:
identificação de competências necessárias para o exercício de um
cargo, formulação de testes, medidas psicométricas, elaboração
de análises profissiográficas e outros métodos e recursos de
acompanhamento e intervenção para a adequação profissional
dessas pessoas. Este instrumento de avaliação e intervenção tornase crucial ao ser posto o seguinte desafio na atualidade: a efetiva
inclusão de PNEs nas empresas e o cumprimento das cotas para PNEs
previstas em lei. Tomando como base a experiência prática no setor
de Recursos Humanos de uma indústria de alimentos de grande porte,
onde os profissionais lidam diariamente com desafios na atração
de candidatos com necessida des especiais e, principalmente, na
retenção e na adaptação dos PNEs. Tal como esta, diversas empresas
têm dificuldades em inserir de forma satisfatória esses funcionários
em seu ambiente organizacional, tais como: grandes exigências
para a realização das tarefas, falta de acessibilidade (ausência de
rampas e de banheiros voltados para este público), preconceito
de gestores e colegas de trabalho, entre outras. Considerando tais
questões, o presente trabalho objetiva construir uma relação entre
as potencialidades de utilização do IMBA no ambiente laboral, em
especial a partir da perspectiva da psicologia organizacional, levando
em conta os desafios enfrentados pelas empresas para a inclusão e
adaptação de pessoas com necessidades especiais às atividades de
trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: PNEs; IMBA; reinserção laboral
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RE57 - IMPLANTANDO UM PROGRAMA DE INCLUSÃO DE
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA EM UMA FILIAL DE UMA EMPRESA
MUULTINACIONAL NO SEGMENTO DE ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE
DE UBERLÂNDIA / MG

RE58 - INDIVÍDUO X TRABALHO: UMA RELAÇÃO QUE PODE SER
SAUDÁVEL

Vaz, CMFR; Poli, BVS; Oliveira, AF;

UCS;

UFU;

O presente relato faz parte das atividades do Estágio em Trabalho
e Processos Institucionais I do Curso de Psicologia de uma
universidade do RS. Esta experiência foi realizada em um Hospital
de uma Universidade, no setor de higienização, que conforme
informações da responsável pelo mesmo, o índice de rotatividade
de pessoas é elevado. Os objetivos das atividades de estágio foram:
identificar situações da relação indivíduo-trabalho; caracterizar os
processos envolvidos nessa relação; identificar e caracterizar fatores
intervenientes nessa relação dentre outros, que possam influenciar
nesta rotatividade. O método utilizado para foi observação do
trabalho das higienizadoras nos setores do hospital e uma entrevista
individual com cada trabalhadora. A partir das observações realizadas
foi possível verificar que alguns setores precisariam de uma
quantidade maior de higienizadoras para executarem as tarefas, pois
existem muitas demandas para poucas trabalhadoras. O sofrimento
no trabalho ocorre em algumas higienizadoras que não sabem como
lidar com esta situação. Algumas trabalhadoras executam tarefas que
seriam responsabilidades de profissionais de outros cargos, havendo
então um desvio de função; outras mostraram insatisfação com uma
das variáveis intervenientes no processo de trabalho que são as
políticas de gestão de pessoas; elas informaram em entrevista que
não gostariam de sair do seu setor para ajudar em algum outro setor,
pois dificulta o trabalho no seu setor de origem. Ficou evidente que
as higienizadoras realizam um trabalho que lhes oferece satisfação e
realização pessoal. Elas demonstraram gostar do que fazem, e desse
modo, fazem com empenho e dedicação mesmo quando enfrentam
dificuldades com a organização do trabalho. Todas as higienizadoras
observadas na situação indivíduo x trabalho demonstraram ter
um bom relacionamento socioprofissional com a chefia, mas isso
não ocorre entre todas as trabalhadoras do setor. Assim, é possível
afirmar quanto ao contexto de trabalho que o conteúdo do trabalho
é algo identificado como satisfatório, a organização do trabalho em
geral está adequada, apenas em alguns casos específicos as funções
não estão definidas e quanto as relações socioprofissionais, existem
dificuldades pontuais com alguns colegas de trabalho, mas não é
característica geral do setor de trabalho. Observar o que ocorre no
ambiente de trabalho e entrevistar trabalhadores é fundamental
para o entendimento do contexto de trabalho e o planejamento de
possíveis intervenções psicológicas.

A maioria das organizações, seja por falta de maior entendimento,
seja por questões internas, ainda encontra dificuldades para cumprir
o decreto n º 3298/99, cujas disposições gerais compreendem
a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência no mercado de
trabalho. O presente trabalho está inserido neste contexto, tendo por
objetivo elaborar e implantar programa de inclusão dos portadores de
deficiência em uma filial de uma empresa multinacional no segmento
de alimentação, na cidade de Uberlândia / MG. Foram analisadas as
reais necessidades deste programa através de reuniões do Consultor
interno de Recursos Humanos com a liderança sênior da empresa e os
gerentes locais de cada fábrica. Em seguida, foram realizadas reuniões
com Instituições da cidade de Uberlândia que possuem projetos de
capacitação e inclusão do deficiente no mercado de trabalho. Através
das informações colhidas, o trabalho foi elaborado e aprovado,
e os resultados foram: ampliação da capacidade operacional do
Banco de talentos da empresa em um trabalho conjunto com uma
Instituição social que através desta parceria orientaria, qualificaria e
encaminharia as pessoas portadoras de deficiência para o processo
de recrutamento e seleção, quando da abertura de vagas, para que
os estes candidatos tivessem condições de concorrer em igualdade
com os demais candidatos deficientes ou não; desenvolvimento de
projetos de capacitação, sensibilização e conscientização aos líderes
locais e funcionários para “Vivenciarem a deficiência” preparandoos emocionalmente e com maiores conhecimentos técnicos sobre
a questão ao receberem os novos colaboradores portadores de
deficiência em seus contextos de trabalhos e para todas as vagas
abertas, respeitando-se as diretrizes e políticas corporativas da
empresa. Estas ações resultaram primeiramente na mudança
estrutural da empresa, como a eliminação de algumas barreiras
arquitetônicas, adaptação do local de trabalho, aumento do número
de vagas ofertadas, antes do projeto a empresa tinha em seu quadro
aproximadamente 11 portadores de deficiência e pós projeto
esse número subiu para 21 portadores de deficiência. Os pontos
críticos ainda presentes podem ser assim assinalados: resistência
na organização, por parte de alguns gestores e funcionários no
entendimento de que o portador de deficiência pode exercer o
seu poder laboral, e deve ser tratado de forma igualitária, pois isso
contribuí para seu engajamento e produtividade, além do alto índice
de rotatividade destes profissionais, o que representa um desafio
atual e futuro para novas linhas de estudos no contexto organizacional
e possíveis práticas de intervenção neste âmbito.

Veiga, A.J. T.;
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RE59 - O IMPACTO DA PRECARIZAÇÃO E FLEXIBILIZAÇÃO LABORAL
NA CONSTRUÇÃO DA SUBJETIVIDADE: O CASO DOS PROFESSORES
DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO DO CEARÁ
Barros, D.I.A.;

RE60 - O LUGAR DO PSICÓLOGO DO CONSUMIDOR NA
ORGANIZAÇÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM PSICÓLOGO NO
DESENVOLVIMENTO SEGMENTAÇÃO DE UM PRODUTO E CRIAÇÃO
DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA
Sandall, H;

Universidade Federal do Ceará - UFC;
Pensar o trabalho como categoria central no processo de construção
e formação da subjetividade é problematizar a importância que o
mesmo ainda exerce na vida dos trabalhadores, mesmo diante de uma
reestruturação produtiva ocorrida nos últimos 30 anos com a crise dos
modelos toyotista/fordista e da sociedade salaria nos países centrais
e posteriormente nos países periféricos como o Brasil e as devidas
afirmações de descentralização da categoria trabalho, protagonizadas
por autores como Andre Gorz (1987) e Negri & Lazzarato (2001). O
que procuramos compreender são as consequências de uma nova
organização no mundo do trabalho e a consequente precarização
laboral na formação e construção da subjetividade do trabalhador e
como essas formas flexíveis de trabalho são percebidas, tendo como
pressuposto e entendimento que o processo de precarização não é um
fenômeno homogêneo, mas atinge de forma diferenciada diferentes
segmentos e contigentes sociais, podendo ser estudado em diversas
áreas de atuação. Procuraremos nos enfocar no estudo da realidade
laboral dos professores da Rede Pública de Ensino do Estado do Ceará,
usando como referencial teórico a Psicologia Social do Trabalho e a
Sociologia do Trabalho, tendo em nosso entendimento que a análise
da subjetividade é por definição um projeto interdisciplinar, exigindo
um esforço de de compreensão de diferentes campos teóricos,
norteando nosso estudos nas teorias de Alonso, Antunes, Aquino,
Blanch e Castel. Entendemos que a opção por uma amostragem nãoprobabilística e intencional escolhida nos oferece a possibilidade para
um maior aprofundamento compreensível da percepção dos sujeitos
afetados pela precarização e flexibilização laboral, tendo como corte
objetivo um determinado grupo a ser observado: ser professor
da rede pública de ensino cearense com no mínimo 06 meses de
experiência. Partindo desses recortes conceituais procuramos
construir um roteiro de perguntas que engendra em uma entrevista
semi-estruturada, tendo como finalidade principal conhecer o vida
laboral do sujeito entrevistado; a percepção de sua condição de ser
professor, os motivos que o levaram a exercer determinada carreira,
suas perspectivas futuras em relação a sua profissão e sua situação
laboral, e a forma em como é vivenciada essa situação. Analisando o
discurso dos professores já entrevistados, constatamos que há uma
linearidade entre as avaliações das vivências. Os relatos acerca do
significado do trabalho apontaram percepções similares da situação
laboral. Nas falas o assunto remetia a realidade laboral e insatisfação
com relação a renda salária, condições de trabalho, carga horária
excessiva e futuro profissional.

JCA Holding TLM;
O Lugar do Psicólogo do Consumidor na Organização ainda está por
ser desbravado. Ainda são poucos os profissionais contratados por
organizações com a finalidade de aplicar conhecimentos científicos
às práticas das organizações. Os psicólogos com formação em temas
relacionados ao consumo se colocam majoritariamente na docência
e a área ainda não encontrou representatividade junto à ANPEPP.
Este relato de experiência visa apresentar as contribuições de um
psicólogo no ambiente organizacional, mais especificamente para um
produto em desenvolvimento, na coleta de dados e realinhamento
da campanha publicitária visando coerência com o público-alvo. O
produto tratava-se de um cartão de crédito co-branded celebrado
entre um grande banco e um grupo de empresas de transporte
rodoviário. Aplicando pesquisa documental sobre pesquisas de
mercado disponíveis e cartilhas de educação para o crédito além de
temas da Análise do Comportamento do Consumidor, o produto e sua
campanha de lançamento foram concedidos, levando em conta seu
impacto no mercado atual bem como no público-alvo. As estratégias
resultantes implicaram em grande redução de custos estimados
inicialmente, revisão de processos de comercialização envolvendo
pessoas da linha de frente da organização, responsabilidade sobre o
acesso a crédito promovido e com grande aderência entre gerentes.
Os lugares do psicólogo no universo organizacional fora das áreas
consagradas pela Psicologia Organizacional e do Trabalho estão por
serem conquistados mas diversas iniciativas surgem nesta direção. A
aplicação de conhecimento produzido na academia e que pode ser
traduzido para o ambiente organizacional tem função essencial tanto
na busca de oportunidades para atuação da psicologia em posições
inovadoras como para empresas que buscam recursos e técnicas
inovadores. Os resultados destes encontros podem ser encorajadores,
desde que oportunidades sejam dadas e encontrem os profissionais
a desempenhá-las.
PALAVRAS-CHAVE: psicologia do consumidor; segmentação; pesquisa
de mercado

PALAVRAS-CHAVE: Psicologia Social; Trabalho; Precarização

02 a 05 de maio de 2012 - Rio de Janeiro | RJ
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

235

RELATO DE EXPERIÊNCIA

RE61 - O PROCESSO DE AFASTAMENTO E RETORNO AO TRABALHO.
O PAPEL DO GESTOR NO RESGATE DA CIDADANIA E DIGNIDADE DO
COLABORADOR

RE62 - O PROCESSO DE INSERÇÃO DE ESTAGIÁRIOS COMO
DISPOSITIVO GERADOR DE VINCULAÇÃO E IMPLICAÇÃO NO ESPAÇO
DE ESTÁGIO

Carla Bittencourt;

Cyrne, DAC; Pereira, ALB;

Universidade Estácio de Sá;

Centro Universitário Univates;

O afastamento do trabalho é um momento de profunda crise para
o trabalhador, com repercussão significativa em sua família e na
sociedade. O momento do retorno é decisivo no processo de resgate
da dignidade e cidadania. A percepção do processo de afastamento
e a intervenção para quebra desse processo, por parte do gestor,
pode, não só impedir o afastamento, mas resgatar a motivação e auto
estima do colaborador, alavancando seu desempenho. A recepção
adequada desse trabalhador é o divisor de águas crucial e decisivo
para a consolidação da alta médica ou a recidiva do afastamento.
O objetivo desse relato é promover a discussão e conscientização
da importância do trabalho na integridade da cidadania e do peso
do gestor nesse processo. Ao longo de 11 anos de atuação junto a
afastados, retornandos e eminentes de afastamento, desenvolveu-se
uma metodologia de acompanhamento de retorno que vai desde a
preparação da equipe, fortalecimento da auto estima do colaborador
afastado, definição de objetivos e metas de retorno até a elaboração
de scripts para retorno gradual. Os principais ofensores precursores de
afastamento detectados foram:Separação, perda de parente próximo,
casamento, nascimento de filhos ou netos, aposentadoria de cônjuge,
início ou término de curso de graduação ou extensão e mudanças em
geral. Os principais ofensores detonantes de afastamento detectados
foram: Reprovações em Recrutamentos Internos, feedbacks e
avaliações, trocas de horário, aplicação de advertência, discussões
ou mal entendidos, transferência ou promoções de colegas e
determinação de férias e escalas. Em 84% dos casos acompanhados
há a atribuição da responsabilidade do afastamento ao gestor, mesmo
que o fator precursor do afastamento seja consciente ao trabalhador.
No momento do afastamento o colaborador atribui ao gestor o papel
de algoz por se sentir derrotado e impotente frente às exigências do
trabalho e da sua vida particular. No momento do retorno, atribui ao
gestor o papel de acolhedor e educador de seu retorno. É fundamental
o treinamento para desenvolvimento de competências de um gestor
capaz de atuar como líder, formador de opinião e promotor da saúde
da equipe e da saúde da empresa.

O presente trabalho objetiva relatar experiência da elaboração
de projeto de intervenção desenvolvido no estágio de psicologia
na Clínica Universitária Regional de Educação e Saúde (CURES) do
Centro Universitário UNIVATES/Lajeado-RS no ano de 2011. A partir
dos conceitos da Análise Institucional (Baremblitt, 2002) foram
problematizados movimentos organizacionais para definição da
demanda. Verificou-se que o ingresso e saída constante de estagiários
provocava sentimentos de incerteza, ansiedade e por vezes pouco
envolvimento, comprometimento e desmotivação. Objetivos: Criar
sistemática de inserção de estagiários na CURES a partir da descrição
dos formatos dos estágios e da identificação de aspectos positivos,
negativos e sugestões na percepção dos estagiários e professores
supervisores. Método: Utilizou-se pesquisa documental e entrevistas
a partir da técnica de grupo focal (Gatti, 2005). A população constituise de dezenove estagiários e seis professores dos cursos de Psicologia,
Nutrição, Fisioterapia e Enfermagem, totalizando cinco grupos
focais. Para preservar o sigilo e a identidade dos participantes foram
atendidos os princípios éticos, bem como os participantes assinaram
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A análise dos dados foi
realizada a partir de análise de conteúdo (Bardin, 1977). Resultados:
Com base nos projetos pedagógicos dos cursos constatou-se como
tempo de permanência dos estagiários: Psicologia: 01 a 02 semestres;
Enfermagem: 02 a 03 meses; Fisioterapia: 2 meses e Nutrição: 05
semanas. A partir dos grupos focais foram identificados analisadores
utilizados na construção da sistemática de inserção: agendamento e
divulgação para a equipe sobre o período de início dos estagiários;
início do estágio em dia pré-estabelecido para ocorrer o acolhimento;
apresentação da equipe; orientações gerais sobre a CURES; dinâmicas
de integração; conhecimento e apropriação do espaço físico; que
o novo estagiário tenha um “padrinho” com quem possa tirar suas
dúvidas. Discussão: O processo de inserção de estagiários reforça
a idéia de que a maneira como esses ingressam e se apropriam do
espaço de estágio vai contribuir positiva ou negativamente nas suas
ações, percepções, motivações, envolvimento e comprometimento.
A inserção é uma primeira etapa do processo de implicação (Barros,
2000), pois ocorre dentro de um campo de interação social, dinâmico,
de forças, na busca do equilíbrio. Conclusão: A partir deste trabalho
foi possível acessar as percepções e sentimentos que norteavam o
processo de inserção no estágio, dando assim subsídios e informações
úteis para a problematização e estruturação da sistemática.

PALAVRAS-CHAVE: Afastamento; Retorno ao trabalho; Cidadania

PALAVRAS-CHAVE: Estágio; Sistemática de Inserção; Implicação
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RE63 - O PSICÓLOGO DO CONSUMIDOR COMO CONSULTOR DE
ORGANIZAÇÕES: REALIZAÇÃO DE TRÊS PESQUISAS DE MERCADO
Sandall, H;

RE64 - O USO DA ECO – ESCALA DE CLIMA ORGANIZACIONAL E
DO IMST – INVENTÁRIO DA MOTIVAÇÃO E DO SIGNIFICADO NO
TRABALHO EM UMA EMPRESA JUNIOR
Baptista, RR;

JCA Holding TLM;
A Análise do Comportamento do Consumidor e o Modelo sob a
Perspectiva Comportamental se aplicam a uma série de pesquisas
de mercado que visem esclarecer hábitos de consumo e de como
o consumidor desempenha seu papel. Ao identificar e descrever
relações contingenciais entre comportamentos e seus antecedentes
e conseqüentes, os gerentes obtém informações preciosas para
tomar decisões estratégicas mais embasadas e mais comprometidas
com resultados. Além de ser uma ferramenta eficaz, a Análise do
Comportamento do Consumidor permite um entendimento facilitado
do ponto de vista do leigo para o que é investigado e o potencial dos
resultados. A facilidade de explicar a pesquisa em linhas gerais cria um
maior envolvimento dos atores no processo e favorece a aplicação dos
resultados. Uma desvantagem seria o fato de que embora simples, as
pesquisas dependem da aceitação de um paradigma pouco aplicado
e que sua aplicação seja realizada por profissionais especializados e
experientes na área. Uma das chaves do sucesso deste tipo de trabalho
é envolver os clientes no processo esmiuçando o problema identificado
e convertendo resultados em inputs palatáveis para os colaboradores
da empresa. Como resultado do processo, são apontados meios de
aumentar a freqüência de comportamentos desejáveis ou reduzir a
freqüência de comportamentos indesejáveis. Em 2008, este método
foi aplicado em três oportunidades: A primeira, num mercado de
moda com queda nas vendas e distanciamento do consumidor
ofereceu maior entendimento das necessidades do consumidor, foco
em segmentos pouco atendidos e clareza sobre os pontos a serem
combatidos na concorrência. Uma segunda pesquisa, realizada num
um shopping que buscava avaliar a satisfação dos consumidores e
medir posicionamento diante de um concorrente, lançou luz sobre
fidelidade, responsividade a promoções e apontou concorrentes
diferentes em cada segmento. A terceira, um curso preparatório que
buscava subsídios para estratégias de posicionamento apresentou
a visão do consumidor sobre comunicação e desfez crenças sobre o
que consumidores valorizavam e buscavam além de identificar pontos
fortes da marca. Nas três oportunidades, destaca-se a grande utilidade
de se usar uma ferramenta com base teórica consolidada que oferece
a possibilidade de desenvolver uma análise funcional minuciosa, usar
instrumentos precisos e oferecer aos clientes inputs preciosos para
atenderem de forma cada vez melhor seus consumidores.
PALAVRAS-CHAVE: análise do comportamento do consumidor;
modelo sub a perspectiva comportamental; pesquisa de mercado

FAAL;
Esse trabalho relata o processo de ensino em uma empresa
júnior utilizando os conhecimentos e instrumentos da Psicologia
Organizacional. Essa empresa júnior faz parte de uma faculdade
localizada no interior do estado de São Paulo. Ela constitui parte
fundamental da metodologia de ensino da instituição da seguinte
forma: todos os alunos de todos os cursos (em torno de 120 alunos
por semestre), a partir de determinado semestre (que varia conforme
o curso), participam da empresa junior uma vez por semana. Os alunos
são alocados em diversos departamentos como Diretoria, Marketing/
vendas, Produção, Recursos Humanos, Design e outros. Os alunos,
sob orientação de professores-orientadores, têm a responsabilidade
de conduzirem a empresa em todos os seus aspectos organizacionais.
O relato refere-se às atividades desenvolvidas pelo Departamento
de Recursos Humanos, sob orientação do autor, utilizando de
métodos e instrumentos da psicologia organizacional para efetuarem
pesquisas de clima organizacional, pesquisas de satisfação no
trabalho, desenvolvimento de lideranças e outras. Apresentaremos
dois trabalhos realizados, seus principais resultados e relataremos o
processo da construção com os alunos. Foram utilizadas a ECO – Escala
de Clima Organizacional (Martins,2008) para a realização de uma
pesquisa de clima organizacional e o IMST – Inventário da Motivação
e do Significado no Trabalho (Alves-filho, Borges &Tamoyo, 2008),
para uma pesquisa sobre a motivação no trabalho com os alunoscolaboradores. Discutiremos alguns resultados e principalmente o
processo de adaptação, aplicação e análise desses instrumentos com
os alunos. Interessa-nos dois aspectos deste trabalho: primeiro, o uso
de instrumentos validados cientificamente em um ambiente de ensino
e segundo, o processo de aprendizagem proporcionado envolvendo a
discussão teórica sobre os assuntos e a aplicação/interpretação dos
resultados. Alguns resultados podem ser destacados: a ampliação
do entendimento dos alunos sobre o tema e a vivência da realização
das pesquisas; levantamento de informações, pelo departamento de
Recursos Humanos, sobre a empresa júnior e seu uso para melhoria
dos processos e procedimentos internos e a colaboração para o
aprimoramento de métodos de ensino da Psicologia Organizacional.
PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa de Clima; Pesquisa de Satisfação e
Motivação; Empresa Junior
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RE65 - O USO DE MODELOS LÓGICOS NA AVALIAÇÃO DE
PROGRAMAS EDUCACIONAIS: ESTUDO DE CASO DO MESTRADO EM
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO SOCIAL
Borges de Souza; Abbad;

RE66 - PESQUISA DE CLIMA: POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO DO
PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL NA EMPRESA
Dias, AF; Malosso, BA; Cavassan, C; Neves, GA; Borin, JJ; Camargo, ML;
USC;

Universidade de Brasília;
Resumo: O objetivo do presente estudo foi propor, para a avaliação
de programas educacionais de grande complexidade, a utilização
do Modelo Lógico, ferramenta oriunda da teoria do programa.
A construção do modelo lógico teve como finalidade identificar
as variáveis do processo de transferência e impacto de Mestrado
Profissional em Gestão Social, bem como suas relações de causalidade.
Apesar dos investimentos em avaliação educacional serem vultosos
e pesquisadores se esforçarem constantemente na criação de
modelos de avaliação, orientações metodológicas sobre avaliação
de impacto para programas educacionais de grande complexidade
ainda são inconsistentes. A revisão de literatura efetuada apontou
a predominância de estudos com treinamentos e a recorrência de
quatro modelos: (i) modelos de quatro/cinco níveis de avaliação
(reações, aprendizagem, comportamento no cargo, resultados e valor
final); (ii) os modelos que enfatizam o valor final e buscam identificar os
resultado e mudanças para as organizações; (iii) o modelo de avaliação
integrado e somativo (MAIS) e (iv) o modelo integrado de avaliação
de impacto do treinamento (IMPACT). Segundo literatura nacional e
estrangeira, tal lacuna de pesquisa é expressiva e decorre, tanto da
complexidade dos sistemas instrucionais em educação quanto da
dificuldade de identificar e sistematizar indicadores de impacto que
sejam sensíveis às variáveis do contexto, do programa avaliado e dos
atores envolvidos. As técnicas utilizadas foram análise documental do
material instrucional do curso, dados dos participantes, relatórios,
documentos da CAPES e do MEC; foram realizados entrevistas e grupos
focais com os egressos, equipe coordenadora do curso, professores
e parceiros do programa. A aplicação do Modelo Lógico exigiu a
integração entre o arcabouço teórico existente em Treinamento,
Educação, Gestão Social e Avaliação de Programas com os conceitos
da teoria do programa. A validação do Modelo Lógico ocorreu em
duas etapas e observou a seguinte seqüência metodológica: revisão
teórica dos modelos existentes, elaboração do modelo lógico inicial,
validação com todos os atores envolvidos em duas etapas, sendo que
a cada etapa de validação, a versão anterior também se tornava foco
de análise. Concluiu-se que o modelo proposto apresenta benefícios
para a superação da lacuna de pesquisa sobre o tema e observouse que a utilização dos modelos lógicos é fundamental não só para
planejamento e avaliação de necessidades de aprendizagem, mas
também para avaliação e monitoramento. A fim de contribuir para
que a área de avaliação educacional continue avançando na produção
sistematizada de conhecimentos e explicações causais uma agenda de
pesquisa para o tema é sugerida.

O presente artigo refere-se ao relato de experiência de cinco
estagiárias do curso de Psicologia Organizacional da Universidade
Sagrado Coração (USC), realizado em uma indústria de papel situada
na cidade de Bauru, interior do Estado de São Paulo, onde foi aplicada
a Pesquisa de Clima Organizacional (P.C.O.). Esta se refere a uma
potente ferramenta que, sendo bem aplicada, possibilita diagnosticar
precisamente os problemas de uma empresa, onde os colaboradores
possuem liberdade para contribuir com o processo de análise e
mudança organizacionais, promovendo assim uma maior satisfação,
fidelização e compromisso com a empresa. Inicialmente foi realizada
uma visita técnica com o objetivo de conhecer e compreender a
dinâmica da empresa, para verificar suas necessidades e planejar o
processo de coleta dos dados junto aos colaboradores. A pesquisa
foi realizada com 71 colaboradores que se dividem nos seguintes
setores: produção, administrativo, compras, almoxarifado, expedição
e vendas. Após a observação, foi elaborado um informativo para que
os colaboradores compreendessem o objetivo da pesquisa e o papel
do psicólogo na organização. Foi aplicado um questionário com 28
questões, que envolvem: vida profissional, estrutura organizacional,
incentivos profissionais, transporte, segurança profissional, ambiente
de trabalho, benefícios oferecidos e uma questão aberta (livre) para
sugestão de melhorias na empresa. Posteriormente foi realizada
a tabulação dos resultados através de gráficos concluindo a análise
quantitativa e apresentando, em reunião de feedback para a diretora
da empresa. Em seguida foi realizada a análise qualitativa dos dados,
cujos resultados foram apresentados ao final do estágio para a
empresa como um todo (gestores e colaboradores). Concluímos
através da pesquisa que a empresa de um modo geral, obteve um
bom resultado, porém é necessário considerar os pontos negativos
que foram significativos e assim fazer intervenções para melhoria da
mesma, mas para isso será necessário uma abertura maior da gerência
e do quanto à mesma tem interesse no crescimento da empresa.
PALAVRAS-CHAVE: Psicologia Organizacional; Pesquisa de Clima;
Estágio

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação de Programas ; Modelos de Avaliação;
Mestrado Profissional
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RE67 - PSICOLOGIA NAS ORGANIZAÇÕES: EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO
EM UMA LOJA DE DEPARTAMENTOS
Silva, MFM; Silva, CFLS;

RE68 - REABILITAÇÃO HUMANA, TRABALHO E INSERÇÃO SOCIAL
Braga,Pm.1; Oliveira,Mm.1; Marques,V.2; Lage,Rem.1; Duarte,Np.1;
Freitas,B.1; Santos,Ri.1; Wandermurem,Sb.1;

UFPI;

1

UFF;
AFR;

O estágio profissional na área da Psicologia Organizacional e do
Trabalho (POT) possibilita conhecer a realidade das organizações
e através de métodos adequados, permite visualizar as demandas
e construir um diagnóstico institucional, baseado em constructos
teóricos e princípios éticos. Nesse sentido, este trabalho tem como
objetivo apresentar a experiência de atuação na área da POT através
do estágio realizado em uma loja de departamentos na cidade
de Parnaíba – PI. O estágio teve duração de quatro meses, com
supervisão semanal, e as visitas aconteciam duas vezes na semana
totalizando seis horas. O local do estágio conta com 23 funcionários e
os cargos variam entre caixa, serviços gerais, atendentes, subgerente
e gerente. Cabe ressaltar que a referida loja é uma filial e por isso
a gerência local toma todas as decisões, apenas as comunicando a
matriz. Como recursos metodológicos foram utilizados uma entrevista
semiestruturada (abordando questões sobre prazer, sofrimento e
satisfação no trabalho), um questionário sobre Qualidade de Vida no
Trabalho (QVT) proposto por Walton (1973) e também observações
simples e conversas informais ao longo das visitas. A partir da entrevista,
observação e conversas informais, foi verificado que o ambiente é
caracterizado por desmotivação e insatisfação, conflitos nas relações
interpessoais, dentre outras questões. No entanto, tais aspectos não
foram corroborados através do questionário sobre QVT aplicado, visto
que apresentou índices significativos de satisfação (66,67%), que pode
ter sido decorrente do receio pelas respostas apresentadas, do medo
de perder o emprego, pois apesar do esclarecimento em relação ao
sigilo, anonimato e privacidade dos sujeitos, alguns questionavam
se as respostas seriam vistas pela gerência. Dessa forma, percebese o comprometimento da qualidade de vida no trabalho, justificada
principalmente pela insatisfação, falta de reconhecimento e de
recompensas, desmotivação e conflitos internos, citados por alguns,
dificultando o relacionamento interpessoal. Assim, foram realizadas
intervenções que focaram a motivação, satisfação, reconhecimento,
recompensas e especialmente o relacionamento interpessoal, um
dos fatores que mais influenciam no cotidiano e desempenho de
uma equipe (Silva, 2008). Nesse sentido, foram realizadas atividades
como apresentação de vídeos, realização de dinâmicas e palestras
que enfatizaram as temáticas acima citadas. Um ambiente de
trabalho saudável e produtivo é o maior objetivo do psicólogo em
organizações, para tanto aplica conteúdos teóricos adequados às
demandas organizacionais e individuais, visando trazer melhorias a
ambos. Este estágio proporcionou vivenciar a realidade do sistema
organizacional e as relações que o permeia, bem como promover
progressos no campo em que foi realizado.

Propõe-se discutir diversidade humana e inclusão nas organizações
e o trabalho como agente reabilitador. Considera-se os efeitos do
caráter compulsório da contratação de beneficiários reabilitados
ou pessoas portadoras de deficiência habilitadas, a partir da Lei
8.213/91. Essa decisão se insere num movimento mais amplo de luta
pelos Direitos Humanos, no caso referindo-se a questão do acesso
ao trabalho digno e transformador, que depende fundamentalmente
do acesso a cidade. Perspectiva-se as práticas de espaço, conforme
indica Michel de Certeau (1994), na análise dos modos de ocupação
dos lugares/cargos numa rede de trabalho que entrelaça agentes
humanos e não-humanos. Assinalamos o paradoxo contemporâneo
de ligar uma filiação, forma de pertencimento social pelo trabalho
ao mesmo tempo em que vivemos profundas transformações no
trabalho contemporâneo com redução do trabalho vivo, tal como
assinala Ricardo Antunes (1995).Este trabalho resulta de uma ação
extensionista do Departamento de Psicologia da Universidade
Federal Fluminense e do Núcleo de Estudos e Pesquisa da Associação
Fluminense de Reabilitação. Concorda-se com Lancilotti (2003) ao
dizer que: “O campo empírico é elucidativo no que cala e não no que
fala”. Adota-se uma estratégia qualitativa de investigação, passível
de atualização constante, conjugando: observações, entrevistas,
alem de encontros com a rede local. O grande desafio metodológico
é promover uma ação extensionista com essas pessoas, atentos aos
efeitos que os encontros produzem e na importância das narrativas
como instrumental de análise. O local de realização das entrevistas
semi-estruturadas, é definido pelos entrevistados: na UFF, na
AFR, no local de trabalho, na residência etc. Proporciona-se aos
integrantes do projeto experimentar itinerários que diferem dos
utilizados cotidianamente. A perspectiva de profissionais (peritos
médicos e assistentes sociais) que avaliam situações e barreiras
para concessão de direitos foi analisada através da realização de
um evento junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).
Para alem dos balizamentos legais, a noção do que seja deficiência
é condicionada aos aspectos históricos, culturais, econômicos e
políticos. Seja nas entrevistas seja nos encontros que promove, o
projeto tem contribuído, pela circulação da palavra, na propagação de
informações e na identificação de desinformações que perpassam a
todos. Desse modo, contribui na assessoria de Psicólogos que atuam
em Recrutamento e Seleção e na capacitação de equipes técnicas que
atuam em Reabilitação. Afirma-se a importância de aliançar práticas
extensionistas e questões éticas nas intervenções em Psicologia.

2

PALAVRAS-CHAVE: Psicologia organizacional e do trabalho;
relacionamento interpessoal; qualidade de vida no trabalho.
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RE69 - SETOR DE LAVANDERIA X INDIVÍDUO: DE QUE MANEIRA
OCORRE ESTA RELAÇÃO?

RE70 - SOFRIMENTO NO TRABALHO DE LÍDERES DE UMA EMPRESA
DO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS

Lima. S. M. F.;

Fonseca, PJS; Dutra, MD;

UCS;

UFAM;

O presente relato decorre da prática do Estágio em Trabalho e Processos
Institucionais I do Curso de Psicologia de uma Universidade do RS.
Esta experiência foi realizada em um Hospital de uma Universidade
da região Sul, no setor de Lavanderia, que conforme informações da
responsável do setor, é elevado o índice de rotatividade de pessoas. O
estágio foi realizado com os objetivos de identificar situações da relação
indivíduo-trabalho; Selecionar e priorizar demandas apresentadas
pelos indivíduos ou pelas organizações relativamente a processos
de trabalho; Caracterizar os processos envolvidos nessa relação;
Identificar e caracterizar fatores intervenientes nessa relação dentre
outros, que possam influenciar nesta rotatividade. Para atender aos
objetivos proposto a estagiária planejou e desenvolveu intervenções
buscando valorizar os funcionários nas atividades laborais que eles
exercem ali no setor. O método utilizado foi observação realizada
nos locais de trabalho das auxiliares de lavanderia do hospital. Com
a finalidade de obter informações específicas, a estagiária realizou
entrevista com todos os auxiliares e com a responsável pelo setor. A
partir das observações realizadas foi possível obter dados importantes
como resultados: Um fato que gera desconforte no setor é a falta
de equipamento adequado para reduzir a temperatura provocada
pelos maquinas de lavagens. Outro aspecto identificado foi a falta
de comunicação que existe entre os auxiliares e a responsável pelo
setor e isso acaba desestimulado os mesmos. Algumas auxiliares
de lavanderia demonstraram certa insatisfação com as normas
organização. Os auxiliares relataram estar descontente com os ruídos
de comunicação existentes entre os funcionários do setor. Durante
as observações os auxiliares demonstraram satisfação com relação
ao trabalho laboral que exercem, ou seja, o bom relacionamento
socioprofissionais. Com as observações foi possível perceber que os
auxiliares estão satisfeitas com o trabalho que realizam, apesar de
encontrarem dificuldades com relação a falta de reconhecimento
e as normas da organização. Quanto a rotatividade, foi percebido
durante as observações que o que leva os funcionários a buscar outro
trabalho é a falta de reconhecimento e salário, que na percepção de
vários funcionários, é inferior a outros locais de trabalho da mesma
natureza. Para concluir o estágio no Hospital foi um espaço de
praticar os conhecimentos adquiridos teoricamente sobre a relação
indivíduo trabalho, contribuindo na melhoria da qualidade de vida
dos envolvidos nas atividades realizadas.

Este trabalho é parte de uma pesquisa mais ampla, que teve tem como
objetivo compreender as vivências de prazer-sofrimento dos sujeitos
que ocupam cargo de liderança em uma empresa do Pólo Industrial
de Manaus, desvelando os mobilizadores de prazer, os agravantes do
sofrimento e as estratégias defensivas identificadas neste contexto, e
aqui será apresentado o tópico relativo ao sofrimento desses sujeitos,
uma vez que acreditamos ser pouco estudada essa categoria dentro
desse espaço da liderança, onde geralmente, não se permite ao
sujeito, expressar tal sofrimento.No plano metodológico a pesquisa
se caracteriza como um estudo qualitativo, em consonância com
a abordagem teórico-metodológica da Psicodinâmica do Trabalho,
que privilegia a fala e a escuta dos participantes. Foram realizadas
entrevistas coletivas, com um grupo de seis líderes de uma empresa
do Pólo Industrial de Manaus, que foram convidados a participar
voluntariamente e a falar livremente sobre os temas mobilizadores de
cada, em convergência com as categorias teóricas da psicodinâmica.
A partir da gravação e transcrição das entrevistas foi realizada a
análise dos dados, à luz da Análise de Comparação Constante –
Grounded Theory, por considerá-la pertinente aos fundamentos, ao
objeto e aos objetivos dessa pesquisa. Os resultados apontam para
uma organização do trabalho que não abre espaço para a vivência
da subjetividade do trabalhador, nem mesmo dos que ocupam cargo
de liderança, além de adotar os modismos gerenciais geralmente
vindos das escolas de gestão americana e japonesa (Qualidade Total,
ISO 9000, Gestão por Competência, Alta Performance, Produção
Enxuta, Avaliação de Desempenho, entre outras), que adotam a
avaliação individual de desempenho, onde o lema é “fazer mais com
menos”, o que gera, inevitavelmente, uma sobrecarga tanto física
quanto psíquica. As falas do líderes entrevistados apresentaram que o
sofrimento aparece pela falta de autonomia quando confrontado por
seus subordinados pelos baixos salários praticados pela empresa, pela
alta exigência de qualidade que a alta direção lhe impõe, pela falta
de reconhecimento de seus superiores e pela não cooperação entre
seus pares, identificando-se sinais em sintomas das patologias ligadas
a sobrecarga (estresse, pressão alta, dores de cabeça e nas costascoluna) favorecendo o aparecimento de quadros depressivos, tendo
conseqüências no físico do sujeito que sofre.
PALAVRAS-CHAVE: Liderança; sofrimento; psicodinâmica do trabalho
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RE71 - SOU VISTO, LOGO EXISTO
Reis, IMF;

RE72 - TRABALHO E SOFRIMENTO PSÍQUICO: VIVÊNCIAS DE
TRABALHADORES/AS DE UMA DISTRIBUIDORA DO RAMO
COMERCIAL ATACADISTA EM RECIFE/PE

Petrobras;

Bezerra, ENR; Gomes, DM1;

O presente trabalho descreve uma experiência desenvolvida
numa estatal, associada aos fatores de reconhecimento, relações
interpessoais, relação com o trabalho, espírito de equipe, liderança
e comunicação que, mensurados através de pesquisa anual, indicam
o grau de satisfação dos empregados quanto às práticas adotadas
pela empresa. Observou-se que as insatisfações apontadas inquietam
os empregados, independente do nível hierárquico, num percurso
que os invade do imaginário ao real e se manifestam pelo viés do
simbólico, na forma de adoecimento físico e psíquico. A metodologia
que fundamenta o trabalho desenvolvido requer, inicialmente, um
diagnóstico dos grupos envolvidos, o que permite uma compreensão
da “rede de intrigas” que se dá na dinâmica das relações intra e
interpessoais e funcionais. Opta-se desta forma, por uma abordagem
vivencial e integrativa respaldada nos conceitos da psicodinâmica. No
desenvolvimento do trabalho, pensar é a maior aquisição e repensar
é o processo. No que se refere à avaliação dos resultados fornecidos
pelos empregados e gerentes envolvidos, o trabalho tem sido
legitimado na sua proposta, indicando a certeza de que é possível aos
trabalhadores a realização do encontro com suas escolhas funcionais,
a compreensão dos próprios limites, a clareza do papel no contexto
organizacional e o aumento da criticidade. Dessa forma, a efetivação
dos Programas desenvolvidos vem contribuindo para a transformação
dos aspectos desencadeadores de sofrimento na organização do
trabalho. Nos últimos dois anos, para fazer um recorte temporal mais
próximo, realizamos através deste processo 81 diagnósticos, atingindo
67 supervisões, 24 gerências e 1055 empregados, associado a um
total de 26 encontros, contemplando 14 gerências, 468 empregados.
Todo o trabalho tem caráter processual, não havendo, portanto,
prazo para finalização da proposta. A periodicidade da monitoração
destes é ampliada ou diminuída na medida em que os compromissos
estabelecidos frente às suas demandas internas/emocionais e
sócio-funcionais, vão se materializando em planos de melhoria
da ambiência, e as equipes vão se apropriando como autores do
seu próprio processo de mudança. Nesta perspectiva, o RH tem
patrocinado o encontro dos trabalhadores com a sua subjetividade,
através de seminários e oficinas vivenciais, para tratar de temas
que englobam as diversas questões que estão inseridas no mundo
do trabalho. Como resultados, esperamos que estes trabalhadores
encontrem uma melhor forma de ressignificar os vínculos com as suas
escolhas funcionais e, conseqüentemente, ter mais saúde mental, na
medida em que o trabalho lhe proporcione mais prazer e criação.

1

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho ; Reconhecimento; Subjetividade

UFPE;

O sofrimento do trabalhador nasce das elaborações edificadas nas
relações de trabalho, a partir da organização (cultura) e de seus
próprios colegas trabalhadores (relações). A organização exige que
suas atividades sejam realizadas, a partir do instante em que ela
passa a oferecer ao trabalhador condições de trabalho suficientes
para que o exercício do trabalho redunde em êxito. Através do aporte
teórico da psicodinâmica do trabalho (Dejours, 1994) este estudo
teve como objetivo analisar as condições e a organização do trabalho
de uma empresa do ramo atacadista em Recife/PE. Utilizou-se como
instrumento metodológico entrevistas individuais de caráter semiestruturado. Percebe-se que a empresa em questão trabalha com base
em princípios taylorianos que focam os resultados, a produtividade
e os lucros. Não há uma preocupação com as pessoas, com o seu
bem-estar. Como conseqüência desta política, observamos alta
freqüência de trabalhadores insatisfeitos e estressados. Os resultados
apontam a alta rotatividade, o absenteísmo e os adoecimentos,
conseqüências prováveis da não adaptação dos trabalhadores às
pressões cotidianas do trabalho. Os funcionários são “obrigados” a
trabalhar nos feriados sem o recebimento das horas trabalhadas em
dobro ou folga compensatória; não recebem apoio/permissão para
participarem de palestras gratuitas nos finais de semana. A doença
também ocorre em proporções significativas na empresa, em três
meses, 100% das pessoas da equipe de Marketing; 66,67% da equipe
de Recursos Humanos; 50% da equipe Administrativa; 33,33% da
equipe de Tecnologia da Informação; e 20% da equipe de Compras,
adoeceram. O sofrimento dos funcionários pode ser entendido como
conseqüência do sistema hierárquico da empresa; das relações de
poder e comando; e dos objetivos e metas da organização, focados na
produtividade. A alta rotatividade da empresa além de ser prejudicial
à própria empresa, devido à perda constante de conhecimento e
conseqüentemente de produtividade, não trazia benefícios para os
trabalhadores que também sofriam conseqüências: precisava saber
lidar com o fantasma da demissão e da conseqüente perda de poder
aquisitivo. Apesar do número alto de funcionários, muitos deles
trabalhando no setor de Logística e de Transporte, além dos relatos
de insegurança, também não havia uma preocupação com a saúde
física dos funcionários. Conlui-se que não existe na empresa um
setor de saúde e segurança ou uma Comissão Interna de Prevenção
de Acidente – CIPA, e de uma cultura de prevenção de acidentes;
à ausência da prática da Psicologia do Trabalho na instituição e o
consequente descaso com os trabalhadores e com o seu bem-estar
biopsicossocial.
PALAVRAS-CHAVE: Psicologia do Trabalho; Sofrimento Psíquico;
Fatores Humanos do Trabalho
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RE73 - TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO CULTURAL DO INSTRUMENTO
IMBA PARA A REINSERÇÃO E ADEQUAÇÃO LABORAL

RE74 - UMA ESTRATÉGIA DE TRANSFORMAÇÃO ORGANIZACIONAL
ATRAVÉS DA CULTURA E DOS VALORES

Tupinambá, ACR; Oliveira, ECF; Saboya, FTM; Lima, RL;

Lima, STP1; Candido, JC 2;

UFC;

1

UFF;
USP;

2

Os instrumentos IMBA, parte integrante do projeto intitulado
Integração de Pessoas com Necessidades Especiais no Mercado de
trabalho, foi criado na Alemanha a partir de estudos e trabalhos em
organizações locais visando à busca de solução para o problema de
colocação e adaptação de pessoas no ambiente de trabalho. Como
todos os instrumentos elaborados em outras culturas, este se baseia
em conceitos, formatos, normas e expectativas presentes no país de
origem, necessitando de tradução e adequação para sua utilização
transcultural. O objetivo do atual estudo é apresentar o instrumental
IMBA a partir de elementos parciais escolhidos de seu formulário
principal, demonstrando a viabilidade de sua tradução e adaptação
para uso e aplicação no Brasil. Para isso, foi realizada a tradução do
instrumento IMBA do alemão para o português seguindo as propostas
de tradução em três etapas distintas que incluem tradução, tradução
reversa e avaliação por comitê técnico. A etapa da tradução tradicional
constou de passagem do instrumento da sua língua original alemã
para a língua portuguesa; na tradução reversa, o instrumento já na
sua versão em português foi retraduzido para a língua original para
fins de comparação e ajustes; por último, foi feita uma avaliação
posterior do instrumento traduzido por um comitê técnico que incluía
pessoal bilíngue. Para sua apresentação e introdução, abordamos
determinado número de itens centrais e suas definições (24 itens).
Nomeados itens servirão como um piloto do procedimento futuro
de tradução e adequação pelo qual passará o instrumental em sua
íntegra. Trabalhamos com o material original em alemão e discutimos
formas e modelos iniciais de tradução e adequação, como primeiros
passos para uma posterior validação e aplicação. Concluímos que os
instrumentos que compõem o projeto IMBA podem ser traduzidos
e adaptados seguindo determinados critérios técnicos e etapas
demonstrados no atual estudo e conforme sugerido na literatura
sobre construção e adaptação de instrumentos. Tal processo pode
abrir um caminho metodológico e prático para uma validação, bem
como utilização em pesquisas, estudos e trabalhos profissionais
nacionais ou internacionais no âmbito da inserção e reinserção
laboral de trabalhadores.
PALAVRAS-CHAVE: IMBA; validação; tradução

Relato da experiência de transformação de Grupo do segmento
de transporte rodoviário a partir da construção da sua identidade
organizacional, visando um novo posicionamento estratégico. O
desafio era a integração de um grande grupo, formado por várias
empresas com histórias distintas de gestão, a partir da coesão da sua
liderança e da mobilização dos colaboradores em torno de valores
centrais e da sua visão e missão, tanto em termos de mercado e
sociedade, como da sua cultura interna. O trabalho se realizou com a
identificação da(s) cultura(s) interna, dos propósitos da sua liderança,
desde o Conselho de Administração até a média gerência, da definição
do seu negócio, sua missão e visão e seus valores e comportamentos.
Dentre as várias decisões tomadas neste processo, a liderança do
Grupo avaliou que o grande diferencial estratégico para seguir
sendo um grande grupo no futuro não seria apenas a tecnologia, sua
capacidade de investimentos em novos equipamentos e mesmo a
inovação de que tanto se orgulhava. O grande diferencial estratégico
seria realmente Gente! O primeiro passo então, para o trabalho foi
identificar os valores e práticas que eram reconhecidos dentro da
empresa, bem como aqueles desejados pelas pessoas que fazem esta
organização. O diagnóstico apontou, portanto, as grandes distâncias
entre as práticas presentes na organização e aquelas desejadas, seja
pelos colaboradores, seja pela sua liderança. Apontou também quais
são aqueles valores chave, que estando presente tanto nos valores
pessoais quanto nos desejados, poderiam alavancar a transformação
da organização. Definimos também com a participação da liderança a
missão e visão interna e externa do Grupo. O projeto de disseminação
destes novos valores em todas as empresas e de implantação das
mudanças necessárias foi nomeado de Novos Caminhos. Os pilares
de sua sustentação foram: Mobilização, Liderança, Nova Governança
e Políticas de RH. No nível de estrutura organizacional o Projeto
Novos Caminhos provocou o surgimento de uma nova governança
e uma nova estrutura organizacional. Esta nova estrutura permitiu a
inclusão de novas competências e instrumentos de gestão, que vêm
agilizando a tomada de decisão e a coesão do grupo. Hoje as empresas
se encontram agrupadas nesta estrutura, seguindo uma mesma
orientação estratégica e buscando grandes sinergias de negócio.
PALAVRAS-CHAVE: transformação organizacional; cultura; valores

242

02 a 05 de maio de 2012 - Rio de Janeiro | RJ
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

RELATO DE EXPERIÊNCIA

RE75 - VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL EM EMPRESA TERCEIRIZADA:
DESAFIOS PARA RESGATE DA AUTO-ESTIMA

Gestão de pessoas em organizações

Van De Velde, J.S; Nascimento, A.P.; Rodrigues, L.B.C.; Oliveira, S.C.;

RE76 - A METODOLOGIA DA PESQUISA-AÇÃO NO LEVANTAMENTO
DE NECESSIDADE DE TREINAMENTO (LNT) DOS SERVIDORES DO
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO

UNG;
Introdução: O presente trabalho relata a experiência de estágio
curricular acadêmico com alunos do curso de Psicologia do sexto
semestre realizado em empresa terceirizada de serviços de limpeza,
que atua no mercado desde 1927 e possui certificação ISSO 9001.
Possui grandes clientes pelo Brasil. Seu foco atual é na objetivação
dos resultados e satisfação de seus clientes. O estágio ocorreu no
aeroporto internacional de São Paulo, Governado André Franco
Montoro. O objetivo principal foi analisar a queixa principal do
gestor da base responsável pelo aeroporto, que se referia a falta
de motivação e comprometimento dos 600 colaboradores com o
trabalho e falta de interesse dos mesmos em investir na sua educação
e desenvolvimentoA metodologia adotada foi diagnóstico interventivo
do comportamento humano no cotidiano de trabalho: entrevista
aberta com o principal gestor, entrevistas abertas com todos os
colaboradores sobre satisfação no trabalho, dinâmica de grupos com
colagem com os temas: como você se vê hoje e como você se vê daqui
há cinco anos; dinâmica de grupo usando colagem hierarquizada
de frases relacionadas as necessidades de Maslow. Resultados: Os
resultados mostraram que os colaboradores em sua maioria são
analfabetos ou analfabetos funcionais, de todas as faixas etárias ( 20
a 50 anos), homens e mulheres. Valorizam em primeiro lugar o amor
e seus relacionamentos, demonstrando necessidade de satisfação de
afeto, carinho, e aceitação social. As necessidades menos valorizadas
foram as fisiológicas. Discussão : Os colaboradores apresentam
uma auto-estima baixa e associada ao baixos salários, e ao trabalho
desenvolvido sobre muito pressão em função de tempo exíguo para a
limpeza entre um voo e outro. Apesar disso há sonhos de crescimento
pessoal e profissional, há sonhos para desenvolvimento, no entanto
a realidade da rotina e das escalas é impeditiva para realização. Um
colaborador se representa hoje como mulher e só se vê como homem
quando se aposentar, o que mostra que trabalho de limpeza ainda tem
sua representação ligada ao gênero feminino. Conclusão : Verificou-se
que atribuir aos colaboradores desinteresse e desmotivação é uma
forma de negar a necessidade de se repensar as rotinas de trabalho e
falta de investimento em treinamento e desenvolvimento.
PALAVRAS-CHAVE: empresa terceirizada; motivação; auto-estima

Melo, CMC; Maynarde, PS; Quintans, LFH;
UFRJ;
Este presente trabalho, realizado pela Equipe T&D do IP/UFRJ (Equipe
de Treinamento e Desenvolvimento do Instituto de Psicologia da
Universidade Federal do Rio de Janeiro), em parceria com a Divisão
de Desenvolvimento da Pró-Reitoria de Pessoal (DVDE/PR-4), referese ao “Projeto de Levantamento de Necessidade de Treinamento dos
Servidores do Instituto de Geociências (IGEO) da Universidade Federal
do Rio de Janeiro”, cujo objetivo é o mapeamento das competências
tanto específicas de cada função, quanto aquelas gerais dos
servidores do IGEO e o estabelecimento de parâmetros entre os níveis
reais e ideais de capacitação dos mesmos. A Equipe T&D desenvolve
projetos de “Diagnóstico de Equipes de Trabalho e Levantamento
de Necessidade de Treinamento (LNT) dos servidores da UFRJ”,
realizando a fase diagnóstico, que se constitui na 1ª etapa do processo
de treinamento/capacitação, imprescindível para a efetividade do
mesmo, pois possibilita o entendimento da real necessidade de
qualificação dos membros de um grupo, empresa ou organização de
trabalho. A partir disso pode se desenvolver estratégias de capacitação
e desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais
específicas para cada demanda. Nesses projetos de LNT utilizase a metodologia da Pesquisa-Ação, envolvendo-se ativamente os
participantes do grupo, que em conjunto com os pesquisadores,
realizam uma reflexão sobre o fazer individual e a influência deste na
coletividade. Com isso, busca-se também promover a integração do
servidor com a sua Unidade de trabalho, além da conscientização da
necessidade de mudanças/melhorias no desempenho do trabalho e a
nível pessoal. Este projeto encontra-se em fase de desenvolvimento, já
tendo sido realizado seis encontros com esses servidores, os mesmos
divididos em segmentos (Docentes/Ensino/Suporte/Administração)
com fim de facilitação do trabalho de diagnóstico. Nesses encontros já
foi possível iniciar-se no mapeamento das competências necessárias
para execução de suas funções e o levantamento dos treinamentos
que se adequavam de forma real as dificuldades e necessidades
enfrentadas na rotina de trabalho dos próprios servidores.
PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa-Ação; LNT; Capacitação
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RE77 - A PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL EM EMPRESA DO
RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL: UM COMPARATIVO ENTRE OBRA E
ESCRITÓRIO
Trindade, F. E.; Fagundes, E. G.; Camargo, L. C.;
USC;
Este trabalho apresenta o relato das experiências do Estágio
Supervisionado de Psicologia Organizacional do curso de Psicologia
da Universidade Sagrado Coração, desenvolvido numa empresa de
pequeno porte do ramo de construção civil do Estado de São Paulo, que
na ocasião da pesquisa realizava a construção de 268 casas populares.
O objetivo do estágio foi aplicação da Pesquisa de Clima Organizacional
(P. C. O.) nos colaborados do escritório e da obra, visando sua
função diagnóstica, permitindo verificar, através dos colaboradores,
pontos positivos e negativos no funcionamento organizacional,
possibilitando a elaboração de novas estratégias de atuação que
beneficiem o trabalho dos colaboradores e, consequentemente, o
desenvolvimento da empresa. Para tal, foram realizadas reuniões com
líderes e colaboradores e visitas técnicas que auxiliaram na elaboração
dos questionários, os quais foram respondidos sem identificação,
considerando as peculiaridades de local e público de aplicação, foram
30 perguntas com possibilidades de respostas de múltipla escolha
e o questionário do escritório contendo 50 questões abrangendo
aspectos físicos e culturais da empresa, assim como relacionamento
interpessoal e remuneração; ambos contaram também com um
espaço optativo de preenchimento dissertativo para comentários.
Seguida à aplicação do questionário foi realizada a tabulação dos
dados, análise estatística, formulação do relatório comparativo e
apresentação dos resultados obtidos à liderança. A opção por esse
instrumento foi em busca de um processo de avaliação da satisfação
e bem estar dos colaboradores, conscientizando-os dos benefícios
da P.C.O., com destaque à ética e sigilo na aplicação. A Pesquisa de
Clima propicia aos colaboradores um senso de responsabilidade
e participação nas vivências e decisões empresariais, além de uma
postura positiva nos projetos a serem desenvolvidos pela empresa, a
qual deve sempre buscar melhor qualidade de vida no trabalho para
todos. Lima e Stano (2004), afirmam isso é possível quando empresa
assume um conjunto de ações organizadas que visam: o diagnóstico,
implantação de melhorias, inovações gerenciais, tecnológicas e
estruturais, tanto dentro como fora do ambiente de trabalho. Dessa
maneira, a atuação neste estágio e o campo conquistado, juntamente
com a receptividade da liderança e dos colaboradores da organização
possibilitou a aprendizagem das alunas de forma efetiva, lindando
assim com as reais dificuldades e possibilidade em um dos principais
fazeres do psicólogo organizacional.
PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa de Clima Organizacional; Construção civil;
Estágio. Psicologia Organizacional
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RE78 - ANÁLISE ORGANIZACIONAL: UM RELATO DE PESQUISA
ORGANIZACIONAL PARTICIPATIVA NO CRP-RJ
Almeida, CF;
CRP-RJ/UERJ;
A Comissão de Recursos Humanos (CRH) do Conselho Regional de
Psicologia (CRP-RJ), contrata uma assessora de Recursos Humanos
em setembro de 2011 a fim de atender uma demanda institucional
de: revisão da relação entre conselheiros e funcionários; existência de
um Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) e de uma Avaliação
de Desempenho avaliados como inadequados à realidade do CRP-RJ.
Na seleção foi elaborado um plano de trabalho de um ano, composto
pelas etapas de: revisão da demanda de trabalho, 2 realização de
uma Análise do Trabalho e consequentes revisão de funções, fluxos
e necessidades de treinamento e desenvolvimento profissional, e
3 busca pela continuidade do trabalho. Esta apresentação tem por
objetivo relatar a pesquisa realizada na primeira etapa do trabalho,
com término em novembro de 2011. Fundamentada na Psicologia
do Trabalho e Organizacional teoria/metodologia utilizada foi o
Modelo Integrado e Pesquisa-ação, que tem como fundamento
o desenvolvimento e valorização do ser humano, privilegiando o
diálogo entre todos os envolvidos no desempenho do profissional,
caracterizando-se por um acompanhamento de desempenho
centrado em feedbacks, na participação de todos. Entrevistas semiestruturadas, com conselheiros (05) e funcionários (20) considerados
colaboradores-chave, para realização de um estudo aprofundado
da estrutura e funcionamento do CRP-RJ, a partir de cinco grandes
grupos de análise: comunicação intra-setor; comunicação intersetor; desempenho do setor; estrutura geral e funcionamento do
CRP e expectativas. Para realização da primeira etapa, foi elaborada
uma entrevista individual semi-estruturada com 20 funcionários
(de um total de 54). O critério de escolha dos Entrevistados foi o de
representatividade, de forma que se buscou entrevistar uma pessoa
de cada setor respeitando a hierarquia de função e de tempo; o
objetivo foi o de conhecer suas percepções sobre a estrutura geral
do CRP-RJ, contribuindo ativamente nessa primeira etapa e servindo
de base para a construção de um relatório. Esse relatório pode ser
validado e compartilhado em uma reunião Geral de funcionários na
qual puderam ser elaboradas propostas de ação para cada um dos
quatro grandes grupos de análise que compuseram a entrevista:
comunicação, desempenho, estrutura organizacional e envolvimento
com o trabalho. A partir dessa reunião, ficou claro que há um terreno
propício para o envolvimento e compromisso, de forma que a maioria
dos funcionários almeja um futuro positivo para o CRP, que implique
em mudanças que envolvem a revisão dos fluxos de trabalho e a
comunicação mais clara e transparente e demanda poder contribuir
ativamente nesse processo.
PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa Organizacional; Gestão Participativa;
Pesquisa-ação
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RE79 - ASPECTOS METODOLÓGICOS DO MAPEAMENTO DE
COMPETÊNCIAS NA GESTÃO PÚBLICA
Chagas Neto, R; Costa, TD; Borba, A;

RE80 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - A IMPORTÂNCIA E O DESAFIO
DA CAPACITAÇÃO DOS AVALIADORES E AVALIADOS EM UM
PROCESSO DE AUTO E HETERO CONHECIMENTO - UMA EXPERIÊNCIA
NA INTERAÇÃO JR DE PSICOLOGIA DA UERJ

UFPA;

Medeiros, S. C.; Souza, A. A.; Albuquerque, B. P. ; Ayres, H. H. F.;

A literatura científica sobre a definição de competências tem sido bem
descrita dentro de um modelo integrado de ideias norte-americanas e
francesas, gerando a seguinte concepção: combinações sinérgicas de
Conhecimentos (saber “o que e como”), Habilidades (saber “fazer”) e
Atitudes (saber “ser”) mobilizadas e aplicadas pelo indivíduo em um
determinado contexto. O diagnóstico de competências individuais,
por sua vez, também está bem documentado pela literatura,
indicando possíveis gaps (lacunas) – dentro de certa realidade – entre
as competências exigidas pela instituição e aquelas já disponíveis.
Contudo, aspectos metodológicos do mapeamento de competências
– que antecede o diagnóstico de competências individuais – não
são expostos sistematicamente pela comunidade científica. A partir
desta construção teórica do trabalho e do Decreto nº 5.707, de 23
de fevereiro de 2006, como marco regulatório da gestão de pessoas
por competências nas organizações públicas, o presente trabalho
objetiva descrever metodologicamente a atuação de psicólogos e
estudantes de psicologia no mapeamento de competências de 2300
(dois mil e trezentos) servidores públicos técnico-administrativos de
uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES). A metodologia
consiste em, primeiramente, explanar o projeto à unidade cujos
servidores serão mapeados. Em seguida, há um agendamento prévio
da entrevista no local de trabalho do servidor ou na subunidade
de capacitação e desenvolvimento da IFES. Conduz-se, assim, uma
entrevista semi-estruturada juntamente com um questionário para
coleta das seguintes informações: 1) principais atividades, 2) descrição
passo-a-passo das mesmas, 3) manuais ou instruções que orientam a
realização dos afazeres, 4) critérios de qualidade, 5) valores e atitudes
para realização das tarefas, 6) facilidades no exercício do trabalho,
7) dificuldades laborais e 8) cursos de capacitação almejados. Após
cada coleta individual de informações, as competências são descritas
conforme a literatura e comparadas com a análise documental de cada
unidade da instituição. A metodologia acima adotada possibilita um
maior detalhamento das competências organizacionais e profissionais
além de diminuir possíveis resistências dos servidores em participar
do projeto. Com os dados provenientes do mapeamento, esperase melhorar a formulação de processos de capacitação e oferta
de cursos pela organização através de um software desenvolvido
especificamente para este fim, vencendo – assim – alguns desafios
na implantação de gestão de pessoas por competências na esfera
pública.

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ;

PALAVRAS-CHAVE: Gestão por competências; Mapeamento de
competências; Gestão pública

A Avaliação de Desempenho – acompanhamento e desenvolvimento
pessoal/profissional - constitui-se em uma etapa do Modelo Integrado
de Seleção, Avaliação, Acompanhamento e Desenvolvimento de
Pessoas que vem sendo introduzido na InterAção Jr, Empresa Junior
do Instituto de Psicologia da UERJ, com a finalidade de propiciar
o exercício da Gestão com Pessoas. Sua fundamentação teórica
encontra-se na Psicologia do Trabalho e Organizacional e na Psicologia
Social, em uma visão integrada e interdependente da organização. A
ênfase metodológica baseia-se na Pesquisa-ação, a qual estabelece
uma estrutura coletiva, participativa: fornecendo informações,
analisando, interpretando e partindo para uma ação, em um processo
compartilhado, centrado em feedbacks, tendo como instrumentos
facilitadores a autoavaliação e heteroavaliação. De acordo com o
modelo proposto, a Avaliação de Desempenho insere-se em um
campo multiprofissional, considerando a construção de parcerias
e a integração das diferentes áreas e atores envolvidos para o
desenvolvimento dos profissionais e da organização, através da auto e
heteroavaliação, em um processo contínuo de dar e receber feedback.
Nesse sentido, a etapa inicial tem como preocupação capacitar os
avaliadores e avaliados para realização da Avaliação de Desempenho,
com base no ato de avaliar, que implica em considerar o fenômeno
da percepção social e suas implicações nas relações interpessoais,
na medida que se caracteriza como um campo de intersubjetividade,
de diálogo, de construção coletiva. A proposta tem como ênfase a
capacitação dos avaliadores e avaliados, a partir da vivência do auto
e heteroconhecimento e conteúdos que propiciem reflexões sobre o
processo de percepção social e comunicação interpessoal. E, desta
maneira, possibilitar o desenvolvimento de atitudes e condutas que
minimizem as distorções perceptivas, propiciando condições que
possam garantir ao processo objetividade e transparência a fim de
evitar a tendenciosidade e sentimentos de injustiça. Este modelo vem
sendo realizado na e pela EJr/IP com todos os membros ao longo de
sua permanência, constituindo-se uma experiência de aprendizagem,
de desenvolvimento pessoal e profissional, e uma possibilidade de
construção de práticas inovadoras em Gestão com Pessoas.
PALAVRAS-CHAVE: Capacitação dos avaliados e avaliadores;;
Percepção Social;; Auto e heteroconhecimento.
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RE81 - AVALIAÇÃO DE IMPACTO DE TREINAMENTOS: AÇÃO PILOTO
PARA IMPLANTAÇÃO DO MAIS - MODELO DE AVALIAÇÃO INTEGRADO
E SOMATIVO EM UMA UNIVERSIDADE FEDERAL

RE82 - AVALIAÇÃO DE NECESSIDADES DE TREINAMENTO COM BASE
NO MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS: UM RELATO DA EXPERIÊNCIA
DA ANEEL

Torres, C.C.1; Souza, J.A. de2; Costa, A.L.1; Melo, K.C.1; Silva, C.E.L. da 1;

Rodrigues, CH; Ferreira, RR;

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN;
Hospital Universitário Onofre Lopes - HUOL/UFRN;

UnB;

1
2

Este relato refere-se a uma ação piloto para Avaliação de Impacto
das Capacitações dos servidores técnico-administrativos da UFRN –
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Consistiu em uma ação
de extensão que integrou o GEST – Grupo de Estudos em Saúde Mental
e Trabalho e o DDRH/PRH - Departamento de Desenvolvimento de
Recursos Humanos da UFRN, envolvendo estudantes de graduação,
professores e servidores, bem como um consultor externo o Prof.
Dr. Jairo Eduardo Borges-Andrade, contratado pelo DDRH/PRH. A
temática de treinamento, desenvolvimento e educação do trabalhador
é bastante relevante para as organizações, fato observado pelo
grande volume de recursos investidos nestas ações, na expectativa
de que seus resultados se reflitam na quantidade e qualidade do
serviço prestado, repercutindo na imagem da universidade perante
as comunidades acadêmica e externa. A avaliação do impacto das
referidas ações de capacitação tem relação com outras propostas da
Gestão Universitária, como a Gestão por Competências, a Avaliação
de Desempenho e a Progressão Funcional. Em geral, propõemse três etapas para as ações de treinamento: 1) Levantamento de
necessidades; 2) Planejamento e execução e 3) Avaliação. Na UFRN,
as duas primeiras etapas já contam com uma dinâmica inicial e a
avaliação está em desenvolvimento, podendo inclusive contribuir
para melhor estruturação das etapas anteriores. O projeto baseou-se
na metodologia desenvolvida por Borges-Andrade e colaboradores,
denominada MAIS - Modelo de Avaliação Integrado e Somativo. O
MAIS visa à avaliação de treinamentos e considera seis componentes
(necessidades, insumos, procedimentos, processos, disseminação
e suporte) que predizem outros dois (resultados e efeitos em longo
prazo) (Borges-Andrade, 2006). O método da ação contou com oito
etapas: 1) Preparação da proposta e orientação; 2) composição de
uma equipe multidisciplinar; 3) nivelamento teórico-metodológico da
equipe; 4) preparação da avaliação dos treinamentos; 5) aplicação e
análise dos dados da avaliação; 6) ajustes na aplicação e análise de
dados; 7) desenvolvimento da formação de instrutores; 8) reaplicação
da avaliação e finalização da ação de extensão. Destaca-se a
importância das etapas iniciais de composição e preparo da equipe
e das avaliações, visto que muitas dificuldades inerentes à realidade
se impuseram, exigindo vários reajustes necessários para tornar
exeqüível a proposta. Os resultados das avaliações corroboraram
a adequação do MAIS para abranger a complexidade da avaliação
do impacto de treinamentos. Todavia, seu uso na UFRN demandará
formação e manutenção de uma equipe especializada para condução
das atividades do subsistema de treinamento, integrada às demais
equipes da gestão de Recursos Humanos.
PALAVRAS-CHAVE: Treinamento; Avaliação
treinamento; Gestão de Recursos Humanos
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Este estudo apresenta a experiência da Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL) no processo de Avaliação de Necessidades de
Treinamento (ANT) com base no mapeamento de competências. A
justificativa da pesquisa no contexto da organização é a necessidade
de alinhar as políticas e práticas de treinamento, desenvolvimento
e educação às necessidades institucionais e desafios estratégicos,
atendendo ao Decreto 5.707, de 27 de fevereiro de 2006, que
instituiu a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal
da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
A análise de artigos sobre ANT mostra o predomínio de práticas
ad-hoc e pouco sistemáticas. Na Psicologia, há pesquisas focando
predominantemente o nível individual (micro) de análise. Na
Administração, as análises enfatizam o nível organizacional (macro),
porém, carecem de abordagens teórico-metodológicas sistemáticas.
A análise do contexto interno e externo como matriz inicial de
obtenção de dados acerca de necessidades de treinamento ainda é
pouco difundida nas práticas e pesquisas sobre o tema. O presente
trabalho apresenta, de forma resumida, as premissas teóricas e os
métodos utilizados para o diagnóstico das competências essenciais
e gerenciais necessárias à Agência para o cumprimento de seus
desafios estratégicos para o período de 2009 a 2012, considerando
as competências requeridas para todos os servidores, aquelas
específicas para cada unidade e, ainda, outras necessárias aos
indivíduos. O processo de mapeamento se deu em quatro grandes
etapas. A primeira, que contemplou a apresentação do projeto e
sensibilização da Diretoria e lideranças, consistiu em definir quais
seriam as etapas metodológicas a serem seguidas em todo o estudo,
nivelando a compreensão dos envolvidos; a segunda, realizada por
meio de pesquisa documental e bibliográfica, consistiu em resgatar
dados e esforços anteriormente utilizados na Agência para mapear
as competências necessárias ao seu corpo funcional; a terceira
ocorreu por meio da realização de grupos focais com os titulares
e substitutos de cada unidade organizacional, a fim de identificar
variáveis contextuais e indicadores de competências passiveis de
serem mensurados; a quarta e última a consulta direta ao quadro
de servidores, aplicando instrumento objetivo de ANT desenvolvido
com base nos resultados das etapas anteriores, considerando ainda
o alinhamento das necessidades de capacitação aos objetivos
organizacionais e pessoais, utilizando elementos de priorização
indireta e a descrição das necessidades por meio de taxonomia de
aprendizagem. Ao final apresenta-se uma breve análise a luz do
referencial teórico apresentado, bem como sugestões de avanço no
aprimoramento dos métodos adotados.
PALAVRAS-CHAVE: Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas;
Mapeamento de Competências; Avaliação de Necessidades de
Treinamento
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RE83 - AVALIAÇÃO DE UM CURSO A DISTÂNCIA COM TRÊS PÚBLICOS:
CONCLUINTES, EVADIDOS E TUTORES

RE84 - DESENVOLVIMENTO DA LIDERANÇA COMO BASE PARA A
TRANSFORMAÇÃO ORGANIZACIONAL

Picchi, TC1; Queiroga, F2;

Lima, STP1; Candido. JC2;

Câmara dos Deputados e FacSenac – DF;
UNICEUB;

UFF;
USP;
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A literatura sobre modalidade a distância muito tem se preocupado
com as causas da evasão. Além disso, muitos estudos avaliam aspectos
específicos das cursos online em separado. Este estudo buscou avaliar
um curso gratuito a distância para educadores de escolas públicas
ofertado por um órgão do governo a 25.000 inscritos. O objetivo
foi indicar melhorias para novas edições. O instrumento online de
Reação à Capacitação foi respondido por 2685 alunos concluintes; o
de Evasão por 1886 evadidos e o de Gestão da Tutoria por 120 tutores
e supervisores. Utilizando-se o software SPSS, observou-se que todas
as medidas apresentaram indicadores psicométricos adequados:
Reação à Capacitação (seis fatores com alfas de Cronbach de 0,95 a
0,81), Evasão (cinco fatores com alfas de Cronbach de 0,84 a 0,67)
e Gestão da Tutoria (cinco fatores com alfas de Cronbach de 0,85 a
0,78). Além dos dados descritivos quantitativos, foram analisados
os dados qualitativos por meio do software Evoc. A qualidade
do material foi bem avaliada por todos os públicos, mas houve
insatisfação dos tutores quanto à relação com os objetivos do curso.
A tutoria foi bem avaliada pelos concluintes e não se mostrou como
fator de evasão. Concluintes e evadidos se mostraram satisfeitos
com as mudanças nos critérios de avaliação e prazos, diferente dos
tutores. Os concluintes avaliaram extremamente bem o alcance dos
objetivos de aprendizagem. Os principais pontos de evasão indicados
foram: dificuldades de tecnologia não relacionadas ao curso (falta de
estrutura de apoio na escola, qualidade de conexão à internet), com
a leitura em tela, com colegas de curso, em conciliar a carga horária
do curso e o período de realização do curso. O curso foi bem avaliado
em geral, podendo minimizar a evasão calendário que não coincida
trabalhos finais com atividades de final de semestre escolar e entrega
do material impresso em tempo. Embora com conteúdo muito bem
avaliado, sua adequação aos objetivos específicos da capacitação
pode ser discutida. A avaliação com diferentes públicos permitiu
uma visão ampla do curso. A análise qualitativa pôde corroborar e
detalhar informações dos dados quantitativos. A aplicação online dos
instrumentos, principalmente do Evasão, pode ter limitado a resposta
de um possível grupo com dificuldade de acesso a computadores e
internet. O curso busca a aplicação do aprendido no ambiente escolar,
assim sugere-se uma futura avaliação de impacto do treinamento no
trabalho.

O trabalho relata a experiência de transformação de um Grupo
do segmento de transporte rodoviário de passageiros a partir da
construção da sua identidade organizacional, visando um novo
posicionamento estratégico. O desafio era a integração de um grande
grupo, formado por várias empresas com histórias distintas de gestão,
a partir da coesão da sua liderança e da mobilização dos colaboradores
em torno de valores centrais e da sua visão e missão, tanto em termos
de mercado e sociedade, como da sua cultura interna. O trabalho se
realizou com a identificação da(s) cultura(s) interna, dos propósitos
da sua liderança, desde o Conselho de Administração até a média
gerência, da definição do seu negócio, sua missão e visão e seus
valores e comportamentos. De propriedade familiar, com capital
fechado, o grupo vem vivendo um longo processo de transformação
desde a sucessão do seu fundador para a segunda e terceira geração.
Boa parte do crescimento do grupo se deu através de aquisições de
empresas com longa história e forte presença em seus mercados. O
princípio levado embasa todo o trabalho é de que a identidade de
uma organização reflete as práticas e valores de sua liderança. O
primeiro passo então, foi identificar os valores e práticas que eram
reconhecidos dentro da empresa, bem como aqueles desejados
pelas pessoas que fazem parte da organização. A pesquisa permitiu
analisar as congruências e as distâncias entre as percepções da
alta direção, da média liderança e do conjunto de colaboradores. O
diagnóstico foi analisado em vários seminários com toda a liderança
e em grupos focais com parte dos colaboradores durante o primeiro
semestre de 2010. Como fruto desta reflexão e também considerando
a visão estratégica da alta direção, foi possível construir a definição
do negócio, a Visão e a Missão do Grupo. Também definimos os 5
valores centrais da organização. Como resultado foi firmado um
“Contrato de Liderança” entre os acionistas e os executivos e entre
estes e seus gerentes. O contrato se realizou a partir das expectativas
e ofertas de cada parte, que se transformou em compromissos de
lado a lado. O contrato rege comportamentos e atitudes esperadas
de liderança para que a identidade corporativa seja uma realidade na
empresa. Com base nele também foram definidas as 5 competências
comportamentais esperadas para a liderança que orientam as ações
de desenvolvimento corporativas e servem de base para a avaliação
da autuação da liderança.

PALAVRAS-CHAVE: Educação à distância; Evasão; Análise de
instrumentos

PALAVRAS-CHAVE: transformação organizacional; valores; liderança
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RE85 - DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE - DESAFIOS E POSSIBILIDADES
EM UMA EXPERIÊNCIA DO SPA IP/UERJ COM UM GRUPO ESPORTIVO
DA VILA OLÍMPICA DA MANGUEIRA
Dias, IJ; Almeida, CF; Ayres, HHF;

Silva JA; Figueiredo JC; Ribeiro FC; Mesquita MC; Mello J;
UFF;

UERJ;
O Projeto de Extensão: Psicologia do Trabalho e Organizacional
(apoio FAPERJ) do SPA IP/UERJ tem como um de seus objetivos a
formação de grupos de estudos e pesquisas, visando aproximação
dos diferentes campos da Psicologia para ampliação da pesquisaintervenção nas relações sociais e de trabalho. Uma das atividades
de extensão do projeto realizada pelo grupo de estudos – processos
grupais e organizacionais - foi o Grupo de Desenvolvimento de Equipe
esportiva em parceria com a Vila Olímpica da Mangueira. A prática
desportiva é vista, pelas diretrizes do Estado, como fundamental para
o desenvolvimento de crianças e adolescentes e vem se caracterizando
como um campo de preparação para o trabalho. A proposta, então,
insere-se em um campo multidisciplinar agregando conhecimentos
da Psicologia do Trabalho e Organizacional, da Psicologia Esportiva
e da Psicologia Social, tendo como focos: o atleta, a formação
profissional (relações de trabalho), o contexto social e as demandas da
organização. Nesse sentido, a proposta foi a realização de um Grupo
de Desenvolvimento de Equipe com foco no grupo esportivo, tendo
como ênfase teórico-metodológica os processos grupais, a Teoria da
Dinâmica dos Grupos e a Pesquisa-ação, que pressupõe o envolvimento
e compromisso de todos os atores no processo. O objetivo foi, a
partir da vivência orientada do processo do grupo, possibilitar o
desenvolvimento de cada um e do grupo, em um espaço onde os
participantes pudessem partilhar as experiências, sentimentos e
buscar novos comportamentos. As seguintes etapas foram realizadas:
Conhecendo o grupo – entrevistas individuais com os interessados 2
– Construção do Contrato psicológico e do trabalho – reunião inicial
com os interessados; 3 Realização do Grupo de Desenvolvimento de
Equipe – esportiva – 12 encontros semanais, com duração de uma
hora, com 11 jovens participantes; e 4 Avaliação e Acompanhamento
– análise e discussão dos planos de ação de desenvolvimento pessoal
e profissional. Os principais desafios de realização dos encontros
foram a constante revisão do contrato psicológico; a criação de um
ambiente de integração – inclusão dos técnicos e setor de Psicologia;
e a Comunicação Institucional. Dentre as estratégias utilizadas para
enfrentar esses desafios, podem ser citadas a inclusão da equipe de
técnicos e de Psicólogos e a criação de mecanismos de valorização
do trabalho (como a certificação dos atletas). Dessa forma, o grupo
foi ficando cada vez mais comunicativo e cooperativo ao longo dos
encontros. Possibilitou-se, assim, aos jovens que participaram desse
projeto novas perspectivas de desenvolvimento não só no âmbito
esportivo, mas principalmente, pessoal.
PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento de grupos; Dinâmica dos grupos;
Esporte
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RE86 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES –
PREPARAÇÃO DE INSTRUTORES DE TREINAMENTO

A sobrevivência dos sistemas organizacionais está diretamente
relacionada à capacidade de receber, de analisar e de transmitir
informações. Instrutores de treinamento adequadamente preparados
atuam como agentes facilitadores e multiplicadores desse importante
processo. Além disso, em função do cenário atual de mudanças,
inovação e competitividade, o profissional de Treinamento e
Desenvolvimento é cada vez mais demandado e valorizado pelas
organizações. Para atender a demanda das organizações e preparar
profissionais de treinamento, profissionais estes que multiplicarão o
conhecimento entre a classe trabalhadora, o estágio supervisionado
em Psicologia do Trabalho da Universidade Federal Fluminense
oferece o curso “Formação de Instrutores de Treinamento”,
que tem como público-alvo alunos, ex-alunos e profissionais da
Universidade Federal Fluminense e comunidade em geral. O curso
tem como objetivo propiciar aos participantes uma oportunidade de
aprendizagem, análise e revisão dos principais conceitos, métodos,
técnicas e recursos instrucionais presentes na prática dos instrutores
de treinamento. As atividades realizadas no curso buscam o
desenvolvimento do conteúdo programático, com ênfase nas etapas
de planejamento, execução, avaliação. Destacam-se elementos
ligados a elaboração de planos de aula, objetivos instrucionais,
conteúdo, metodologia, recursos, avaliação, dinâmicas e exercícios
estruturados. A metodologia utilizada é baseada na pesquisa-ação
e educação libertadora, que tem como uma das suas principais
características partir da realidade dos participantes para o estudo dos
temas de acordo com as necessidades individuais e do grupo. Neste
processo, instrutor e participante atuam como agentes da construção
do conhecimento e ao mesmo tempo são transformados. No
decorrer do curso, são realizadas apresentações teóricas, dinâmicas
de grupo e atividades de gravação de cada participante atuando
como instrutor de treinamento. Após a filmagem, que tem duração
máxima de 10 minutos cada, os participantes são avaliados pela
turma. Esta avaliação funciona como fator de grande aprendizagem e
desenvolvimento durante o programa e através dela a turma evolui de
maneira conjunta. As metas têm sido atingidas na medida em que as
avaliações realizadas a cada dia e ao final do curso têm sido altamente
positivas e os participantes demonstram interesse pela realização de
novos projetos com a mesma metodologia. Os resultados obtidos
e a procura vêm reafirmando a importância da oferta do curso de
Instrutores em Treinamento como forma de integrar as atividades fins
da universidade pública – ensino, pesquisa e extensão.
PALAVRAS-CHAVE: Instrutoria; Treinamento; Capacitação
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RE87 - ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA
ATUAÇÃO INTERNACIONAL DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA

RE88 - FORMAÇÃO DE COLEGIADOS GERENCIAIS COMO ESPAÇO DE
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Sales, P. A. O.; Machado, M.S.;

Becker, C. Z.1; Leite, R. M. S. C2;

Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária;

1

A fim de aperfeiçoar e atender a demanda crescente de atuações
internacionais, a Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária vem investindo na capacitação de seus empregados.
A literatura da área de TD&E aponta a importância da realização
de análises de necessidades de demanda para definição de ações
alinhadas às reais lacunas de conhecimentos, habilidades e atitudes,
às características do seu público-alvo e voltadas ao alcance das
estratégias institucionais. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi
identificar necessidades de capacitação dos empregados da Embrapa
para atuarem internacionalmente e, com base nesse diagnóstico,
propor as ações que compõe o Programa de Capacitação para Atuação
Internacional, elaborado em 2011. Foram realizadas entrevistas com
diretores, chefes e coordenadores de áreas relacionadas à atuação
internacional e empregados que já atuaram no exterior a fim de
mapear as competências necessárias para a atuação internacional.
Foram mapeadas 19 competências pela análise de conteúdo das
entrevistas. Esse resultado embasou a construção do questionário
de análise de necessidades, composto de 48 itens que deveriam
ser avaliados por meio de uma escala de domínio que variava de 0
(Ausência de domínio) a 10 (Completo domínio). Um link de acesso
ao questionário foi enviado por e-mail a 1622 pesquisadores com 5 ou
mais anos de Embrapa. Obteve-se 517 respostas válidas, sendo que a
maioria dos respondentes era ocupante do cargo de Pesquisador, da
classe A (84%), do sexo masculino (64%), doutores (67%), com idade
entre 41 e 60 anos (75%); 50% possuía de 5 a 15 anos de empresa,
enquanto a outra metade possuía de 16 a 37 anos. A maioria dos
pesquisadores (80%) já havia tido experiência no exterior. Foram
consideradas necessidades de capacitação itens no qual 30 a 100%
dos participantes informaram ter domínio igual ou inferior a 6,
sendo que taxas mais altas de respostas nessa faixa da escala foram
consideradas como prioritárias e deram origem a ações de curto
prazo. As ações propostas foram classificadas em quatro categorias:
Preparatórias para atuação, Treinamento, Apoio na adaptação, Ações
de disseminação e troca de conhecimento. Algumas ações dessas
categorias foram, respectivamente, o Programa de Incentivo ao Estudo
de Idiomas, o Treinamento intercultural, o serviço de Relocation e a
Campanha de comunicação sobre a atuação internacional. Ressalta-se
a importância do investimento nas ações propostas para garantir que
a Embrapa possua corpo de empregados capacitados que permita a
ampliação das atuações internacionais da empresa, prevista em suas
diretrizes estratégicas.
PALAVRAS-CHAVE: Treinamento, desenvolvimento e educação;
Análise de necessidades de TD&E; Atuação internacional

Petrobras;
Petrobras e UFRJ;

2

O tema central deste trabalho é o Programa de Desenvolvimento da
Gestão realizado pela Gerência de Recursos Humanos da Engenharia,
com foco na formação de Colegiados Gerenciais enquanto espaço
de integração e desenvolvimento gerencial. A sua concepção inicial
partiu da necessidade de realizar um trabalho de desenvolvimento
complementar aos cursos tradicionais de capacitação gerencial,
buscando uma articulação consistente entre objetividade e
subjetividade no desdobramento dos processos de recursos humanos
para as práticas efetivas e cotidianas de gestão. Observamos que
aqueles cursos, por oferecerem modelos e receitas para a atuação
gerencial, tendem a reforçar a instrumentalidade em detrimento
da reflexão e o entendimento de que gerir pessoas é igual a gerir
processos, bastando a aplicação de procedimentos para a obtenção
do comprometimento no trabalho. Esse programa iniciou em 2008 e já
abrangeu 21 gerências, envolvendo cerca de 285 gestores na discussão
de temas críticos, tais como: liderança, desenvolvimento de equipes,
gestão do desempenho, administração de conflitos, reconhecimento,
comunicação e integração. Além do aperfeiçoamento de cada um
dos participantes, o programa objetiva a construção de um conjunto
de referenciais comuns sobre gestão e a pactuação de acordos e
compromissos para o aperfeiçoamento da atuação gerencial. Para
tanto, o conteúdo é customizado para o atendimento das necessidades
específicas de cada gerência e realizado por meio de oficinas, onde
um referencial teórico é utilizado como provocação para as discussões
sobre as experiências dos participantes, sendo o público-alvo uma
equipe de gerentes com atividades complementares. As avaliações
sistemáticas destacam como contribuições: maior integração da
equipe gerencial; construção de acordos e compromissos, reforçando
a corresponsabilidade; aumento da velocidade no fluxo do processo
decisório; oportunidade de trocar experiências e obter de feedback
dos pares; maior investimento na comunicação com a equipe; melhor
definição de prioridades e maior compreensão sobre a importância do
planejamento; maior disponibilidade para o tratamento de conflitos.
Além disso, o desenvolvimento gerencial em equipe possibilita o
envolvimento de um grupo de gerentes com diferentes histórias
profissionais, propiciando a transmissão do conhecimento entre
gerações e o compartilhamento das experiências e do aprendizado.
Acreditamos, ainda, que a metodologia utilizada suscita um efeito
multiplicador importante, na medida em que a dinâmica de trabalho da
Petrobras prevê o rodízio de seus gerentes por diferentes segmentos
da empresa. Sendo assim, o estilo de gestão construído/assimilado
pode ser praticado ao longo da carreira do gestor e contagiar, por
assim dizer, os modos de gestão da organização.
PALAVRAS-CHAVE: Colegiados gerenciais; Desenvolvimento; Gestão
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RE89 - FORMAÇÃO DE LÍDERES EMPRESARIAIS: RELATO DE UMA
EXPERIÊNCIA COM PROGRAMAÇÃO DE CONTINGÊNCIAS DE ENSINO

RE90 - GESTÃO DE PESSOAS NA EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL: O
CAPITAL HUMANO É NOSSO MAIOR BEM

Gusso, H.L.; Franzoni Maria, G.; Balliana, M.; Rosenstock, R.V;

Miranda, Denise M. da Rosa; Barros, Liza G. C. Branco;

Universidade Positivo;

Embrapa Amazônia Oriental;

Transformar objetivos organizacionais em desempenho dos
colaboradores é o núcleo do que constitui o processo de liderar. Para
isso, é necessário que o líder seja sensível às características, interesses
e necessidades dos membros do grupo e os concilie com os objetivos
organizacionais. Se por um lado há aumento da demanda por líderes,
por outro parece haver carência na formação de nível superior que
capacite tais profissionais a lidar com comportamentos de outras
pessoas. Estudos sobre formação de líderes disponíveis no mercado
indicam que grande parte de tais programas são incompatíveis
com o conhecimento disponível (Daniels, 2007). Nesse sentido,
caracterizar que comportamentos constituem o que é denominado
por “competências de liderança” e programar contingências para
ensino de tais comportamentos são processos de alta relevância
social. O objetivo deste trabalho foi projetar, executar e avaliar
um programa de formação de líderes a partir das contribuições da
programação de contingências de ensino. Inicialmente foi realizada
pesquisa sobre características das situações de trabalho de líderes
em empresas de variados segmentos na cidade de Curitiba. A partir
disso foram identificados os seguintes comportamentos-objetivo:
(a) consequenciar desempenho, (b) instruir colaboradores, (c) dar e
pedir feedback e (d) decompor objetivos gerais da organização em
comportamentos. Foram programadas contingências de ensino de
tais comportamentos a partir da tecnologia proposta por Kubo e
Botomé (2005). O treinamento foi composto por cinco encontros de
quatro horas e meia de duração, realizados no Centro Psicológico da
Universidade Positivo. Foi realizado grupo piloto com participação do
público interno da Universidade para aperfeiçoamento do programa.
A partir disso, foi aberta inscrição gratuita para o treinamento.
Participaram do treinamento quinze pessoas de gênero, idades,
níveis socioeconômicos e de escolaridade variados que atuam
em funções de coordenação e gerência em empresas da região de
Curitiba. Observou-se que os participantes não faltaram e que, na
avaliação de impacto aplicada a cada encontro, 97% das respostas
indicam que desenvolveram novas habilidades e obteve-se escore
de 98% de avaliações positivas sobre o treinamento. Além disso, na
avaliação realizada um mês após o término do treinamento, 100% dos
participantes indicaram usar com alta frequência as aprendizagem
desenvolvidas, que isso lhes ajuda muito em seus trabalhos e que
indicaram o treinamento para seus colegas de trabalho. Os dados
indicam a contribuição que a programação de contingências de
ensino oferecem para o desenvolvimento de novas aprendizagens
para a formação de líderes empresariais.

Introdução : O sucesso das organizações modernas depende do
investimento nas pessoas, com a identificação, aproveitamento
e desenvolvimento do capital intelectual. Hoje percebe-se a
importância de se ter uma vida com mais qualidade e as organizações
estão disponibilizando ferramentas para esse fim, seja através de
ações como a ginástica laboral, a cultura organizacional ou de estudo
de clima organizacional, pois entendem que o seu maior patrimônio
é o “capital humano”. É nesse ponto que a área de Gestão de Pessoas
tem sua importância revelada, pois ela possui a sensibilidade capaz
de transformar o meio em um lugar mais agradável para se trabalhar.
A Embrapa Amazônia Oriental é a primeira unidade descentralizada
do sistema Embrapa na região amazônica, criada em 1975. Atualmente
com 36 anos, teve sua origem em 1939, com a criação do Instituto
Agronômico do Norte (IAN). Em 1962, passou a se chamar Instituto de
Pesquisas e Experimentação Agropecuárias do Norte (IPEAN),
encampado pela Embrapa em 1973. É um dos mais antigos centros de
pesquisa da região amazônica e uma das 45 Unidades Descentralizadas
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, empresa vinculada
ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, também
conhecido por Centro de Pesquisa Agroflorestal do Trópico Úmido –
CPATU. Atualmente com 516 empregados em seu quadro de pessoal,
a Embrapa Amazônia Oriental caracteriza-se por ser um centro de
pesquisa ecorregional com a missão institucional de "viabilizar
soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a
sustentabilidade da agropecuária, agroindústria e floresta e contribuir
para a conservação do capital natural da Amazônia Oriental em
benefício da sociedade". A Unidade atua prioritariamente com os
seguintes temas: Recursos Naturais e Meio Ambiente, Recursos
Genéticos e Biotecnologia, Produção Florestal e Agroflorestal,
Produção de Cultivos, Produção Animal e Agroindústria. A força de
trabalho da Unidade representa aproximadamente 6 % do total de
empregados da Embrapa em nível nacional. É composta de
Pesquisadores, Analistas e Assistentes. Ainda há os terceirizados,
estagiários e bolsistas, sem vínculo empregatício. Os Empregados
possuem benefícios como a Caixa de Assistência Médica (Casembrapa);
seguro de vida; auxílio alimentação; auxílio para filhos portadores de
necessidades especiais; auxílio creche/pré-escola/babá; plano de
seguridade social e vale transporte. O objetivo deste trabalho é refletir
sobre as novas tendências da Gestão de Pessoas e constatar que o
Setor de Gestão e Pessoas da Embrapa Amazônia Oriental reconhece
o potencial humano como o recurso estratégico mais importante para
o desenvolvimento e sucesso institucional, buscando envolver e
comprometer todos os empregados no trabalho em que está
desenvolvendo, reconhecendo ainda que é necessário capacitar e
profissionalizar seus empregados para que desenvolvam e utilizem
seu pleno potencial de modo coerente e convergente com os objetivos
estratégicos da Unidade. Para tal, foi realizada uma breve revisão da
bibliografia relacionada ao tema. Objetivos e Delimitação do Estudo A
pergunta que se pretende responder é se é possível mensurar os
resultados das iniciativas da área de gestão de pessoas na vida dos
empregados da Embrapa Amazônia Oriental nos últimos 3 anos.

PALAVRAS-CHAVE: treinamento de líderes; programação de ensino;
liderança
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Objetiva-se, neste trabalho, demonstrar a possibilidade de conectar
as ações de gestão de pessoas às estratégias organizacionais e traduzir
tal conexão em resultados mensuráveis por via direta ou indireta.
Pretende-se abordar dentro dos conceitos atuais de gestão de
pessoas, a potencialidade da área na execução de ações que tenham
representado visibilidade ao público interno, e, mais ainda, indicar
que tais resultados se deveram a ações intencionais, planejadas a
longo prazo e avaliadas de maneira contínua. Embora o estudo se
restrinja a uma unidade da empresa, os dados podem fornecer
parâmetros para iniciativas similares em outras unidades ou mesmo
outras organizações. Metodologia:Esta pesquisa foi realizada com
base em um estudo de caso em uma empresa pública de pesquisa. O
estudo de caso se presta ao objetivo do estudo por analisar em
profundidade uma unidade (TRIVINÕS, 1997) e por atender a três
situações propostas por Yin (2001) que devem levar a essa escolha. A
primeira, quando se trata de responder a questões de como e por
que, relacionadas a operações e atividades que vão sendo
desenroladas em uma linha de tempo. A segunda, quando se tem
acesso a eventos considerados fontes de evidência para o estudo, e a
terceira, quando os eventos estudados são acontecimentos
contemporâneos. A empresa está localizada em Belém, Pará, e conta
com uma equipe atual de 516 empregados. Análise dos Resultados e
Discussão A Embrapa mantém uma política de gestão de pessoas de
excelência, que serve de modelo a muitas organizações. Todas as suas
Unidades seguem diretrizes em relação à Gestão de Pessoas, de forma
a respeitar as diferenças, sobretudo culturais, mantendo o foco nas
particularidades regionais, visto que há Unidades em todas as regiões
do país. O Departamento de Gestão de Pessoas - DGP promove a
gestão de pessoas, aplicando políticas e soluções inovadoras de
seleção, desenvolvimento e manutenção do capital humano, e, nas
suas Unidades Descentralizadas, os SGPs – Setores de Gestão de
Pessoas, enquanto área interdisciplinar, que envolve psicologia,
sociologia organizacional, legislação do trabalho, engenharia de
segurança, higiene e medicina do trabalho, entre outras, são
responsáveis por desenvolver as ações relacionadas as políticas e
diretrizes voltadas para a área de gestão de pessoas.Os assuntos
afetos ao SGP referem-se a uma multiplicidade de campos de atuação,
que vão desde a contratação, aprendizagem educacional individual e
coletiva, bem-estar, plano de carreira, absenteísmo, satisfação no
trabalho, folha de pagamento, CIPA, estatística e registro, base de
dados funcionais, avaliação de desempenho (promoções, premiações),
auditoria, sistemas operacionais (SAAD, SISPEM, SIEVE, SIRH e outros),
clima organizacional, relações interpessoais, responsabilidade no
nível de supervisão, até outras funções, extremamente diversificadas.
Ao longo dos últimos cinco anos, a Embrapa Amazônia Oriental vem
realizando ações de qualidade de vida junto aos seus empregados. Em
2010, foi elaborado o projeto intitulado “QualiVida na Embrapa”,
onde foi realizada uma pesquisa qualitativa entre os empregados,
com o objetivo de desenvolver ações de Qualidade de Vida no
Trabalho (QVT). A partir das demandas relatadas pelos empregados,
atentou-se para o que o cada um dos participantes pensava e desejava
sobre as ações de QVT, construindo-se o relatório que gerou o
programa “QualiVida na Embrapa” com um planejamento anual de
atividades de QVT e a adoção de um conceito advindo dos empregados
que a QVT envolve todos os aspectos das múltiplas determinações do
ser humano, ou seja, seus aspectos físicos, econômicos, psicológicos,
sociais e culturais. Na Embrapa Amazônia Oriental, o Setor de Gestão
de Pessoas procura atuar de forma solidária, com responsabilidade

social, implementando ações de pouco investimento financeiro, como
por exemplo o cadastro de doadores de medula óssea e doação de
sangue (em parceria com o Hemocentro local, o HEMOPA), entre
outras. Em relação a saúde ocupacional, a Unidade se prepara, após a
contratação de profissionais da área de Psicologia e Serviço Social,
para utilizar um ambiente psicológico adequado, através de atividades
motivadoras e gestão participativa. Em relação a segurança no
trabalho, apresenta uma preocupação com o todo, promovendo
simulações contra incêndio, palestras informativas conscientizadoras
da importância deste assunto, afim de atrair os empregados a
participar. Para o ano de 2011, estava previsto realizar minicursos
(treinamentos) de primeiros socorros, com a participação da equipe
de brigada de incêndio e demais empregados da Unidade e de seus
campos experimentais, localizados no interior do estado. Na área de
Treinamento e Desenvolvimento, anualmente a equipe do SGP realiza
a Indicação de Necessidades de Capacitação – INC, através de um
questionário, considerando também a verbalização das necessidades
que o empregado informa, não utilizando apenas a visão futura da
organização. Com a gestão dos recursos destinados a capacitação, a
Chefia Adjunta de Administração local define, juntamente com o SGP,
quais serão as prioridades em relação ao desenvolvimento na carreira
dos empregados, priorizando-se na maior parte das vezes, as
capacitações coletivas em relação as individuais, oportunizando o
conhecimento a um número maior de empregados. O Programa de
Desenvolvimento Profissional da Embrapa, busca estimular a
aprendizagem profissional do empregado, visando a sua qualificação
para o trabalho e o desenvolvimento de um estado permanente de
resolução de problemas, independência, crítica construtiva e
capacidade criativa por meio da educação formal. Há cada ano, um
balanço social é feito, onde são informadas as ações foram executadas
e quais os recursos gastos com as respectivas ações, demonstrando o
que a Unidade faz por seus profissionais, dependentes, colaboradores
e comunidade, dando transparência às atividades que buscam
melhorar a qualidade de vida para todos, tornando pública a
responsabilidade social empresarial, construindo maiores vínculos
entre a empresa, a sociedade e o meio ambiente. A Gestão de Pessoas
é caracterizada pela participação, por ações de capacitação,
envolvimento e desenvolvimento do bem mais precioso de uma
organização, que é o capital humano. Entende-se que cabe a área de
gestão de pessoas a função de humanizar as empresas. Considerações
Finais :Com base em dados empíricos fornecidos sobre um tema até
então trabalhado de forma quase sempre prescritiva, este artigo não
só fornece subsídios para o campo acadêmico, ao contribuir para a
compreensão do papel da área de gestão de pessoas na dinâmica
organizacional, mas também pode fornecer informações aos gestores
de pessoas, possibilitando não só uma percepção da atuação de sua
área, mas como também criar um novo olhar em relação a
determinadas ações e, quando necessário, passar a atuar de forma
mais expressiva dentro de suas realidades profissionais. O principal
aspecto destacado neste estudo, é a importância de lidar com as
transformações da força de trabalho, acarretadas pelo atual cenário
mundial, de rápidas mudanças e incertezas. A mensuração dos
avanços da área de gestão de pessoas nesta unidade da empresa
indica a possibilidade de conectar estratégias, pessoas e resultados.
Assim, a questão da avaliação de resultados das atividades da área de
gestão de pessoas não mais se centra nas ações específicas da área,
mas em um conjunto ordenado de iniciativas que vinculem a empresa,
os gestores, os profissionais de gestão de pessoas e os empregados.
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Atualmente, o Setor de Gestão de Pessoas da Embrapa Amazônia
Oriental é responsável por promover, planejar, coordenar e controlar
as atividades desenvolvidas relacionadas á seleção, orientação,
avaliação de desempenho funcional e comportamental, capacitação,
qualificação, acompanhamento do pessoal da Unidade como um
todo, assim como as atividades relativas á preservação da saúde e da
segurança e da qualidade de vida no ambiente de trabalho. O SGP
tem uma grande responsabilidade na formação do profissional que a
instituição deseja, objetivando o desenvolvimento e crescimento da
Unidade como o do próprio empregado, tido como um colaborador
para adquirir os resultados esperados. A Embrapa Amazônia Oriental,
por intermédio de seu SGP, reconhece o potencial humano como
o recurso estratégico mais importante para o desenvolvimento e
sucesso institucional, buscando envolver e comprometer todos os
empregados no trabalho em que está desenvolvendo, reconhecendo
ainda que é necessário capacitar e profissionalizar seus empregados
para que desenvolvam e utilizem seu pleno potencial de modo
coerente e convergente com os objetivos estratégicos da Unidade.
PALAVRAS-CHAVE: gestão de pessoas, gestão, capital humano,
transformações, mercado de trabalho

RE91 - IMPLANTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CORPO
CLÍNICO
Teixeira, FD;
PUC Campinas;
Introdução :A avaliação de desempenho por competências é uma
estratégia que busca a vantagem competitiva porque promove
o desenvolvimento do potencial humano ajudando as pessoas a
ampliarem sua capacidade de contribuir com o alcance das metas
e resultados empresariais (CHIAVENATO, 1999). Neste processo a
classe médica sempre recebeu tratativa diferenciada das demais
categorias profissionais da área de saúde. Este relato compartilha
a experiência de inclusão do corpo clínico celetista neste programa
em um hospital de grande porte. Objetivos :Incluir os médicos no
programa de avaliação de desempenho favorecendo a melhoria do
desempenho humano e empresarial tomando-se como ponto de
partida as competências organizacionais para: 1) fornecer subsídios
para o planejamento estratégico e a melhoria de processos; e 2)
desenvolver o potencial humano. Método :
1. Levantamento das competências organizacionais e análise das
descrições de cargos
(identificar os indicadores de desempenho)
2. Construção do instrumento de avaliação de desempenho
3. Validação do processo (direção da empresa e colaboradores),
4. Treinamento dos avaliadores e avaliados
5. Aplicação do processo (autoavaliação e avaliação dos gestores);
6. Tabulação e apresentação dos resultados;
7. Elaboração dos planos de melhorias e sua aplicação.
Resultados : Para a empresa houve quebra de resistência dos médicos
(58,81%) a processos de avaliação de desempenho e a promoção de
equidade nas políticas de gestão de pessoas além da execução de
aprimoramentos nas áreas de treinamento e melhoria de processos.
Discussão : O levantamento das competências organizacionais
constantes do plano estratégico e a de análise das descrições de
cargos foram fundamentais para a identificação dos 10 critérios
de avaliação de desempenho adotados para serem mensurados.
Durante o período de execução foi necessário alinhar os avaliadores
à estrutura do corpo clínico e à estrutura tecnológica. Além disto, os
médicos tiveram esclarecimentos sobre a forma como deveriam usar
os critérios de avaliação de desempenho na pratica clínica. Melhorias
no desempenho deles foram observadas embora os resultados ainda
não sejam conclusivos. Conclusão :A avaliação formal da classe médica
é um grande desafio porque envolve a quebra de paradigma instituído
no próprio código de ética médica. Este relato de experiência sinaliza
que o processo de avaliar o desempenho desta categoria profissional
quando feita sob a perspectiva das competências organizacionais é
factível e benéfico para a sociedade, a empresa e os próprios médicos.
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação de Desempenho; Corpo Clínico;
Paradigma
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RE92 - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE INOVAÇÃO SOCIAL EM SAÚDE
DO TRABALHADOR

RE93 - IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS DE
RECRUTAMENTO SELEÇÃO EM UMA EMPRESA DE AGRONEGÓCIOS

Ramos, T.; Baruque, L.; Silveira-Castro, G. R.; Portella, R. G.;
Paiva, P. C.; Carvalho, S.;

Vaz, CMFR; Poli, BVS;

UFRJ;
Introdução: A assinatura do convênio entre o Ministério de
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e a Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ) em novembro de 2010, tornando a UFRJ
uma das Unidades de Referência Subsistema Integrado de Assistência
à Saúde do Servidor (SIASS) no Rio de Janeiro. A Unidade de
referência SIASS/UFRJ/DVST é a responsável pela saúde e segurança
dos servidores e ações de promoção da saúde. Busca desenvolver
atividades que possibilitem novos olhares e dinamizem as relações
de trabalho na instituição, contribuindo para a qualidade de vida e
saúde dos servidores da UFRJ e órgãos partícipes do SIASS. Nesta
perspectiva, o presente trabalho é um projeto de cooperação técnicoacadêmica entre a Unidade de referência SIASS/DVST, docentes de
unidades parceiras e Decanias com vistas à execução de ações em
saúde do trabalhador. Esta iniciativa servirá como projeto piloto
que, sendo bem sucedido, poderá ser replicado em outras Decanias.
Objetivos: Identificar necessidades de melhoria das condições de
trabalho através do levantamento do perfil sócio-demográficoocupacional; Implementar ações de Promoção e Educação em Saúde
do Trabalhador. Justificativa: Com a ampliação das exigências do
mercado, a precarização das condições de vida e saúde e o aumento
dos estudos que relacionam trabalho e qualidade de vida, tornase prioritário que uma Universidade pense ações que articulem o
cotidiano de trabalho, com as ações de saúde visando a melhoria e da
qualidade de vida dos servidores da UFRJ e partícipes. Metodologia:
O trabalho será realizado segundo as seguintes etapas:
1ª - Definir os níveis de planejamento estratégico, tático e operacional;
- Situações já colocadas pelos trabalhadores da Decania piloto junto à
Ouvidoria e pelos Departamentos Pessoais;
- Trazer conceito de saúde ampliado.
2ª - Esclarecimento sobre a SIASS/DVST e suas propostas;
- Constituir um Comitê UNISST com seus trabalhadores e gestores;
- Integrar com os Comitês Técnico-Acadêmico e de Seleção e
Priorização de Projetos.
3ª - Levantamento do perfil da Saúde dos Trabalhadores;
- Realização de Seminários Internos;
- Formação de Grupos temáticos de Educação em Saúde conforme
cultura da Decania piloto;
- Orientações sobre Ações da SIASS/DVST;
- Campanhas Educativas de Saúde;
- Oficinas de Educação em Saúde/ Promoção à Saúde;
Espera-se que ao final do projeto seja possível o diagnóstico
dos problemas de saúde dos trabalhadores da Decania piloto,
possibilitando o desenvolvimento/implantação de programas
de atenção à saúde do trabalhador com foco na cultura e nas
características específicas dos trabalhadores da Decania em questão.

UFU;
Este trabalho tem como objetivo apresentar o processo de implantação
da área de recrutamento e seleção em uma empresa multinacional
do ramo de agronegócios na cidade de Uberlândia. Neste trabalho
a consultora interna de Recursos Humanos, analisou a forma com
que o recrutamento e seleção era feito através de reuniões com a
liderança local, com os funcionários, análise de informações de vagas
abertas, indicadores de rotatividade e entrevistas de desligamentos,
o que revelou ausência de procedimentos sistematizados e, por
conseguinte, de critérios claros. Como resultados a nova política
foi implantada na cidade de Uberlândia e outras filiais da empresa
em Minas Gerais e Goiás de forma bastante satisfatória. Todas as
vagas abertas na empresa, hoje, seguem os padrões definidos nesta
política. A consultoria interna de Recursos Humanos realiza reuniões
constantes de orientação e conscientização dos gestores frente ao
processo de atração de talentos e capacitações para melhor preparálos na condução do processo. Anteriormente, a empresa não possuía
uma política definida, cada gestor conduzia o processo utilizando-se
de indicações de funcionários e entrevistas no formato de conversas
informais, e o RH era envolvido somente no processo admissional,
o que representava uma criticidade na organização, pois esta é a
filial que tem maior número de funcionários no Brasil, quase 1000
funcionários; maior número de vagas abertas, 62 vagas abertas no
ano anterior ao projeto e após a implantação do processo, um número
de aproximadamente 80 posições abertas/ano, além de representar
maior rentabilidade financeira mundialmente para a empresa como
um todo. O trabalho resultou em uma política que compreende as
seguintes etapas: abertura da vaga pelo gestor requisitante na área
de recrutamento e seleção; alinhamento entre o gestor requisitante e
a área de RH quanto à definição do perfil da posição aberta, definição
da estratégia de seleção; condução do processo pelo requisitante
com apoio do RH; análise final dos candidatos envolvidos no processo
e feedback aos candidatos nas fases de avaliação. O processo de
implantação de novos projetos em Recursos Humanos envolve
mudanças na forma de se executar o trabalho, e como benefícios
tem-se: política estruturada; transparência do processo em todos os
níveis da organização; cooperação do gestor atuando com a área de
recursos humanos nesta política, se apropriando do processo; maior
otimização das contratações.
PALAVRAS-CHAVE: recrutamento e seleção; atração de talentos;
projeto de implantação

PALAVRAS-CHAVE: saúde do trabalhador; planejamento; SIASS
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RE94 - IMPLANTAÇÃO DE UM PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE
DESEMPENHO

RE95 - IMPLANTANDO GESTÃO DE PESSOAS EM PEQUENAS
EMPRESAS

Poli, BVS; Vaz, CMFR;

Poli, BVS; Vaz, CMFR;

UFU;

UFU;

O processo de avaliação pressupõe que o desempenho de uma
organização depende do desempenho de cada pessoa e da atuação
dessa pessoa na equipe. Da avaliação de desempenho resultam
três conseqüências principais: a identificação de necessidades de
qualificação, a determinação de potencial e a gestão de remuneração
do funcionário. O presente trabalho teve por objetivo implantar
uma ferramenta para avaliar o desempenho e estabelecer uma
remuneração estratégica em uma empresa de fast food com atuação
nacional e internacional, sendo estabelecido como projeto piloto uma
franquia de Uberlândia/MG com equipe de aproximadamente 30
colaboradores. Para a condução e assessoria ao processo, contratouse Consultoria Externa de RH que realizou reuniões com proprietário
(franqueado) para identificar os objetivos organizacionais e verificar
a existência de algum sistema avaliativo já adotado na empresa.
Havia um instrumento de avaliação na franquia que tratava de um
acompanhamento de indicadores operacionais (check list) realizado
pelo superior imediato em cada cargo (classificados hierarquicamente
como atendente, monitor, assistente de gerente e gerente de loja); a
essa avaliação foi acrescentada cinco competências comportamentais
que resultou em uma escala de avaliação tipo likert. Assim, elaborouse um processo de avaliação de desempenho realizado mediante
as seguintes etapas: mapeamento de competências técnicas e
comportamentais, sistematização de um formulário de avaliação,
definição de parâmetros de mensuração (pontos e pesos), definição
de resultados para distribuição de recompensa (remuneração),
treinamento dos avaliadores para o correto preenchimento do
formulário, treinamento de sensibilização e conscientização do
processo de avaliação por toda a equipe. Ainda, definiu-se quatro
meses como periodicidade para realização do processo. A implantação
desse processo ocorreu no segundo semestre de 2011, o que resultou
em um bônus salarial de 50% para 19 colaboradores que alcançaram
o índice satisfatório de 80% da avaliação. Ao final, apresentou-se
como propostas de implementação ao processo, a auto-avaliação
do liderado e avaliação do líder, o que possibilita um processo
de feedback, aprimoramento, desenvolvimento e capacitação. A
metodologia utilizada estimulou a melhoria no senso crítico da
empresa em relação à gestão de pessoas, incentivando a atuação
da equipe e a interação desta com a liderança. Nesse contexto, os
resultados serão utilizados como subsídios para a gestão de pessoas
em outras franquias.

A maioria das empresas de pequeno porte não possui uma área
de gestão de pessoas estruturada, apesar de sua importância no
planejamento, controle e condução do processo de gerenciamento de
pessoas. Para proporcionar suporte a essas empresas, uma entidade
de classe do varejo realiza ações visando o desenvolvimento destas
em sinergia com os objetivos organizacionais e contribuindo para a
gestão do negócio. Nesse sentido é realizada assessoria e consultoria
em gestão de pessoas visando contribuir em termos conceituais
e práticos para uma vida humana mais saudável e com resultados
de produtividade, qualidade, desenvolvimento e competitividade
sustentáveis. O presente trabalho está inserido nesse contexto, tendo
por objetivo informar, orientar e instrumentalizar os proprietários de
uma empresa do varejo no segmento de vestuário, situada na região
do Triangulo Mineiro. Para a condução e efetivação das ações, a
Coordenadora da Instituição realizou duas reuniões com os sóciosproprietários da empresa para verificar a percepção destes sobre o
clima da organização, formas de comunicação interna e situação da
empresa em relação à produtividade e desempenho dos colaboradores.
Em seguida, a partir de entrevistas semi-estruturadas realizadas
individualmente com os 17 colaboradores da empresa, os temas
mais frequentes foram: satisfação com o trabalho, relacionamento
interpessoal, liderança, trabalho em equipe, comunicação,
perspectivas de crescimento do colaborador, entre outros fatores. Ao
final de três meses, o trabalho resultou em um relatório no qual foram
especificados a necessidade de indicar formalmente um responsável
pela condução de ações de comunicação interna e integração da
equipe; como por exemplo, reuniões periódicas com funcionários,
mural da empresa e eventos comemorativos. Ainda, elencouse cursos básicos em informática e atendimento ao cliente, bem
como treinamento para melhoria do desempenho de competências
técnicas e comportamentais. Foi estruturado e implantado também
um manual de normas e procedimentos interno sendo utilizado no
treinamento da equipe atual e no treinamento de integração dos
novos admitidos. Estas ações resultaram em mudanças significativas
no clima e na cultura organizacional. O acompanhamento posterior
mostrou a continuidade das práticas instauradas a partir deste
trabalho de intervenção. A gestão de pessoas quando estruturada
em suas práticas e políticas, promove resultados positivos tanto para
colaboradores quanto para as organizações, independente de seu
porte.

PALAVRAS-CHAVE: avaliação
estratégica; franquia

PALAVRAS-CHAVE:
intervenção

de

desempenho;

remuneração

gestão
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RE96 - IMPLANTANDO UM PROGRAMA DE MENTORING EM UMA
MULTINACIONAL DE AGRONEGÓCIOS
Oliveira, A. F.; Vaz, C. M. F. R.; Poli, BVS;

RE97 - LEVANTAMENTO DA NECESSIDADE DE TREINAMENTO
POR COMPETÊNCIAS: UM ESTUDO DE CASO NO INSTITUTO DE
PSIQUIATRIA DA UNIVERSIDADE DO BRASIL (IPUB)
Setianto, Liana; Panaro, Tiago; Melo, Cândida;

UFU;
A maioria das empresas não possui em sua estrutura de gestão de
pessoas procedimentos normatizados sobre o acompanhamento
e desenvolvimento dos profissionais recém chegados em suas
dependências. O presente estudo teve como objetivo elaborar e
implantar um programa de mentoring em uma filial de uma empresa
multinacional no segmento de alimentação, na cidade de Uberlândia
/ MG. Para a elaboração do trabalho foram feitas: reuniões do
Consultor Interno de Recursos Humanos com a liderança sênior da
empresa e os gerentes locais para entender a visão dos mesmos
sobre um programa como este, ainda uma análise dos índices de
rotatividade do último ano buscando correlacionar a perda de talentos
e os motivos que levaram a saída destes colaboradores. Em seguida,
realizou-se entrevistas com a área de treinamento e desenvolvimento
da empresa a fim de se propor um alinhamento deste trabalho com
as diretrizes corporativas da organização. Através das informações
colhidas, o trabalho foi aprovado, possibilitando assim, a implantação
de um programa de mentoring estabelecido por um processo de
troca onde o mentorado adquire conhecimento e orientação que
o auxilia no alcance de suas metas profissionais e carreira; e por
outro lado, o próprio mentor, aprimora seu potencial de liderança.
Foram definidas as seguintes etapas no processo: exploração,
aprendizado, planejamento, implementação e encerramento. A
consultoria de recursos humanos interna acompanhou a execução
do programa com os mentorados e mentores através de formulário
de feedback, elaborados especificamente para este monitoramento
para corrigir pontos críticos e também alavancar as melhores práticas
do programa. No total, participaram no primeiro ano, uma turma
piloto, 08 estagiários em engenharia e 14 engenheiros juniores recém
contratados nesta posição, e que estariam sendo preparados para
assumir a liderança de uma nova fábrica desta empresa em outra
região em 2013. Quanto ao mentores, os mesmos foram indicados
pelos próprios mentorados, desde que estes ocupassem posições de
liderança há mais de um ano; que fosse validados pela própria área
de RH e que de fato se sentissem à vontade com este novo desafio, e
ao todo estabeleceu-se que cada mentor poderia ter no máximo 02
mentorados. Ao final do primeiro ano, verificou-se que o programa
de mentoring proporcionou a troca de experiências entre gestores
seniores e aqueles que estão em início de carreira, complementando
a formação de ambos, e todos os estagiários foram efetivados,
enquanto que os engenheiros foram reconhecidos em termos
salariais, com aumentos e promoções.
PALAVRAS-CHAVE: mentoring; retenção de talentos; esenvolvimento
de talentos

UFRJ;
Na era da informação marcada pela velocidade das mudanças as
empresas têm encontrado cada vez mais desafios para sua gestão
de pessoas. Neste sentido o modelo de gestão por competências
tem se mostrado um diferencial ao proporcionar um foco maior
no recurso mais importante de uma empresa, seus funcionários,
aumentando assim a produtividade e assertividade, criando
ambientes participativos e motivacionais, gerando comprometimento
dos funcionários e equipes mais fortalecidas. Diante desse cenário,
o Levantamento de Necessidades de Treinamento (LNT) vem sendo
cada vez mais utilizado no mundo corporativo e institucional, tanto
público como privado, como uma importante etapa no processo
de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal. Nesse sentido,
a Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da Divisão de
Desenvolvimento (DVDE), uma divisão da Pró-reitoria de Pessoal (PR4), buscando capacitar e desenvolver seu corpo funcional, firmou
uma parceria com a Equipe T&D, equipe de estágio em treinamento e
desenvolvimento do Instituto de Psicologia, para a realização do LNT
por Competências de diversas unidades e categorias profissionais da
UFRJ. O presente trabalho é um exemplo da aplicação do trabalho
da Equipe T&D no Instituto de Psiquiatria da Universidade do
Brasil, que tem como objetivo mapear as competências técnicas e
comportamentais a serem aperfeiçoadas, seguindo o método proposto
pelo autor Rogerio Leme. Concomitantemente a Equipe deve elaborar
uma proposta de capacitação para os servidores dessa unidade.
Utilizando-se da metodologia da pesquisa-ação, colocada em pratica
em workshops planejados, entrevistas abertas e semi-estruturadas e
questionários especificamente elaborados para o IPUB, a Equipe T&D
busca identificar os Conhecimentos, Habilidades e Atitudes (CHA),
necessários para a realização com excelência das atividades dos
servidores, visualizando o gap entre as competências reais e ideais de
cada função, considerado como necessário a capacitação. O projeto
encontra-se em fase final, apresentando como resultados parciais, a
descrição das atividades exercidas pelas diversas funções, iniciando
nesse momento na identificação das competências necessárias para
o exercício com excelência das mesmas. Como resultados alcançados
podem-se apresentar também a lista de prioridades desses servidores
para o Plano Diretor da Unidade. Por ocasião do Congresso já se terá
os resultados finais deste projeto.
PALAVRAS-CHAVE: Levantamento de Necessidade de Treinamento;
Equipe T&D; Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil (IPUB)
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RE98 - LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE TREINAMENTO POR
COMPETÊNCIA NA UFRJ: UM ESTUDO DE CASO NA PREFEITURA
UNIVERSITÁRIA

RE99 - MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS E IDENTIFICAÇÃO DE
NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO DE PESQUISADORES EM UMA
EMPRESA PÚBLICA

Melo, CMC; Gomes, ACT; Sucupira, ML;

Peixoto, L.S.A.; Machado, M.S.;

UFRJ;

Embrapa;

O Levantamento de Necessidades de Treinamento (LNT) vem
sendo cada vez mais utilizado nas organizações em geral. Esse LNT
se caracteriza como a primeira etapa no ciclo de treinamento e
desenvolvimento de uma organização, ao realizar o diagnóstico
daquilo que deve ser treinado/desenvolvido na organização,
mostrando o hiato entre o trabalho que é realizado de fato e o que se
considera ideal dentro de cada função. Nesse sentido, a Universidade
Federal do Rio de Janeiro, através da Divisão de Desenvolvimento
(DVDE) órgão da Pró-reitoria de Pessoal (PR-4), busca capacitar e
desenvolver seu corpo funcional. Nessa empreitada, a DVDE firmou
uma parceria com a Equipe T&D do Instituto de Psicologia (equipe de
estágio curricular na área de Treinamento e Desenvolvimento), com
o objetivo de realizar o LNT dos servidores das diversas unidades da
UFRJ. A Equipe T&D, nesse momento, realiza o “Projeto Levantamento
de Necessidades de Treinamento por Competências dos Gestores da
Prefeitura Universitária”, objetivando diagnosticar a necessidade de
capacitação dos gestores da prefeitura, através do mapeamento das
competências (técnicas e comportamentais) a serem aperfeiçoadas
e de uma proposta posterior de capacitação dos mesmos, que
deverá ser realizada pela PR-4. Com essa iniciativa busca-se também
promover o crescimento pessoal e profissional do corpo gerencial
desta Unidade da UFRJ e, consequentemente, uma melhoria na
prestação dos serviços a própria universidade e à sociedade em geral.
Para a realização de tal projeto utiliza-se a metodologia da PesquisaAção, com base na filosofia da Educação Transformadora de Paulo
Freire, envolvendo-se ativamente os gestores na reflexão sobre o
fazer individual e o resultado para a Instituição. Essa metodologia
permeia todas as ações deste projeto, realizando-se através de
workshops cuidadosamente planejados, entrevistas abertas e semiestruturadas e questionários especificamente elaborados para a PU. O
citado projeto encontra-se finalizado, apresentando como resultados
o mapeamento das competências técnicas e comportamentais
necessárias para o desempenho dessas funções. E, com base nas
competências mapeadas, apresenta ainda sugestões de módulos de
treinamento específicos para a função de cada gestor em seu setor e
de módulos de treinamento gerais, que abarcariam as competências
que se fazem necessária para atuação de todos os gestores da
Prefeitura Universitária.

Este estudo teve como objetivo mapear as competências do cargo de
pesquisador, de uma empresa de pesquisa do setor público, visando
diagnosticar necessidades de capacitação e elaborar uma proposta
de ações estruturadas de treinamento e desenvolvimento para
este cargo. O cargo de pesquisador possui, nessa organização, uma
importância peculiar, na medida em que lidera e promove as ações
de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Utilizou-se o conceito de
competências, adotado pela empresa, que, segundo Freitas e Brandão
(2005) são “combinações sinérgicas de Conhecimentos, Habilidades e
Atitudes, expressas pelo desempenho profissional em um contexto
organizacional, que agregam valor a pessoas e a organizações”. Para o
mapeamento de competências utilizou-se a técnica dos grupos focais,
com representantes de áreas estratégicas da organização. A análise
de conteúdo da discussão, realizada no âmbito dos grupos focais,
possibilitou a identificação das competências técnicas comuns do cargo
de pesquisador. Este mapeamento gerou insumo para a construção de
um instrumento, que foi aplicado em 556 pesquisadores com tempo
de atuação na empresa inferior a cinco anos (auto avaliação) e em
seus 49 gestores imediatos (hetero-avaliação). Os índices de retorno
do instrumento foram de 56% para os pesquisadores e de 77% para
os gestores. Conforme teste t, observou-se que a hetero-avaliação
apresentou médias e percentuais acumulados, que indicavam mais
necessidades de capacitação do que as auto avaliações. Na proposta
constatou-se que as maiores lacunas, identificadas pelo instrumento,
localizam-se na dimensão conhecimento e habilidades, enquanto a
dimensão atitudes, em geral, não foi identificada como demanda de
capacitação, tanto na auto quanto na hetero-avaliação. O diagnóstico
das necessidades de capacitação a curto prazo, na auto e heteroavaliação, apontou para lacunas nas competências: capacidade de
conduzir ações de PD&I (todas as etapas), atuação social, liderança,
trabalho em equipe, flexibilidade, capacidade de negociação, visão
integrada de processos, trabalho em rede, redação e fluência em
línguas. A partir da análise estatística dos dados deste levantamento
foi possível a elaboração de uma proposta de capacitação para este
público, com ações previstas para serem implementadas a curto
e médio prazo, atendendo às necessidades e especificidades da
organização. Ressaltamos a importância de estudos e intervenções
desta natureza em organizações de trabalho, tendo em vista que a
identificação de necessidades de capacitação, dentro do espectro da
gestão por competências, configura-se como uma ação essencial para
o desenvolvimento dos profissionais e, quando atrelada às diretrizes
da organização, pode contribuir para o alcance dos seus objetivos
estratégicos.

PALAVRAS-CHAVE: LNT; Gestão por competencias; Capacitação

PALAVRAS-CHAVE: competências; grupo focal; capacitação de
pesquisadores
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RELATO DE EXPERIÊNCIA

RE100 - O DIANGÓSTICO COMO
DESENVOLVIMENTO DE GESTORES

FERRAMENTA

PARA

O

Silva, KM; Sartor, DM;

RE101 OPORTUNIZANDO ESTUDANTES, SELECIONANDO
COMPETÊNCIAS E RETENDO TALENTOS: A SELEÇÃO POR
COMPETÊNCIAS COMO ESTRATÉGIA PARA O SUCESSO DE EMPRESAS
JUNIORES

Universidade de Cuiabá;

Abreu, C. C.; Coelho-Lima, F.; Paiva, J. C. M; Bendassolli, P. F.;

O Diagnóstico Organizacional é um instrumento de investigação, que
revela aspectos manifestos (estrutura, organograma, salário) e latentes
(mecanismos de defesa, valores, crenças, cultura organizacional)
da organização. Estes aspectos, após analisados servirão de
embasamento para futuras intervenções psicológicas. Através do
Estágio Supervisionado, para conclusão do curso de Psicologia, foi
realizado um diagnóstico com o setor de Higiene e Limpeza de um
Hospital de Cuiabá, com o objetivo verificar a causa do alto índice de
absenteísmo e de turn-over do mesmo, além de estabelecer melhor
comunicação entre os próprios colaboradores, colaboradores-gestora
e entre os setores – Desenvolvimento Humano e Higiene e Limpeza.
Para tal, foram realizados quatro encontros com cada um dos quatro
plantões do setor, totalizando dezesseis encontros. Foram feitas
dinâmicas de grupo, brainstorming, grupos de escuta, pesquisa de
satisfação e discussão de vídeo. Concomitantemente, foram realizadas
também escutas regulares com a Gestora. Ao final do diagnóstico
verificou-se que haviam problemas relacionados à estrutura da
organização como: dia do salário, quantidade e qualidade do uniforme,
número de funcionários, ausência de local para repouso, horário da
janta, e também, referentes a relacionamentos interpessoais, entre
os próprios funcionários e entre funcionários e gestora. Através do
diagnóstico percebeu-se a necessidade de uma adequação no modo
de gestão do setor, haja vista que a gestora oscila entre o modo
autocrático e o laissez-faire e tal oscilação parte da preferência
por determinados funcionários e determinada equipe. Outro fator
relevante levantado foi o estigma carregado pelos funcionários
e gestora do setor, de forma que eles próprios têm preconceito
com o cargo ocupado. Vale ressaltar a insatisfação e não aceitação
da gestora com o cargo que ocupa. Como o diagnóstico ocorreu
durante uma prática de estágio, não foi possível o acompanhamento
e o desenvolvimento de ações que visem solucionar tais problema.
Verificou-se os resultados imediatos, como por exemplo, mudanças
positivas no comportamento dos funcionários do setor, a citar a
maneira de se relacionar com colegas de outros setor. Foi passado
para as Psicólogas da organização o diagnóstico e possibilidades
de intervenção. E, entre uma delas, estava o acompanhamento da
gestora do setor, visando à aceitação e desenvolvimento dela neste
cargo. Verificou-se, assim, a importância de uma comunicação clara
e assertiva entre o setor de Desenvolvimento Humano e os diversos
setores de uma organização, seus colaboradores e gestores.

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN;

PALAVRAS-CHAVE: Diangnóstico; Comunicação; Gestão

No contexto universitário, na última década, é notório o crescimento
do número de Empresas Juniores (EJs). Atualmente, são mais de
600 em todo o Brasil (DNA Júnior, 2004) gerenciadas por estudantes
em regime de voluntariado e sem fins lucrativos. Apesar dessa
configuração, vivenciam diversos problemas típicos de qualquer
outra organização. Em especial, o problema do ajuste pessoaorganização, via processos se socialização, haja vista que a meia-vida
do empresário Jr. na empresa dura o intervalo do seu curso. (Dutra,
2008; Zanelli & Silva, 2008; Albuquerque & Leite, 2009; Fischer,
Dutra & Amorim, 2009). Em 2011, na UFRN, o Curso de Psicologia
reuniu professores, psicólogos e alunos em um projeto de extensão
cujo objetivo era favorecer a discussão teórica-prática, bem como
capacitar empresários juniores para a realização dos processos
seletivos em suas EJs. Participaram do projeto catorze empresários
juniores (sete EJs) que, durante oito oficinas, debateram e tiveram
acesso a conteúdos e metodologias de ensino que prezavam pela
construção coletiva de conhecimentos, bem como pela produção
de instrumentos e planos de ação. Concomitante às oficinas teóricotécnicas, realizou-se o acompanhamento do planejamento de cada
EJ, a implantação e execução dos processos então elaborados ou
revisados. Como resultados da experiência, observou-se que, das
sete EJs participantes, três nunca haviam realizado processo seletivo,
e que, dessas três, uma organizou seu processo seletivo com base no
modelo proposto no projeto e outra elaborou seu próximo processo
seletivo seguindo as orientações fornecidas. Das quatro EJs em
que já havia processo seletivo em funcionamento, três realizaram
modificações e uma reformulou totalmente seu o processo; Por fim,
quatro EJs, dentre as cinco que aplicaram, durante a vigência do
projeto de extensão, seus processos seletivos, todas estruturaram
pela primeira vez seus processos de socialização (ou “programa
trainee”). A experiência proporcionada consistiu em oportunidade
para que empresários juniores discutissem sobre Gestão de Pessoas e
tivessem condições de planejar, executar e avaliar suas ações assertiva
e estrategicamente. O projeto mostrou-se sólido e consistente ao
estruturar a provisão de empresários juniores nas EJs e oferecer-lhes
possibilidades para que seus processos sucessórios se desenvolvam
de forma consistente e planejada. Para os ministrantes, o projeto
representou mais um espaço para a aplicação prática da experiência
em consultoria envolvendo diversos âmbitos possíveis dentro da
Psicologia Organizacional e do Trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Empresa júnior; Seleção por competências; Gestão
de pessoas
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RELATO DE EXPERIÊNCIA

RE102 - PERFIL DE COMPETÊNCIAS PARA OS EMPREGADOS QUE
ATUAM NA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS DA EMPRESA BRASILEIRA
DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA
Beviláqua-Chaves, A; Santos, M.G.S.;

RE103 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO DE PESSOAS: UMA
COMBINAÇÃO POSSÍVEL E ESSENCIAL
Ituassú, Camila;
Coppini Estratégias Humanas;

Embrapa;
A identificação e o mapeamento de competências é um dos primeiros
passos para o direcionamento de diversas ações em uma organização.
Determinar as competências necessárias para os empregados que
atuam na área de gestão de pessoas é condição primordial para o
estabelecimento de ações voltadas ao treinamento e desenvolvimento
destes profissionais. Este relato descreve a experiência da Embrapa
na identificação e mapeamento das competências dos profissionais
que atuam na área de gestão de pessoas da Empresa. Objetiva
descrever como foram mapeadas as competências necessárias para
os profissionais que atuam na área, traçando um perfil mínimo
em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes. Foram
realizadas 3 entrevistas semi-estruturadas com os Coordenadores do
Departamento de Gestão de Pessoas da Embrapa com objetivo de
identificar quais os conhecimentos, habilidades e atitudes necessários
aos empregados que trabalham nos setores de gestão de pessoas da
Embrapa. Após análise de conteúdo, os temas foram classificados e
descritos em termos de competências (conhecimentos, habilidades e
atitudes). Realizou-se também uma breve revisão da literatura, como
forma de identificar tendências relacionadas aos perfis técnicos da área
de RH e suas definições em termos de competência e comportamentos
associados. Novas competências foram, assim, identificadas. Os
resultados indicam a existência de 16 competências necessárias para
a área (7 observadas pelos coordenadores da área e 11 apresentadas
na literatura). Desse total, 5 foram consideradas prioritárias em função
da frequência das citações durante as entrevistas. São elas: Execução
de Procedimentos – 16 incidências; Diagnóstico Organizacional – 12
incidências; Excelência no Atendimento –7 incidências e Pensamento
Global e Visão Integrada de Processo – ambas com 3 ocorrências.
A identificação das competências para a área de gestão de pessoas
da Embrapa serve como base para as ações de aprimoramento e
desenvolvimento da área. Desse modo, caracteriza-se apenas como
a primeira etapa de um processo de desenvolvimento profissional
mais amplo. Com o levantamento, tornam-se claro quais são os
conhecimentos, habilidades e atitudes que devem ser desenvolvidos
pelos empregados dessa área. Ações poderão ser mapeadas no
sentido de contribuir para aquisição ou aprimoramento de tais
competências, após, no entanto, a realização de diagnósticos sobre
o nível de domínio dos empregados acerca de tais competências.
Portanto, identificar quais são as competências necessárias para
atuação na área de Gestão de Pessoas mostra-se relevante, pois
fornece subsídios para o desenvolvimento de diversas ações, sejam
de capacitação ou desenvolvimento.

Introdução: O planejamento estratégico é um processo decisório
e estratégico da empresa, com foco em resultados. Resultado é a
palavra de ordem em qualquer atividade a qual uma organização
se propõe a realizar. Todo recurso, ação ou intenção devem ser
aplicados com o intuito de gerar valor. Em qualquer planejamento
estratégico precisamos destacar, além do foco em resultado, a gestão
e a participação. O gerenciamento são os procedimentos necessários
para a tomada de decisão baseado em fatos, controle e organização.
A participação é o grande destaque para a gestão de pessoas. Afinal
sem elas (pessoas) não há planejamento, gerenciamento e nem
resultado. A participação é a ferramenta que podemos desenvolver
para envolver as pessoas no processo de tomada de decisão; seja
ela, na parte inicial do estabelecimento de itens de controle, análise
de anomalias e definição das metas; seja também no envolvimento
de todos os funcionários e execução. Objetivos: Demonstrar como a
gestão de pessoas pode atuar de forma essencial no planejamento
estratégico da empresa, através do desenvolvimento da cultura
organizacional de planejamento. Método: O relato de experiência é
baseado na prática vivenciada pela consultoria Coppini Estratégias
Humanas no desenvolvimento da cultura organizacional de
planejamento de um Supermercado. Usando como referência o autor
Falconi e seu livro Gerenciamento da Rotina do trabalho do dia-a-dia.
Destaca-se sobre a importância dos procedimentos para a implantação
do planejamento estratégico baseado no PDCA (método de Walter
Shewhart e divulgado por William Edwards Deming), enfatizando a
importância da participação das pessoas, em especial do papel dos
líderes na realização dessa metodologia. Resultado: Como resultado
destacamos um programa desenvolvido para liderança (com foco em
gerenciamento), aplicação de uma gestão à vista e o estabelecimento
de cronograma de ações (plano de ação – 5W1H) anual. Discussão
e Conclusão: A maior discussão é sensibilizar os atuantes da gestão
de pessoas sobre a importância de discutirmos sobre metas, itens
de controle, gestão e participação. Destaca-se como as pessoas do
supermercado sentiram-se fazendo parte integrante do planejamento
da empresa e como o envolvimento desta equipe possibilitou a
construção de uma nova rotina de trabalho, focado em planejamento.
Nosso foco deve ser as pessoas e como elas são parte essencial
e integrante da organização; que exige cada dia mais, resultados.
Planejamento estratégico tem que fazer parte da nossa rotina!
PALAVRAS-CHAVE: planejamento; estratégico; pessoas

PALAVRAS-CHAVE: competências, Embrapa, Área de Gestão de
Pessoas
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RE104 - PRODELI – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES:
FERRAMENTA DE CAPACITAÇÃO E FEEDBACK
Ituassú, Camila;

RE105 - PROPOSIÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO
SENSU: APLICABILIDADE DE MODELOS E MÉTODOS DE ANÁLISE DE
NECESSIDADES DE TREINAMENTO
Gonçalves, A. C. N.1; Deus, J. R.1; Oliveira, G. M. G.1; Lemos, R. S. A.1;
Gomes, T. A.1; Meneses, P. P. M.2;

Coppini Estratégias Humanas;
Introdução: O PRODELI é um programa dirigido para cargos de
gerencia, supervisão e coordenação para desenvolvimento de
competências necessárias para a liderança de pessoas. Este programa
foi planejado pela consultoria Coppini Recursos Humanos como
metodologia de gestão de pessoas utilizada na capacitação de líderes
e construção de feedbacks Metodologia: A metodologia do programa
foi desenvolvida para empresas que não podem investir muito tempo
seguido para programas de capacitação; desta forma um dos itens da
metodologia são ter encontros rápidos, de até 1 horas, semanais. O
programa foi desenvolvido para ter até 6 módulos, como duração de
30 dias cada um. Em cada módulo escolhemos (junto com o grupo
de líderes) uma competência para ser trabalhada. Os mais usados
são: feedback, comunicação, treinamento, delegação, planejamento
e desenvolvimento de equipes. Cada módulo tem quatro encontros.
O primeiro é técnico com duração de 1 hora, em geral. O segundo
encontro deve acontecer uma semana após o primeiro, fazendo um
resgate da temática e introduzindo uma ferramenta prática para ser
utilizada pelo líder. Após mais uma semana do segundo encontro, o
responsável pelo programa deve fazer uma observação na equipe;
percebendo o impacto da ferramenta e o papel desenvolvido pelo líder.
O objetivo, neste momento não é fazer críticas, somente percepção.
E o ultimo encontro é individual com cada líder para a construção
do PDI – Plano de desenvolvimento individual. É um momento para
feedback do comportamento do líder e auxílio no desenvolvimento
de novas habilidades e atitudes daquela competência específica do
módulo. Resultados: O que percebemos é uma grande dificuldade dos
treinamentos “convencionais” para líderes darem resultados práticos
no desenvolvimento de conhecimento, habilidades e atitudes. Com o
PRODELI conseguimos uma maior motivação da equipe por ter sempre
um desafio com a aplicação das ferramentas, tornando a capacitação
“visível” e “próxima” do líder. E sem dúvida, o grande destaque é para
o PDI, que é um momento individual, com a atenção voltada para
todas as necessidades daquele líder. Discussão e conclusão: A escolha
das competências, ou dos módulos deve ser realizado na inauguração
do programa junto com os participantes. É fundamental que este
programa seja um convite, e não uma obrigação. Afinal ser líder tem
que ser uma escolha individual, acima de tudo.
PALAVRAS-CHAVE: capacitação; líder; feedback

Ministério de Minas e Energia;
Universidade de Brasília;

1
2

Apesar de o enfrentamento das dificuldades relacionadas à gestão
pública constituir condição fundamental para o alcance de bons
resultados da ação governamental, permanece o consenso, ainda
hoje, acerca de um déficit de gestão que sobrepõe funções, enfatiza
os meios em detrimento dos fins, retarda decisões e desperdiça
recursos. Neste contexto, em que se requer a adoção de ações
que fortaleçam a atuação dos servidores públicos, tornando-os
agentes capazes de atuar na construção de ambientes institucionais
mais sólidos e democráticos, a área de gestão de pessoas passa a
ocupar maior espaço na agenda federal. Este relato de experiência
parte dessa motivação e, assim, retrata uma iniciativa de análise de
necessidades educacionais com vistas ao planejamento instrucional
de uma ação de pós-graduação lato sensu para funcionários de um
órgão federal do poder executivo. Teoricamente, a experiência se
embasou no modelo de avaliação de necessidades de treinamento
proposto por McGehee e Thayer (1961) e, sobretudo, na metodologia
de análise do papel ocupacional proposta por Borges-Andrade e
Lima (1983). Metodologicamente, valeu-se de procedimentos e
técnicas agregados em função das etapas do fluxo de avaliação
de necessidades teoricamente apontado: análise organizacional pesquisa documental e levantamento de opiniões operacionalizado
por meio de entrevistas a fim de identificar objetivos, resultados,
competências etc. potencialmente capazes de refletir o desempenho
programado para o órgão no longo prazo, haja vista que este trabalho
tratou da constituição de ação de caráter educacional, por natureza
direcionada para a preparação de servidores para cenários laborais
futuros; análise de tarefas - levantamento de opiniões por meio de
grupos focais, dos quais participaram técnicos de cada secretaria
amplamente reconhecidos, no órgão, como especialistas em suas
respectivas atribuições e competências; e análise individual –
levantamento de opiniões executado por meio de um questionário,
integrado por uma lista completa de conhecimentos, habilidades
e atitudes relativos aos desempenhos e tarefas identificados nas
etapas anteriores, submetido à apreciação dos técnicos do órgão
potencialmente capazes de integrarem o público-alvo desta ação
de pós-graduação. Ao final do processo, foi possível proceder à
programação instrucional deste curso, então composta de: objetivos
geral e específicos, modalidade de ensino-aprendizagem, módulos e
unidades de conteúdo e estratégias, recursos e meios didáticos. Assim,
mostraram-se pertinentes as abordagens teóricas e metodológicas
apontadas antes, ainda que tenham sido originalmente propostas
para a identificação de necessidades de treinamento, atuais por
natureza, e não de ações de educação, então direcionadas para o
futuro.
PALAVRAS-CHAVE: treinamento organizacional; avaliação
necessidades de treinamento; análise do papel ocupacional
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RE106 - PROPOSIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE AFERIÇÃO DE IMPACTO
DO TREINAMENTO NO TRABALHO EM PROFUNDIDADE
Mendes, R. S.1; Meneses, P. P. M.2;
Escola Superior do Ministério Público da União;
Universidade de Brasília;

RE107 - PROPOSTA DE PLANO DE AÇÃO GERENCIAL PARA DIRIGENTES
DA COOPERATIVA: SICOOB SERTÃO. RELATO DE EXPERIÊNCIA
DE UMA ESTAGIÁRIA DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL NO
COOPERATIVISMO DE CRÉDITO
Bastos, LDM1; Araújo, NGF2;

1
2

Universidade Salvador;
CESMAC;

1

Consiste um desafio para as organizações, sobretudo ante um cenário
caracterizado pela pequena produção nacional e internacional de
modelos e métodos de avaliação de necessidades educacionais, o
investimento em ações de treinamento, desenvolvimento e educação
de pessoas que efetivamente contribuam para o alcance dos objetivos
estratégicos almejados por determinada organização. Desta forma, a
fim de evitar o desperdício de tais investimentos ou mesmo de que
sejam mais bem compreendidas as motivações dos desperdícios
registrados na literatura científica de treinamento, destaca-se,
mundialmente, a etapa de avaliação de efeitos de programas e
ações de treinamento, responsável direta por decisões relacionadas
à seleção, adoção, valor e modificação de atividades instrucionais.
Neste cenário, o relato em voga retrata uma iniciativa profissional,
amplamente amparada em questões técnico-científicas estabelecidas
na literatura da psicologia do treinamento, de proposição e validação
teórica de um instrumento de aferição, em profundidade, do
impacto de treinamentos, no trabalho, realizados por promotores e
procuradores do Ministério Público da União. Destaca-se, portanto,
à medida que focaliza um tipo de medida de impacto raramente
observado na literatura, em contraposição às medidas genéricas
(impacto em amplitude), em função das dificuldades inerentes à
construção e validação de instrumentos estritamente associados aos
conteúdos de determinado treinamento (impacto em profundidade).
A partir do aporte teórico estabelecido pelo Modelo de Avaliação
Integrada e Somativa (Borges-Andrade, 1982), e por meio de pesquisa
documental efetivada em portarias, leis e sítios de informação mantidos
pelo Ministério Público da União, lócus de realização deste trabalho,
e da aplicação de um levantamento de opiniões operacionalizado na
aplicação de entrevistas semi-estruturadas junto a oito promotores
e procuradores do citado órgão, foram elaboradas questões para
compor o instrumento referido. Em seguida, com o intuito de verificar
se as 18 questões originalmente propostas, associadas a uma escala
de intensidade da contribuição do treinamento para o desempenho
profissional contendo 11 opções de julgamento (0=nada a
10=totalmente), realmente refletiam o desempenho esperado de tais
atores no contexto organizacional indicado, procedeu-se à análise por
juízes e semântica, etapas novamente cumpridas com a participação
de profissionais do órgão em questão. A versão final do instrumento,
vale ressaltar, encontra-se em uso no órgão referido, sendo aplicado
de 2 semanas a 4 meses após a realização dos cursos. Resta, agora,
submeter o instrumento construído a um processo de análise fatorial
exploratória a fim de verificar os índices de validade e confiabilidade
do mesmo.
PALAVRAS-CHAVE: treinamento organizacional;
treinamento; medida de impacto em amplitude

260

avaliação

de

2

Atendendo à demanda de desenvolver e aprimorar a governança
cooperativista, bem como alavancar os negócios da cooperativa
Sicoob Sertão e dos seus cinco Pontos de Atendimentos - PAC’s, foi
proposto aos seus gestores (diretores e gerentes), um plano de ação,
baseado na discussão e reflexão sobre a realidade do Sicoob Sertão e
alternativas de melhoria organizacional, consequentemente gerencial
da mesma. O objetivo geral do plano de ação foi proporcionar aos
líderes da cooperativa uma visão crítica do processo de gerenciamento
corporativo e fomentar discussões sobre liderança. Como objetivo
específico, buscou-se alavancar o desenvolvimento dos PAC’S
através da intervenção de cada gerente e das práticas de uma boa
gestão. Primeiramente o plano de ação gerencial foi aplicado em
reunião discursiva e reflexiva, para que a partir deste, estratégicas de
melhorias contínuas fossem implementadas. A reunião foi pautada a
partir de cinco temas centrais, e cada um deles foram abordados de
forma gradual e progressiva. Inicialmente foi relembrado o objetivo
institucional do Sistema Sicoob; seus fundamentos doutrinários, as
diferenças entre cooperativas de crédito e bancos, evidenciando,
para cada um dos gerentes, a relevância do associado investir em
uma cooperativa enquanto instituição financeira. Logo após foi
exposto três propósitos essenciais para o sucesso de uma organização
que atua com o segmento comercial; qualidade dos produtos,
serviços ao associado e crescimento auto-sustentável. Fomentouse também, a discussão sobre liderança, governança e a atuação de
cada gerente no seu dia a dia, promovendo reflexão crítica sobre a
gestão desenvolvida, bem como sobre a estrutura organizacional
da cooperativa. Por fim, o fechamento foi um momento designado
à reflexão sobre possíveis estratégias e projetos de ação que
objetivassem desenvolver cada Ponto de Atendimento da cooperativa.
Os assuntos discorridos durante a reunião foram abordados através
da apresentação expositiva, execução de exercícios reflexivos,
relatos de vivência e leitura de texto. Obteve-se como resultado o
desenvolvimento de uma gestão ainda mais alinhada com a doutrina
da instituição (o cooperativismo), reflexão crítica quanto à gestão
realizada até o momento e o desenvolvimento de novas estratégias
de ação. Esta foi, portanto, uma ação educacional que se propôs a
trabalhar com aspectos comportamentais e motivacionais do corpo
gerencial, desenvolvendo e proporcionando melhorias para a gestão
da cooperativa e dos seus cinco Pontos de Atendimentos.
PALAVRAS-CHAVE:
organizacional

liderança;
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RE108 - PROPOSTA DE SISTEMA DE TREINAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
SUPERIOR – UM MODELO BASEADO EM COMPETÊNCIAS
Zanca, C. G.1; Barense, E. B.2; Cardoso, F. C. R.2; Dias, K. J.2;
Universidade Federal de São Carlos;
2
Universidade de São Paulo - USP;
1

Visando a um diferencial que os valorize em meio à competitividade
acentuada, verifica-se que profissionais e organizações têm buscado
qualificação contínua e constante aprimoramento. Em resposta a essa
demanda, organizações passaram a investir recursos e esforços no
oferecimento de ações instrucionais formais a seus colaboradores. Tais
ações educacionais, ou programas de treinamento, desenvolvimento
e educação (TD&E) de pessoas, são mais bem-sucedidas quando
adaptados às necessidades de indivíduos, grupos e organizações,
compondo, para essa finalidade, um sistema formal constituído
por três etapas, a saber, avaliação de necessidades de treinamento,
planejamento e execução e avaliação da ação instrucional. Sabe-se
que todas essas etapas são alimentadas por dados derivados de um
mapeamento de competências, de acordo com a metodologia da
Gestão de Pessoas por competências. Por competência entende-se o
conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes (CHAs) mobilizados
pelo profissional para o manejo e resolução de suas atividades de
trabalho. O conceito abrange os níveis individual, organizacional
e funcional (de equipes), atrelando-se a entrega, que se refere aos
principais produtos/ serviços demandados pela organização a uma
equipe ou a um indivíduo. Tendo em vista esse contexto, objetivouse apresentar as atividades e os resultados obtidos em um trabalho
desenvolvido em setores administrativos de uma instituição pública
de Ensino Superior, pesquisa e extensão. Este trabalho pretendia, em
última análise, propor novas formas de planejar ações educacionais
para o corpo de servidores da organização, favorecendo a melhoria
do desempenho no trabalho e o aperfeiçoamento das competências
profissionais. Foi realizada análise organizacional e mapeamento
de competências nos três níveis mencionados e entregas para sete
seções da instituição, cujos servidores participantes totalizaram 12. Os
dados foram coletados por meio de análise documental, entrevistas
individuais e oficinas de trabalho. As análises de dados tiveram
caráter qualitativo e foram realizadas de acordo com a metodologia
de competências. Foram identificadas quatro competências
organizacionais, às quais articularam-se competências funcionais,
entregas e competências individuais. Tais dados fomentaram a
construção de instrumentos de levantamento de necessidades
de treinamento para cada seção e a proposta de um modelo de
TD&E. Quando aplicados, tais instrumentos podem orientar sobre
quais as lacunas de competências nas seções estudadas, lacunas
estas que poderão ser supridas seguindo-se os norteadores de um
modelo de ações educacionais que considere tanto o diagnóstico
das necessidades de treinamento, o planejamento estratégico e
sua adequada execução, bem como uma avaliação formal da ação
desenvolvida.

RE109 - PSICOLOGIA NAS ORGANIZAÇÕES DE TRABALHO:
IMPLEMENTANDO PROCESSOS INSTITUCIONAIS COM ESTAGIÁRIOS
Hoppe, TN; Pereira, ALB;
Centro Universitário UNIVATES;
A partir do estágio supervisionado do curso de Psicologia realizado
no setor de Recursos Humanos do Centro Universitário UNIVATES,
desenvolveu-se projeto de intervenção no setor de Núcleo de Estágios,
que objetivou analisar o processo de seleção e acompanhamento de
estagiários de bolsa trabalho. Foram realizadas quarenta entrevistas
semi-estruturadas com estagiários e supervisores para conhecer
suas opiniões sobre o processo atual e sobre a participação de
representante dos setores de Recursos Humanos ou do Núcleo de
Estágios nas entrevistas de seleção e no acompanhamento destes
estagiários. A partir da análise de conteúdo, os dados do estudo
subsidiaram as alterações propostas para o processo de seleção de
estagiários, especialmente na participação de um representante do
setor de Recursos Humanos ou do setor de Núcleo de Estágios na
realização das entrevistas em conjunto com os supervisores. Desta
forma, como estagiária de Psicologia coordenei entrevistas que
enfatizaram questões comportamentais, buscando conhecer o sujeito
candidato, suas habilidades, aptidões e expectativas, pois até o
momento a entrevista contemplava somente questões técnicas. Com
base nas entrevistas com os supervisores, outro ponto reformulado
foi o método de acompanhamento e avaliação destes estagiários
no decorrer dos primeiros meses de estágio, que era realizado a
partir do preenchimento de formulário pelo supervisor em conjunto
com o estagiário. Foram incluídas questões que possibilitassem aos
mesmos problematizar o desenvolvimento do estágio como um todo,
ampliando o olhar à singularidade de cada sujeito, bem como que
esses necessitavam de maior atenção no ingresso na instituição e
no acompanhamento no decorrer do trabalho. Ou seja, o projeto
de intervenção possibilitou a criação de um novo espaço para a área
da psicologia nesta organização, demonstrando a importância desta
se fazer presente nos processos realizados na empresa. Assim, a
psicologia nas organizações deve assumir papel amplo e dinâmico,
no qual circulam vários movimentos, como: acompanhamentos,
treinamentos e acolhimentos, além de recrutamento e seleção.
PALAVRAS-CHAVE: Recrutamento
desempenho.; Estagiários.

e

Seleção.;

Avaliação

de

PALAVRAS-CHAVE: Treinamento, desenvolvimento e educação;
competências; avaliação de necessidades
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RE110 - QUAIS SÃO AS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA ATUAÇÃO
NA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS? O CASO DA EMPRESA BRASILEIRA
DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA
Beviláqua-Chaves, A; Santos, M.G.S.;

RE111 - RETENÇÃO DE PESSOAS: UM ESTUDO DE CASO EM EMPRESA
JÚNIOR
Garcia, C. E.; Steil, A. V.;
UFSC;

Embrapa;
Esse relato de experiência detalha a definição das competências
requeridas para os profissionais de gestão de pessoas da EMBRAPA,
assim como o mapeamento das características destes. A literatura
da área (Guimarães e cols, 2006, dentre outros) afirma que as
competências subsidiam o processo decisório organizacional a
respeito de investimentos na aquisição de equipamentos, formação
e desenvolvimento de profissionais e que são definidas como
combinações sinérgicas de conhecimentos, habilidades e atitudes,
expressas pelo desempenho profissional. Assim, acredita-se que
o conhecimento do perfil e a definição das competências dos
empregados de gestão de pessoas sejam um dos primeiros passos
para a proposição de ações voltadas para o seu desenvolvimento. Para
isso, foi levantado o perfil atual dos empregados e foram identificadas
e mapeadas as competências mínimas necessárias para atuação. O
mapeamento do perfil foi feito por meio do encaminhamento de
um instrumento eletrônico aos empregados da área (n=297). 272
instrumentos foram respondidos. O instrumento, autoavaliativo,
apresentava perguntas sobre dados demográficos (idade, gênero,
tempo de empresa e outras informações cadastrais), domínio de
línguas, fluência verbal e escrita, treinamentos e experiência dos
empregados em alguns temas. Além disso, havia itens referentes às
atividades realizadas no trabalho. Esses últimos foram respondidos
em uma escala de domínio de 10 pontos. Os resultados indicaram
a predominância do sexo feminino, nível de escolaridade superior,
ausência do domínio de línguas e uma renovação da mão de obra
(45% com menos de 5 anos de empresa). Sobre as atividades
realizadas, houve uma percepção de domínio, sobretudo, naquelas
referentes à gestão da vida funcional (pagamento e benefícios). Após
o levantamento, foram mapeadas as competências necessárias a estes
profissionais. Para isso, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas
com gestores, assim como a revisão da literatura para identificar
tendências relacionadas aos perfis técnicos de RH. Após análise de
conteúdo, os temas foram classificados e as competências descritas.
Ao todo 16 competências foram identificadas como necessárias
para atuação. Desse total, 5 foram consideradas prioritárias pela
gestão: Execução de Procedimentos; Diagnóstico Organizacional;
Excelência no Atendimento, Pensamento Global e Visão Integrada de
Processos. O mapeamento do perfil, a descrição das competências
e a priorização destas têm subsidiado o desenvolvimento de ações
de capacitação e desenvolvimento dos profissionais de RH, além de
reforçar a importância da realização de diagnósticos pautados na
literatura e na realidade organizacional, o que tem contribuído para
que as ações resultem efetivamente na aquisição ou aprimoramento
de competências úteis para o bom desempenho no trabalho.

Empresas juniores (EJs) são organizações formadas por graduandos
que buscam complementar sua formação prestando serviços à
sociedade. Uma das características estruturais das EJs é a rotatividade
de estudantes. Algumas requerem a permanência mínima de 1
ano para conferirem certificado de participação, pois quando a
saída ocorre com menos tempo, potencialmente há um prejuízo
no desenvolvimento de competências individuais e nos resultados
organizacionais. No planejamento de pessoal realizado em 2010.2 na
EJ1 verificou-se que dos 20 membros efetivos, 75% desejavam deixar
a empresa no próximo semestre letivo, sendo que destes, 46% tinham
permanecido menos do que o tempo esperado de permanência na
empresa, que era de 1,5 anos. A possibilidade da saída prematura da
EJ1 de um número significativo de membros sinalizava uma dificuldade
da organização em reter pessoas. Reter pessoas em organizações é o
esforço investido em mantê-las satisfeitas e comprometidas a ponto
de não deixá-las. Considerando-se esse cenário realizou-se um estudo
de caso buscando compreender os fatores de retenção de membros
na EJ1, sediada em uma universidade federal brasileira. Estudaram-se
fatores do ambiente de trabalho ligados aos fenômenos de motivação e
satisfação, que têm sido relacionados com a retenção em organizações
tradicionais. Os fatores investigados foram: recompensas, punições,
autonomia, importância da tarefa e feedback. Entrevistaram-se 95%
dos membros da EJ1. Após a transcrição das entrevistas, realizouse uma análise de conteúdo das mesmas. Observou-se uma relação
entre motivação e satisfação dos entrevistados e sua retenção, pois
todos os membros que permaneceram em 2011.1 declararam-se
motivados e satisfeitos com a EJ1 e, em contrapartida, todos que
se percebiam desmotivados e insatisfeitos deixaram a empresa.
Esse fato indica que, assim como já verificado nas organizações
tradicionais, na EJ1, motivação e satisfação também são fenômenos
que influenciam a retenção. Atribuíram-se à motivação e satisfação
aspectos como bom relacionamento; aprendizado; reconhecimento;
e resultado do trabalho. Mais de 80% dos entrevistados sentiamse recompensados e autônomos; cerca de 80% consideravam suas
tarefas importantes ou parcialmente importantes para os resultados
da EJ1; e 57,89% afirmaram receber feedback. Não houve referência
ao uso de punições. Este estudo possibilitou a identificação de fatores
de retenção importantes para os entrevistados. Sabe-se que não são
apenas os fenômenos de motivação e satisfação que interferem na
retenção de pessoas em organizações. Entretanto, o estudo realizado
foi relevante para planejar ações organizacionais que também
interferissem no bem-estar dos membros da EJ1. Mais estudos devem
ser realizados para compreender a retenção em EJs.
PALAVRAS-CHAVE: empresa júnior; retenção; motivação

PALAVRAS-CHAVE: competências, Embrapa, Mapeamento do perfil
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RE112 - TERCEIRIZAÇÃO E ATENDIMENTO AO USUÁRIO NA
UNIVERSIDADE PÚBLICA
Silva JA; Figueiredo JC; Ribeiro FC; Nascimento TA; Serafim L; Butter B;
UFF;
A partir do reconhecimento da falta de oportunidades de capacitação
e formação oferecidas aos trabalhadores terceirizados do ICHF –
Instituto de Ciências Humanas e Filosofia – da Universidade Federal
Fluminense, exatamente no espaço onde convivem cotidianamente
com professores, alunos e servidores técnico-administrativos
dedicados as atividades de ensino, pesquisa e extensão, desenvolvese um trabalho que registra a iniciativa de abertura de discussão e
reflexão, junto aos trabalhadores terceirizados, sobre a importância
das atividades de manutenção e limpeza no âmbito da qualidade
da prestação de serviços aos usuários da universidade e sobre
o desenvolvimento das suas relações na equipe de trabalho. O
programa parte de uma discussão ampla sobre as mudanças do
trabalho na contemporaneidade e a importância da prestação de
serviços neste contexto. Reflete acerca das principais conseqüências
dessas mudanças para os trabalhadores e analisa temas relacionados
ao exercício de suas funções cotidianas como administração de
conflitos, motivação, estresse, comunicação e desenvolvimento do
trabalho em equipe. A iniciativa está ligada a disciplina de Estágio
Supervisionado em Psicologia do Trabalho, onde a atuação dos
estagiários como instrutores de treinamento faz parte das atividades
de formação. A metodologia utilizada se baseia na pesquisa-ação e
na educação libertadora, que privilegiam a troca de conhecimentos
entre instrutores e participantes, de maneira que o programa seja
flexível para atender demandas surgidas durante as aulas e se adequar
à realidade e ao perfil dos participantes. Para tanto, a metodologia
pressupõe a utilização de recursos instrucionais, dinâmicas de grupo,
debates e simulações (estudo de caso). A avaliação dos participantes
é feita através da apresentação de sínteses sobre as discussões feitas
pelo grupo e tem realçado a importância da iniciativa como espaço de
qualificação para os trabalhadores. Estes últimos valorizam o espaço
que lhes é oferecido, reforçando o curso como uma oportunidade de
discutir questões relacionadas ao trabalho ou que exercem influência
sobre ele.
PALAVRAS-CHAVE: Terceirização; Atendimento; Universidade pública

RE113 - VIVENCIANDO A GESTÃO POR COMPETÊNCIAS
Oliveira, AR;
Ginco Empreendimentos;
O trabalho foi realizado em uma empresa da Construção civil, com
foco em urbanização, e tem como empreendimentos Condomínios
Horizontais, casas, sobrados e apartamentos. Está no mercado
cuiabano desde 2003. Atualmente possui média de 90 funcionários
nas áreas administrativa, comercial e engenharia. Quando iniciado a
Gestão por Competências a empresa possuía média de 40 funcionários.
Na época a empresa necessitava desenvolver-se de forma organizada
e alinhada em relação a suas tarefas, comportamentos desejáveis e
metas. O objetivo era possuir uma ferramenta que esclarecesse e
fosse parâmetro para avaliação dos comportamentos e necessidades
de desenvolvimento, por isso foi escolhido a Gestão por Competências
como ferramenta. As competências iniciais foram estabelecidas
de acordo com as necessidades, cultura, visão, missão e valores da
empresa, criando os Indicadores que a definem. As Competências
foram implantadas em 2008 através de uma consultoria que realizou
o mapeamento das competências e indicadores, a aplicação do
questionário de 360º aos gestores, o treinamento das competências
que apresentaram GAP’s a todos os funcionários e Coaching para os
nove gestores avaliados. As Competências norteiam desde então o
processo de seleção dos novos funcionários, o processo de avaliação,
diagnóstico e feedback individual e coletivo, bem como treinamentos
e profissionalização de funcionários. Em 2009 foram intensificadas as
campanhas internas de divulgação com baner’s, camisetas, material
de manuseio, escolha da mascote, brindes e escolha do funcionário
destaque de cada competência. Ainda em 2009 foi criada uma
mascote para que a introdução dos novos conceitos e a cobrança de
comportamentos desejáveis fosse realizada de uma forma espontânea
e receptiva. A mascote uma Centopéia, batizada como GINCOPÉIA
é a guardiã destes conhecimentos, representa o caminhar junto, a
racionalidade, a garra, a busca por resultados, a organização, o foco, o
ritmo, entre outras coisas. Cada parte do seu corpo representa uma de
nossas Competências. Em 2010 as competências foram revisadas com
a ajuda da consultoria, resumindo-se a oito, com algumas melhorias.
No segundo semestre de 2010 todos os funcionários com mais de
nove meses na empresa foram avaliados nas competências com o
questionário de 270º e 360º, trabalho este conduzido pela consultoria,
bem como o treinamento geral para todos os funcionários das
competências que apresentaram GAP’s. Houve ainda as devolutivas
realizadas pelos líderes internos utilizando a ferramenta PDI – Plano
de Desenvolvimento Individual acompanhado pela Gestão de Pessoas.
PALAVRAS-CHAVE: Gestão por Competências; Diagnóstico em
empresas; Avaliação de Desempenho
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Políticas públicas e organizacionais
RE114 - A IMPLANTAÇÃO DA SELEÇÃO POR COMPETÊNCIA EM UM
CENTRO PÚBLICO DE EMPREGOS
Coelho-Lima, F.; Abreu, C. C.;

O Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda (CPTR) de Natal/
RN é a unidade operacionalizadora das políticas de trabalho da
Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS). Uma
das ações dessa instituição é a Intermediação de Mão de Obra (IMO),
objetivando mediar o contato dos trabalhadores desempregados com
os postos de trabalho. A equipe responsável por recrutar, selecionar
e orientar os candidatos é composta por quatro psicólogos e sete
estagiários de Psicologia. Durante o primeiro semestre de 2010,
durante o estágio curricular, realizou-se um levantamento junto aos
profissionais e coordenadores do serviço acerca das dificuldades
enfrentadas, sendo destacado o índice de efetivação dos candidatos
e a falta de ferramentas de seleção que conferissem maior segurança
ao processo. Baseado nesse diagnóstico, juntamente com a equipe,
optou-se pela implantação do sistema de seleção por competência.
Esse modelo tem sido apontado como uma saída para falta de
parâmetros objetivos nos processos seletivos; além disso, os modelos
de gestão baseado nas competências tem se tornado comum no
Brasil. Adotou-se como definição para competência o conjunto de
comportamentos necessários à realização de uma determinada
atividade. Essa ação desenvolveu-se nas duas unidades existentes
do CPTR, tendo como alvo os trabalhadores que utilizavam da IMO.
Para as seleções individuais, utilizou-se a entrevista estruturada com
foco nas competências e nas coletivas, técnicas de dinâmica de grupo.
Todas as ferramentas foram baseadas no quadro de competências
requeridas pelo cargo, sendo este derivado da descrição da vaga
e entrevista com os responsáveis pelo anúncio do emprego. Esse
levantamento gerava uma ficha que continha os indicadores de
competência organizados em um escala Likert de cinco intervalos,
pontuados de acordo com o desempenho do candidato. Ao término
do processo, os resultados eram computados, considerando tanto a
soma total, como a pontuação específica das competências críticas
para o cargo, sendo encaminhados aos solicitantes três candidatos
por vaga. Entre fevereiro e março de 2010 ocorreram reuniões com
os profissionais para a elaboração desse sistema e até julho ele foi
executado. Após esse período, a equipe da IMO avaliou o modelo de
seleção positivamente, apontando que este ofereceu balizadores mais
confiáveis ao processo de seleção, conferindo maior credibilidade
junto aos candidatos e empresas. Contudo, não se verificou a elevação
do número de candidatos efetivados, sendo necessárias outras ações
que atuassem nessa direção. Conclui-se que a utilização dessa técnica
é fundamental para oferecer maior respaldo ao processo de seleção,
fugindo do subjetivismo característico dessa atividade.
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competência;

Prestes, M. G.; Torres, C. C.;
Universidade Federal do Rio Grande do Norte;

Universidade Federal do Rio Grande do Norte;

PALAVRAS-CHAVE: seleção por
intermediação de mão de obra

RE115 - CONTRIBUIÇÕES DO PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL E
DO TRABALHO NA GESTÃO DE PESSOAS EM HOSPITAIS DO SETOR
PÚBLICO: APOIO À IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE
HUMANIZAÇÃO

Amplia-se cada vez mais no campo da psicologia a discussão a respeito
das suas contribuições teóricas e práticas no âmbito das políticas
públicas em geral. Essa discussão remete a aspectos da evolução
da psicologia enquanto campo do saber e prática profissional no
Brasil; da evolução das concepções de sujeito e sociedade nesta área
do conhecimento; do compromisso ético-político do profissional
de psicologia; dentre outros aspectos. Com o intuito de contribuir,
mesmo que de forma incipiente para tal discussão, apresenta-se por
meio deste relato de experiência a vivência de estágio em psicologia
organizacional e do trabalho experimentada no setor de recursos
humanos em um dos hospitais da rede universitária federal. O
objetivo foi analisar em que medida o profissional de psicologia das
organizações e do trabalho, inserido em um setor de recursos humanos
de um hospital universitário, pode contribuir para a implantação
da Política Nacional de Humanização (PNH) – bem como para o seu
desenvolvimento e manutenção de suas estratégias e dispositivos. Para
isso, o método da ação contemplou um mapeamento de atividades
realizadas pelo setor de recursos humanos com a finalidade de avaliar
em que nível de atuação elas se dão e analisá-las mediante a literatura
de administração de RH, da psicologia do trabalho e das organizações,
para então avaliar quais as interfaces são possíveis entre a atuação
do setor e a PNH. A partir desta análise observou-se uma ampla
margem de articulação entre a atuação do profissional de psicologia
organizacional e do trabalho e as propostas da PNH. Desde que este
profissional busque atuar estrategicamente, estando advertido dos
fundamentos dessa política e de sua importância para o contexto
da gestão e da assistência à saúde no setor público em contexto
nacional, são muitas as estratégias, ações e dispositivos as quais
ele pode apoiar efetivamente a implantação e o desenvolvimento
da política, dentre elas: gestão participativa; programa de saúde do
trabalhador; programa de valorização de trabalhadores e gestores;
programa de capacitação; ações do sentido de desenvolvimento de
equipes multiprofissionais, dentre outras. Essas são apenas algumas
das possibilidades de articulação, entretanto, há algo característico
à atuação desse profissional e que perpassa a sua atuação em
todas essas ações: a função primordial do profissional de psicologia
organizacional e do trabalho de mediação/aproximação entre
gestores e trabalhadores.
PALAVRAS-CHAVE: Psicologia Organizacional e do Trabalho; Atuação
profissional em psicologia; Política Nacional de Humanização

desemprego;
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RE116 - EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
Prestes, MG; Santos, CF; Trindade, MCS; Torres, CC; Medeiros, CP;
Paiva, IL;
UFRN;
O presente relato refere-se à vivência de estágio experimentada com
o trabalho desenvolvido junto à equipe técnica de um CRAS – Centro
de Referência de Assistência Social, localizado em um bairro da Zona
Norte do Município de Natal – RN. A experiência se realizou em dois
momentos diferentes, porém, complementares: uma etapa inicial no
primeiro semestre letivo de 2010, na qual a proposta foi inserir-se no
campo, conhecer a instituição, compreender sua dinâmica e com isso
agregar subsídios para a proposição de um projeto de intervenção
nesta instituição; no segundo semestre de 2010, a tarefa foi validar
a proposta junto à equipe técnica e executar o projeto. O objetivo da
intervenção foi o de trabalhar com a equipe técnica do referido CRAS
no sentido de aprimorar sua integração interna e com a comunidade,
criando formas de comunicação mais efetivas e proporcionando
um espaço para, em grupo, refletir sobre os processos de trabalho
no CRAS, questioná-los e pensar novas possibilidades de ação.
Este objetivo foi operacionalizado em oito encontros, os quais se
desenvolveram a partir de atividades grupais disparadoras com o foco
na discussão para a reflexão sobre processos de trabalho no CRAS. As
atividades disparadoras direcionaram as discussões e resultaram na
elaboração do folder de divulgação do CRAS, em tarefas de descrição
e comparação dos processos de trabalho, confrontação com as
dificuldades existentes no trabalho e exercícios de dinâmica de grupo.
Com a contínua leitura desta realidade, observou-se que, apesar de
existirem diversas cartilhas de orientação do trabalho no CRAS, as
quais proporcionam uma visão mais pragmática do trabalho, ainda
é necessário repensar questões fundamentais como: processos de
trabalho; concepção de sujeito; concepção de sociedade; compromisso
ético-político dos profissionais nesse contexto de trabalho, dentre
outras que embasam o trabalho na assistência social. Com a clareza
destas discussões dão subsídios para a ampliação das possibilidades
de criação de novas estratégias de transpor tais concepções de
maneira adequada à realidade de trabalho e a comunidade assistida.
PALAVRAS-CHAVE: Centro de Referência em Assistência Social;
Processos de Trabalho; Trabalho em equipe

RE117 - SEÇÃO DE PREVENÇÃO SÓCIO-FUNCIONAL (SPSF): UM
ESPAÇO DE DIÁLOGO SOBRE A ATIVIDADE DE TRABALHO DO
SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DA UFF
Sousa, CF; Martins, LRA; Bastos, ET; Filho, ALAS; Silva, AMCBD;
Teixeira, RM;
UFF;
Este resumo objetiva apresentar o trabalho realizado pelos psicólogos
da Seção de Prevenção Sócio-Funcional (SPSF), ligada a Pró-Reitoria de
Gestão de Pessoas – PROGEPE – da Universidade Federal Fluminense
(UFF). Composta por assistentes sociais e psicólogos com a proposta de
ser um espaço de atendimento ao servidor, voltado para sua atividade
no ambiente de trabalho e suas relações interpessoais, a Seção
possui como objetivos: contribuir para a promoção de um ambiente
de qualidade nos locais de trabalho; viabilizar o estabelecimento
de relações interpessoais saudáveis favorecendo o processo de
integração dos servidores; favorecer a otimização dos processos de
trabalho; e estimular o compromisso do servidor com a Universidade.
Possui como frentes de ação: o Programa Sócio-Funcional, e os
Projetos de Acolhimento ao Servidor Recém-Concursado, de
Preparação para aposentadoria, de Acompanhamento ao Servidor
em Processo de Movimentação, de Abandono e de Reversão de
Aposentadoria. Buscamos com a co-participação dos servidores
intervir nas dificuldades – de natureza variada – apresentadas pelos
mesmos e que comprometem suas atividades laborais. Utilizamos
como referenciais teóricos conceitos propostos pela Clínica da
Atividade, Ergologia, Ergonomia, Psicodinâmica do Trabalho, dentre
outros. A metodologia por nós utilizada compreende encontros
individuais e/ou coletivos em que são recorrentes questões como: o
trabalho real e prescrito; as variabilidades no cotidiano de trabalho;
a identidade funcional do servidor; o sofrimento psíquico decorrente,
em alguns casos, do próprio trabalho, dentre outros. Entendemos
conforme preconiza Schwartz (2007) que a linguagem desempenha
um grande papel na atividade, mas a atividade ultrapassa, apesar de
tudo, o que as palavras podem dizer sobre ela. Faïta (2007) acrescenta
que facilitar o colocar em palavras a experiência e levar o resultado
a sério são trunfos importantes tanto para a empresa quanto para
os trabalhadores. Acreditamos que o caráter de prevenção de nossa
Seção, o aumento do quantitativo de atendimentos, e as demandas
a nós endereçadas refletem o papel da SPSF e sua legitimação na
Comunidade Universitária. Os resultados alcançados, através do
acolhimento e cuidado dedicados ao nosso usuário, contribuem para
a construção de um espaço de diálogo junto aos servidores onde cada
um pode refletir sobre sua atividade, sinalizar suas dificuldades e
apontar caminhos no sentido de minimizar os problemas que ora são
vivenciados.
PALAVRAS-CHAVE: Atividade de Trabalho ; Organização ; Coletivos de
trabalho
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Relações de trabalho, organizações e sociedade

RE119 - ANÁLISE DAS VIVÊNCIAS DOS GESTORES - UMA ABORDAGEM
EM PSICODINÂMICA DO TRABALHO

RE118 - A ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA EM UMA INCUBADORA
TECNOLÓGICA SOB A PERSPECTIVA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA

Silva, FC1; Macêdo, KB2;
Padrão;
PUC;

1

Santiago, E.S.; Guarnieri, A.C.; Pereira, A.P.S.; Naves, N.T.;

2

UEL;

Este trabalho representa uma abordagem dos estudos da
psicodinâmica do trabalho que levantou as vivências dos gestores
de uma Instituição de Ensino Superior Privada em relação as suas
mobilizações subjetivas no ambiente de trabalho. O objetivo desse
projeto é descrever e analisar, a partir da psicodinâmica do trabalho,
as vivências dos gestores em relação ao seu trabalho em uma
Instituição de Ensino Superior Privada. Para a consecução de tal
objetivo serão apresentada alguns estudos em clínica do trabalho em
uma IES privada com gestores das áreas de ciências sociais aplicadas
que ocupam o mesmo nível hierárquico. A pretensão do presente
estudo é de se trabalhar com resultados que irão demonstrar a
percepção e a interação dos trabalhadores com a organização, a
presença das vivências de prazer-sofrimento e a dinamicidade dessas
vivências nos discursos dos trabalhadores. O interesse em escrever
sobre o trabalho dos gestores, especificamente, a sua atuação no que
tange aos estudos da psicodinâmica do trabalho e suas interfaces
no mundo dos trabalhadores gira em torno de algumas questões:
o trabalhador precisa ter um perfil profissional caracterizadamente
mais humanístico, de modo que fique mais ajustado à noção do
advento de uma nova concepção de empresa que, apesar de
continuar visando o lucro, o faz sem perder de vista o meio ambiente,
a sociedade e, principalmente, as pessoas. Percebe-se a necessidade
de se fazer alguns estudos ligados à subjetividade do trabalhador,
em decorrência de algumas preocupações no seu próprio cotidiano
de trabalho e ao por quê alguns profissionais que ocupam cargos
que estão ligados às áreas do ensino-aprendizagem adoecem.
O delineamento deste estudo privilegiou os preceitos da teoria
“dejuriana” como perspectiva norteadora de prazer e sofrimento. O
problema apresentado tem como pressuposto identificar: Quais as
vivências dos gestores de uma IES privada em relação ao seu trabalho
na área de ensino superior. A metodologia utilizada será através de
pesquisas semi-estruturada desenvolvidas de acordo com as etapas
da clínica do trabalho, proposta por Dejours (2004), contendo seis
reuniões de discussão coletivas, com seis participantes, que serão
embasandas por três eixos, contendo questões norteadoras para
a realização da clínica do trabalho. Como resultados, emergiram
categorias relacionadas às mobilizações subjetivas do trabalhador
acerca das estratégias de enfrentamento em relação à organização
do trabalho e à própria dificuldade do trabalhador de expressar sua
subjetividade no ambiente do qual ele está inserido.

A Economia Solidária se constitui como uma proposta diferenciada de
pensar e realizar o trabalho, baseada nos princípios da ação coletiva ou
associada e direito à liberdade individual. Assim, um empreendimento
de Economia Solidária visa à união dos trabalhadores em cooperativas,
sociedades, grupos ou associações que possuem meios de produção
e que trabalhem coletivamente para garantir sua subsistência. Esta
proposta de produção/relação se diferencia do capitalismo por não
ter o lucro como fim, mas por buscar a geração de renda como meio
de responder às necessidades dos trabalhadores de reintegrar-se a
organização social do trabalho e terem melhor qualidade de vida,
favorecendo seu desenvolvimento pessoal e seu acesso a serviços
e produtos. Outra diferença envolve o incentivo à solidariedade é a
oposição a competitividade e aos saberes e fazeres hierarquizados do
capitalismo. A partir dessa bas,e a INTES (Incubadora Tecnológica de
Empreendimentos Solidários) da Universidade Estadual de Londrina
(UEL), surgiu em 2005 do desejo de aproximar a universidade da
população excluída do mercado de trabalho formal ou em condições
precarizadas de trabalho, a partir do objetivo de proporcionar apoio
técnico e educativo a cooperativas, empreendimentos e associações
de trabalhadores de acordo com suas demandas e potencialidades. Em
2011, a Intes atendeu 5 grupos entre incubados e pré-incubados com
sua equipe multiprofissional de professores, técnicos e estagiários das
áreas como Psicologia, Serviço Social, Agronomia, Design de Moda,
Economia, Comunicação e Direito. A Psicologia se insere nessa equipe
com as especificidades de sua formação. Com a compreensão da
realidade social dos trabalhadores, buscando resgatar com eles suas
experiências e significados do trabalho que possibilitem uma maior
reflexão, no cotidiano, sobre os processos de autogestão. Atuando no
individual, incentivando o desenvolvimento pessoal dos sujeitos; e no
coletivo, participando da formação e consolidação dos grupos que se
propõem a trabalhar com a economia solidária na compreensão dos
diversos processos que acontecem em um grupo, tanto nos grupos
atendidos pela INTES, quanto na própria equipe. Assim, a atuação
da Psicologia na economia solidária é um espaço amplo para o
desenvolvimento de saberes e atuações, no qual a criação e inovação
são permitidas e incentivadas. Mesmo porque o campo de atuação
não é o mesmo em todos os lugares, as pessoas mudam e as relações
também, em outras palavras, devemos sempre olhar para a cultura
e subjetividade que cada local, grupo ou empreendimento carrega
consigo e trabalhar, de acordo com as singularidades.

PALAVRAS-CHAVE: Psicodinâmica; Trabalho; Prazer-Sofrimento

PALAVRAS-CHAVE: economia solidária; cooperativismo; trabalho e
subjetividade
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RE120 - ANÁLISE DAS VIVÊNCIAS DOS GESTORES DE UMA IES
PRIVADA – UMA ABORDAGEM DA PSICODINÂMICA E CLÍNICA DO
TRABALHO
Silva, FC1; Macêdo, KB2;

RE122 - ANÁLISE DAS VIVÊNCIAS SUBJETIVAS DOS DELEGADOS DA
POLÍCIA CIVIL DO INTERIOR DE GOIÁS
Araujo, Robson L.;
Unievangélica Anapolis;

Padrão;
2
PUC;
1

Este trabalho representa uma abordagem dos estudos da psicodinâmica
e clínica do trabalho que levantou as vivências dos gestores de uma
Instituição de Ensino Superior Privada em relação as suas mobilizações
subjetivas no ambiente de trabalho, e a existência de um espaço de
discussão coletiva. O objetivo desse projeto é descrever e analisar,
a partir da psicodinâmica do trabalho, as vivências dos gestores em
relação ao seu trabalho em uma Instituição de Ensino Superior Privada.
Para a consecução de tal objetivo serão apresentada alguns estudos
em clínica do trabalho em uma IES privada com gestores das áreas
de ciências sociais aplicadas que ocupam o mesmo nível hierárquico.
A pretensão do presente estudo é de se trabalhar com resultados
que irão demonstrar a percepção e a interação dos trabalhadores
com a organização, a presença das vivências de prazer-sofrimento e
a dinamicidade dessas vivências nos discursos dos trabalhadores. O
interesse em escrever sobre o trabalho dos gestores, especificamente,
a sua atuação no que tange aos estudos da psicodinâmica do trabalho
e suas interfaces no mundo dos trabalhadores gira em torno de
algumas questões: o trabalhador precisa ter um perfil profissional
caracterizadamente mais humanístico, de modo que fique mais
ajustado à noção do advento de uma nova concepção de empresa
que, apesar de continuar visando o lucro, o faz sem perder de vista o
meio ambiente, a sociedade e, principalmente, as pessoas. Percebese a necessidade de se fazer alguns estudos ligados à subjetividade do
trabalhador, em decorrência de algumas preocupações no seu próprio
cotidiano de trabalho e ao por quê alguns profissionais que ocupam
cargos que estão ligados às áreas do ensino-aprendizagem adoecem.
O delineamento deste estudo privilegiou os preceitos da teoria
“dejuriana” como perspectiva norteadora de prazer e sofrimento. O
problema apresentado tem como pressuposto identificar: Quais as
vivências dos gestores de uma IES privada em relação ao seu trabalho
na área de ensino superior. A metodologia utilizada será através
das práticas desenvolvidas de acordo com as etapas da clínica do
trabalho, proposta por Dejours (2004), contendo seis reuniões de
discussão coletivas, com seis participantes, que serão embasadas por
três eixos, contendo questões norteadoras para a realização da clínica
do trabalho. Como resultados, emergiram categorias relacionadas
às mobilizações subjetivas do trabalhador acerca das estratégias de
enfrentamento em relação ao seu trabalho.

Este artigo apresenta resultados de uma pesquisa realizada com
delegados da policia civil, nas quinze delegacias da Policia Civil de
Entorno de Anápolis-GO. A pesquisa teve como objetivo geral analisar
o trabalho dos Delegados a partir da psicodinâmica do trabalho,
tendo como objetivos específicos: 1- analisar como seria vivenciada
a organização do trabalho; 2 - analisar como seriam vivenciadas as
condições de trabalho;3 - analisar como são vivenciadas as relações de
trabalho na delegacia; 4 - descrever as vivências de prazer-sofrimento
no trabalho, e 5 - investigar quais as estratégias de enfrentamento
do sofrimento no trabalho utilizadas pelos delegados da policiai
civil. A pesquisa fundamentou-se na abordagem psicodinâmica do
trabalho de Dejours, com embasamento qualitativo, de estudo de
caso, descritivo e exploratório. Para isso foram realizadas entrevistas
semi-estruturadas com vinte e um trabalhadores escolhidos
estratégicamento. Sendo que os dados foram analisados pela
técnica de análise gráfica do discurso. Os resultados indicaram que
o tempo é uma categoria de análise importante para esse grupo por
trazer insatisfação e uma acmodação na carreira; e apresentou uma
organização de trabalho com políticas indefinidas de conduta para
os trabalhadores. Observou-se a presença de fatores que geram
vivências de prazer, como status e poder relacionado ao trabalho,
prazer nas relações sócio-profissionais, ambiente de trabalho e chefia,
e boa remuneração salarial em relação à média do mercado local. Em
relação aos fatores ligados ao sofrimento, houve queixas ligadas à
sobrecarga de trabalho e ao desgaste físico. Diante de tal sofrimento,
foram utilizadas estratégias de enfrentamento, como a negação da
realidade do trabalho e racionalização.
PALAVRAS-CHAVE: estabilidade; delegado, policia civil; sofrimento,
psicodinâmica do trabalho; psicodinâmica do trabalho; sofrimento
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RE123 - ANÁLISE DO TRABALHO E PESQUISA-AÇÃO: CONHECENDO
O GRUPO E SUAS DEMANDAS – PARCEIRA PROJETO DE EXTENSÃO
PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO - IP/SPA E PARNA
TIJUCA

RE124 - APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÕES
SOLIDÁRIAS E COLETIVAS

Pinheiro, LC; Santiago, GO; Nascimento, V; AYRES, H H F;

UFPR;

UERJ;

Resumo: O relato da pesquisa em desenvolvimento: Aprendizagem e
Desenvolvimento de Conceitos Científicos por Associadas Analfabetas,
parte do Projeto de Extensão “Gestão de Pessoas e Organizações
Associativas” com o objetivo de levar um grupo de seis mulheres
associadas à Panificadora Comunitária Q’ Delícia a desenvolver
capacidades técnicas, gerenciais e humanas necessárias para a
gestão da organização. A Panificadora localizada na Vila Osternack,
Curitiba - Paraná, ocupada por pessoas econômica e socialmente
excluídas com alto risco social. As integrantes, com idade entre 43 e
65 anos, trabalhavam exclusivamente em suas casas, baixo nível de
escolarização e desprovidas de qualificação técnica profissional até
2010. Desde então se ocupam das atividades de produção, gestão
e comercialização dos produtos. O referencial teórico principal é
o histórico-cultural de Vygotsky. A equipe extensionista tem como
pressupostos que adultos desprovidos de escolarização ou com baixo
nível de escolaridade apresentam uma forma distinta de organização
conceitual dos adultos escolarizados. Isso significa que associadas
com tais características apresentam a forma de pensamento
contextualizado, um pensar que requer teorias conceituais mais
simples, relativo às experiências individuais e às situações de
contexto de referência imediata de cada uma (Vygotsky,1991; Luria
2008; Leontiev, 2004 e Oliveira 1992, 1995). A existência de um
conceito pressupõe uma variedade de conceitos a ele relacionados e
hierarquicamente dispostos (VYGOTSKY,1989). Dessa forma indagouse: como levar as associadas à aprendizagem e desenvolvimento
de conceitos de autogestão, o que pontuou o objetivo da pesquisa.
Esta pesquisa é um estudo de caso (YIN, 2005, SAMPIERI, 2006), a
metodológica se fundamenta na pesquisa – ação (Thiollent,1997),
que contempla características diagnósticas e de formação e atua
em organizações democráticas. A mediação (AGUIAR; OZELLA, 2006,
VYGOTSKY,1991) para a internalização dos conceitos de autogestão
(Vygotsky,1989;1991) desenvolvida em situação de educação não
formal (Gohn, 2006) por meio de atividades artísticas. Quanto aos
resultados parciais: organização de reuniões semanais: elaboração
da pauta, convocação, realização e participação nas reuniões,
fundamento das ações por meio de decisões coletivas; elaboração
dos cadernos de registro(compras, vendas, encomendas, produção
e frequência), servem como instrumentos de controle financeiro
e exercício da transparência. Na discussão desses resultados: a
formação continuada não formal é fundamental para a internalização
dos conceitos; a internalização é processual; as atividades artísticas
foram importantes para a internalização dos conceitos Disso se
conclui por meio da observação participante da prática cotidiana,
que as associadas, a princípio, internalizaram os conceitos
hierarquicamente relacionados ao conceito de autogestão: decisão
coletiva, transparência, democracia e disciplina.

O Projeto de Extensão do Instituto de Psicologia da UERJ (apoio
FAPERJ) em parceria com o Parque Nacional da Tijuca (PNT), através
do grupo de estudo – processos grupais, desenvolveu um amplo
trabalho junto ao movimento social Anfitriões do Cosme Velho, que
tem como atividade laboral a condução de turistas. A demanda inicial
do Parque foi a preparação de jovens do entorno do Parque para o
exercício dessa função. Assim, no período de julho a setembro de
2011, o objetivo foi conhecer o trabalho, as pessoas e as condições
socio-históricas, em um processo sistemático e contínuo de coleta de
informações. Portanto, a atividade inicial realizada foi a de Análise
do Trabalho (AT), tendo como fundamentação teórico-metodológica
a Psicologia do Trabalho e Organizacional e a Pesquisa-ação, que
tem como pressupostos a cooperação, participação e diálogo
entre seus integrantes para construção coletiva, tanto na definição
do problema, quanto na busca de soluções, em um processo
permanente de feedback. Nesse sentido, a Análise do Trabalho
constituiu-se das seguintes etapas: 1ª) Conhecimento do PNT e dos
Anfitriões, sendo realizadas 2 (duas) reuniões com a Equipe técnica
do Núcleo Ambiental(PNT) e leituras sobre o PNT; 2ª) Realização de
uma oficina/pesquisa com os atuais Anfitriões, tendo sido aplicado
questionário para o mapeamento da atividade laboral de condutor
de turistas; 3ª) Visitas ao local de trabalho, a fim de observar e
acompanhar as atividades do dia-a-dia, descrevendo as condições
de trabalho e confirmando os dados relatados nos questionários;
4ª) Balizamento e Devolução dos dados – realização de uma oficina
para apresentação dos dados coletados, analisados e tabulados com
o objetivo de confirmar os resultados e elaborar o relatório final de
AT 5ª.) Elaboração do Relatório Final de AT dos Anfitriões do Cosme
Velho, resultado consolidado do trabalho dos Anfitriões, que tem
como finalidade subsidiar o planejamento das diversas atividades
e ações propostas com o grupo. Mediante o exposto, a AT ao ser
conduzida a partir dos pressupostos da Pesquisa-ação tanto atingiu
seu objetivo de mapear o trabalho dos Anfitriões, como conseguiu
revelar a demanda “real” do grupo e subsidiar as ações realizadas
com os futuros Anfitriões, em um processo de integração de todas as
equipes envolvidas ( Projeto de extensão / PNT/ Anfitriões).
PALAVRAS-CHAVE: análise do trabalho; pesquisa-ação; processo de
integração

Bergonsi, Sandra, S. Soares; Stoltz, Tania;

PALAVRAS-CHAVE: Internalização. ; Educação de jovens e adultos;
Economia Solidária
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RE125 - DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS HUMANOS
Julia C. Trotte1; Lucui Tonini 2;
CENTRAL;
FAETEC;

RE126 - EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS DE
CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E SUAS CONTRIBUIÇÕES
PARA O MEIO AMBIENTE E À SAÚDE PÚBLICA
Silva, L. L.; Beserra, I. K. N.; Aguirar, L. F.;

1
2

INTRODUÇÃO: Através da criação de um modelo didático-pedagógico
embasado em preceitos adotados por autores como Pierre Weil, Fela
Moscovici, Jacob Levy Moreno, enfocamos a interatividade com o
ambiente laboral, por meio de dinâmicas e vivências, proporcionando
aos indivíduos reflexões a respeito do Desenvolvimento de Talentos
envolvendo processos componentes da integração, relações humanas
no trabalho e orientação profissional, voltados para a formação
do profissional de excelência. OBJETIVOS : Desenvolver além das
aprendizagens formais, os saberes que alicerçam o desempenho
profissional com excelência; Fazer brotar, como cita Harvey, as peças
centrais que podem ampliar posturas para além de meros apêndices
de um sistema produtivo; Favorecer a vivência de situações que
propiciem contatar valores, sentimentos emoções, reforçando
aptidões, habilidades, competências que subsidiem a concretização
de metas pessoais e/ou profissionais. MÉTODO : As abordagens
operacionalizadas delineiam os “laboratórios situacionais” do
mundo do trabalho trazidos para a sala de aula e coordenados
preferencialmente em dupla, por profissionais da Psicologia, enfocando
aspectos técnicos / comportamentais, procurando enfatizar os
preceitos pertencentes à dinâmica laborativa. RESULTADOS :Ao longo
desses anos, baseamo-nos em alguns alicerces de Andréa Ramal, na
tentativa de criar link’s entre os jovens profissionais e o Mundo do
Trabalho, onde a autonomia, a capacidade e o talento fossem a tônica
de suas atuações laborais. E satisfatoriamente, podemos perceber os
resultados dos jovens egressos em suas colocações no tão exigente
Mercado de Trabalho do Século XXI. Além disso, conforme a atuação
nos contextos organizacionais, surge a oportunidade no que tange ao
favorecimento da atuação dos colaboradores quanto a motivação,
aspectos de lideranças, comunicação, criação de projetos, enfatizando
a execução de tarefas em interdisciplinaridade, considerando os
processos individuais e grupais, constituindo um todo integrado.
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO : Enfocando o desenvolvimento de talentos,
procuramos elucidar a concepção de profissionais de sucesso, voltados
para a dinâmica do mercado de trabalho incluindo a aquisição de
competências, interatividade comportamental nos contextos das
oportunidades e dinâmicas das organizações. Esperamos contribuir
com a concepção de indivíduos que invistam em suas aptidões e,
também, possam ajudar a outras pessoas na busca e conquista de
suas metas pessoais e profissionais, norteadas pela ética, cidadania,
qualidade de vida, tornando as interfaces com a profissionalização,
uma seara promissora à constituição de pessoas dignas, conscientes
de seus objetivos, visando à realização de seus sonhos.

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE;
Para o atendimento das demandas de consumo de uma sociedade,
o homem interfere profundamente no meio ambiente, pois tudo
que ele necessita para o atendimento de suas necessidades, seja de
sobrevivência ou de consumo, vem da natureza e da transformação
das matérias primas em bens a partir do trabalho, este é o contexto
onde se desenrola as realizações humanas. Neste artigo, nos
propomos discutir, a partir dos resultados aferidos nas visitas
realizadas em empreendimentos econômicos solidários de catadores
de materiais recicláveis participantes do Projeto: Gestão Solidária
e Capacitação para Empreendimentos Econômicos Solidários de
Catadores de Materiais Recicláveis em Pernambuco, as contribuições
das atividades e do trabalho que vêm desenvolvendo, o qual tem
oferecido sua contribuição para o desenvolvimento territorial local,
para o sustento de suas famílias, a aquisição de ganhos financeiros
e para a preservação do meio ambiente em áreas urbanas. Como
metodologia utilizada, utilizamos a observação participativa, a
aplicação de questionários semiestruturados, entrevistas e a
realização de capacitações em temáticas como: economia solidária,
sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e reciclando vidas, com
os trabalhadores inseridos nessas iniciativas. Os dados encontrados
apontam para resultados significativos do trabalho desenvolvido
pelos catadores para a aquisição de ganhos financeiros, valorização
do trabalhador e efeitos com relação aos ganhos ambientais gerados
pela atividade realizada. Intrínseca a esta realidade, também nos
deparamos com inúmeros relatos dos catadores acerca da valorização
do seu trabalho, de sua satisfação enquanto sujeitos políticos,
propiciando mudanças de comportamento de outros sujeitos,
mudanças na realidade dos inúmeros centros urbanos que carecem de
medidas concretas nas áreas sanitária e ambiental, ainda, verificamos
a cruel manutenção do preconceito por parte da sociedade, com
relação ao trabalho realizado pelos catadores, onde ainda vinculam
aqueles que trabalham com lixo como lixo. É importante salientar, que
ao tempo em que aliam trabalho e preservação do meio ambiente,
tornam-se uma das estratégias para o enfrentamento de importantes
desafios do presente século: desemprego e degradação ambiental.
PALAVRAS-CHAVE: catadores de materiais recicláveis; meio ambiente;
saúde

PALAVRAS-CHAVE: desenvolvimento ; talento; humano
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RE127 - FORMAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO
Freitas, Andréa Carneiro F.; Barcelos, J. Daniel M.;
Mattos, Klaudia A. R.; Alves, Sheila S. C. M.;
Faculdades Integradas Maria Thereza;
Introdução: A equipe de estágio em psicologia organizacional das
Faculdades Integradas Maria Thereza, em parceria com o Centro
Juvenil Oratório Mamãe Margarida (CEJOMM), vem realizando o
projeto de inclusão de jovens no mercado de trabalho. Objetivo: Este
trabalho tem por objetivo conscientizar jovens, com a faixa etária entre
13 à 15 anos, sobre aspectos relacionados à Liderança, Linguagem e
Comunicação, Marketing, Atendimento ao Cliente e Identificação de
Competências, auxiliando, assim, na formação de competências para
futuros trabalhos de equipe e profissional. Os jovens são oriundos
de diversas comunidades de Niterói, em destaque a comunidade do
moro do Bumba, e pertencem à classe econômica menos favorecida,
encontrando-se em situação de risco social e econômico. Método: Para
alcançar estes objetivos, utilizamos metodologias tais como vivencias
e dinâmicas direcionadas para o aspecto comportamental que
viabilizem momentos de reflexão sobre a importância da construção
de um projeto de vida profissional, bem como situações práticas de
acordo com os interesses do grupo. Resultados: Os trabalhos foram
iniciados em março de 2011, abrangendo 10 (dez) turmas, em média
com 20 jovens cada e encontram-se em andamento. Através de cursos/
treinamentos, fornecemos informações que possam proporcionar
aos aspirantes ao mercado de trabalho, aspectos importantes
tais como autoconhecimentos, postura positiva na apresentação
pessoal, segurança ao se expressar e benefícios para desempenhar
bem seu papel na função que for exercer dentro de uma empresa.
Este projeto também possibilita aos alunos/estagiários um contato
prático com as demandas do mercado de trabalho e situações reais
de treinamento no formato que comumente são realizados na área
de treinamento empresarial, favorecendo o desenvolvimento de
competências necessárias na formação de psicólogos especialista em
gestão de pessoas. O projeto tem alcançado os objetivos traçados
pela equipe, jovens se direcionando para o mercado de trabalho após
os treinamentos e mostrando ótimos resultados, segundo avaliação
da direção da instituição. Discussões: O treinamento proporcionou
transformações no comportamento dos jovens, bem como também
na sua visão de oportunidades de se colocar no mercado de trabalho,
o que o mercado está oferecendo e buscando perfis psicológicos dos
candidatos. Conclusão: O trabalho encontra-se em andamento, no
entanto podemos verificar que estamos obtendo resultados positivos
no contexto de preparação e busca na colocação desses jovens em
vagas no comercio local.
PALAVRAS-CHAVE: psicologia organizacional; motivação; mercado de
trabalho
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RE128 - O PAPEL PROFISSIONAL E SOCIAL DE “ANFITRIÃO DO COSME
VELHO” – UMA EXPERIÊNCIA DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO DAS
RELAÇÕES SOCIAIS E DO TRABALHO NO PARNA DA TIJUCA
Ayres, H H F; Medeiros, SC;
Universidade do Estado do Rio de Janeiro;
A atividade integra o Projeto de Extensão: Psicologia do Trabalho e
Organizacional - ênfase nos processos organizacionais, do Instituto
de Psicologia da UERJ, apoio FAPERJ, inserindo-se no campo da
Psicologia Social e da Psicologia do Trabalho e Organizacional, visando
à ampliação do campo de pesquisa-intervenção nas relações sociais
e de trabalho. Esta iniciativa teve a parceria do PARNA Tijuca (Parque
Nacional da Tijuca), através do Núcleo de Educação Ambiental,
compondo um dos módulos iniciais do Programa de Capacitação,
aprovado pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade do MMA). A demanda do Parque foi a preparação
de jovens do seu entorno para o exercício da função “Anfitriões do
Cosme Velho”, que tem como atividade laboral a condução de turistas
ao Corcovado. Nesse sentido, a Equipe Técnica apresentou a proposta
de um Grupo de Desenvolvimento Pessoal/Profissional com o objetivo
de possibilitar um espaço de encontro e aprendizagem, com ênfase
no desenvolvimento pessoal/interpessoal para o exercício do papel
profissional/social. Os recursos teórico-metodológicos tiveram como
base: - a Psicologia Social, seus fundamentos teóricos sobre processos
grupais e organizacionais; - a Psicologia do Trabalho e Organizacional,
considerando o conceito de trabalho como atividade estruturante do
sujeito e da sociedade e o conceito de competência como um saber,
que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos e
habilidades e - a Pesquisa-ação, que em uma abordagem psicossocial,
prioriza o processo participativo. As etapas foram constituídas a fim
de conhecer o trabalho, as pessoas e as condições socio-históricas, em
um processo sistemático e contínuo de coleta de informações com os
participantes, traduzindo às demandas do grupo. As seguintes etapas
foram desenvolvidas: 1ª. Conhecimento do PNT e dos Anfitriões do
Cosme Velho; 2ª. - Mapeamento do trabalho - Análise do Trabalho;
3ª. Realização do Grupo Desenvolvimento Pessoal/Profissional e 4ª.
Avaliação e Acompanhamento, análise e devolução dos trabalhos e
dos Planos de Ação do grupo, tendo envolvido 20 jovens, no período
de julho a dezembro de 2011. O resultado foi a construção de um
espaço de autoconhecimento, de reflexão sobre o trabalho e as
potencialidades de cada um e do grupo, consolidado nos planos de
ação de desenvolvimento individual e grupal no papel profissional/
social elaborados pelo grupo. Assim, a atividade de extensão atendeu
as dimensões formativa e social, que indissociáveis, ligam a academia
à sociedade, contribuindo também para o processo de formação
dos 07 estudantes que integraram a Equipe Técnica do Projeto de
extensão.
PALAVRAS-CHAVE: relações sociais e de trabalho; Grupo de
Desenvolvimento Pessoal/Profissional; dimensões formativa e social
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RE129 - OS DESAFIOS DA AUTOGESTÃO EM COOPERATIVAS
POPULARES: O CASO DA COOREPA

Trabalho, família e sociedade

Oliveira, M.C.; Araújo, G.C.;

RE130 - ALARGANDO AS FRONTEIRAS DO PROJETO DE VIDA :
RELATO DE EXPERIÊNCIA COM FUNCIONÁRIAS DE SERVIÇO GERAL
EM ESCOLA PÚBLICA DE BELO HORIZONTE

UFMS;
Atualmente a economia solidária surge como uma possibilidade
de organização formal dos catadores de materiais recicláveis,
que organizados em cooperativas podem conseguir melhores
condições de trabalho e renda e resgate da cidadania. Um dos
princípios da empresa solidária é a autogestão, onde as decisões e
resultados devem ser pensados e assumidos coletivamente. Apesar
do discurso vigente sobre os benefícios da organização formal dos
catadores, as cooperativas deste segmento, por diferentes motivos
enfrentam dificuldades para seguir os princípios do cooperativismo
e da autogestão, seja pela baixa formação democrática dos sócios,
pelo autoritarismo de alguns, ou pela postura assistencialista de
diferentes instituições que acabam impedindo o desenvolvimento
e fortalecimento da autogestão pelos cooperados. O objetivo deste
trabalho será compartilhar os resultados de uma ação de extensão
desenvolvida pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
apresentando os desafios encontrados pela Cooperativa Recicla
Paranaíba (COOREPA) na autogestão do empreendimento. Após um
ano e meio de atividades, utilizando-se dos referenciais da pesquisaação e do construcionismo social pode-se observar dificuldades
para construir coletivamente regras de trabalho que priorizem a
organização do trabalho coletivo (cada um quer fazer do seu jeito), a
liderança é centralizada e autoritária, as decisões, em grande parte, são
tomadas por poucos (centralizadas na diretoria), baixo engajamento
dos sócios nas ações de interesse coletivo, conflitos de natureza
afetiva, dificuldades de comunicação, as relações interpessoais não
estimulam o diálogo e não há a percepção de responsabilidade
compartilhada. A partir dos resultados observa-se que os cooperados
encontram muitas dificuldades em efetivar a autogestão, sendo
estes resultados similares aos de outras cooperativas populares do
segmento da reciclagem no Brasil. Em um cenário de expansão das
cooperativas populares de reciclagem no país faz-se necessário a
criação de tecnologias sociais na área da Psicologia Organizacional
e do Trabalho que viabilize o empoderamento de todos os sócios
na gestão de uma cooperativa, fortalecendo valores associados à
cooperação, ao compartilhamento de responsabilidades e ao dialógo.
Outra ênfase deverá ser na criação de estratégias para a gestão de
conflitos. Por fim, é importante ressaltar que para se efetivar a
autogestão é necessária a participação de todos os sócios, no sentido
de cumprir as tarefas a seu cargo e também se informar e colaborar
com os problemas gerais da cooperativa. Um dos grandes desafios da
autogestão a serem trabalhados é o desinteresse dos próprios sócios
que se recusam ao esforço adicional que a prática democrática e o
diálogo exigem.
PALAVRAS-CHAVE: economia solidária; cooperativismo; autogestão

Silva, N.C.1; Silva, W.A.2;
PUC Minas;
Faculdade Anhanguera;

1
2

Objetiva-se através desse trabalho, tecer apontamentos e
considerações acerca de uma experiência de intervenção psicossocial
com funcionárias de serviços gerais em escola da rede pública de
Belo Horizonte, situada em área de risco e vulnerabilidade social.
Pretendíamos com esta prática, promover espaços de reflexão e
construção que possibilitasse a estas mulheres a possibilidade de
rever a sua profissão e sua vida. Também objetivávamos promover
espaço para que elas pudessem pensar de forma critica sobre essa
escolha (ou não escolha da profissão) que fizeram e todos os aspectos
que circundam tal condição ao ponto de elaborarem seu projeto
de vida. Foram desenvolvidas oficinas de intervenção psicossocial
com trabalhadoras de serviços gerais da escola que se reuniam
para discutir acerca de sua profissão. Estas oficinas foram traçadas
a partir da teoria proposta por Lúcia Afonso (2002). A Oficina,
segundo essa autora, “é um trabalho estruturado com grupos,
independentemente do número de encontros, sendo focalizado em
torno de uma questão central que o grupo se propõe a elaborar,
em um contexto social”. (AFONSO, 2002). Utilizamos o método de
intervenção psicossocial por acreditarmos que as pessoas envolvidas
nesse processo são as principais autoras e protagonistas de seus
saberes e vivências e também da criação de instrumentos capazes
de auxiliarem o desenvolvimento de suas realidades. (PEREIRA,
2001). A metodologia desse trabalho se deu de forma participativa,
seu intuito era envolver as profissionais em um processo grupal que
permitisse a criação de espaços de reflexões acerca da sua realidade,
provocar mudanças e desenvolvimento humano. Realizamos 5
encontros semanais com as trabalhadoras para o desenvolvimento
das oficinas. No desenvolvimento das oficinas percebemos nas falas
das funcionárias, que esta profissão não foi fruto de uma escolha
profissional, ao contrário apresentou-se como última alternativa,
seja pela falta de escolaridade, falta de experiências profissionais
e oportunidades, além de alcançarem segundo elas, uma idade
avançada para conseguirem outras oportunidades. Outra constatação
é o fato de que sentem que este trabalho as insere na categoria de
seres socialmente invisíveis, desprezados pela sociedade, fator este
que traz vários sofrimentos. As oficinas contribuíram para que estas
profissionais pudessem repensar sobre suas trajetórias profissionais e
sobre a escolha das mesmas, trabalhando aspectos como valorização
profissional e auto estima. Significou para nós profissionais e alunos,
a possibilidade de intervirmos de forma a promover conscientização
dos sujeitos envolvidos, trabalhando o projeto de vida, algo de suma
importância para a vida de qualquer pessoa
PALAVRAS-CHAVE: Projeto de vida; escolha profissional; funcionárias
serviço geral
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RE131 - AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA EM
TRABALHADORES DE UMA INDÚSTRIA METALÚRGICA DO INTERIOR
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Calister, A. A. G.1; Souza, A. V.; Nunes, C. O. A. T.2;
UNIFEV;
2
UFSCar;
1

As relações, a forma e a organização do trabalho vêm sofrendo grandes
transformações em decorrência do avanço tecnológico, exigindo cada
vez mais conhecimento técnico, habilidades nas relações sociais
e comportamentos assertivos do trabalhador, podendo acarretar
grande desgaste físico, mental e emocional, com reflexos diretos
em sua saúde e qualidade de vida. Em atenção ao bem-estar do
trabalhador e às suas necessidades básicas, principalmente no
sentido de tornar o trabalho mais humanizado, surgem preocupações
voltadas à Qualidade de Vida no Trabalho – QVT e à satisfação do
trabalhador em seu ambiente laboral. O presente trabalho objetivou
levantar, identificar e intervir nos fatores relacionados à satisfação
e qualidade de vida no trabalho dos operários metalúrgicos de
uma empresa do interior do estado de São Paulo, fabricante de
implementos para o transporte rodoviário. Participou do estudo uma
amostra de 28 funcionários do setor escolhido como piloto (Corte,
Dobra e Estocagem de Matéria-prima), o que representa 10% do
universo de 280 trabalhadores da empresa. Para o levantamento do
nível de satisfação no trabalho foi aplicada a Escala de Satisfação no
Trabalho – EST e, para a investigação a respeito da QVT, foi utilizado
um Roteiro Básico de Entrevista. Após a coleta e a análise dos dados,
foi iniciada a intervenção no setor, envolvendo 2 eixos simultâneos
de ação. O primeiro eixo focou o treinamento e desenvolvimento de
habilidades sociais do líder do setor avaliado e, o segundo eixo de ação,
denominado “Dia da Limpeza” (housekeeping) destinou-se à melhoria
das condições de trabalho no setor pesquisado através da realização
da manutenção da estrutura física (pintura, iluminação e conserto do
piso), máquinas e equipamentos, e organização da matéria-prima.
Os resultados obtidos após o Treinamento em Habilidades Sociais –
THS demonstraram uma evolução no desempenho interpessoal do
líder, observada através da comparação dos resultados do Inventário
de Habilidades Sociais – IHS aplicado antes e após a intervenção.
Os resultados do housekeeping foram observados e registrados em
fotografias (pré e pós-intervenção) para que pudessem ser analisadas
de forma comparativa e, avaliada a eficácia da intervenção no setor
produtivo. As ações realizadas, voltadas à humanização do trabalho
possibilitaram a construção de novos conhecimentos, novas relações
de trabalho e novos olhares a respeito da dinâmica da instituição
trabalhada, o que permitiu a desconstrução de velhos paradigmas
cristalizados que insistiam em subjugar o homem à máquina sem
direito algum de acesso à saúde e qualidade de vida em seu ambiente
de trabalho.

RE132 - BLOG E PROGRAMA DE RÁDIO ‘‘VIDA NO TRABALHO‘‘
Oliveira, R.A.B; Gomes, V. De O.; Pinheiro, F.P.H.A; De Oliveira, E.N.P;
De Brito, N.P;
Universidade Federal do Ceará;
O projeto é realizado a partir de um blog (vidanotrabalhoufc.blogspot.
com) e através de um programa de Rádio (Vida no Trabalho), exibido
pela Universitária FM 107,9 vinculada a Universidade Federal
do Ceará. Objetiva-se trazer informações e debates que possam
repercutir positivamente para a qualidade de vida dos trabalhadores,
em especial dos servidores públicos. Por outra via, o projeto propõe-se
a levar informações aos profissionais que atuam na área de saúde do
trabalhador. A construção do blog aconteceu tendo em vista que esta é
uma ferramenta comunicativa que adquiriu considerável importância
na contemporaneidade por possibilitar interatividade e fluidez, além
de ser um instrumento de fácil acesso. Os programas exibidos na
Rádio integram de forma satisfatória o nosso projeto contribuindo,
em muito, para os objetivos traçados. Ele nos proporciona um espaço
maior para nossas discussões, visto que a Rádio possui grande público
na cidade de Fortaleza e por ser um instrumento com o qual o nosso
público alvo tem fácil acesso. Essa ação decorre de uma parceria entre
a Superintendência de Recursos Humanos e o Núcleo de Psicologia
do Trabalho, ambos vinculados a UFC, e justifica-se como uma ação
de promoção à saúde, tendo em vista o processo de implantação
do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS).
O SIASS foi criado com o objetivo de coordenar ações de promoção
à saúde, perícia oficial, dentre outras, direcionadas aos servidores
públicos federais e a UFC será responsável por uma unidade. Na
promoção à saúde estão incluídas todas as atividades que possam
ter impactos positivos na saúde dos trabalhadores. No blog foram
postados tirinhas, entrevistas e matérias produzidas pelos integrantes
do projeto. No programa de Rádio foi exibida uma série de 10
programas, nos quais foram debatidos assuntos como assédio moral,
precarização do trabalho, envelhecimento no trabalho, dentre outros.
Buscamos sempre relacionar os temas com os fenômenos sociais
contemporâneos e suas diversas interfaces. Em cada programa eram
entrevistados dois especialistas no assunto em debate. O público
interagia a partir de perguntas feitas por telefone, twitter e facebook.
Até dezembro de 2011 o blog teve mais de 1000 acessos. A parceria
com a rádio foi renovada. Serão realizadas duas séries de programas
(uma em cada semestre) com oito programas cada.
PALAVRAS-CHAVE: Blog e rádio; saúde; vida no trabalho

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de Vida no Trabalho; Satisfação no
Trabalho; Habilidades Sociais
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RE133 - LEVANTAMENTO DE ESTRESSORES ORGANIZACIONAIS ESTUDO DE CASO: PROPOSTAS INTEGRADAS DA PSICOLOGIA E DA
ERGONOMIA

RE134 - LEVANTANDO AS EXPERIÊNCIAS DE CAMPO A ANÁLISE:
ESTÁGIO EM PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO (POT)
EM UMA INSTITUIÇÃO FAMILIAR NA CIDADE DE PARNAÍBA-PI

Fonseca, C.S.; Gomes, C.N.; Souza, F.B.;

Carvalho-Costa, D. G.; Oliveira, I. S.; Silva, C. F. L. S.;

Instituto de Psicologia da Aeronáutica;

Universidade Federal do Piauí;

O trabalho contemporâneo vem sofrendo intensas transformações
nos modos operatórios, no seu gerenciamento e nas relações sociais
estabelecidas no ambiente laboral. Elevadas cargas cognitivas e
psicossociais acarretam esforço de adaptação dos profissionais
que procuram responder às solicitações do mercado globalizado
e competitivo. Nesse sentido, níveis de estresse podem tornar-se
mais visíveis, provocando agravos à saúde e sofrimento psíquico. O
estudo apresenta o levantamento de estressores organizacionais
desenvolvido em um instituto militar, responsável por pesquisas de
alta exigência na área de tecnologia aeroespacial. O estudo objetivou:
conhecer as particularidades do trabalho; levantar a incidência
de estressores organizacionais; identificar sinais que indicassem a
presença de níveis diferenciados de estresse individual; sensibilizar
o efetivo para as formas de gerenciamento do estresse cotidiano
e propor medidas para a gestão de estressores organizacionais,
incorporando ações de saúde e segurança do trabalho ao Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional da Organização. Para análise
da demanda, as técnicas utilizadas foram: entrevistas individuais
não estruturadas com as Chefias, visitas às instalações de trabalho
e observações assistemáticas. Durante o estudo foram aplicados três
instrumentos para levantamento de dados: um questionário tipo
escolha forçada para identificação de estressores organizacionais;
a Escala de Valores Relativos ao Trabalho (EVT) e o Inventário de
Estresse de Rowsnan. A amostra foi composta, aleatoriamente, por
110 servidores. Posteriormente, foi aplicada a Matriz GUT, para
a priorização dos problemas apontados nos instrumentos. Dois
grupos, compostos por 22 pessoas, foram reunidos para analisar os
desdobramentos dos aspectos críticos apontados e a sugerir ações
correspondentes para melhorias. Os fatores produtores de estresse
apontados foram: deficiente conservação de instalações básicas,
sobrecarga de trabalho resultante da redução de profissionais,
carência de materiais de expediente e de consumo, falta de incentivo à
prática de atividades físicas, suporte obsoleto da área de informática,
ferramentas insuficientes para a gestão da informação e infraestrutura
inadequada para atividade de alto risco. Além disso, o ambiente de
trabalho é percebido como ameaçador às necessidades de realização
pessoal e profissional, e de reconhecimento pela dedicação e esforços
empreendidos. Verificou-se o desgaste da motivação e a limitação
das expectativas pela carreira, além do sentimento de descrença em
possíveis melhorias. Finalmente, podemos afirmar que uma gestão
eficaz do estresse deve estar alinhada à política de recursos humanos
da Organização, ter como principal meta a melhoria da qualidade de
vida e ser encarada com responsabilidade e comprometimento em
todos os níveis das lideranças.

Introdução: Os conhecimentos e as pesquisas envolvendo a Psicologia
Organizacional e do Trabalho (POT) estão ganhando cada vez mais
espaço e valor científico e social. No entanto, no que se refere
a Organizações Familiares, a abertura ao campo torna restrita a
intervenções. O motivo, evidenciado durante a atuação da estagiária,
é o fato dessas instituições mesclarem pessoal e profissional em uma
mesma atividade de gestão de negócios (evidenciando discussões,
rixas entre funcionários, e funcionários e gestão, e mesmo ausência de
trabalho em equipe). Assim, Borges e Yamamoto (2004) evidenciam
um ponto comum (e ausente) nesse lócus de atuação de estágio: a
motivação. Sem esta, não há sinergia no âmbito de funcionamento
do lócus e as demandas voltam-se para o inter-relacionamento e o
respeito pessoal com os companheiros de trabalho e gestão. Objetivos:
Apresentar um levantamento da experiência de estágio em uma
instituição familiar, apontando comparações da atuação do POT diante
de uma instituição não-familiares em relação a instituições familiares.
Método: Para coletar dados que objetivassem as atividades executadas
pela estagiária como prática profissionalizante, utilizou-se o método
da observação sistemática das atividades (duas vezes por semana),
assim como conversas informais e formais com os funcionários da
instituição, gestores e proprietária e uma entrevista semi-estruturada
visando à qualidade de vida do trabalhador. Resultados e Discussão:
Com a vivência pode-se observar que as pesquisas em POT, em sua
maior parte, se referem a uma atuação de maneira ideal, mas que não
pôde ser evidenciada nas intervenções destinadas a instituição, pois
a mesma (referindo-se a gestão vigente à época) restringiu a atuação
da estagiária em alguns momentos, abreviando assim a prática deste
profissional e mesmo seu crescimento enquanto construção da
prática. A gestão familiar ainda pôde demonstrar à estagiária como
é eficaz enquanto familiar no tocante ao apoio no enfrentamento de
crises, mas ineficaz enquanto não-divisão do que é assunto pessoal e
profissional e dos sentimentos que envolvem os mesmo. Conclusão:
Em instituições familiares a analise frente à atuação do psicologo
organizacional/trabalho se faz necessária, pelo fato do ambiente em
questão apresentar características peculiares (como por exemplo,
a desavenças entre parentes) e exigir uma postura simbólica do
profissional em questão enquanto mediador, nem sempre aceito,
quanto à demanda de minimizar o que é desnecessário ao ambiente
laboral.
PALAVRAS-CHAVE: Experiência de estágio em POT; Instituições
Familiares; Qualidade de vida do trabalhador

PALAVRAS-CHAVE: Estressores Organizacionais; Instituto militar de
pesquisas; Saúde e segurança do trabalho
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RE135 - O TRABALHO COMO POSSÍVEL NA VIDA DE PESSOAS
COM TRANSTORNOS MENTAIS: VIVÊNCIAS DE USUÁRIOS EM UM
HOSPITAL-DIA
Bezerra, ENR; Ferreira, ARA;

RE136 - OFICINAS BREVES NA PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA
Santos, B. R. P.; França, C. L.; Pastori, T. A. N.; Martins, C. P. S.;
Pedralho, M. S.; Negreiros, J. L. X. M.; Neres, S.; Rosa, J.; Murta, S. G.;
Universidade de Brasília;

O usuário de saúde mental, pela legislação psiquiátrica encontra
atestado em seu diagnóstico, uma inaptidão para ocupar um lugar
no mercado formal de trabalho, no mundo capitalista. Na atualidade
o trabalho é uma condição humana e constitui-se como espaço de
encontros, produtor de subjetividades, de modos de ser, de se pensar
e de se reconhecer em um lugar de saber, produtor de verdades. É
um lugar de possível reconhecimento social, de objetivação da vida
não só no sentido de perceber-se como um ser que fala, que trabalha
e que vive, mas de afirmação de vida. Este estudo objetiva discutir
como o trabalho se configura na vida das pessoas que são usuárias
de um hospital-dia. Utilizou-se como instrumento metodológico
entrevistas individuais de caráter semi-estruturado. A coleta de
dados foi realizada no Hospital-dia Elger Nunes localizado em um
prédio anexo ao Hospital psiquiátrico Dr. João Machado na cidade
de Natal/RN e os dados foram analisados por meio do método
hemenêutico-dialético, onde a fala dos atores sociais é situada em
seu contexto para melhor ser entendida. Os resultados apontam
que os entrevistados expuseram não estar trabalhando atualmente,
alegando estarem doentes e necessitarem de tratamento. Todos
indicaram fazer uso de psicotrópicos, mas relatam ter acesso, através
do hospital, a outros recursos terapêuticos, tais como: louvores,
corais, atividades de ginástica, terapia ocupacional, entre outros.
Quanto ao sentido do trabalho na vida deles, sinalizam que o trabalho
ocupa um lugar de destaque, sendo algo fundamental: relativo ao
prazer, a independência e ao sustento de si próprio e da família,
capazes de realizar e sem o qual a vida não teria sentido. Ressaltaram
a importância de trabalhar para ocupar o tempo ocioso e não se
sentirem inválidos. Sobre as dificuldades para encontrar um trabalho,
apenas um entrevistado afirmou que a idade avançada e a falta de
cursos de capacitação o impedem de conseguir trabalhar, os demais
indicaram que a dificuldade está no fato de estarem doentes, com
isso estão esquecidos ou atrapalhados, ouvindo vozes, dificultando o
exercício do trabalho. O hospital promove para melhorar o cotidiano
dos usuários, apoio e escuta psicológica e a realização de atividades
que corroboram para o bem-estar e distração, como as atividades
no Operart, no louvor e na ginástica. Conclui-se que com relação às
perspectivas de trabalho no futuro, expuseram o desejo de trabalhar,
seja na atividade que desempenhavam antes do internamento, ou
mesmo desempenhando uma nova atividade, abrindo o próprio
negócio.
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho; Saúde Mental; Subjetividade

Introdução :A transição para aposentadoria é uma fase de prováveis
dificuldades e rupturas, nem sempre enfrentadas de forma bemsucedida pelos trabalhadores. Para que esse período seja bemsucedido é necessário que as pessoas planejem a busca de alternativas
saudáveis. Sendo assim, a Universidade de Brasília implantou o
Programa de Preparação para Aposentadoria, no segundo semestre
de 2010. Objetivos : Promover o bem-estar, a saúde e a qualidade
de vida dos servidores públicos da UnB e dos órgãos parceiros,
bem como mobilizar recursos de enfrentamento para lidar com as
vulnerabilidades nessa fase da vida. Método : O programa é composto
por dois tipos de intervenções: Multimodal e Breve. A primeira é
estruturada em 12 módulos informativos e vivenciais no formato
psicoeducativo, de três horas cada, semanalmente. Os módulos
informativos são palestras, ministrados por instrutores externos.
Os módulos vivenciais são atividades interativas para promoção de
auto-observação, sensibilização, tomada de decisão e enfrentamento,
conduzidos por psicólogo. A intervenção breve ocorre em sessão única,
em grupo, com aproximadamente 180 minutos de duração e tem
como base o modelo “FRAMES” (Feedback, Responsability, Advice,
Menu Option, Empathy, Self-eficacy). Os dados das intervenções
foram coletados em entrevistas pós-encontros e categorizados de
acordo com Análise Temática de Bardin. Resultados : O Viva Mais!
concluiu as 6 etapas inicias de implantação, resultando na participação
de 43 servidores em intervenções multimodais e 108 em intervenções
breves. As intervenções multimodais somam seis grupos atendidos.
Na modalidade breve, foram realizadas seis oficinas na UnB e quatro
em outras organizações. Visando a ampliação do programa houve a
formação de parcerias com outros órgãos e oito mediadores foram
treinados. A avaliação da primeira intervenção multimodal indicou
seis dimensões de maior investimento pelos participantes, a seguir:
tomada de consciência e planejamento em relação à aposentadoria;
cuidado financeiro; cultivo de relacionamentos; investimento na
atividade profissional e lazer; maior habilidade para lidar com
mudanças e cuidados com a saúde física. Discussão : Os passos dos
participantes foram dados em direção às áreas de investimentos,
discutidos nos encontros do programa e nas intervenções breves.
Os objetivos do programa vêm sendo alcançados justificando sua
continuidade e propõem uma agenda de pesquisa e ações. Conclusão
Destacam-se mudanças organizacionais que favoreçam o processo
de transição, bem como ações voltadas para os servidores recémchegados à instituição e acompanhamento dos participantes após a
aposentadoria. Acredita-se que esses ajustes poderão aumentar o
alcance do programa e seus benefícios para a instituição.
PALAVRAS-CHAVE: Aposentadoria; Programa; Prevenção
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RE137 - OS GRUPOS DE TRABALHO DE HUMANIZAÇÃO COMO
POSSIBILIDADE DE ESPAÇO PARA DISCUSSÃO DOS PROCESSOS DE
TRABALHO NAS ORGANIZAÇÕES DE SAUDE

RE138 - OS PROFESSORES E O ESPAÇO DE ESCUTA

Rabello, A M V;

Universidade de Brasília;

Fundação Dom Cabral;

A clínica do trabalho, como extensão da Psicodinâmica do Trabalho,
tem como uma de suas propostas criar um espaço para discussão
de temas referentes ao trabalho junto a um profissional que volte
seu olhar e escuta clínica para questionar e ressignificar a realidade
subjetiva do trabalhador e de seu trabalho. A educação é vista como
área problemática e é peça-chave para o desenvolvimento do país.
Investir na saúde dos trabalhadores da área é promover também
melhores oportunidades para a comunidade. No ano de 2010, o
Sindicato dos Professores do Distrito Federal – SINPRO/DF – abriu um
espaço de clínica do trabalho como ação preventiva e também a fim
de complementar os dados estatísticos obtidos a partir da definição
do perfil epidemiológico da categoria. No segundo semestre de 2011
o espaço foi ampliado, disponibilizando 60 vagas distribuídas em
quatro grupos. Os participantes faziam parte de uma fila de espera já
existente que foi contatada via telefone ou telegrama pelo sindicato.
Cada grupo foi constituído em média por 10 professores, sendo a
maioria do sexo feminino, de cargos variados e diferentes escolas.
Cada grupo era acompanhado pela psicóloga que prestava serviços
ao SINPRO/DF e por um estagiário do curso de Psicologia. Após
cada sessão eram elaborados um memorial – contendo síntese do
conteúdo da sessão e elaborações dos temas discutidos para servir de
ponto de partida no encontro seguinte – e um diário de campo a partir
dos registros escritos dos estagiários. Os dados foram analisados de
acordo com a Análise Clínica do Trabalho, apreciando os seguintes
eixos temáticos: Dispositivos para a Prática Clínica, Organização do
Trabalho, Mobilização Subjetiva, Sofrimento, Defesas e Patologias
e Mobilização do coletivo de trabalho. O propósito da prática da
Clínica do Trabalho atendeu as expectativas dos participantes, que se
engajaram na discussão de temas do cotidiano, relatando situações
do dia-a-dia dentro de seu trabalho. Concluiu-se que a aposta do
sindicato deve ser estender esse espaço para as escolas, onde os
professores em coletivo consigam atuar nos processos de trabalho
modificando o que for identificado como causador de sofrimento.
A promoção de tal atividade com trabalhadores de mesmo contexto
de trabalho em suas escolas de origem junto a seus colegas poderia
mobilizá-los coletivamente e permitir uma rearticulação do espaço
público de fala em seus trabalhos.

O presente trabalho tem o objetivo de relatar uma intervenção
realizada junto a uma equipe de trabalhadores de uma organização da
área de saúde, utilizando a metodologia da roda de conversa, visando
ampliar as discussões sobre os processos de trabalho realizados pela
equipe. Utilizou-se como referencial teórico os conceitos de trabalho
prescrito e trabalho real, desenvolvidos pela ergonomia francófona,
bem como o poder de agir e o trabalho como atividade, propostos
pela clínica da atividade. Propôs-se também um dialogo destes
conceitos com a Política Nacional de Humanização do Ministério
da Saúde.Uma vez que tal Política preconiza o protagonismo de
todos os atores envolvidos na produção de saúde, quais sejam, os
trabalhadores, gestores e usuários, entende-se que a ergologia e a
clinica da atividade podem prestar relevantes contribuições para a
sua efetivação. A metodologia utilizada na intervenção foi a roda de
conversa, que proporcionou a criação de um espaço democrático e
pouco hierarquizado de discussão sobre os processos de trabalho da
equipe em questão. Foram realizados encontros com os membros da
equipe. Ao final destes encontros a equipe demandou a realização
de outros. Ficou evidente, durante a intervenção, a necessidade dos
participantes de discutirem os aspectos geradores de sofrimento
no trabalho, bem como aqueles que provocam satisfação e prazer.
Os participantes manifestaram, inicialmente, fortes resistências as
ações de humanização propostas pela alta direção da organização.
Percebeu-se ainda que Humanização é um conceito banalizado e
esvaziado de sentido por grande parte dos trabalhadores da área da
saúde. Muitas vezes é confundido com assistencialismo, momentos
de comemorações festivas ou apenas ações dirigidas aos cidadãos
usuários destas organizações. Na medida em que os encontros iam
acontecendo, os trabalhadores foram se apropriando do espaço de
palavra e foram aparecendo sugestões para melhoria dos processos
de trabalho. Tais sugestões foram construídas coletivamente e, ao
final desta primeira etapa, já é visível a abertura das participantes para
o diálogo e enfrentamento das situações geradoras de sofrimento, de
forma criativa, reforçando o laço social da equipe e o sentimento de
reconhecimento e valorização pelo trabalho desenvolvido, variáveis
intimamente ligadas ao binômio prazer-sofrimento no trabalho. Foi
proposta então uma sistematização destes encontros, passando os
mesmos a acontecerem mensalmente.

Zanetti, B.R; Duarte, F. S; Müller, T.C; Mendes, A.M.;

PALAVRAS-CHAVE: clínica do trabalho; psicodinâmica do trabalho;
professores

PALAVRAS-CHAVE: grupos de trabalho de humanização- GTH; rodas
de conversa; ergonomia
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RE139 - PPP: FINANCIAMENTO PRIVADO COMO ALTERNATIVA
SOCIAL?
Vilela, T.; Vargas, N.P. C. ; Marques, K. A. ;

RE140 - PREPARAÇÃO PARA A APOSENTADORIA ENTRE SERVIDORES
DO HOSPITAL DR. JOSÉ PEDRO BEZERRA: UMA EXPERIÊNCIA DE
ESTÁGIO EM PSICOLOGIA
Trindade, AP;

Universidade Federal de Minas Gerais;

UFRN;

Este trabalho tem como proposta problematizar o projeto de parceria
público-privada desenvolvido pelo governo de Minas Gerais que visa
a criação de novas vagas no complexo penal sob administração de
empresas privadas. O setor privado passará a ter autonomia para
alterar o projeto arquitetônico e será responsável pela operação
dos serviços de manutenção do preso. Pautado em princípios de
uma gestão profissional, exaltando a transparência na execução de
políticas de segurança pública e empregando conceitos de qualidade
e eficiência quanto à custódia do indivíduo infrator, a PPP prevê
avaliações de indicadores de eficiência administrativos, a fim de
garantir retorno financeiro às empresas parceiras. Diante disso,
algumas questões emergem. Quais são os critérios utilizados para
a criação dos indicadores? A que se referem os termos qualidade e
eficiência?
A entrada de empresas privadas nos presídios já ocorre desde 2003
quando uma modificação na Lei de Execução Penal passou a permitir
esse tipo de convênio para a realização de oficinas de trabalho.
Pagando um salário que não costuma passar dos obrigatórios ¾ do
mínimo, livre de obrigações trabalhistas e previdenciárias, usufruindo
de vigilância constante da sua mão de obra, a parceria se apresenta
como um negócio extremamente lucrativo. Em presídios de Minas
Gerais já existem filas de espera de empresários interessados em
implantar seus negócios nesses locais.
Desde o século XVII, com as casas de correções, é possível verificar a
estreita relação entre trabalho e sistema penal. As práticas punitivas
historicamente têm se apresentando ora como meio de garantir a
existência de mão-de-obra ora como meio de tortura. Diante de uma
sociedade contemporânea que presencia o ápice do capitalismo, cada
vez mais se verifica um discurso em que o trabalho aparece como
ponto basal para a “ressocialização” dos condenados. No entanto,
como Baratta (2002) nos esclarece, os institutos de detenção atuais
trabalham na via contrária de um ideal educativo, contribuindo
significativamente para a estável inserção do condenado na população
criminosa.
Desse modo, vimos que muito mais do que a improvável combinação
de qualidade e eficiência que nos apresentam os ideólogos da
privatização de presídios, o que parece está ocorrendo de fato é a
conversão da prisão em um meio de controle lucrativo daqueles que
não participam do modo de produção capitalista. Porém, se fora das
grades estes são excluídos do modo de produção, dentro delas, o
mesmo sistema que os exclui os transformam em matéria-prima para
se alcançar o objetivo puro e simples desse projeto de privatização:
o lucro.

O Hospital Dr. José Pedro Bezerra (HJPB), uma unidade da Secretaria
de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte com 1063 servidores,
encontra-se hoje numa realidade de envelhecimento de sua força de
trabalho e muitos processos de aposentadoria vem sendo deflagrados.
O presente trabalho relata a experiência de implementação de um
projeto de preparação para a aposentadoria nesta unidade. Este
projeto surge como um trabalho que possibilita relação de ajuda
numa fase de transição e de mudança de hábitos. Seus objetivos
foram: a) discutir e fornecer informações sobre temáticas relacionadas
com aposentadoria através de palestras informativas; b) minimizar
ansiedades e dificuldades associadas a essa fase; e c) criar espaço
para que os participantes do processo pensassem projetos de vida
depois da aposentadoria. O projeto foi dividido em três momentos:
a) adaptação do projeto à realidade da organização através de
pesquisa preliminar; b) encontros mensais com temáticas específicas
relacionadas à aposentadoria, cada um com quatro horas de duração;
e c) avaliação do projeto. A pesquisa preliminar, realizada com a terça
parte dos servidores mais próximos à aposentadoria compulsória
(n=27) identificou que 70,4% dos participantes desconhecem os
procedimentos administrativos e 49,2% não conhecem a própria
situação quanto à aposentadoria. Foram realizados apenas três
encontros trabalhando as temáticas de maior interesse identificadas
na fase de adaptação e os temas trabalhados foram os aspectos
jurídicos, os aspectos de saúde e nutricionais, e a ocupação do tempo
na aposentadoria. Ao longo dos encontros, 129 pessoas foram expostas
às discussões sobre preparação para aposentadoria. As avaliações
que os participantes fizeram do projeto, permitiram compreender
que, uma vez que suas dúvidas foram tiradas, principalmente sobre
a questão jurídica, suas ansiedades minimizadas. A experiência do
projeto, desde sua adaptação, confirmou a demanda de preparação
para a aposentadoria para os servidores do HJPB que, em vias de
se aposentarem, não estão se preparando para esse momento. No
entanto, é necessário dar continuidade ao projeto.
PALAVRAS-CHAVE: Preparação para aposentadoria; Envelhecimento;
Serviço Público

PALAVRAS-CHAVE: Parceria público-privada; trabalho; sistema
prisional
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RE141 - PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA APOSENTADORIA "VIDA NOVA"
Daniela Meneguzzo; Lariza Teixeira; Roberth Araújo;
UNIC;
A aposentadoria é ligada ao ócio, a falta de função. O aposentado se
sente descartado, sem planos para o futuro. Sendo assim, muitos não
aceitam a aposentadoria, recusam-se, a pensar no assunto e quando
acontece vivem momentos de inquietação e crise. A pessoa é vista
conforme o papel que ocupa na organização, o local que ocupa na
hierarquia e o tipo de poder que exerce. Ao se aposentar, a pessoa
perde seu ponto de referência. As conseqüências, muitas vezes, são
depressões, doenças físicas e emocionais. As transições das etapas ou
estágios da vida podem ocasionar grandes crises. Assim, é de suma
importância um trabalho da Psicologia relacionada a este período da
vida, que vise a desconstrução de representações negativas, para dar
espaço a construções positivas, alcançando a aceitação deste processo.
Assim, surgiu a idéia de fazer um Programa de Orientação para
Aposentadoria, em um órgão público da cidade de Cuiabá. O trabalho
foi realizado através de oficinas, que constavam de temas subjetivos
e que promoviam reflexões sobre os sentimentos relacionados à
aposentadoria, a representação, ao preparo para esta etapa da
vida, e a troca de experiências e sentimentos entre os participantes.
Além dos temas subjetivos, discutiram-se temas objetivos com
informações sobre este processo, tais como, alimentação, benefícios
relacionados a aposentadoria, empreendedorismo. As oficinas foram
realizadas em um total de sete 7 encontros. Como resultado podese destacar as mudanças nas percepções sobre a aposentadoria nos
participantes. A troca das experiências de cada um, foram fatores
que colaboraram para essa mudança e foram constatadas a partir
de uma avaliação de aprendizagem, que continha perguntas sobre a
representação, sentimentos, preparação relacionadas ao processo de
aposentadoria, aplicadas na primeira e na última oficina. As respostas
foram comparadas, indicando que aqueles participantes que tinham
uma representação negativa, mudaram a concepção a partir dos
encontros realizados. Realizar um trabalho como esse dentro de uma
organização é fundamental, já que denota respeito e consideração
pelos colaboradores, reconhecendo a sua importância no decorrer
de todo o tempo dedicado ao trabalho. Esta é mais uma das áreas
em que a Psicologia pode contribuir ao promover a qualidade de vida
para os sujeitos da organização.
PALAVRAS-CHAVE: Psicologia ; Aposentadoria; Preparação

RE142 - PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA A APOSENTADORIA
Miranda, RMS;
Essencial Terapias Psicológicas Integradas e Consultoria;
INTRODUÇÃO: No mundo atual, o trabalho ocupa um lugar de status
na sociedade. O respeito e a admiração estão vinculados ao emprego
e ao cargo que a pessoa exerce. O trabalho passa a ser considerado
o principal organizador da vida humana. Horários, atividades,
compromissos são determinados conforme exigências do mesmo. E,
ao se aposentar, grande número de pessoas perde este seu ponto de
referência, passando a apresentar, muitas vezes, problemas físicos
e emocionais, somatizações do “vazio” provocado pela situação de
inatividade. A preocupação com o trabalho inicia-se nos estudos de
formação, logo na infância, até o momento de se aposentar. E, tão
importante quanto a formação para o trabalho, é a preparação para a
aposentadoria, que proporcionará ao indivíduo a oportunidade de se
autoconhecer e elaborar um novo projeto de vida, iniciando um novo
ciclo vital (FRANÇA, Lucia Helena – UNATI/UERJ-2002). OBJETIVO: Avaliar a importância das Organizações implantarem em sua rotina
um Programa de Preparação para a Aposentadoria, adequado às
suas necessidades e às de seus colaboradores. METODOLOGIA: Com
fundamentação na abordagem humanista, que considera a pessoa
integral ( aspectos físico, mental, emocional e espiritual), utilizase, preferencialmente, o trabalho em grupo, aplicando-se diversas
atividades dinâmicas, de reflexão e de informação. O programa
compõe-se de oito sessões. RESULTADOS: Após a implantação dos
Programas de Preparação para a Aposentadoria observam-se, em
termos qualitativos, os seguintes resultados: - Adoção de hábitos mais
saudáveis de vida, com maior preocupação na prevenção de doenças
e com a manutenção da forma física; - Adoção de novos referenciais,
reestruturando sua identidade pessoal (descoberta de novos motivos
para viver plenamente). DISCUSSÃO: Quando uma pessoa está
adequadamente preparada para determinada etapa da vida, ajusta-se
com maior facilidade às situações que lhes são impostas, desfrutando
melhor os prazeres, assim como aprendendo com os dissabores
inerentes a cada ciclo. Daí entender-se o Programa de Preparação
para a Aposentadoria como um instrumento para o despertar ;
como mais uma oportunidade de evolução. CONCLUSÃO: Através
da implantação de Programas de Preparação para a Aposentadoria,
as Organizações permitirão que seus colaboradores, em fase de
aposentadoria, assumam uma atitude proativa, em relação às suas
vidas e ao ambiente ao seu redor, buscando novas alternativas de
contribuição social. Preparadas para a aposentadoria, as pessoas
se tornam importantes agentes de mudanças que se refletirão, de
alguma forma, no ambiente social do qual elas participam.
PALAVRAS-CHAVE: Programa; Preparação; Aposentadoria
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RE143 - QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: A EXPERIÊNCIA DE UM
ESTÁGIO NO AMBIENTE DE VAREJO
Cid, L. C. V.;
Universidade Federal do Rio Grande do Norte;
Nas últimas décadas, o tema de Qualidade de Vida no Trabalho vem
ganhando espaço nas discussões sobre as práticas de Gestão de
Pessoas nas organizações. Isso se deve ao fato dessa temática estar
inserida nas mudanças pelas quais passam as relações de trabalho
na sociedade moderna. A globalização, as pressões no ambiente de
trabalho, a competitividade, as inovações tecnológicas, o processo de
constantes e rápidas mudanças, os novos padrões de consumo e estilo
de vida e as exigências de adaptação a esse viver, vêm provocando
mudanças também no paradigma de Gestão de Pessoas. O objetivo
deste trabalho é apresentar a experiência de estágio do último ano
de graduação em uma organização do setor supermercadista na
cidade de Natal/RN. Neste setor foi observado uma carga-horária
de trabalho elevada, grande rotatividade com base em empresas
de outros segmentos e pouca projeção profissional. Sabendo que
é no trabalho que o funcionário passa maior parte do seu tempo
e que nele precisa encontrar satisfação para uma melhor eficácia
organizacional e bem-estar biopsicossocial e organizacional, o projeto
deste estágio debruçou-se em um programa de qualidade de vida.
Com o objetivo de promover a saúde e o bem-estar das pessoas na
organização e proporcionar o acesso a benefícios sociais e construção
de espaços de lazer, foi elaborado um instrumento e aplicado com
todos os funcionários para avaliar a percepção de qualidade de
vida no trabalho, além de grupos focais para o levantamento de
informações, necessidades e avaliação das ações de qualidade de vida
já existentes na organização. Com esse diagnóstico foi observado que
os aspectos biológicos avaliados obtiveram índices inferiores a média
da avaliação, então foi realizada a reestruturação de uma parceria da
organização. Através de palestras informativas com os funcionários,
essa ação conseguiu mostrar para estes de outra maneira os
benefícios sociais já oferecidos pela instituição. O estágio buscou
através de ações, envolvendo diagnóstico e implantação de melhorias,
propiciar melhores condições de desenvolvimento humano durante a
realização do trabalho. A experiência possibilitou ainda um canal de
acesso para que os funcionários opinassem sobre o que gostariam de
ter como ações de QVT na organização. Nesse contexto, percebe-se
que a psicologia pode contribuiu para que a QVT seja reconhecida
como essencial para servir ao bem-estar dos trabalhadores e para que
os mesmos sejam considerados um diferencial para sustentar uma
vantagem competitiva no mercado.
PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de Vida no Trabalho; Bem-estar; Varejo
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RE144 - QUALIVIDA: GESTÃO DO ESTRESSE OCUPACIONAL
Lavnchicha, G. R.; Holanda, L. D.; Barros, L. C.;
Embrapa Amazônia Oriental;
Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) é um tema importante para
as organizações porque ocupa foco estratégico quando destaca o
ser humano como fator da sustentabilidade organizacional. Estudos
sinalizam que determinadas condições de trabalho estão relacionadas
como aparecimento de doenças ocupacionais. Portanto, estudar o
estresse ocupacional e propor formas de administrá-lo numa empresa
de geração de conhecimento, em última análise, apresenta uma
contribuição para sociedade, pois o capital humano desta organização
gera soluções para o agronegócio. O objetivo geral deste trabalho é
identificar ações de QVT que minimizem o estresse ocupacional.
Assim, identificou a ocorrência de estresse ocupacional; a correlação
entre estresse ocupacional com indicadores negativos e elaborou-se
o Plano de Ação para administrar o estresse. Para a coleta de dados,
realizou-se pesquisa de levantamento de dados (quantitativa); com a
utilização do EVENT que avalia quanto às situações do cotidiano do
trabalho influenciam na conduta da pessoa. Esta escala identifica os
índices de vulnerabilidade dentro de 3 fatores: Clima e Funcionamento
Organizacional; Pressão no Trabalho; Infra-estrutura e rotina.
Realizou-se análise de dados médicos e além do questionário sobre
o perfil/estilo de vida. A investigação contou com 30% da população
de 490 empregados, com margem de erro de 7%, tendo um nível
de confiança de 93%, portanto alto. Os resultados possibilitaram a
definição do perfil dos participantes: gênero feminino, menores de
40 anos de idade, pouco tempo de empresa ,"Chefes" de família, nível
de instrução elevado e não praticam atividades físicas. Consideram-se
ativos/agitados e se dizem estressados. Índice elevado quanto a dores
lombares/ coluna que pode ser considerado sintoma e pode estar
relacionado à tensão nervosa. Alegam que o trabalho afeta a saúde
negativamente, contudo, poucos afirmaram que se ausentam do
trabalho por motivo de doença. Sobre o EVENT, destaque para o Fator
"Pressão no trabalho" com resultado mais significativo. Ao analisar os
dados médicos e correlacioná-los com os dados do questionário sobre
perfil e estilo de vida, observou-se que a percepção do respondente
não é consoante com seu estado de saúde. Tais dados indicam que,
apesar da baixa incidência de ausências, a relação de adoecimento
dos empregados e o nível de estresse podem estar totalmente
correlacionados. O Plano de Ação construído norteou uma série de
ações para gerenciar o estresse. Considerando que o estresse pode
interferir na saúde e na qualidade de vida do ser humano, este estudo
poderá subsidiar profissionais que trabalham com saúde e segurança
no trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: QVT; Gestão do Estresse; Estresse Ocupacional
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RE145 - REFLEXÕES EM GRUPO PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO
DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA – UMA PROPOSTA DE
INTERVENÇÃO SINGULAR

RE146 - SÍNDROME DE BURNOUT: RELATO SOBRE UM ESTUDO COM
PROFESSORES E SERVIDORES DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA DO
PIAUÍ

Pereira, ALB; Bernhard, CA;

Cardoso, FMC; Santiago-da-Silva, CFL;

Centro Universitário UNIVATES;

UFPI;

Este trabalho descreve a vivência de estágio do curso de Psicologia
do Centro Universitário Univates/Lajeado-RS desenvolvido numa
empresa do ramo alimentício no ano de 2011. A partir de análise
institucional foi identificada demanda e, posteriormente, elaborada
proposta de intervenção com objetivo de construir um projeto
para o programa de Preparação para Aposentadoria, a partir da
problematização das características da nova etapa da vida, suas
formas de adoecimento, somatizações e novos meios de satisfação.
No período de agosto a outubro foram realizados dez grupos focais
com a participação de setenta e três profissionais da empresa. Nesses
momentos o trabalhador passa a ser o foco principal, viabilizando
a produção subjetiva, potencializando a identidade dos sujeitos, a
partir de diferentes modos de significação e respeitando a cultura
organizacional da empresa. Os assuntos aposentadoria, velhice e
trabalho quando relacionados são extremamente contemporâneos. A
velhice é significada de diferentes formas, de acordo com o contexto
onde o sujeito está inserido, podendo ser aceita como um momento
para aproveitar outras oportunidades (viajar, curtir os netos, dedicar
tempo aos fazeres de casa, investir em algo próprio) ou sentida
como inutilidade do corpo e do sujeito. Já o trabalho está implicado
diretamente na vida humana, e é por meio do trabalho que o homem
se identifica com os outros, pela troca e contato diário, é a partir
disto que o sujeito constrói sua identidade. Se de um lado o trabalho
nos possibilita alinhar tarefas e modos de viver, de outro restringe as
potencialidades e singularidades. Assim, como resultados das reflexões
nos grupos focais, percebemos que é de extrema importância que o
programa de Preparação para Aposentadoria oferecer oficinas sobre
orientação financeira, saúde e mudanças do corpo/organismo, lazer,
manutenção de vínculos, orientações sobre direito previdenciário e
novas possibilidades de inserção social. Salienta-se que o programa
de Preparação para Aposentadoria deve constituir-se como um
dispositivo para a construção singular bem como espaço de encontro
dos discursos dos trabalhadores da organização em questão e no
auxílio do planejamento futuro de cada profissional.

Trata-se de um relato de experiência de Iniciação Científica Voluntária
realizada em uma universidade pública do estado do Piauí, com
professores de 11 cursos de graduação e servidores do campus, que
teve como objetivo conhecer que fatores podem ser relevantes na
predisposição à Síndrome de Burnout nestes trabalhadores. Foram
coletadas entrevistas com 22 docentes, sendo um professor e o
coordenador de cada curso de graduação, 10 funcionários dos serviços
gerais e 10 técnicos administrativos da instituição. As entrevistas
foram gravadas em áudio, e os depoimentos transcritos na íntegra
e analisados através da Análise de Conteúdo proposta por Bardin
(2004). Dessa forma, foram identificadas categorias que abrangeram
tanto os docentes, quanto os demais funcionários. Os resultados
apontam que tais professores consideram importante o trabalho que
desempenham, colocam ainda que o salário se mantêm baixo e não
satisfatório diante do esforço que o trabalho exige, ressaltam ainda as
condições desagradáveis em sua execução, pois alguns dos professores
relataram ter que ministrar disciplinas que não são da sua área de
conhecimento, tendo que obter outros conhecimentos teóricos que
não se enquadram em sua especialização, o que acarreta um alto
nível de estresse, exaustão emocional e baixa realização pessoal,
aspectos que podem predispor à síndrome de burnout. Quanto aos
demais servidores: dos serviços gerais e os técnicos administrativos,
apesar de também considerarem o trabalho que desempenham
importante, pois este é a fonte de sua renda, afirmam que o salário
ainda é baixo e que almejam um outro trabalho com melhor salário e
menos carga horária, esta segundo eles, os deixa cansados e provoca
um alto nível de exaustão emocional, alguns dos fatores geradores
do burnout. A iniciação científica possibilitou acesso teórico sobre a
síndrome, além do contato com funcionários do local, suas condições
de trabalho e problemas enfrentados. Sendo assim, observou-se
tanto nos professores quanto nos outros funcionários da universidade
fatores facilitadores do surgimento da síndrome, o presente trabalho
será entregue para o setor de Recursos Humanos da instituição, a
fim de que se possa contribuir para a saúde mental, o bem- estar e a
qualidade de vida no trabalho dos funcionários.

PALAVRAS-CHAVE: Preparação para aposentadoria; Trabalho; Projeto
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Atuação e formação do psicólogo
PO1 - A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL: ANÁLISE DOS
ANÚNCIOS DE OFERTAS DE EMPREGO ON-LINE

PO2 - A FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL E
DO TRABALHO: IMPASSES E DESAFIOS PARA A ATUAÇÃO
INTERDISCIPLINAR E CRÍTICA
Salvo, CDGS; Magalhães, AF;

Almeida, F. Gabriela; Cocchiola-Silva, Rafaela A.;

FAP;

Universidade Nove de Julho;

O enfoque deste projeto é discutir a formação do psicólogo
organizacional, seus impasses e desafios a partir de um estudo
bibliográfico, documental e com visão crítica. Para tanto, pretendese refletir sobre a formação profissional do psicólogo organizacional
e do trabalho, no âmbito da graduação, especificando quais são
os desafios e impasses encontrados, tendo em vista as atuais
transformações de contexto, e descrever como isso interfere na
atuação do psicólogo inserido nas organizações. Supõe-se que há
desarticulação entre a teoria e prática na formação acadêmica dos
psicólogos organizacionais, especialmente no âmbito da graduação,
o que pode gerar alguma deficiência em termos de aprendizado.
Campos (2011) afirma que a formação em psicologia é voltada
para aprendizagem de técnicas clínicas, devido ao fato de as grades
curriculares serem voltadas para a promoção da saúde individual.
Para a realização dessa pesquisa propomos uma investigação de
natureza exploratória na qual serão realizados os seguintes métodos:
pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e entrevistas semiestruturadas. Segue-se a análise de conteúdo de tais entrevistas, num
suporte histórico e crítico, ou seja, trata-se de se assumir uma postura
analítica no sentido de problematizar sobre a questão, de evidenciar
contradições de natureza socio-histórica, por conta de questões
políticas e ideológicas atreladas às práticas organizacionais e / ou de
formação acadêmica. Dessa forma, os autores que servem de base
teórica para este trabalho são tomados como referências no contexto
brasileiro, dada sua contribuição sobre a História da Psicologia no país,
e mais especificamente, sobre as contribuições para a consolidação
das práticas psicológicas no âmbito das organizações de trabalho. As
falhas na formação podem promover o lançamento no mercado de
profissionais despreparados para atuar de forma satisfatória. Além
disso, a inserção também pode se dar de forma descontextualizada,
devido a situação profissional da Psicologia no mercado brasileiro. Tal
situação merece pesquisa e muito estudo, tendo em vista o desejo da
categoria em alcançar uma posição de referência e credibilidade junto
aos demais setores da ciência, da economia e da sociedade em geral.

A Psicologia Organizacional e do Trabalho (POT) como área de
conhecimento envolve dois grandes eixos de fenômenos psicossociais:
as organizações, enquanto ferramenta social formadora de coletivos
humanos e o trabalho, enquanto atividade básica do ser humano
reprodutora de sua própria existência e da sociedade (Bastos, 2009).
Nosso interesse em estudar exclusivamente o campo da Psicologia
Organizacional e do Trabalho se deve à experiência pessoal em RH.
Questões como a preparação oferecida nos cursos de graduação em
Psicologia para quem deseja trabalhar na área de Recursos Humanos,
as práticas aliadas às competências exigidas ao psicólogo pelo mercado
e as possibilidades de intervenção em organizações, surgiram como
proposta de pesquisa sobre a atuação do denominado psicólogo
organizacional. Foram utilizados no presente estudo os anúncios de
vagas de emprego para profissionais da Psicologia pesquisados em
sites de busca de empregos no período de abril a setembro de 2011.
Esta pesquisa teve a palavra Psicologia como palavra-chave. Os sites
utilizados para a busca foram: Catho, Vagas, Linkedin e Curriculum.
Foram encontrados 94 anúncios de vagas para a área de Recursos
Humanos, sendo que 32 dos anúncios colocavam como requisito
fundamental aos candidatos a formação superior completa ou
cursando Psicologia. O profissional graduado em Psicologia necessita
de experiência prática para condução das atividades em RH, o que
talvez só possa ser adquirido caso ele inicie na área antes de concluir
a graduação, pois todos os anúncios para analista, por exemplo,
solicitaram experiências em determinadas áreas e atividades, o que
diminuem as chances dos profissionais recém-formados que estão
em busca da primeira oportunidade em RH. Estamos falando de uma
vivência independente da graduação, mas totalmente relacionada
à vida profissional de cada indivíduo, ou seja, cada pessoa pode
começar a trabalhar com idades diferentes e em profissões diversas.
Conforme verificamos nos 32 anúncios pesquisados, as empresas
esperam encontrar um profissional voltado à execução dos seus
conhecimentos práticos na função, o que deveria ser considerado nas
propostas de reformulação das disciplinas dos cursos superiores de
Psicologia. Zanelli (1994) afirma que os cursos de Psicologia preparam
mal e predispoem os alunos a uma impressão negativa a respeito
da POT. Não há preparo adequado dos psicólogos para participar de
processos seletivos com enfoque organizacional, pois as qualificações
técnicas requeridas não são familiares aos estudantes durante a
graduação. Há uma grande valorização da formação clínica em
detrimento da formação para o mercado de trabalho, o que se torna
uma desvantagem para o psicólogo recém-formado que concorre a
uma vaga em RH.

PALAVRAS-CHAVE: Formação em Psicologia; Psicologia Organizacional
e do Trabalho; Atuação do Psicólogo Organizacional
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PO3 - A SAÚDE NO CONTEXTO ORGANIZACIONAL: OBSERVAÇÕES
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PO4 - ANÁLISE FATORIAL DO LEADERSHIP JUDGEMENT INDICATOR
(LJI) EM UMA AMOSTRA BRASILEIRA
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1

O campo de atuação relativo à saúde dos trabalhadores se insere no
âmbito das praticas da saúde coletiva, podendo o psicólogo encontrar
tais questões nas organizações onde trabalha. Onde deve-se ampliar
nosso olhar enquanto profissional introduzindo outras características
que influenciam o processo de adoecer como as condições sociais, das
condições e da organização do trabalho além da perspectiva biomédica
que determinam o adoecimento e sofrimento no âmbito laboral.
Imbricado nestas perspectivas foi realizado um estudo bibliográfico
utilizando os bancos de dados LILACS e BIREME priorizando os
artigos publicados nos últimos 3 anos para realização deste estudo.
Toda a coleta e analise dos dados foram realizadas nos meses de
fevereiro a junho de 2011, onde se utilizou para pesquisa os seguintes
descritores: psicologia organizacional e saúde do trabalhador. Com o
descritor psicologia organizacional foram encontrados 522 artigos no
LILACS e 85 no SCIELO, utilizando o descritor saúde do trabalhador
foram encontrados 4.938 no LILACS e 715 no SCIELO. Na utilização das
referências cruzadas foram encontrados 33 artigos no LILACS e 9 no
SCIELO. Como se pode ver, ainda se tem poucos conteúdos relativos
a saúde no contexto do trabalho, porem tivemos uma conquista no
capítulo 10 do manual de doenças relacionadas ao trabalho. Desta
forma este trabalho está interessado em trazer algumas observações
que psicólogo organizacional precisa conhecer para se trabalhar nas
organizações. Entendemos que toda organização é um lugar especifico
e singular, desta forma propomos atuações in lócus, além disso, este
trabalho dispõe que as intervenções mais relevantes seja a prevenção,
onde foca-se a prevenção primária, isto é a prevenção e promoção da
saúde com o intuito de evitar os agravos, isto não quer dizer que não
trouxemos a importâncias dos outros níveis de prevenção, também é
trazido a relevância do trabalho interdisciplinar aspirando a sinergia
profissional. Por fim é apresentado a grande importância da formação
e capacitação continuada do psicólogo organizacional, pois, devese ter grande investimento no âmbito dos conhecimentos para se
manter atualizado dos assuntos mais atuais para que toda atuação
seja respaldada no saber psicológico.
PALAVRAS-CHAVE: psicologia organizacional;
psicologo; saude do trabalhador
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do

Nos dias atuais, considerando as constantes mudanças e
transformações sociais, culturais tecnológicas e de aberturas de
mercado, faz-se necessário um novo estilo de liderança. Essa
necessidade exige que o candidato para o cargo de liderança promova
alterações significativas na sua atitude, entre outras características,
pois cada vez mais será requisitado a desenvolver habilidades de
modo a aceitar uma responsabilidade de liderança para sobreviver
aos desafios e às transições ocorridas nas empresas. Diante dessa
demanda, torna-se indispensável verificar, no processo de adaptação
do instrumento ao Brasil, se o modelo é replicável também nessa
realidade. Portanto, o objetivo da presente pesquisa, que se enquadra
no processo mais amplo de adaptação do LJI para o Brasil, é de
verificar a estrutura fatorial do instrumento. O Leadership Judgement
Indicator (LJI) traduzido para o Brasil como Indicador de Julgamento
de Liderança, é um inventário, originalmente desenvolvido na
Inglaterra, que avalia quatro estilos de liderança, a saber, Consensual,
Delegatório, Consultivo e Diretivo. Permite a avaliação dos estilos
preferidos e de julgamento de um líder ao se deparar com situações
de liderança e, como a preferência por uma estratégia de tomada de
decisão pode afetar sua capacidade de flexibilizar o estilo de liderança
para diferentes situações. Participaram deste estudo 473 pessoas,
sendo 55% do sexo feminino e 45% do masculino, com idades entre
16 e 65 anos (M=28,7; DP=9,8). A maior parte das pessoas estava
cursando o ensino superior (60,8%). Os resultados mostraram a
possibilidade de fatoração dos itens (KMO=0,73; p=0,000), sendo
que foram observados 22 componentes com eigenvalues iguais
ou maiores que 1, que explicavam 62% da variância. Verificou-se
a possibilidade de se extrair quatro ou cinco fatores, sendo que a
primeira opção foi teoricamente mais coerente. Então, testou-se essa
possibilidade, excluindo-se os itens com cargas inferiores a 0,20, e
os quatro fatores, com eigenvalues entre 2,051 e 5,989, explicaram
24,35% da variância. No primeiro fator, agruparam-se 17 itens, sendo
14 do estilo Consensual. No segundo fator, também se agruparam 17
itens, sendo 11 do estilo Delegatório. O terceiro fator agrupou 15 itens,
dos quais 10 eram do tipo Consultivo e no quarto fator, dos 10 itens,
oito eram do estilo Diretivo. Dessa forma, conclui-se que o modelo
encontrado na análise replicou o modelo teórico proposto, fazendo
com que este estudo configure-se como evidência de validade com
base na estrutura dos itens para o LJI.
PALAVRAS-CHAVE: análise fatorial; adaptação; liderança
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PO5 - CONTRIBUIÇÃO DA PSICOLOGIA NO PROCESSO DE SELEÇÃO DE
EMPREENDIMENTOS DE UMA INCUBADORA

PO6 - EMPRESA JÚNIOR DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL APSI:
EXPERIÊNCIA DA GESTÃO 2/2011

Brito, CV; Isalbego, EB; Shiraishi, MM;

Ferreira, ML; Almeida, RD; Coldibeli LP; Parma IC; Segundo EB;
Keller. E;

Anhanguera UNIDERP;
Introdução: O trabalho apresenta contribuição de estagiárias de
Psicologia da Universidade Anhanguera UNIDERP no processo seletivo
para empreendedores junto a Incubadora de Empresas, programa de
incubação da Fundação Manoel de Barros – INTERP de Campo Grande/
MS. Segundo o SEBRAE incubadora de empresas é a estrutura que
estimula a criação e o desenvolvimento de micro e pequenas empresas
oferecendo suporte técnico, gerencial e formação complementar ao
empreendedor. Dentro de uma incubadora tecnológica, ganha espaço
no processo de seleção de empreendimentos, o acompanhamento
do serviço de psicologia, buscando identificar e selecionar pessoas
com perfil psicológico adequado ao programa.Além do avanço das
áreas tecnológicas, há algumas peculiaridades que identificam o
empreendedorismo sul-mato-grossense. No Estado atualmente
existem onze incubadoras de empresas, atuando em segmentos
tradicionais e inovadores, no desenvolvimento tecnológico, científico
e cultural. Objetivos: Geral: Apresentar a contribuição da Psicologia
no Processo de Seleção de Empreendedores para a incubação.
Específicos: • Demonstrar o trabalho realizado junto à Interp; •
Contribuir com a reflexão acerca dos instrumentos e métodos mais
adequados ao Processo de Seleção; Métodos: Os testes utilizados
foram: Inventário Fatorial de Personalidade (IFP), Questionário de
Avaliação Tipológica (QUATI), entrevista aberta, questionário de AutoAvaliação das Características de Comportamento Empreendedor.
Resultados: Tais testes permitiram a observação e identificação
de traços da personalidade dos empreendedores avaliados, que
foram pareadas às características identificadas em Avaliação do
Comportamento Empreendedor. No Edital de fluxo contínuo de
2011 para seleção de novos projetos da Interp, foram avaliadas
doze empresas, as características empreendedoras definidas pela
avaliação serão utilizadas no desenvolvimento da empresa dentro
do sistema de incubação, e que também, poderão tornar mais
viável à sobrevivência do empreendimento no mercado. Discussão e
conclusão: Conclui-se que o trabalho realizado pelas acadêmicas de
Psicologia possibilita uma maior integração entre a teoria e a prática,
de modo a contribuir com o desenvolvimento do processo e a difusão
do conhecimento empreendedor. Há a necessidade de a psicologia
contribuir ainda mais com o processo de crescimento e permanência
dos empreendimentos no mercado, aprimorando a pesquisa e ação
para a efetivação de projetos empreendedores. Identifica-se ainda a
necessidade de aprimorar a colaboração da psicologia no processo de
incubação, utilizando também instrumentos de trabalho em grupo, de
modo que sejam identificados comportamentos diante da simulação
de situações que poderão ser enfrentadas pelos empreendedores, e
que individualmente não se manifestam.
PALAVRAS-CHAVE: Incubadoras de empresa; Processo de seleção;
Empreendedorismo

UFJF;
Introdução: A Apsi Consultoria Júnior é uma Empresa Júnior - EJ,
que pertence a UFJF, tem 8 anos de existência, sendo formada
por estudantes, que realizam trabalhos na área de Psicologia
Organizacional. Departamentos da EJ: Presidência; Gestão de Pessoas
(GP); Departamento Administrativo/Financeiro (DAF); Marketing e
Qualidade. Cada gestão tem a duração de 06 meses e esta equipe
foi formada por 14 membros, sendo 2 Orientadoras e 12 graduandos
em Psicologia. Objetivos: Preparar os membros para o mercado de
trabalho, contribuindo para o crescimento dos mesmos no campo
pessoal, profissional e acadêmico. Método: Levantamento de
Necessidades de Treinamento; reuniões departamentais e gerais
semanais com supervisão; distribuição de tarefas relativas a 2
projetos de prestação de serviços. Resultados: Ocorreram melhorias
internas nos departamentos e uma maior aproximação desta EJ
com as empresas da região. As melhorias internas somam-se ao
aumento do número de capacitações; á aplicação de uma Avaliação
de Desempenho com feedbacks e ao melhor acompanhamento
dos projetos externos. O grupo realizou dois eventos: o mini-curso:
“Emoções e trabalho” e o Encontro de Psicologia Organizacional
e do Trabalho – I EPOT. Foi também executado um projeto de
responsabilidade social, junto a um hospital de câncer da cidade e a
seleção de novos membros com etapa “trainee”. O mais significativo
projeto externo realizado foi o Recrutamento e Seleção de 400
atendentes de telemarketing para uma empresa multinacional de
Call Center. Este trabalho foi feito em 20 dias e estabeleceu uma forte
parceria com a empresa contratante. Segundo Zanelli e Bastos, 2004,
o trabalho do psicólogo em tarefas de recrutamento e seleção é uma
prática tradicional deste profissional fazendo parte de um campo
de atuação e inserção do psicólogo já consolidado. Foi também
elaborado um projeto externo de Diagnóstico Organizacional para
uma empresa da cidade que contribuiu para nosso aprendizado
na prática em consultoria. Discussão: Segundo Gondim, 2002, a
formação generalista e a ampliação de possibilidades de experiências
práticas, de estágios curriculares e extracurriculares constituem
alternativas em respostas à exigência de um perfil multiprofissional.
Nesta perspectiva, diante das atividades desenvolvidas na Apsi,
foi possível proporcionar aos membros uma melhor maturidade e
aproximação com a realidade empresarial. Conclusão: a inserção e
atuação dos acadêmicos nas diferentes atividades colaboraram com o
seu processo de formação profissional promovendo uma experiência
significativa possibilitando a aplicação dos conhecimentos teóricos e
práticos da Psicologia Organizacional e do Trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Estágio Apsi; Experiência Apsi; Resumo de
atividades Apsi
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PO7 - ESTUDO SOBRE O PRAZER-SOFRIMENTO DOS PROFISIONAIS
DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, SOB A ÓPTICA DA
CLÍNICA DO TRABALHO
Azevedo, A.P.F. ; Figueiredo, V.C.N. ;

PO8 - IMAGEM DA PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO
PARA ESTUDANTES DE PSICOLOGIA EM SERGIPE
Araújo. MRM; Nunes, FO;
UFS;

UFMS;
Introdução: O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um serviço
de saúde aberto e comunitário do Sistema Único de Saúde (SUS). É
um lugar de referência e tratamento para pessoas que sofrem com
transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e demais quadros,
cuja severidade e/ou persistência relevam sua permanência num
dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, personalizado e
agente de vida. Entretanto, tem-se verificado que ao mesmo tempo
em que a equipe cuida da saúde mental dos indivíduos também
sofre ao desenvolver esse trabalho. Objetivo: este trabalho buscou
levantar as condições de trabalho que geram sofrimento mental
nos trabalhadores de saúde do CAPS. Foram realizadas entrevistas
junto aos trabalhadores com as idade entre 30 e 50 anos, sendo 6
homens e 5 mulheres, com escolaridade variando de ensino médio
até superior completo. O método utilizado foram entrevistas coletivas
onde realizaram perguntas sobre o que faz, como faz, ainda existem
coisas para melhorar, como é possível melhorar o trabalho em grupo.
Falem sobre a divisão de tarefas; Como resolvem problemas por
meio do coletivo. Foram realizadas 5 sessões. Resultados: Através
das observações realizadas e das entrevistas foi possível perceber a
falta de capacitação para os atendimentos. A demanda é grande e
existem poucos profissionais especializados na área. Também existe
pouca comunicação interna e a falta de um trabalho mais coletivo
e de auxilio mútuo são fatores que geram sofrimento mental nos
funcionários. Conclusão: a clínica do trabalho, através da abordagem
psicodinâmica, se mostra uma alternativa para estudar o prazer,
bem-estar e qualidade de vida no trabalho, perfil cultural e saúde
nas organizações, trabalho e riscos de adoecimento, estratégias de
mediação do sofrimento no trabalho. Esta abordagem pode contribuir
com a saúde dos trabalhadores e com as organizações/empresas que
prezam por uma gestão comprometida com a interdependência entre
produtividade e bem-estar nos contextos de trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: CPAS; prazer-sofrimento; psicodinâmica do
trabalho

Apesar de bastar o diploma de psicologia para atuar em Psicologia
Organizacional e do Trabalho (POT), poucos são os cursos no Brasil
que oferecem em sua grade curricular a formação necessária à
referida área. O curso de Psicologia da Universidade Federal de
Sergipe conta com apenas uma disciplina obrigatória (Psicologia e
Práticas de Trabalho) e uma optativa (Psicologia Organizacional),
ambas ofertadas no penúltimo ano de curso. Este trabalho objetivou
caracterizar a imagem da POT entre estudantes de Psicologia e avaliar
o impacto da disciplina Psicologia Organizacional sobre a mesma.
Para tanto, foi proposto um programa de ensino aliando atividades de
conteúdo teórico-prático pertinentes a uma abordagem tecnológica
e problematizadora das principais atividades da esfera microorganizacional (análise de cargo, recrutamento e seleção, socialização
organizacional, etc.). Um questionário aberto foi aplicado no primeiro
e no último dia de aula (pré e pós-teste, respectivamente) abordando:
1) idéias e conceitos associados espontaneamente à área; 2) aspectos
que aproximam e afastam da área; 3) hierarquia de preferência pelas
áreas da Psicologia. Participaram da pesquisa 5 alunos abordados por
conveniência: M= 22 anos de idade; 80% do sexo feminino; 60% nunca
tinha feito nenhuma disciplina em POT; 60% nunca teve nenhuma
experiência de trabalho/estágio. Os dados foram submetidos
à análise de conteúdo e estatísticas descritivas. Os resultados
mostraram que a disciplina favoreceu não somente a ampliação do
conhecimento acerca da teoria e prática, como da imagem da POT,
uma vez que o número de evocações espontâneas em relação à
área dobrou no pós-teste. As evocações remeteram principalmente
ao conteúdo programático do curso, em especial “Treinamento e
desenvolvimento”, abordado como atividade prática de campo, assim
como revelaram maior aproximação da área organizacional motivada
por aspectos de natureza intrínseca (“desafios/crescente ampliação
da área”; “capacidade/interesse pessoal”; “possibilidade de trabalho
sistemático/produtivo”). A disciplina também proporcionou maior
clareza acerca dos aspectos que os afastam da escolha pela área,
materializados em “falta de autonomia”. Tanto no pré quanto no pósteste, a hierarquia de preferência pelas áreas da Psicologia priorizou a
POT, seguida da Clínica, entretanto no pós-teste o interesse pela POT
mostrou-se ainda mais evidente, corroborando com a positivação de
imagem da área após a disciplina. Conclui-se sobre a importância da
inclusão de novas disciplinas e/ou reestruturação das já existentes
nos cursos de Psicologia do Brasil como forma de garantir uma
formação mínima necessária para a atuação do psicólogo nessa área
em constante expansão numérica e aprimoramento qualitativo.
PALAVRAS-CHAVE: formação do psicólogo; imagem da POT; impacto
da experiência acadêmica

284

02 a 05 de maio de 2012 - Rio de Janeiro | RJ
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

PÔSTERES E PAINEL ELETRÔNICO

PO9 - LABORATÓRIO DE PSICOLOGIA INSTITUCIONAL E SAÚDE DO
TRABALHADOR: UMA PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO
NA FORMAÇÃO DE PSICÓLOGOS

Pereira, M. M; Pinto, E. C.;

Bacchereti, L.F.; Curvêlo, E. C.; Van De Velde, J.S.;

UFMT- Universidade Federal de Mato Grosso;

Universidade Guarulhos;

Este trabalho refere-se a um estudo desenvolvido pelas monitoras
da disciplina de estágio básico III: Contextos Educacionais e do
Trabalho com a ajuda dos estudantes do 5º ao 8º semestre do curso
de Psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso, que cursaram
tal disciplina entre o período letivo de 2010 e 2011. Tal trabalho
buscou levantar quais as empresas os estudantes realizaram o estágio
básico e quais os tipos das empresas procuradas, bem como levantar
possíveis motivos da procura e questionar as possíveis contribuições
da instituição para a formação destes estudantes com relação à área
da Psicologia Organizacional e do Trabalho. O estágio básico configurase nesta Universidade como uma oportunidade de experimentação
e compreensão das diferentes atividades profissionais do psicólogo,
especialmente vinculadas aos seus campos e contextos de atuação.
Observou-se com a coleta que a maioria das empresas, cerca de
40%, privadas, geralmente caracterizadas quanto a sua receita
como sendo de pequeno porte. Caracteriza-se desta forma, pois
o tempo do referido estágio é de apenas quatro meses, e são os
próprios estudantes que devem ir a campo em busca de empresas
que estejam dispostas a receber-los, a qual apresenta como objetivo
proporcionar a experienciação por meio da observação, e formulação
de um projeto de intervenção. Levanta-se a hipótese de que os
alunos de Psicologia procuram locais de estágio, não por afinidades
ou interesses, mas sim, vão em busca de empresas de familiares e/
ou pessoas próximas, pois estes fatores seriam favoráveis para a
abertura de espaço para realização do estágio desta área. Nota-se a
necessidade de se criar um convênio entre empresas e universidade,
para que o estágio de psicologia na área organizacional e do trabalho,
possa ser respaldado, e também possa haver uma continuidade entre
os projetos desenvolvidos, podendo assim aumentar o campo de
atuação dos estudantes de psicologia nesta área, possibilitando assim
a ampliação de seus conhecimento.

Frente às demandas e influências dos processos de globalização e
com o freqüente desgaste dos conhecimentos adquiridos em função
da velocidade com que se desenvolve e se conquistam novos saberes,
é de suma importância a necessidade de se criar novos processos de
educação no campo da psicologia organizacional e do trabalho, no
sentido de desenvolver e incentivar constantemente a condição do
indivíduo aprender a aprender. É com essa visão que o Laboratório de
Psicologia Institucional e do Trabalho - LIST, da Universidade Guarulhos
vem incentivando a realização de estudos e pesquisas na área da
Psicologia Organizacional e do Trabalho. Este laboratório oferece
a estudantes e profissionais da área, a possibilidade de realização
de projetos que visam investigar fatores e variáveis que possam
influenciar as relações existentes entre indivíduo e organizações,
com foco na investigação das estruturas e processos organizacionais
em seus aspectos psicológicos, sociais e instrumentais. A população
atendida são organizações e instituições localizadas na grande São
Paulo, que apresentem demandas específicas no desenvolvimento de
ações que possibilitem a melhoria das relações indivíduo x organização,
indivíduo x trabalho e indivíduo x grupo. Como objetivos específicos,
os grupos de trabalho desenvolvem projetos de intervenção
em educação corporativa, treinamento e desenvolvimento de
pessoas, pesquisas que possibilitem a compreensão de fenômenos
psicológicos nas organizações e programas de saúde e qualidade de
vida do trabalhador. Tais ações possibilitam os alunos de graduação e
os profissionais já formados em psicologia vivenciarem não apenas os
processos de construção de sua formação profissional, mas também,
experenciarem através de situações reais os desafios e as dinâmicas
que envolvem as relações homem x trabalho, pois somente desta
forma, é que eles poderão identificar analisar e criar ferramentas de
intervenção que favoreçam os processos de formação de identidade
social e profissional dos trabalhadores da região. Tais atividades vêm
se mostrando cada vez mais eficazes na integração da universidade
com a comunidade local, pois favorece nos trabalhadores, o
reconhecimento do trabalho como um processo de formação da sua
identidade pessoal, profissional e social.

PO10 - PRECISO DE UM LOCAL PARA ESTAGIAR, E AGORA?

PALAVRAS-CHAVE: Estágio básico; Monitoria; Empresas de pequeno
porte

PALAVRAS-CHAVE: Formação Profissional; Psicologia Organizacional;
Educação Continuada
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PO11 - REFLEXÕES A RESPEITO DA ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO
ORGANIZACIONAL A PARTIR DE UMA EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO EM
CONSULTORIA
Silva-Nascimento, M. L.; Veriguine, N. R.;

PO12 - REFLEXÕES ACERCA DA ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE UBERLÂNDIA – MINAS GERAIS
Faria, L.C.B.; Garcia, A. L. C.;
Universidade Federal de Uberlândia;

Fameblu/Uniasselvi;
O presente trabalho integra a teoria e prática e propõe uma
reflexão sobre a atuação do psicólogo organizacional, a partir de
uma experiência de estágio de conclusão de curso de psicologia
em consultoria. A literatura apresenta que a atuação do psicólogo
organizacional vem sofrendo modificações de uma função baseada
na realização de atividades técnicas como recrutamento; seleção
e aplicação de testes psicológicos para uma função estratégica,
praticando atividades administrativas como a elaboração e
implantação de planejamentos estratégicos em gestão de pessoas e
a consultoria. Esta é uma área na qual vem crescendo a participação
dos psicólogos e que demanda uma visão interdisciplinar do
funcionamento da organização. Durante um período de 8 meses,
foi realizado um estágio dentro da modalidade de consultoria em
uma instituição de ensino da cidade de Blumenau, SC. A atuação
da estagiária iniciou com a realização de um diagnostico, realizado
a partir de observações e entrevistas informais com funcionários
dos principais setores da instituição. O diagnóstico organizacional
apontou a necessidade de intervenção em diferentes aspectos da
organização: desde a implantação de rotinas e procedimentos até
a ampliação das estratégias de gestão de pessoas da organização. A
falta da descrição dos processos administrativos e das rotinas dos
setores gerava desmotivação, dificuldade nas relações interpessoais
e desempenho lento e repetitivo. Verificou-se a necessidade de
criação de um organograma setorial, para que os funcionários que
não reconheciam seu papel e suas posições hierárquicas no setor
compreendessem melhor, ao visualizar o organograma setorial
e, principalmente, reconhecendo-se como parte de um todo. A
partir do contato com a possibilidade de intervenção do psicólogo
organizacional no âmbito da consultoria, iniciou-se uma reflexão
acerca do papel desse profissional, elaborando-se considerações a
respeito das relações entre a formação acadêmica e a atuação do
psicólogo organizacional a fim de que esse seja preparado ainda
no espaço acadêmico para atuações complexas. Concluiu-se que a
atuação profissional do psicólogo organizacional como consultor é de
grande relevância para a compreensão do comportamento humano
no trabalho, pois esse profissional pode ser um agende facilitador
tanto dos processos administrativos quanto do bem-estar das pessoas
que compõem a organização.

De todas as demandas sociais geradas no contexto da sociedade
hodierna o hospital é considerado uma das instituições fundamentais
da comunidade assim como as escolas, as organizações do Estado
entre outras. Diante disso, a observação de um fenômeno é tida como
característica do ser humano, visto que é o método básico para colher
informações do ambiente. Partindo desse pressuposto, o presente
trabalho teve como objetivo realizar observações não participantes
no Hospital das Clinicas da cidade de Uberlândia – Minas Gerais, com
o intuito de analisar a atuação do psicólogo nesse âmbito. Para tal,
foram feitas seis observações, sendo a primeira um estudo exploratório
do local, a segunda e a terceira observações na sala de espera do
pronto-socorro, e a quarta, quinta e sexta acompanhamentos das
intervenções realizadas pelas psicólogas. Além disso, foram feitas
entrevistas não estruturadas com as psicólogas e com um funcionário
do setor de Psicologia da Saúde. Como resultado do estudo obtevese algumas informações relevantes tais como, o total de profissionais
que atuam nesta organização, sendo destes quinze psicólogas, das
quais apenas uma atua nas enfermarias (Cirúrgica I e II, Maternidade,
Clínica Médica, UTI – Unidade de Terapia Intensiva, Pediatria,
Psiquiatria, UTI Pediátrica, Berçário, Transplante Renal, Unidade de
Queimados) e duas para a enfermaria do Pronto Socorro. Além disso,
de acordo com o funcionário entrevistado, os outros departamentos
ou são desprovidos de psicólogos ou eles vão periodicamente aos
locais quando solicitados pela demanda dos usuários que ali estão
internados. A partir disso, observa-se que o número de especialistas
desta área, não é suficiente para atender as demandas exigidas, o que
leva a um possível desgaste dos profissionais e um não atendimento
dos pacientes. Desse modo, a partir deste trabalho sugerimos uma
reflexão acerca dessa atuação, para que possa haver questionamentos
e que haja uma crescente valorização do psicólogo no contexto
hospitalar, tornando-se imprescindível à presença do mesmo.
PALAVRAS-CHAVE: Observação não participante; Atuação do
psicólogo; Hospital das Clínicas

PALAVRAS-CHAVE: Estágio; Consultoria organizacional; atuação do
psicólogo organizacional e do trabalho
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PO13 - SAÚDE E TRABALHO: POSSIBILIDADES INTERVENTIVAS EM
INSTITUIÇÕES DE SAÚDE NO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Biancardi, APS; Victor, SG; Martins, GB;

PO14 - SENTIDOS E SIGNIFICADOS DO TRABALHO: DIFERENCIANDO
CONSTRUTOS PARA DELIMITAÇÃO DO CAMPO DE ESTUDO EM
PSICOLOGIA
Paiva, J. C. M.; Macedo, L. S. S.; Lima, A. T.;

CUSC;
O campo de Saúde do Trabalhador no Brasil tem recebido aportes
diversos no que diz respeito ao conhecimento das relações entre
trabalho e subjetividade. Saúde do Trabalhador é uma área da
Psicologia do Trabalho, que tem por finalidade promover o bem-estar,
o cuidado com a saúde e a prevenção de doença dos trabalhadores,
seja ela física e mental. Diante deste panorama, o projeto visa
simultaneamente, oportunizar ao aluno, acadêmico do 10º período de
Psicologia, juntamente com os trabalhadores, pensar o contexto e as
condições de trabalho em instituições de saúde, de modo a construir
estratégias de intervenção. A proposta foi de conhecer e transformar
as situações de trabalho dos profissionais da saúde, produzindo
estratégias de enfrentamento das situações e suas produções de
saúde/ adoecimento no cotidiano. O aporte teórico foi fundamentado
em Chiavenato (2007) e Osorio (2007), como principais autores
pesquisados. Para atingir os resultados, o projeto foi realizado em
encontros semanais no período de março a novembro de 2011, sendo
os participantes um grupo de agentes comunitários de saúde de uma
Unidade de Saúde da cidade de Cachoeiro de Itapemirim-ES, todos do
sexo feminino. A partir da prática e do contato com o grupo, pode-se
perceber que a atividade de trabalho muitas vezes traz adoecimento
ao trabalhador e que a relação homem-trabalho-empresa vai além
de um instrumento de produtividade, sendo a demanda de outra
natureza que anuncia que é necessário identificar o indivíduo em
sua complexidade, produzindo uma lógica de pensamento voltado
para a pessoa na organização. Os resultados obtidos por tal projeto
revelaram que a saúde do trabalhador é uma área que necessita
de um olhar atento no coletivo e singular do indivíduo enquanto
ser social, percebendo onde há conflitos e danos à saúde física e
emocional, assumindo o psicólogo um papel importante na busca de
ações mais afirmativas que promovam saúde.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde do Trabalhador;
enfrentamento; Intervenção Psicológica

Estratégias

de

UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte;
Devido às semelhanças e variedades de construtos existentes
na Psicologia, é de grande interesse demarcar e diferenciar tais
construtos para estudá-los do modo mais adequado. Este relato é
resultado de uma pesquisa bibliográfica feita para fomentação de dois
projetos de mestrado em psicologia, e busca diferenciar conceitos
expondo os principais teóricos encontrados sobre o assunto e dessa
forma, delimitar o campo de estudo referente às temáticas. Pesquisas
sobre significado e sentido do trabalho são usuais e os termos podem
ser confundidos pelo uso no senso comum. Através do levantamento
documental de artigos, teses e dissertações, foi encontrado mais
de 500 escritos sobre os temas que foram multiplamente filtrados
através de títulos, resumos e palavras chaves até escolher cinco
artigos importantes sobre sentidos do trabalho e vinte e cinco
sobre significado do trabalho. Os materiais encontrados em Goulart
(2009); Motter; Cruz; Gontijo (2011); Bastos; Pinho; Costa (1995);
Santos (1994), Soares (1996), Borges (1998) entre outros, apontam
que os estudos de maior repercussão sobre significado do trabalho
foram realizados por pesquisadores do grupo Meaning of Work
International Research Team ([MOW], 1987) que desenvolveram
uma pesquisa transnacional, abrangendo oito países, além de um
número de participantes estimado em 8.749 pessoas. Os resultados
da pesquisa explicam características que definem o significado como
um construto multideterminado (Salanova, Gracia & Peiró, 1996;)
e constituído de cinco dimensões, sendo elas: Centralidade do
trabalho, Normas societais, Resultados valorativos, Importância das
metas laborais e Identificação com o papel de trabalho. Estudos de
Rosso, BD. (2010) e Morin, E. (2008); Morin (2001); Antunes (1999) se
destacam a respeito do construto sentido do trabalho e para Rosso,
sentido está relacionado à significância. Falar que um trabalho tem
significado, não determina que tal trabalho seja significante. Desse
modo, a significância está relacionada com o sentido do trabalho. Para
os demais autores, um trabalho com sentido influencia positivamente
a vida psicológica das pessoas, e também influencia positivamente
o engajamento afetivo dessa pessoa dentro de uma empresa. Os
construtos do sentido e significado se diferem, uma temática direciona
para a visão positiva que guia a realização do trabalho, enquanto
a outra situa a tipologia atribuída: o trabalho significa tais ou tais
aspectos. Os resultados dessa diferenciação apontam para a atuação
e investigação diferenciada das temáticas pelos pesquisadores,
sendo os constructos complementares um ao outro, não invalidando
os estudos feitos com apenas um construto, mas incentivando a
distinção e complementariedade dos mesmos.
PALAVRAS-CHAVE: Sentidos do trabalho; Significados do trabalho;
Diferenciando constructos
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PO15 - UMA EXPERIÊNCIA SIGNIFICATIVA PARA A APSI CONSULTORIA
JÚNIOR EM DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL PSICOSSOCIAL
Lopes, TAS; Lopes, LM; Miranda, MB; Ferreira, ML; Abranches, I;
Keller, E;
UFJF;
Introdução: A Apsi Consultoria Júnior é uma Empresa Júnior – EJ,
que pertence à UFJF e é formada por estudantes de Psicologia que
presta serviços na área de Psicologia Organizacional e do Trabalho.
A equipe Apsi na gestão 02/2011 realizou serviço de Diagnóstico
Organizacional Psicossocial para uma indústria de alimentos da
cidade, sendo uma experiência significativa que despertou elevada
satisfação nos empreendedores, acarretando no fechamento de
contratos de prestação de serviço com a EJ, para o próximo ano.
Objetivos: Realizar o Diagnóstico Organizacional com foco Psicossocial
em uma indústria de alimentos de Juiz de Fora. Método: Pesquisa
interna quantitativa e qualitativa. O levantamento de dados contou
com: método observacional; aplicação de questionário fechado com
um total de 52 colaboradores; análise documental e entrevistas com
uma amostra de 10 trabalhadores de diversos cargos. Resultados: Os
dados apontaram uma cultura organizacional tradicional e um clima
organizacional a ser melhorado. Na apresentação dos resultados aos
proprietários, surgiram planos de ação, para mudanças na cultura e na
melhoria do clima organizacional. Foram sugeridas pela consultoria,
as seguintes ações: criação de um processo de treinamento formal
e estruturado; criação de programas de incentivos, como o de renda
variável; realização de programas de valorização e reconhecimento
profissional; implantação de políticas de seleção, entre outras.
Discussão: Para Nassar (2004), o estudo da cultura organizacional
envolve a compreensão das crenças, preceitos, ideologias, atividades
e julgamentos compartilhados pelos integrantes da organização a
respeito de qualquer elemento interno ou externo. Segundo Silva, et
al. (2009), os estudos sobre cultura organizacional apontam um campo
promissor para a compreensão dos fenômenos organizacionais, devido
ao crescimento da competitividade entre as empresas e a emergência
de processos complexos. O diagnóstico organizacional realizado
apontou características: da cultura e dinâmica organizacionais; das
relações interpessoais internas e do clima organizacional, além de
ter detectado possíveis fatores limitadores da eficácia empresarial e
o reconhecimento de suas potencialidades. Nesta perspectiva, tornase relevante o conhecimento da realidade organizacional através
do diagnóstico realizado e da inserção do graduando de Psicologia,
membro da EJ, sendo que esta demanda requer conhecimentos
prévios de Psicologia Organizacional e do Trabalho. Conclusão: Esta
experiência foi rica para a empresa contratante e para os membros
da contratada, contribuído para o crescimento organizacional e
preparação dos futuros psicólogos para o mercado de trabalho,
oportunizando aos discentes um aprendizado prático relevante e uma
maior compreensão dos fenômenos organizacionais.
PALAVRAS-CHAVE: Psicologia;
Organizacional Psicossocial
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PO16 - A IMPORTÂNCIA DOS INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS NAS
ORGANIZAÇÕES
Silva, LG; Costa, RJ; Silva, SLC; Azevedo, VCE;
UnP;
A Avaliação Psicológica resulta em um conjunto de procedimentos
para obter dados e informações do indivíduo, no intuito de responder
questões investigadas. É fundamental para o psicólogo, pois é através
dela que se faz compreender os fenômenos internos e externos do
comportamento do sujeito, tanto nas suas relações interpessoais,
quanto em situações diárias do trabalho, ou mesmo familiar.
Caracterizando-se como uma ferramenta facilitadora, que ganha cada
vez mais espaço nas Organizações. Dentre as variáveis no mundo
organizacional que afetam a qualidade de vida dos trabalhadores
encontra-se o estresse. O custo do estresse é elevado para a
saúde e bem estar do empregado, bem como para a produtividade
organizacional, assim, medir o nível de estresse na empresa é de
grande eficácia para um bom andamento da Organização, que,
dependendo de sua fase, resulta em situações desfavoráveis de
bem estar. Este estudo objetivou analisar a importância do uso de
instrumentos psicológicos no âmbito organizacional. Foi realizado
em uma empresa de construção civil, na cidade de Natal/RN, no
qual participaram da pesquisa 24 funcionários escolhidos de forma
aleatória. Utilizou-se como instrumentos a Escala de Vulnerabilidade
ao Estresse no Trabalho (EVENT), que avalia a vulnerabilidade
ao estresse no cotidiano de trabalho em três aspectos: Clima e
Funcionamento Organizacional; Pressão no Trabalho; Infra-estrutura
e Rotina; e o Inventário de Sintomas de Estresse para Adultos de Lipp
(ISSL), que avalia os sintomas físicos e psicológicos do estresse no
ambiente de trabalho. A análise descritiva dos dados revelou que 61%
da amostra não apresentou indicativo de estresse, e 31% com índice
na média de estresse. Em relação às variáveis do estresse no trabalho,
o índice que se destacou foi a Pressão no Trabalho, com porcentagens
próximas, porém contrárias, ou seja, 19% dos sujeitos afirmaram que
não há pressão, enquanto 14% afirmaram que há pressão no trabalho.
Observa-se que a sintomatologia do estresse não apareceu de forma
acentuada, no entanto, pode-se verificar que o acúmulo de funções
foi fator de prevalência de estresse. Notou-se que os indivíduos os
quais apresentaram estresse são os que possuem cargos nos quais a
exigência de responsabilidade é maior, dado esse percebido na função
de engenheiro, por exemplo. Assim, a aplicação dos instrumentos
contribuiu não só para mostrar a eficácia da ferramenta psicológica
para esta empresa, como também observar os funcionários que
sinalizaram algum nível de estresse.
PALAVRAS-CHAVE: Instrumentos psicológicos; Organizações; Estresse
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PO17 - A IMPORTÃNCIA DA RESILIÊNCIA PARA OS TRABALHADORES
DE UMA AGÊNCIA BANCÁRIA
Azevedo, SB; Gomes, MT;

PO18
ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA
PESSOAL
E
COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO DE SUAS
RELAÇÕES
Rios, MC1; Cidreira, LSN2; González Jr, IP2; Mota, MB2; Caggy, RSS2;

Faculdade Projeção;

UFBA/ FADBA;
FADBA;
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Introdução: O mundo do trabalho sofreu transformações significativas
com o evento da globalização. Os impactos causados pelas mudanças
forçaram as empresas à inovação como forma de manterem sua
competitividade. Essa característica também se faz presente no
setor bancário, onde as organizações são altamente competitivas
e sujeitas às mudanças, principalmente nos momentos de crise.
Isso obriga o trabalhador do setor a investir em sua capacitação,
ao desenvolvimento de um conjunto de habilidades e à busca
constante por conhecimento. Esse cenário expõe o trabalhador ao
estresse e pressão, o que pode desencadear perda da qualidade de
vida no trabalho. Objetivo :Este trabalho tem como objetivo relatar
a experiência com os trabalhadores de uma agência bancária que
tomaram conhecimento acerca do termo resiliência, apresentando a
competência como uma possível saída para a necessidade de superar
as adversidades. Método :Entrevista individual semi-estruturada e
não dirigida, seguindo a técnica história de vida, obtendo informações,
na visão do participante, sobre o nível de conhecimento acerca do
tema e de como o entrevistado se sente em relação aos fatores que
compõem a resiliência. Os participantes foram profissionais do gênero
masculino e feminino, com idades variadas, diferentes graus de
escolaridade, que desempenham funções tanto de nível operacional
quanto de nível gerencial em uma agência bancária. Os dados foram
coletados através de observação participante de forma natural, que
consiste em fazer parte da população a ser estudada. Resultados :Nos
relatos observa-se que os funcionários têm a percepção da existência
da pressão em uma agência bancária e que a busca por estados
resilientes pode significar melhor qualidade de vida no trabalho.
Discussão :Pôde ser percebido que os sujeitos, mesmo sem ter
conhecimento sobre a resiliência, demonstraram comportamentos
resilientes. Isso ocorre porque a resiliência é conquistada no
cotidiano e está diretamente ligada ao estado psicológico em que a
pessoa se encontra, quanto mais motivada, quanto maior sua autoestima e otimismo, maior chance terá o profissional de responder
satisfatoriamente à adversidade. Conclusão :O estudo possibilitou a
percepção de que estados resilientes podem servir de auxilio para a
superação das adversidades no do mundo do trabalho, principalmente
em um setor exposto às pressões, como é o setor bancário e que a
busca pela resiliência pode significar melhor condição para sobreviver
a estas pressões.
PALAVRAS-CHAVE: Resiliência; Mudança; Adversidade

2

Entendido como forte engajamento em relação aos valores e metas
da organização, o comprometimento é tido como um componente
altamente valorizado na gestão desde a segunda metade do século
XX. O conceito é tido como variável atitudinal, com ampla literatura
discutindo seus antecedentes e conseqüentes, inclusive a variável
renda. No entanto, com as mudanças no cenário ocupacional, onde o
trabalhador é cada vez mais instado a se responsabilizar por sua própria
carreira, surgem questões sobre seu impacto no comprometimento. O
presente trabalho analisou a relação entre a administração financeira
pessoal e o comprometimento organizacional. O estudo se deu à partir
de um survey, envolvendo os funcionários das 6 (seis) concessionárias
presentes na cidade de Jequié/BA(N=120). Nesse sentido, tratou-se
de um censo, eliminando o erro amostral. Foram utilizadas entrevistas
e aplicação de questionários, previamente validado em cenário
nacional. O instrumento envolvia questões relativas às três bases
clássicas de comprometimento (afetiva, normativa e instrumental),
questões relacionadas às práticas de administração financeira pessoal
e vida financeira dos respondentes, além das demais variáveis
demográficas. A população teve leve predomínio de mulheres (51,6%),
indivíduos jovens (20 a 35 anos representam 76,6%) e solteiros (60%).
87,5% tem pelo menos o segundo grau, sendo que 40,6% tem curso
superior ou pós-graduação. Ainda assim, 70,3% ganha entre 1 e 2
salários mínimos. Das práticas de administração financeira pessoal,
67% afirma conhecer, sendo que desses, a maioria faz uso de práticas
relativamente rudimentares de controle. Em se tratando das bases de
comprometimento, percebem-se níveis baixos para todas, mas, em
especial, para o comprometimento afetivo (x=2,55, com dp=0,6). Em
se tratando da associação entre o comprometimento e das práticas
de administração, só foi obtida associação significativa com a base
afetiva (p<0,001). Nesse caso o comprometimento é mais baixo entre
os que conhecem e executam algum tipo de prática dessa natureza
(x=2,47), do que entre os que não o fazem (2,71). Nesse caso, a
possível explicação é que a precarização das condições de trabalho
tem impacto no comprometimento, de sorte que os sujeitos que têm
maior esclarecimento tendem a experimentar maior fragilização do
vínculo. Nesse sentido, o fato das bases normativa e instrumental
se mostrarem mais elevadas parece suportar a idéia defendida por
alguns autores de que o comprometimento seja de fato afetivo. Dessa
maneira, dada a carência de alternativas de emprego na região, os
trabalhadores de modo geral podem ser caracterizados mais como
entrincheirados do que comprometidos.
PALAVRAS-CHAVE: Comprometimento organizacional; Administração
financeira pessoal; Gestão de pessoas
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PO19 - AS 130 MAIS DO GREAT PLACE TO WORK: A VALORIZAÇÃO DE
PESSOAS NAS MELHORES ORGANIZAÇÕES PARA TRABALHAR
Marcondes, RC;

PO20 - CLIMA ORGANIZACIONAL NO SISTEMA PRISIONAL
Santos,BF; Silva, SG; Estevam,ID;
UNP;

UFSC;
As políticas voltadas para a valorização de pessoas nas organizações
recebem um avanço substancial de investimento financeiro e
crescimento em número de ações. Parece que os gestores das
organizações estão percebendo, em maior número, a importância
da satisfação, desenvolvimento pessoal e do significado do trabalho
nos seus trabalhadores. Um exemplo disto vem com a pesquisa
realizada pelo Instituto Great Place To Work (GPTW) e a Revista Época
evidenciando as 100 melhores empresas para trabalhar no Brasil
baseado nas opiniões de gestores, stakeholders e profissionais destas
organizações. O objetivo deste poster esta em analisar as práticas
promotoras de valorização de pessoas nas 100 melhores empresas
para trabalhar. A partir dos dados contidos na pesquisa publicados
pela revista realizou-se um exame das políticas apresentadas
relacionando-as com os 4 grupos de ações mais valorizadas:
Desenvolvimento profissional, Qualidade de Vida, Estabilidade e
Remuneração e Benefícios. Foram analisadas as informações sobre
as 100 melhores grandes empresas e em seção especial as 30
pequenas e médias. Como resultados, obteve-se uma tendência de
crescimento de valorização dos pesquisados em ações promotoras
de desenvolvimento pessoal (54% e 57%) e qualidade de vida (23% e
29) e decrescente em establilidade (3%, em ambos) e remuneração e
benefícios (16% e 9%) respectivamente nas grandes e nas pequenas/
médias empresas. Examinando os dados percebe-se que práticas
como Universidades internas, coaching, mentoring, cursos de línguas
e alto número de treinamentos específicos refletem o resultado
esmagador da primeira categoria. Quanto a qualidade de vida, ações
criadoras de academias, programas de cuidado médico, nutricional
e horários flexiveis surgem como denotadores. Sobre estabilidade e
remuneração e benefícios, observa-se um baixo número de respostas
que refletem uma desvalorização da formalização empregatícia, que
surge do crescimento do país na educação e nas oportunidades em
diversos novos campos e organizações. Esses resultados refletem uma
nova cultura do trabalho que valoriza a formação e a qualidade de
vida ao invés de estabilidade e remuneração, os jovens que entram no
mercado estão voltando-se a entender que são o “próprio produto” e
devem melhorá-lo para que novas portas se abram. Promover ações
para capacitação e saúde parece ser a alternativa para as organizações
continuarem atraindo e retendo os melhores profissionais, fato
esse que alia produtividade com satisfação além de desenvolver a
sociedade brasileira.

O clima organizacional refere-se à forma como o ambiente
organizacional é apreendido e analisado pelos empregados, sendo
um dos fatores organizacionais de maior fonte de estresse no
trabalho. O clima Organizacional funciona com um indicador de
satisfação dos membros de uma instituição, em relação a diferentes
aspectos da cultura ou realidade aparente da instituição. É também,
uma variável que influi diretamente na produtividade, pois o grau
de salubridade de uma organização depende de sua atmosfera
psicológica. Esta atmosfera é fruto do conjunto de percepções das
pessoas que compartilham seu dia-a-dia com a organização. Esta
pesquisa objetivou identificar o clima organizacional da instituição
presidiária. Foi realizada no Centro de Detenção Provisória – CDP em
Parnamirim – RN. Participaram do estudo 10 agentes penitenciários,
que responderam a Escala de Clima Organizacional-ECO, proposta por
Martins (2008). A partir de uma estatística descritiva de mensuração
de médias, os resultados denotam que o fator apoio da chefia e
organização, obteve média 3,3; o fator recompensa pontuou em 2,1;
o fator conforto físico com média 1,7; controle/pressão pontuou em
2,4 e coesão entre os colegas 3,9. Os valores das médias maiores
que 4 tendem a indicar bons climas organizacionais e menores que
2,9 apontam para um clima ruim, no entanto isso é inverso quando
se trata da denominação controle/pressão, ou seja, quanto maior o
resultado, pior será o clima, porque maior será o controle e pressão
exercidos sob os funcionários. Os resultados apontam na direção de
um clima organizacional positivo, sendo essa condição reflexo de
uma boa relação entre a equipe e alguma satisfação em relação ao
salário que os participantes recebem na Instituição. Todavia emerge
também um clima negativo em relação aos aspectos de conforto físico
e o controle/pressão. Conclui-se que o investimento em qualidade de
vida para esses profissionais do sistema penitenciário é de extrema
importância, pois além de aliviar a pressão que a própria função exige,
poderia aumentar a auto-estima dos mesmos e conseqüentemente,
elevar a eficiência e concentração no trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: clima organizacional; sistema prisional; agentes
penitenciários

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento Profissional; Qualidade de Vida;
Mercado de Trabalho
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PO21 - CLIMA ORGANIZACIONAL: DIAGNÓSTICO DOS PROCESSOS DE
TRABALHO NUMA EMPRESA DO SETOR DE SERVIÇOS EM SALVADOR

PO22 - CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DO
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NO CEARÁ

Oliveira, D. A. S.; Coelho, F.; Mascarenhas, G.; Bastos, Y.;
Fernandes, S. R.;

Ferreira, MA1; Maciel, R H1; Santos, JBF2; Nascimento, AP T1;

UNIFACS;
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O presente estudo foi realizado numa empresa de pequeno porte
do setor de serviços, especializada na instalação e manutenção de
ar condicionado para veículos de Salvador e teve como objetivo
avaliar a percepção dos profissionais da empresa acerca do clima
organizacional, e com isso fornecer a organização dados que podem
auxiliá-la na melhoria do ambiente de trabalho. O embasamento
teórico abordou conceitos de clima organizacional, modos de gestão
e etapas para gestão do clima organizacional. Participaram da
pesquisa doze funcionários de ambos os sexos, o que representa 60%
do corpo funcional da empresa e com idade entre vinte a quarenta
anos. O método foi pautado em pesquisa descritiva, exploratória e
procedimentos estatísticos, como: análise fatorial composto por
duas dimensões: psicossocial/organizacional e sete fatores: estilo
de gerência, comprometimento organizacional, trabalho em equipe
e reconhecimento; carga de trabalho, condições de trabalho, clareza
organizacional e/ou padrão de desempenho. Os dados foram coletados
através de observação, entrevista semi-estruturada realizada com
a gestora da empresa e aplicação de questionário formado por
quarenta e três questões com os funcionários do setor operacional,
para avaliar as condições objetivas e subjetivas do ambiente interno
de trabalho. Os resultados obtidos foram baseados na escala de
concordância Likert de seis pontos, sendo considerados satisfatórios
os resultados acima de três. Na dimensão psicossocial apresentou-se
a partir do fator trabalho em equipe a média 3,65 sendo o fator mais
positivo da dimensão. E o fator reconhecimento foi que obteve o pior
resultado com a média 2,92. Na dimensão organizacional revelou-se
no fator condição de trabalho com a média 3,69 como mais elevada
e satisfatória e o fator carga de trabalho obteve média 3,0 sendo a
pontuação menos favorável nessa dimensão. Assim, os resultados
apontam que para a população pesquisada o clima organizacional é
satisfatório, pois eles consideram as condições de trabalho apropriadas
e bem estruturada em aspectos físicos e de equipamentos, bem como
estariam sabendo claramente o que a empresa espera deles e de
seu trabalho, enquanto no relacionamento interpessoal prevalece
o sentimento de amizade, cooperação, pertencimento grupal. Os
funcionários não se sentem reconhecidos e valorizados em seu
trabalho. Conclui-se que os fatores referentes à dimensão psicossocial
são os mais influentes na percepção das condições do ambiente
organizacional e os aspectos subjetivos do ambiente de trabalho
são elementos essenciais para um clima organizacional favorável da
empresa como um todo.

Este estudo focaliza as condições de trabalho e os modos de operação
dos profissionais de nível técnico da área da saúde da cidade de
Fortaleza, Ceará. Embora esses profissionais desempenhem um papel
fundamental na construção e desenvolvimento do atendimento em
saúde, suas condições de trabalho não têm sido estudadas de acordo
com sua importância para o funcionamento do sistema. O sistema de
saúde brasileiro se modificou a partir da Constituição de 1988 e da
formação do Sistema Único de Saúde – SUS. O modelo dominante
no sistema é do atendimento primário, isto é, esforços e recursos
devem ser destinados primeiramente ao atendimento básico em
saúde e à promoção da saúde. A implantação do SUS ampliou a
oferta de serviços de saúde nos municípios brasileiros, procurando
disponibilizar aos vários segmentos sociais o acesso a um atendimento
público de qualidade. O Programa Saúde da Família (PSF), criado em
1994, consiste em uma estratégia de ampliação e aplicação dos ideais
do SUS. Voltado para a atenção primária, o sistema implantou várias
unidades básicas de saúde nos municípios brasileiros. De 1998 a 2006,
o percentual de municípios brasileiros com o PSF em funcionamento
aumentou de 20,4% (1.134 municípios) para 91,8% (5.106 municípios),
com uma constante e expressiva elevação das médias anuais das
coberturas municipais, que variaram de 46,8% a 80,3% (AQUINO e
BARRETO, 2008). A pesquisa desenvolvida teve por objetivo analisar
as condições de trabalho físicas e organizacionais dos profissionais
de nível médio das UBS de Fortaleza que possuem equipes de PSF.
Procurou-se focalizar, entre os profissionais de nível médio dessas
unidades, os técnicos ou auxiliares administrativos, dentários e de
enfermagem. Além disso, procurou-se investigar as percepções
desses profissionais sobre os problemas de seu trabalho e problemas
de saúde relacionados ao trabalho. O percurso metodológico incluiu
entrevistas semi-estruturadas com 25 profissionais de 12 unidades
básicas de saúde do Sistema Único de Saúde da cidade de Fortaleza,
Ceará, e a aplicação de questionários, contendo o Inventário sobre o
Trabalho e Riscos de Adoecimento (ITRA) e o Inventário sobre Burnout
(MBI), em 92 profissionais. Os resultados mostraram que as condições
de trabalho e, portanto, do atendimento aos usuários, são precárias
tanto no que diz respeito às condições físicas quanto à organização
das tarefas e atividades. Os custos desse trabalho, realizado em
condições precárias, se refletem sobre a saúde dos profissionais que
mostram exaustos física e emocionalmente.

PALAVRAS-CHAVE: Clima organizacional; Comportamento humano;
Satisfação no trabalho
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PO23 - CONTRATOS PSICOLÓGICOS DE TRABALHO: UM ESTUDO DE
SUA ASSOCIAÇÃO COM A SEGURANÇA NO EMPREGO E INTENÇÃO
DE TURNOVER

PO24 - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTÃO DO ERRO:
COMO A CULTURA ORGANIZACIONAL PODE FAVORECER O
DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL

Rios, MC; Gondim, SMG;

Santos, M. M; Porto, J. B.;

UFBA;

Universidade de Brasília;

Entendidos como componente estratégico na gestão de pessoas,
os contratos psicológicos são essenciais na compreensão do
comportamento organizacional. A formulação inicial do construto
remonta à década de 1960, sendo definido pelas expectativas
relacionadas aos termos das trocas entre empregador e empregado.
A despeito de sua importância e da forte tradição de pesquisas no
cenário internacional, no Brasil ainda se conta com um número
limitado, ainda que crescente, de pesquisas. O objetivo do presente
estudo foi investigar a associação do contrato psicológico de
trabalho com a percepção de segurança no emprego e intenção
de permanência na organização. Participaram 351 trabalhadores
provenientes de 8 organizações públicas e privadas da Bahia, sendo
em sua maioria do sexo feminino(54,2%) e solteiros(60,6%). A idade
média foi 28 anos(dp=8,97), sendo que a maioria tem até 3 anos
na empresa(63,1%) e formação equivalente ao segundo grau ou
superior(92,2%). O instrumento é composto de duas escalas tipo
Likert, 5 pontos, ambas respondidas pelo empregado, sendo uma
referente às obrigações do próprio empregado, e outra referente às
obrigações do empregador. A escala de obrigações do empregador
apresentava as dimensões: Valorização Pessoal do Trabalhador;
Valorização Profissional do Trabalhador; Justiça nas Interações; e
Justiça Distributiva. A escala de obrigações do empregado dividiu-se
em: Investimento Pessoal; Investimento Profissional; Adaptabilidade;
e Obediência. Em relação aos escores das obrigações, eles foram
elevados de modo geral, com escores superiores a 3,75, com exceção
de obediência(x=3,22 com dp=0,85). As expectativas em termos das
obrigações do empregador foram, de modo geral, mais elevadas,
sugerindo que os trabalhadores atribuem à organização uma carga
mais elevada de obrigações que a eles mesmos. Quando se trata da
intenção de permanência na organização, no entanto, as obrigações
relacionadas ao trabalhador indicaram associação mais forte. Assim,
todas as dimensões indicaram correlação, sendo especialmente
forte a associação com as obrigações em termos de investimento
pessoal(r=0,45,p<0,001). Em se tratando das obrigações do
empregador, apenas as dimensões de Valorização Pessoal e Justiça nas
Interações indicaram associação significativa(p<0,01), mas com uma
correlação máxima de 0,15. Em relação à percepção de segurança,
obteve-se o mesmo número de dimensões associadas em relação às
obrigações do empregado e do empregador(Obediência, na escala do
empregado, e Justiça Distributiva, na do empregador, não indicaram
associação significativa). As correlações, no entanto, novamente se
mostraram mais fortemente associadas às obrigações do empregado,
especialmente em termos do Investimento Pessoal(r=0,34,p<0,001)
e Adaptabilidade(r=0,24,p<0,001). Os resultados reforçam a
importância do construto como preditor nas rotinas de trabalho.

Diante de um ambiente organizacional cada vez mais instável, a
ocorrência de erros se torna uma realidade quase inevitável. Neste
sentido, a forma como a organização lida com os erros se torna
uma dimensão central de sua cultura. Uma cultura apoiada na
Gestão do Erro aceita que os erros não podem ser completamente
eliminados e incorpora práticas voltadas para a comunicação
aberta sobre erros e manejo das conseqüências deles provenientes,
minimizando danos e otimizando o desempenho organizacional. O
desenvolvimento profissional é compreendido como um processo
de crescimento profissional, alavancado pela aprendizagem de
habilidades/conhecimentos voltados para a atividade de trabalho.
Apesar de se tratar de um processo de responsabilidade individual, o
desenvolvimento profissional é influenciado por uma série de fatores
do contexto organizacional. Entende-se que, por transformar o erro em
uma oportunidade de aprendizagem, uma cultura voltada para gestão
do erro deve favorecer o desenvolvimento profissional dos membros
da organização. Neste sentido, o objetivo do presente trabalho é
avaliar a relação entre a Percepção da Cultura de Gestão do Erro e
o Desenvolvimento Profissional percebido. Para tanto, participaram
do presente estudo 118 funcionários de organizações públicas e
privadas do Distrito Federal. Para mensurar a Percepção de Cultura
de Gestão do Erro, foi utilizada a Escala de Cultura Organizacional
de Gestão do erro, como medida da Percepção de Desenvolvimento
Profissional, foi utilizada a Escala de Desenvolvimento Profissional.
Os dados foram analisados através do método da regressão múltipla
padrão. A análise de pressupostos para a regressão múltipla indicou
falta de normalidade das variáveis Desenvolvimento Profissional e
Percepção de Cultura de Gestão do Erro. Diante disto, os dados foram
transformados (raiz quadrada), melhorando significativamente sua
distribuição. Os resultados da regressão múltipla padrão indicaram
que as variáveis demográficas (sexo, idade e tipo de organização)
não contribuíram significativamente para explicar o desenvolvimento
profissional. Já a variável cultura de gestão do erro contribuiu
significativamente (beta=0,47, p<0,01) e o modelo total explicou 26%
da variância (R=0,51, p<0,01). Os resultados corroboram a hipótese
proposta pelos autores. Em um momento no qual se investe cada vez
mais em ações de Treinamento e Desenvolvimento que sejam capazes
de capacitar os funcionários para lidar com o conturbado cenário do
mercado, os resultados aqui expostos indicam que variáveis culturais
– tais como as práticas de gestão do erro – podem se configurar como
fatores centrais para a promoção do desenvolvimento profissional.
PALAVRAS-CHAVE: desenvolvimento profissional; gestão do erro;
cultura organizacional
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PO25 - DIAGNÓSTICO DO CLIMA ORGANIZACIONAL EM UMA
ACADEMIA: PROCESSO DE MELHORIA CONTÍNUA

PO26 - EFEITOS PERSUASIVOS DA MÍDIA: UM SURVEY NACIONAL
COM PAIS DE CONSUMIDORES INFANTIS

Oliveira, LD; Ranchod, RK; Zanelato, LS;

Calda, L. S.; Lemos, S. M. S.; Iglesias, F.;

USC;

UnB;

INTRODUÇÃO: O presente estudo aborda sobre a realização de uma
pesquisa de clima organizacional em uma academia localizada no
interior paulista. Entende-se por pesquisa de clima uma potente
ferramenta na área de gestão de pessoas, fornecendo informações
importantes sobre a percepção dos colaboradores em relação aos
diversos fatores que afetam os níveis de motivação e desempenho
dos mesmos. Além disso, possibilita para que organização avalie
seu momento atual e planeje ações, em um processo de melhoria
contínua. OBJETIVO: Realizar um diagnóstico do clima organizacional
em uma academia destinada a atividades físicas, identificando o grau
de satisfação dos colaboradores em relação à empresa, possibilitando
também o levantamento de indicadores de intervenção na área
de gestão de pessoas. MÉTODO: Participaram da pesquisa 17
colaboradores desde cargos operacionais a gerenciais, os quais
compreendiam a totalidade da amostra. Aplicou-se questionário
de pesquisa de clima fundamentado no autor Luz (2010), com 50
questões contemplando aspectos internos e externos que interferem
nas relações de trabalho, bem como percepções sobre a estrutura
física, cultura organizacional, estilos de liderança, ambiente de
trabalho, políticas de RH, entre outros; sendo este elaborado
através do levantamento da realidade da empresa. As observações
em campo e os resultados obtidos foram tabulados e analisados
quanti-qualitativamente. RESULTADOS: Verificou-se que a maioria
dos colaboradores mencionou satisfação em relação à estrutura
física da academia, autonomia para realizar o trabalho, estado de
saúde, identificação e realização profissional. Porém, apontaram
como pontos a serem melhorados: falta de valorização e feedback
sobre o desempenho profissional, instabilidade no trabalho, salário
e benefícios, falta de participação nos processos decisórios e estilo
de liderança. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: A pesquisa contribuiu para
uma melhor compreensão do diagnóstico organizacional e suas
relações com o ambiente de trabalho e processos motivacionais,
bem como possibilitou a implantação de planos de intervenção, tais
como: treinamento comportamental com a liderança, integração
e treinamento com os colaboradores, conscientização da diretoria
acerca da necessidade de rever benefícios e salários, inserção de
bonificação aos colaboradores aniversariantes. Todas estas ações
impulsionam para melhorias nas relações de trabalhos, na qualidade
de vida dos colaboradores e no desenvolvimento organizacional.

A literatura sobre persuasão foi por décadas dominada por pesquisas
que investigaram como e em quais condições uma mensagem
pode ser efetivamente persuasiva. Nos últimos anos, entretanto,
o chamado modelo de conhecimento da persuasão tem focado na
resistência de consumidores e em como eles mesmos percebem
o uso de táticas em vendas e na publicidade em geral. Este modelo
também permite verificar o que configura o chamado efeito da
terceira pessoa, no qual os indivíduos têm a tendência de perceber
uma maior influência de efeitos negativos de mensagens em outras
pessoas do que neles mesmos. Esse é um problema de cognição
social especialmente relevante, pois pode representar um maior
risco de exposição das crianças, tendo em vista sua dificuldade
em perceber a intenção persuasiva que motiva a propaganda. Esta
pesquisa teve como objetivo investigar a percepção de pais de
crianças com até 12 anos sobre a persuasão da TV voltada para o
público infantil, suas atitudes e comportamentos de consumo. Um
survey online foi respondido por 691 pais residentes em diferentes
cidades brasileiras, em sua maioria do sexo feminino (82,2%), com
média de 36 anos (DP = 6,2), enquanto seus filhos tinham em média
5,79 anos (DP = 3,34). Testando-se a hipótese do efeito da terceira
pessoa, verificou-se que os respondentes acham que as propagandas
influenciam mais as outras pessoas e mais os filhos de seus amigos do
que os próprios filhos (F = 108,65; p < 0,001), mostrando ainda que
as mulheres acreditam menos que seus filhos sejam influenciados
pela TV (F = 7,80; p < 0,001). A postura crítica dos participantes em
relação à publicidade foi avaliada como maior que a de seus amigos e
das pessoas na sociedade em geral (F = 361,88; p < 0,001), mas estes
últimos resultados não diferiram em função do sexo (F < 1; p = ns).
Os resultados também apontaram os efeitos mais percebidos e sua
relação com hábitos de consumo das crianças. O trabalho discute
as implicações dos resultados para a realidade de consumo infantil,
programas organizacionais de educação financeira e as polêmicas
sobre regulação da publicidade no Brasil.
PALAVRAS-CHAVE: persuasão; cognição social; comportamento do
consumidor
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PO27 - EMOÇÕES E PERCEPÇÃO: BREVES REFLEXÕES ACERCA
DAS POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS PARA O COMPROMETIMENTO
ORGANIZACIONAL AFETIVO
Figueiredo, K.M.L; Suzart, N. S;

Vasconcelos; Bauermeister;
UCDB;

FTC;
No contexto do cenário globalizado atual em que vivem as
organizações modernas, compreender o comportamento das pessoas,
sobretudo os de caráter subjetivo como as emoções e a percepção
no ambiente de interação social das organizações, vem se tornando
a cada dia uma importante ferramenta de gestão. Desse modo, o
presente trabalho teve como propósito identificar justamente as
implicações das emoções e da percepção na dimensão afetiva do
comprometimento organizacional e suas variações. Assim, a partir
dos estudos realizados e da revisão bibliográfica foi constatada de
fato a existência de uma estreita relação entre os componentes
emocionais e o ato perceptivo no ambiente organizacional e como
essa relação afeta no comprometimento afetivo do indivíduo com a
empresa onde trabalha e as relações interpessoais desenvolvidas a
partir desta convivência. A pesquisa mostrou que tanto as emoções
quanto a percepção, podem gerar efeitos positivos ou negativos nos
resultados organizacionais e que o vínculo afetivo com a organização
tende a ficar mais fortalecido quando o colaborador acredita que
as relações são estabelecidas de forma justa e equitativa e quando
percebem a preocupação da empresa com o seu bem-estar. Como
resultado, observou-se que a falta de comprometimento afetivo
pode provocar consequências negativas que vão desde o aumento
da frequência nos atrasos até a queda de desempenho e o pouco
esforço para realização das tarefas. Por outro lado, o estabelecimento
desse vínculo afetivo, pode gerar diversos resultados positivos para a
empresa, que vão desde a diminuição das taxas de rotatividade e de
absenteísmo, bem como melhorias nos indicadores de desempenho
no trabalho. Sem a pretensão de encerrar a discussão sobre o assunto,
o trabalho é finalizado com o levantamento de novas questões que
foram surgindo ao longo da esquisa e que ficam como sugestão
para trabalhos futuros acerca do tema que possui vasto campo para
pesquisa e desenvolvimento.
PALAVRAS-CHAVE: Emoções;
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PO28 - ENFOQUE ANALÍTICO COMPORTAMENTAL :AUTOCONTROLE
NAS ORGANIZAÇÕES

Percepção;

Comprometimento

Falar em autocontrole pode ser controverso em uma ciência
determinista como a Análise do Comportamento. Skinner (1953)
defendeu “apaixonadamente” o determinismo. Ainda assim, ele
conseguiu conciliar suas visões e abriu espaço para a ampliação e
desenvolvimento do tema, tanto dentro do laboratório, como na vida
real (EPSTEIN, 1997). Esse trabalho objetiva realizar uma pesquisa
exploratória e descrever a literatura analítico-comportamental
do autocontrole relacionada a um contexto específico: o setting
organizacional. Descrevendo o uso de técnicas de autocontrole nas
organizações, verificando a contribuição das técnicas da Análise
do Comportamento nesse sentido e situando o autocontrole na
promoção da saúde do trabalhador e na humanização da organização.
Desenvolveu-se por meio de pesquisa eletrônica em portais que
disponibilizam materiais científicos, dando ênfase a periódicos
especializados na área, livros, teses e dissertações, sobretudo nas
produções da década de 2000, além da utilização de obras clássicas
e artigos mais antigos quando necessário. Serão apresentadas as
noções de autocontrole e Gerenciamento Comportamental de
Organizações [OBM]. O autocontrole como a aplicação deliberada
de princípios de mudança comportamental a si mesmo, e o OBM
como a área de estudo e aplicação da filosofia do Behaviorismo
Radical às organizações. No ponto de intersecção dessas noções
estão desde modelos construídos especificamente com esse objetivo
até a posição ocupada pelo conceito na humanização dos contextos
organizacionais, passando pela saúde do trabalhador e o quanto
técnicas tradicionais das aproximações analítico-comportamentais
à área contribuem na promoção de pessoas com maior capacidade
de controlar suas próprias vidas. Considera-se que uma preocupação
maior com o conceito pela Análise do Comportamento pode trazer
à comunidade de cientistas, pesquisadores e profissionais pautados
na filosofia do Behaviorismo Radical uma maior aceitabilidade do seu
projeto científico, tanto na Psicologia em geral, como na esfera social.
Também se sugere um maior esforço por parte dos pesquisadores da
área em fundamentar empiricamente a posição de que as técnicas
tradicionais do OBM colaboram na promoção de indivíduos mais
autônomos. Além de acrescer um testemunho às práticas de gestão,
sobretudo no nível da gestão estratégica.
PALAVRAS-CHAVE: gerenciamento comportamental; autocontrole;
organizações
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PO29 - ESTUDO EXPLORATÓRIO PARA ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO
DE ESTRESSORES ORGANIZACIONAIS.
Benzoni, P. E.;

PO30 - EVIDÊNCIAS DE VALIDADE E PRECISÃO DA ESCALA DE
ATITUDES ECOCÊNTRICAS E ANTROPOCÊNTRICAS EM AMOSTRAS
BAIANAS
Assis, R.; Dias, C.P.; Leite, H.; Meireles, E.;

Universidade Paulista - UNIP/Araraquara;
O estresse é tido como um indicador, em nível individual, da qualidade
de vida existente na organização, assim, avaliar o nível de estresse
nos indivíduos e os fatores estressores no trabalho, considerando
sua existência e impacto, é uma tarefa que permite a elaboração
adequada de estratégias de intervenção. O ambiente no qual o
indivíduo se encontra pode determinar o aparecimento do estresse.
O presente trabalho objetiva investigar as percepções de funcionários
acerca da intensidade dos fatores geradores de estresse ocupacional.
Com base na literatura, foi feito um questionário de modo a avaliar
fatores geradores de estresse em ambiente organizacional, sendo que
os sujeitos da pesquisa deveriam classificá-los como não estressores,
como num nível médio de estresse ou como muito estressores.
A pesquisa foi realizada com trinta e um funcionários, de ambos
os sexos, com idades variadas entre dezessete e cinqüenta anos,
pertencentes a duas organizações. Os questionários foram aplicados
individualmente, contendo questões de múltipla escolha e outras
baseadas na escala likert. Dentre os dados obtidos, tem-se que a
maioria dos entrevistados (68%) considerou-se estressada, sendo
que 62% consideraram-se num nível médio de estresse. O trabalho
foi considerado, por 42% dos entrevistados, como o fator que mais
estressa. Dentre os fatores organizacionais que estressam muito
se encontra atrasos nos prazos (58%), a competição desleal (55%),
grande dependência do líder (55%),trabalho sem sentido (52%),
comportamento hostil entre colegas (48%), perda de tempo com
discussão inútil (45%), insegurança no trabalho (39%), e ociosidade
(42%). Os fatores que foram identificados como não estressantes foram
o trabalho isolado (42%) e o não compartilhamento de problemas
comuns (39%). A rotatividade de funcionários foi considerada um
fator que estressa pouco (39%). O fator politicagem teve um empate
entre estressar muito e médio. Pelos dados obtidos percebe-se uma
direção para desenvolvimento de um instrumento para avaliação
de estressores ocupacionais que permita avaliar não só o indivíduo
estressado, como o ambiente estressor.
PALAVRAS-CHAVE: Estressores; Saúde mental; Estresse ocupacional
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A Escala de Atitudes Ecocêntricas e Antropocêntricas foi
originalmente proposta por Thompson e Barton (1994) e validada
em versão reduzida no Brasil por Coelho e cols. (2006). O presente
estudo buscou encontrar evidências de validade e precisão para a
referida escala junto a amostras baianas. Foram desenvolvidos dois
estudos com participantes de ambos os sexos, com idades e níveis de
escolaridade variados e residentes no Estado da Bahia. O estudo 1 foi
desenvolvido entre os anos de 2008 e 2009 nas regiões Sul e Extremo
Sul do Estado e envolveu 850 participantes. O estudo 2 foi realizado
no ano de 2010 contou com 348 participantes do Recôncavo baiano.
O instrumento foi composto por 16 itens, respondidos a partir de uma
escala Likert. A coleta de dados se deu em ambientes diversos, sempre
de forma individual e autoadministrada. Foram realizadas análises
paralelas, análises fatoriais exploratórias e confirmatórias. Em ambos
os estudos, 13 itens foram mantidos na escala para representar dois
fatores: atitudes antropocêntricas e atitudes ecocêntricas. Os índices
de precisão mantiveram-se semelhantes aos encontrados no estudo
de validação com amostra paraibana: 0,69 e 0,64 no estudo 1 e 0,70
e 0,56 no estudo 2, respectivamente, com destaque para a melhor
consistência interna do fator atitudes antropocêntricas na amostra do
Recôncavo. A análise confirmatória revelou índices de ajuste adequados
aos dados empíricos (CFI, GFI e AGFI > 0,90; RMSEA < 0,05). Em ambos
os estudos, os fatores se mostraram levemente relacionados: r =
0,25 e r = 0,08, respectivamente. Os resultados revelaram indícios
de validade, mas com índices de precisão moderados. Contrariando
estudos anteriores, não foram encontradas diferenças significativas
entre os grupos quando comparadas as médias de atitudes em
função de variáveis como sexo, idade em faixas etárias, renda familiar
aproximada e cidade de residência. Seria interessante que estudos
futuros contemplassem análises TRI para uma melhor compreensão
acerca dos níveis de discriminação, dificuldade e viés dos itens, uma
vez que os resultados deste estudo levam a crer que a maioria dos
itens são muito fáceis e não discriminam diferentes magnitudes do
traço avaliado.
PALAVRAS-CHAVE: Atitudes antropocêntricas; Atitudes Ecocêntricas;
Instrumentação.
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PO31 - EVIDÊNCIAS PSICOMÉTRICAS DO CD-SEI- VERSÃO BRASILEIRA
Leal, M. S.; Aguillera, F. ; Melo-Silva, L. L.;
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto - USP;
A autoeficácia é um dos constructos que tem contribuído para a
indicação de sucesso no meio acadêmico e profissional, na medida
em que se refere à percepção que o indivíduo tem a respeito de suas
capacidades em desempenhar determinada tarefa. A tendência e que
quanto maior for a autoeficácia percebida, maior será a probabilidade
de sucesso na realização da tarefa. O presente trabalho objetiva
apresentar indícios da validade psicométrica do Career Development
Self-Efficacy Inventory (CD-SEI- versão brasileira) em uma amostra
de adolescentes brasileiros. O estudo foi realizado com 48 usuários
de um Serviço de Orientação Profissional, na faixa etária entre 16
e 19 anos, provenientes de escolas públicas e particulares, de uma
cidade do interior paulista. O referido instrumento tem origem
chinesa e foi construído para medir a percepção da autoeficácia para
o desenvolvimento da carreira em estudantes do ensino médio. Num
total de 24 itens, é composto por seis domínios que representam as
competências necessárias para a transição da escola para o mercado
de trabalho. São eles: planejamento de carreira, questões de gênero
na carreira, seleção das formações, preparação para a procura de um
trabalho, procura de trabalho e definição dos objetivos da carreira.
Os resultados indicam ótimas evidências de confiabilidade da escala
total (α= 0.87) e todos os itens tiveram cargas fatoriais maiores que
0.60. Além disso, a análise fatorial pela técnica de extração dos
componentes principais pelo método varimax com o critério Kaiser
sugeriu a extração de 7 fatores, confirmando a estrutura original do
instrumento. Os resultados encontrados são adequados e confirmam
a precisão e validade da escala. Porém, mais pesquisas com diferentes
populações e amostras maiores são necessários. Vale salientar que o
estudo e/ou construção de instrumentos que se proponham a avaliar
a autoeficácia, seja direcionado a estudantes ou trabalhadores,
são relevantes para a produção do conhecimento tanto na área
da orientação profissional como na psicologia organizacional e
do trabalho, uma vez que disponibilizam ferramentas úteis para
intervenções de carreira. (CAPES)

PO32 - FATORES QUE INFLUENCIAM PROFESSORES DA REDE PRIVADA
DE ENSINO A PEDIREM DEMISSÃO DO TRABALHO
Paiva, J. A.;
Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ;
INTRODUÇÃO: Os professores formam uma categoria profissional
especialmente sujeita a grandes riscos psicossociais. As condições de
trabalho formam uma importante variável na análise da qualidade de
vida e saúde. Pedir demissão da rede de ensino privada também pode
está relacionada em razão dos baixos salários e a pouca valorização
social da carreira. A questão central que se propõe este estudo foi
de analisar os fatores que influenciam professores da rede privada
de ensino a pedirem demissão do trabalho, já que a qualidade de
vida e os baixos salários são fatores motivacionais nesta categoria.
OBJETIVO: Conhecer os fatores que podem influenciar professores da
rede privada de ensino a pedirem demissão do trabalho. MÉTODO:
A amostra foi composta de 30 participantes professores que já
lecionaram na rede de ensino privada de ambos os sexos, que já
pediram demissão de alguma escola da cidade de João Pessoa – PB.
Os instrumentos utilizados foram uma entrevista semi-estruturada e
um questionário com dados sócio-demográficos. Foi feita a análise
qualitativa dos dados coletados utilizando a Análise de Conteúdo
(Bardin, 1977). RESULTADOS: Com base nos dados levantados e
analisados verificou-se que os baixos salários ocasionam o pedido
de demissão dos professores e que a qualidade de vida oferecida a
estes profissionais também os levam a desistir de algumas instituições
escolares. No item aberto das questões, foi perguntado os motivos
que o levou ao pedido de demissão. Dessa forma, foram classificados
por categorias, subcategorias e freqüência. CONCLUSÃO: Qualidade
de vida e remuneração digna aos professores seria um bem para
todos. Sendo assim diminuiria tantas demissões voluntárias,
propiciando uma estabilidade nas empresas privadas de ensino e
consequentemente uma educação mais significativa e de qualidade
aos educandos.
PALAVRAS-CHAVE: professores; ensino privado; demissão.
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PO33 - HIERARQUIA DE VALORES DO TRABALHO ENTRE CANADENSES
E BRASILEIROS: UM ESTUDO TRANSCULTURAL
Fagundes, K. A.; Barroso, A.C; Porto, J. B;

PO34 - IDEA GENERATION ACROSS ETHNICITIES
Feitosa, J1; Salazar, MR2; Salas, E1;
UCF;
CGU;

1

Universidade de Brasília - UnB;

2

Valores relativos ao trabalho são considerados princípios ou crenças
que guiam as avaliações e o comportamento das pessoas no
ambiente de trabalho. Apesar de haver inúmeras pesquisas sobre o
assunto, seus resultados são de difícil comparação, pois fazem uso
de modelos teóricos distintos. Este estudo teve por objetivo buscar
evidências de validade transcultural da Escala Revisada de Valores
Relativos ao Trabalho (EVT-R) em dois países para a construção de
um modelo universal de valores do trabalho. Para isso, participaram
desta pesquisa 87 estudantes universitários do Brasil e 90 do Canadá.
Foi realizado Escalonamento Multidimensional (MDS) para analisar a
estrutura de valores e Análise de Variância (ANOVA) para comparar
as médias obtidas nos dois países para tipos motivacionais presentes
na escala. Por meio da análise de MDS, observa-se que os resultados
obtidos corroboram a estrutura de valores proposta pela escala e
pela teoria de valores pessoais, entretanto, os itens com incidência
em regiões diferentes das previstas pelo modelo foram excluídos
das análises posteriores. Em seguida foi realizada ANOVA com os
21 itens que apresentaram congruência de localização entre as
estruturas resultantes dos dois países. Os resultados desta análise
apontaram diferenças significativas entre as médias obtidas para os
valores referentes aos tipos motivacionais de Poder [F(1,175)=7,880
e p<0,01] e de Estimulacão/Autodeterminacão [F(1,175)= 13,399 e
p<0,01]. Observou-se que as maiores médias obtidas são atribuídas
aos respondentes da amostra canadense para esses dois fatores.
Os resultados obtidos indicam, portanto, que houve a estruturação
dos tipos motivacionais propostos pela escala, conforme previsto
pela teoria utilizada como base em sua construção, e que há
diferenças significativas entre a ênfase dada aos valores de Poder e
Estimulação/Autodeterminação entre os países estudados, indicando
predominância de valores relacionados à autopromoção e à abertura
a mudança na amostra canadense em comparação com a amostra
brasileira. Estes dados corroboram teorias e estudos anteriores
que categorizam o Canadá entre as culturas com características
individualistas e o Brasil como uma cultura predominantemente
coletivista. Com base nestas comparações, é possível concluir
que a escala proposta possui evidências de validade para os
países estudados, revelando as estruturas de valores presentes e
possibilitando constatação de divergências culturais.

Introduction:Globalization often requires employees to collaborate
with individuals from different ethnic groups (Harrison, Price, &
Bell, 1998). However, according to social categorization theory,
individuals use surface-level cues to cognitively cluster people into
groups. This can result in the formation of in- and out-groups based
on similarity. Furthermore, similar individuals are perceived as more
predictable (Brewer, 1999; Pelled & Xin, 1997) as well as more likely
to agree and share opinions with their in-group members (Levine &
Moreland, 1998). Consequently, important team processes, such
as idea generation, may be compromised by high levels of ethnic
diversity. The purpose of this study is to identify whether the team
ethnic composition can influence individuals’ willingness to share
information and work as a team. We hypothesize that homogeneous
teams will generate less ideas in comparison to ethnically
heterogeneous teams. Method Ninety-six undergraduate students
participated in a four-person team creativity task. They were assigned
to either homogeneous (i.e., all Caucasians) or heterogeneous (i.e.,
two participants from each ethnicity) teams, and were required to
generate slogans. First, participants were asked to come up with
slogans individually. Subsequently, they came together to generate
their team slogans, which served as our dependent variable. Results
To test the predicted relationship, an independent sample t-test was
performed. Results were aligned with our hypothesis. Specifically,
there was a significant effect of team ethnic composition, t(23)= 2.03,
p= .027, with heterogeneous teams (M= 11.92, SD= 3.64) generating
a greater amount of slogans than homogeneous (M= 9.17, SD= 3.60).
Discussion Findings suggest that teams in which all members had the
same ethnic background were more willing to share task-relevant
information with each other than those in which team members’
ethnic background may have differed from their own. Therefore,
team ethnic composition seems to be an important component
influencing team processes, and potentially team and organizational
outcomes. Knowing that information sharing is critical to tasks such
as decision making, innovating, and problem solving (Homan, van
Knippenberg, van Kleef, & De Dreu, 2007), organizations with high
levels of ethnic diversity should invest on training interventions that
can facilitate information exchange amongst team members to avoid
detrimental outcomes. In addition to this practical implication, this
study has important theoretical implications. Further research should
investigate whether the quality of information shared amongst
homogenous team members was also greater in comparison to
homogeneous teams.

PALAVRAS-CHAVE: Valores do trabalho; validação transcultural;
diferenças culturais
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PO35 - IDENTIFICAÇÃO DE VALORES ORGANIZACIONAIS EM
EMPREGADOS DE EMPRESA PRIVADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/
PB
Carvalho, M. L. O.;

PO36 - INFLUÊNCIA SOCIAL NO RECRUTAMENTO DE VOLUNTÁRIOS
PARA PARTICIPAÇÃO EM PESQUISAS
Cunha, K. R.; Hees, M. A.; Castro, L.; Baltazar, S. D.;
Universidade de Brasília;

Centro Universitário de João Pessoa;
Introdução: Os valores pessoais expressam no contexto organizacional
as metas motivacionais dos indivíduos. Desse modo, é de fundamental
importância que uma organização conheça os valores compartilhados
por seus empregados, para que os programas motivacionais sejam
eficazes e alcancem com excelências os resultados desejados.
Objetivo: Nesta perspectiva, essa pesquisa buscou traçar perfil de
valores organizacionais de empregados em empresa privada na
cidade de João Pessoa/PB, observando os níveis de semelhança
desses valores entre as equipes de trabalho. Método: Os instrumentos
utilizados foram o Inventário de Perfis de Valores Organizacionais IPVO, desenvolvido por Tamayo e Oliveira (2004) e um questionário
sócio-demográfico. O IPVO agrega 8 fatores: Tradição, Realização,
Preocupação com a Coletividade, Prestígio, Domínio, Conformidade,
Bem estar do Empregado e Autonomia. A amostra foi composta de
20 empregados de uma empresa privada da cidade de João Pessoa/
PB. As equipes de trabalho investigadas foram categorizadas em:
garçons, mensageiros, apoio geral e apoio administrativo. Resultados
e Discussões: Dentre os Valores mensurados, os que apresentaram
maior predominância foram: Prestígio, Realização e Bem-Estar
do Empregado. Esses Valores correspondem respectivamente à
percepção do Prestígio que a Organização tem diante da sociedade,
Realização pessoal do sujeito no trabalho que exerce e sentimento de
Bem-Estar no emprego, indica a preocupação da organização com o
bem-estar do empregado. Contudo os Valores menos compartilhados
dentre os sujeitos foram: Tradição, Autonomia e Domínio. Os Valores
citados correspondem a: Tradição, inflexibilidade nas condutas e
normas, padrões fixos de Administração, Autonomia, referente à
busca de aperfeiçoamento constante do empregado e da organização
que se expressa por meio de competência, curiosidade e criatividade,
e Domínio, que é a busca da organização em dominar o mercado além
de transparecer poder. Dentre as equipes, as médias dos fatores não
divergiram significativamente, sendo a categoria de Mensageiros a
que se sente mais Realizada e a de Garçons, a que percebe menos
percebe o Valor Tradição. Conclusão: De acordo com o que se
observou nos resultados, os Valores predominantes em determinada
equipe de trabalho, predomina em todas as outras. Do mesmo modo
acontece com os Valores que se mostraram mais fracos.

Muitas pesquisas em comportamento do consumidor são realizadas
na rua, procurando recrutar pessoas que aceitem participar
voluntariamente. Um dos problemas para o pesquisador é que a
recusa é freqüente e pode depender de diversos fatores situacionais,
que são pouco conhecidos. Este experimento testou o efeito da
presença de outras pessoas na decisão de participar em pesquisas,
manipulando-se o prestigio da instituição de origem experimentador.
Participaram do experimento 121 voluntários (59 mulheres),
que foram convidados a responder a uma escala simplificada do
instrumento de Singelis para medir independência/interdependência
do self (1=discordo inteiramente a 7=concordo totalmente). Cada
participante foi abordado em uma das seis condições experimentais:
2 (sozinho ou na presença de confederado) x 2 (instituição de maior
ou menor prestigio) x 2 (confederado simulava aceite ou recusa
em responder ao questionário). Os resultados mostraram que 43%
aceitaram participar e a aceitação quando o participante estava
sozinho e quando o confederado aceitava foram iguais, no entanto,
quando o confederado recusava, a aceitação caia pela metade (x2 =
8,74; p < 0,05). A decisão do participante independeu da instituição
de origem do experimentador. A medida de self utilizada como
pretexto para o experimento não apresentou diferenças significativas.
Os resultados contrariam estudos anteriores, já que as taxas de
aceitação nas condições de aceite do confederado foram idênticas às
das condições de controle. São discutidas as implicações teóricas com
relação a fenômenos de indolência social e implicações práticas para a
metodologia de pesquisa em psicologia social do consumidor.
PALAVRAS-CHAVE: Participação em presquisa; Psicologia Social;
Psicologia do Consumidor
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PO37 - INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NO TRABALHO: UM ESTUDO
BIBLIOMÉTRICO

PO38 - LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO:
INTERPESSOAL NO CENÁRIO ORGANIZACIONAL

Rios, MC1; Musema, JK2;

Bettiol, I F; Rosa, F H M; Antonio, LSM;

UFBA/ FADBA;
FADBA;

FAROL - Faculdade de Rolim de Moura;

1
2

Tema de crescente relevância nos dias atuais, a inteligência emocional
pode ser definida como algumas habilidades que ajudam em manipular
as emoções, as transformando em processo de crescimento interno.
Em função da crescente competitividade e da busca por resultados, as
organizações vem cada vez mais valorizando o componente emocional
em seu discurso, sendo a inteligência emocional um construto muitas
vezes citado. O presente trabalho se propôs em analisar como se
caracteriza a produção científica brasileira em relação à inteligência
emocional no contexto organizacional através de um levantamento
bibliométrico em bases de dados eletrônicas (SciELO, PEPSIC,
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, Biblioteca CAPES,
Biblioteca Digital Brasileira de Teses, e Domínio Público). Como
conseqüência dessa investigação foram obtidos 148 documentos
entre artigos, teses, monografias e dissertações. Esses trabalhos foram
categorizados segundo seu formato (artigo ou trabalho de conclusão),
método (qualitativo, quantitativo ou teórico-conceitual), fonte, eixo
temático da produção, e nível (apenas aplicável no caso dos trabalhos
de conclusão, especificando se era um trabalho de especialização,
mestrado ou doutorado). Os resultados apontam para a pouca
produção de artigos, em comparação aos trabalhos de conclusão
(monografias, teses e dissertações), sendo 73,73% dos documentos
pertencentes a esse último grupo. Nesse caso, inclusive, temos amplo
predomínio dos trabalhos de mestrado (89,75%). Apontam também
para a ênfase em trabalhos quantitativos, o que só aponta sinais sutis
de mudança nos últimos anos. Quanto aos eixos temáticos, a maior
parte deles está vinculada à elaboração e validação de ferramentas
de medida. Da mesma forma, verificamos um maior quantitativo de
estudos da psicologia, mas com pouca ênfase no uso estratégico da
inteligência emocional e os efeitos da mesma em rotinas de trabalho.
Os resultados indicam a importância de se ter linhas de pesquisa mais
consolidadas em torno do tema. Isso favoreceria a um incremento
no número de estudos, além disso, a diversificação em termos de
metodologia de pesquisa pode beneficiar os conhecimentos em torno
da área.

COMPETÊNCIA

Introdução: A competência interpessoal é considerada a habilidade
de lidar eficazmente com relações interpessoais e com outras pessoas
de forma adequada às necessidades de cada uma e às exigências
da situação. Ela não é um dom ou talento inato da personalidade,
e sim uma capacidade que se pode desenvolver por meio de
treinamento próprio, cabendo então as empresas propiciarem aos
seus funcionários subsídios necessários para tal desenvolvimento.
Objetivo: consiste na exploração da temática em questão, através
do levantamento bibliográfico, que teve entre seus subsídios artigos
e livros. Em relação aos artigos, foram encontrados inicialmente
27, porém, apenas 11 foram utilizados nessa pesquisa, sendo estes
exclusivamente brasileiros, publicados nos períodos de 2000 a 2009.
Método: Essa pesquisa utilizou como tipo de pesquisa o bibliográfico,
com a abordagem qualitativa e o objeto descritivo. A interpretação
dos artigos foi dividida em três categorias: Liderança, comunicação
e participação. Resultados e discussão: após serem levantados os
dados, a competência interpessoal mostra-se cada vez mais ativa
no contexto organizacional, uma vez que hoje procura-se adaptar o
trabalho ao homem e não mais o homem ao trabalho. Os resultados
apontam que a competência de liderança, quando eficaz, traz
benefícios ao desenvolvimento da organização, uma vez que interfere
no relacionamento interpessoal e nas realizações das metas. Quanto à
comunicação competente, os dados apontam que mais do que nunca
essa se mostra como essencial para que as demais competências,
entre elas, a liderança, sejam de fato indispensáveis para a
organização. Vale ressaltar que em relação ao quesito participação
não foram encontrados materiais que abordassem a mesma para tal
utilização. Sugere-se o aprofundamento nessa área, a qual, não foi
suficientemente explorada até o momento. Conclusão: Constatouse que para a competência interpessoal, tanto a liderança quanto
a comunicação, são fontes importantes para o estabelecimento
saudável dos vínculos no ambiente de trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Competência Interpessoal; Liderança;
Comunicação

PALAVRAS-CHAVE: Inteligência emocional; Bibliometria; Produção
nacional

02 a 05 de maio de 2012 - Rio de Janeiro | RJ
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

299

PÔSTERES E PAINEL ELETRÔNICO

PO39 - MEDIDAS DE CONTRATO PSICOLÓGICO E GESTÃO DE PESSOAS:
LIMITES E POSSIBILIDADES MEDIDAS DE CONTRATO PSICOLÓGICO E
GESTÃO DE PESSOAS: LIMITES E POSSIBILIDADES

PO40 - MOTIVAÇÃO NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL

Sobrinho, JBA; Gondim, SMG; Rios, M C;

FAROL - Faculdade Rolim de Moura;

UFBA;

Introdução: A motivação é um importante aspecto para as pessoas
e organizações, uma vez que tal processo configura-se como
transformador de qualquer ambiente organizacional. Sabe-se que o
envolvimento e comprometimento das pessoas no desenvolvimento
de suas atividades, contribuem expressivamente para a eficácia
organizacional. Objetivo: O objetivo da presente pesquisa consiste
em levantar os aspectos que, com mais freqüência, são apontados
como motivadores no âmbito organizacional. Metodologia: A
abordagem trabalhada foi a qualitativa e enquanto natureza utilizouse de resumo de assunto. Com relação ao objeto fora utilizado a
pesquisa bibliográfica. Os objetivos estão relacionados ao âmbito
descritivo, onde se buscou conhecer e interpretar a realidade sobre
o tema trabalhado, porém sem nela interferir. Essa pesquisa abrange
as plataformas Scielo e Lilacs, tendo como descritor: motivação
organizacional. Resultados: Quanto ao número de artigos foram
encontrados inicialmente com tal descritor 32, dos quais foram usados
apenas 8, sendo 5 desses aproveitados no item resultados e discussão
e 3 na revisão bibliográfica desse estudo. As demais pesquisas foram
descartadas pelos critérios de incompatibilidade teórica ao tema
escolhido e repetição. Os artigos utilizados compreenderam o período
de 2001 a 2009 encontrados em periódicos brasileiros. A análise
desses estudos procedeu através de dois domínios: instrumentos
e resultados. Dos 32 artigos encontrados, 28 (87,5%) abordavam a
área organizacional e 4 (12,5%) o âmbito educacional. Nota-se que
a grande maioria dos artigos que abordam o tema motivação estão
voltados para a área organizacional, onde percebe-se a preocupação
crescente das pesquisas em relacionar os fatores que influenciam na
produtividade e desempenho humanos. Conclusão: Foi percebido que
a maioria dos estudos apontam o trabalho em si como principal fonte
motivadora, seguido de reconhecimento, autonomia e crescimento.
Logo os fatores internos são os mais citados, embora seja verificado
que para que ocorra a motivação é necessário aliar ambos os fatores:
internos e externos.

Este trabalho é um estudo teórico sobre medidas do contrato
psicológico e seu uso na gestão de pessoas. Utiilizaram-se bases
internacionais e internacionais para a pesquisa. Para o resgate de
artigos internacionais recorreu-se à plataforma Psychoinfo e para
embasamento da literatura nacional foram pesquisados anais de
congressos brasileiros de psicologia ( Conpsi, Cbpot ) e referências
de pesquisas acadêmicas realizadas no país. Selecionaram-se
estudos dos últimos 10 anos que fazem referência a construção de
instrumentos de contratos psicológicos, tal como o uso do construto
como recurso para gestão de pessoas. Nas últimas décadas, por conta
de transformações econômicas e do modelo tradicional de emprego,
a importância da gestão do relacionamento entre empregados e
empregadores tem adquirido relevância para pesquisadores das áreas
relacionadas ao comportamento organizacional e gestão de pessoas.
O conhecimento da dinâmica e a gestão de contratos psicológicos
de trabalho têm o poder favorecer a melhor articulação e controle
aos processos de troca no ambiente de trabalho. O construto tem
adquirido relevância acadêmica nos últimos 20 anos, não obstant’e,
observar-se a falta de produção intelectual no Brasil sobre o tema,
além da restrição da discussão da temática em meios específicos.
Com efeito, não somente o construto é ainda pouco debatido no meio
acadêmico, como apresenta pouca clareza e congruência conceitual
e, por conseguinte, pouco utilizado pelos profissionais no exercício
da gestão de pessoas. Dados disponíveis indicam a prevalência de
medidas baseadas em questionários, sobretudo em relação à violação
do contrato, o que deixa de lado outras possibilidades de medidas,
como o cumprimento, conteúdos e traços específicos em contextos
diferenciados, além de debates conceituais sobre outros aspectos e
modelos investigativos dos contratos psicológicos. Conclui-se neste
trabalho a importância do construto para diversos processos nas
rotinas organizacionais e, por conseguinte, a necessidade de maior
discussão e criação de ferramentas, sobretudo em cenário nacional.
PALAVRAS-CHAVE: Contratos psicológicos; Medidas; Gestão de
Pessoas
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PO41 - NEUROPSICOLOGIA E APRENDIZAGEM NAS ORGANIZAÇÕES
DO TRABALHO

PO42 - NOVOS VINCULOS EMPREGATÍCIOS E A MOTIVAÇÃO ENTRE
CORRETORES DE UMA IMOBILIÁRIA DA REGIÃO SUL DE GOIÂNIA

Valle, LELR1; Valle, ELRV 2;

Castro, EC.; Faria, M. R. G. V de;

IRV;
HC/FMUSP;

Faculdades Alves Faria;

1
2

Aprendizagem é a capacidade cognitiva de perceber, conhecer,
compreender, interpretar, associar, reter e utilizar informações do
meio ambiente, em integração com experiências próprias do indivíduo.
Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a aprendizagem em
seus aspectos neuropsicológicos, que estão envolvidos na situação de
trabalho e, assim, interessa à ação multiprofissional das organizações.
Trata-se de um estudo bibliográfico, visando contribuir com a
dinâmica organizacional na compreensão de questões do trabalho.
Os estímulos, provenientes do ambiente externo ou interno, atuam
no psiquismo do sujeito, ativando emoções, que, associadas às
questões vivenciadas no trabalho, podem influenciar no surgimento
do estresse ocupacional, apontado como motivo de preocupação, na
atualidade. A reação do estresse decorre da ativação de uma série
de eventos, iniciado no Sistema Nervoso Central (SNC), interagindo
com Sistema Nervoso Autônomo (SNA) e Límbico, desencadeando
uma cadeia de reações, com ativação do eixo hipotálamo-hipófise,
liberando o hormônio adreno-corticotrópico (ACTH) na corrente
sanguínea, estimulando as glândulas supra-adrenais, levando o
indivíduo ao estado de alerta, pronto para lutar ou fugir, numa
manifestação instintiva. Se as circunstâncias externas provocam
o estresse repetidamente, conforme a suscetibilidade pessoal e a
intensidade das mudanças, a tensão crônica poderá tornar o sistema
individual vulnerável a danos, causando o adoecimento. Os sintomas
e suas repercussões fisiológicas se diferenciarão de acordo com a
interpretação atribuída ao agente estressor ou ao evento em função
de estratégias de enfrentamento disponíveis ou da vulnerabilidade
de cada um. As experiências que geram o estresse ocupacional
podem ser elaboradas e ressignificadas a partir de conscientização
e compreensão de processos neuropsicológicos, permitindo uma
nova aprendizagem. A aprendizagem, enquanto processo de
adaptação, inserido nos relacionamentos e atividades de trabalho,
envolve intencionalidade, necessidade, motivação e emoções, que
são mediadas por um sistema lingüístico constituído por símbolos
gestuais orais e gráficos, que podem modificar o conhecimento
e respostas, que se diferenciam e se aprimoram, com base em
habilidades e funções neuropsicológicas. Concluindo, conhecimentos
neuropsicológicos da aprendizagem podem colaborar com a Psicologia
Organizacional no desenvolvimento de estratégias para a promoção
potencial dos indivíduos no trabalho, em busca da qualidade de vida
e realização profissional do trabalhador. Pesquisas nessa área podem
trazer enriquecimento aos procedimentos organizacionais.

O presente estudo teve por objetivo analisar o nível de motivação entre
trabalhadores autônomos de uma imobiliária da cidade de Goiânia. O
questionário era formado por 27 perguntas divididas em sete etapas
diferentes avaliando motivação, relacionamentos interpessoais,
lideranças, treinamentos, imagem da organização, remuneração
e, por fim, cultura organizacional. Participaram desta pesquisa 42
sujeitos de ambos dos sexos, sendo todos trabalhadores autônomos
do departamento de vendas de uma imobiliária da cidade de Goiânia
e com a mesma função, de corretagem de imóveis, e remuneração
exclusivamente formada por porcentagens das vendas realizadas,
sem ter nenhuma ajuda de custo adicional a não ser a estrutura física
oferecida pela empresa. Uma análise quantitativa mostra um nível
elevado de motivação nos indivíduos desta imobiliária. Nas perguntas
lançadas obtivemos as seguintes respostas: 97,6% dos trabalhadores
se sentem satisfeitos com o cargo ocupado dentro da organização
e 85,7% se avaliam sendo motivados pelos incentivos oferecidos
pela empresa. Todos os participantes responderam que sabem da
importância do seu trabalho para o desenvolvimento da empresa e,
85,7% sentem que o seu trabalho é reconhecido e valorizado pela
empresa. Sobre o futuro, 90,4% dos corretores de imóveis desta
empresa veem um futuro promissor dentro desta organização. No
levantamento dos dados qualitativos podemos destacar fatores
sugeridos pelos profissionais que percebem como motivadores
dominantes dentro da organização como, por exemplo: seriedade e
o compromisso da empresa para com estes trabalhadores, o próprio
nome da empresa e por ser uma empresa sólida no mercado, valores
pessoais e profissionais, os relacionamentos interpessoais, respeito e
confiança mútua adquirida entre eles, ambiente de interação social, a
estrutura física da empresa e o suporte material. O objetivo principal
foi saber os fatores que motivam estes prestadores de serviço a
continuar dentro de uma organização. Essa pesquisa é relevante na
medida em que podemos refletir sobre fatores motivacionais dentro
de uma organização onde não há estabilidade e nem salário fixo,
pois a partir dos dados obtidos surgem novas formas de enxergar
como esta classe consegue se motivar, mesmo em condições que
a maioria dos trabalhadores não aprecia. Além disso, o psicólogo
pode obter subsídios teóricos e práticos para trabalhar no ambiente
organizacional com a motivação de colaboradores autônomos. Apesar
de um resultado positivo, consideramos que pode haver influência na
pesquisa o fato do pesquisador ser membro do RH da organização. No
entanto, os resultados podem ser considerados confiáveis, já que não
havia formas de identificação no instrumento.

PALAVRAS-CHAVE: Neuropsicologia e aprendizagem; Estresse
ocupacional; Saúde ocupacional.
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PO43 - O ESTRESSE E A RELAÇÃO COM A SAÚDE MENTAL DOS
TRABALHADORES

PO44 - O PROCESSO DE APRENDIZAGEM INFORMAL DE
MONTADORES DE MÓVEIS

Almeida, Fredson Henrique; Bastos, Janaina Gonçalves;

Brito, M. D.; Deo, E.;

FTC;

Universidade Presbiteriana Mackenzie;

O estresse no ambiente de trabalho tem se tornado uma patologia por
afetar a saúde mental do trabalhador através dos efeitos psicológicos
e físicos. Isto porque no âmbito psicológico provoca nas pessoas
grandes dificuldades no trabalho afetando diretamente na vida do
sujeito e no aspecto físico podendo gerar diversas patologias como
síndromes e reações no organismo. Este trabalho tem como objetivo
fazer um mapeamento do conceito de estresse, baseando-se nos
principais autores que discutem o tema buscando também os fatores
causadores do estresse laboral nas organizações atuais, levando em
conta o processo histórico que constituiu um aumento do mesmo
na relação de trabalho, além de também fazer um apanhado sobre
a relação saúde doença e dos efeitos do estresse nos trabalhadores e
a atuação da psicologia organizacional e do trabalho para diminuir e
até tratar destes fatores estressores. Para que pudéssemos alcançar
tal objetivo foi realizada uma revisão bibliográfica onde buscou-se
realizar leituras através de textos e livros escritos pelos principais
autores que abordam ou que estudam esta temática. O trabalho
teve como resultado a percepção de que o tema abordado é muito
estudado por diversas áreas do conhecimento cientifico focando em
profissões especificas, porém apontam para poucas intervenções,
ou mesmo atuações muito focadas em resultados imediatos e que
o conceito tem sido banalizado devido a uma má utilização. Diante
dos resultados surge a discussão que o conceito de estresse que é
utilizado no ambiente de trabalho pode ser considerado de forma
indiscriminada, pois esta classificação é considerada de toda qualquer
reação como conseqüência ou causa de estresse. Contudo foram
percebidas questões como a dificuldade de impedir totalmente o
estresse laboral, pois este é modulado por questões individuais, mas
percebeu-se que mesmo com esta característica podem-se evitar
fatores que contribuem para o estresse nas pessoas, ou seja, existem
fatores que podem ser evitados e com isso pode-se diminuir o nível
do estresse nas organizações.

A crescente competição entre as empresas tem aumentado o
esforço para encontrar um diferencial que as coloque em vantagem
competitiva em relação aos seus concorrentes. A aprendizagem
humana dentro das organizações tem chamado a atenção dos
gestores como um direcionador para que eles possam planejar suas
estratégias por meio do capital humano. Neste trabalho é descrito
como ocorre o processo de aprendizagem de montadores de móveis
autônomos, tendo como objetivo principal entender de que forma os
indivíduos aprendem suas tarefas profissionais na loja que prestam
serviço. Para que este objetivo fosse alcançado foram estabelecidos
três objetivos específicos: descrever como ocorrem os processos
individuais de aprendizagem que os montadores utilizam para
desempenhar sua função; 2 relatar a trajetória destes montadores
neste tipo de empresa; 3 analisar a disponibilidade dos membros da
equipe na troca de conhecimentos com outros indivíduos. O método
de pesquisa utilizado foi a análise das respostas dos respondentes,
dando um foco descritivo e interpretativo. O instrumento utilizado
para a coleta de dados foi a entrevista semi-estruturada, que foi
realizada com cinco montadores de uma loja especifica do município
de Francisco Morato na parte Norte - Noroeste da grande São Paulo,
caracterizando uma amostra não-probabilística por conveniência. O
supervisor destes montadores também participou da entrevista com
o intuito de confrontar as respostas e verificar na visão de ambos se o
aprendizado informal é o mais corriqueiro neste tipo de organização.
Os resultados das entrevistas revelaram que neste tipo de organização
cerca de 90% da aprendizagem é informal, isso tanto no nível individual
(quando os montadores fazem o uso dos manuais como guia para as
montagens) como no nível coletivo (quando os montadores se reúnem
com outros montadores para trocar informações de um novo móvel)
e apenas 10% da aprendizagem é formal (quando surge um móvel
novo e o fabricante se dispõe a oferecer um treinamento formal aos
montadores). A análise das entrevistas revela os principais tipos de
aprendizagem informal utilizados por estes montadores como: 1)
observar um colega mais experiente; 2) aprender por meio do manual
que vem no móvel; 3) aprender por tentativa e erro, ou seja, após
tentar montar um móvel acaba sobrando/faltando peças e com isto o
profissional tem que desmontá-lo e refazer a operação correta. Outro
dado importante que foi constatado é que devido os montadores
serem autônomos (sem vínculo empregatício) a empresa não tem a
preocupação e disponibilidade de investir em cursos.

PALAVRAS-CHAVE: estresse; saúde mental; organizações

PALAVRAS-CHAVE: montadores de móveis; aprendizagem informal;
estratégias de aprendizagem
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PO45 - ÓCIO NA CONTEMPORANEIDADE E SUA (IM) POSSIBILIDADE(S)
NA TEMPORALIDADE DO TRABALHO DE ENFERMAGEM
Ferreira, Mara Aguiar;

PO46 - PERCEPÇÃO DE SUPORTE SOCIAL NO TRABALHO E DE
CONFLITO INTRAGRUPAL EM POLICIAIS MILITARES: UM ESTUDO
DESCRITIVO
Emilio, ERV; Martins, MCF;

LET- UNIFOR;
1-Introdução : Em sua acepção mais ampliada, o conceito de ócio,
remete a vivências associadas a crescimento , prazer, desenvolvimento
e autorealização (Cuenca e Martins, 2008). Todavia, a partir da
revolução industrial, o ócio foi sofrendo profundas alterações,
sendo relacionado a mera ausência de fazer, associado à preguiça,
a vadiagem, ou ainda, relacionado ao descanso e lazer (Munné,
1980), adquirindo conotações simplistas e negativistas. Atualmente,
devido à necessidade de produzir cada vez mais e melhor, o tempo
para ócio pouco existe ou é distribuído de forma desigual entre os
trabalhadores. Neste cenário vários são os mecanismos utilizados
para reduzir o tempo livre do trabalhador, como por exemplo, os
ganhos por produtividade ou horas extras, de modo que o mesmo
perde paulatinamente seu direito a tempo livre (De Masi, 2001). No
que toca ao profissional da enfermagem, este cuida diretamente dos
pacientes, 24 horas por dia, e é responsável pela execução de 60%
das ações de saúde. (Lopes, 2001; Pereira et al., 2004). Observa-se
neste âmbito um contexto de precarização, em virtude do número
insuficiente de postos de atendimento e pessoal especializado, da
falta de acesso aos meios de trabalho, da ausência de capacitação, das
condições físicas de trabalho inadequadas, etc. (Pires, 2000). Ademais,
a ideologia da profissão, pautada na doação e na subserviência,
influencia negativamente as possibilidades de momentos de ócio no
ambiente laboral. 2- Objetivo : O objetivo do presente trabalho foi
de realizar levantamento de dados sobre as relações entre ócio e o
contexto de trabalho de enfermagem. 3- Metodologia : Pesquisa de
natureza descritiva e bibliográfica.Para a seleção dos artigos, adotouse como critérios de inclusão: o tipo de publicação, o país e o ano em
que os mesmos foram editados. Desse modo, optamos por periódicos
brasileiros de circulação nacional e internacional publicados no Brasil
no período de 2001-2011, utilizando-se os seguintes descritores:
ócio; lazer; enfermagem. Para análise dos artigos foi realizada uma
leitura interpretativa das informações, organizadas em categorias
(Bardin, 1993). 4- Resultados e Discussão :A análise revelou que
devido à ideologia do trabalho, esses trabalhadores têm muita
dificuldade em vivenciar momentos de ócio. Evidenciou-se também
que a organização do trabalho hospitalar interferem na concepção
dos trabalhadores acerca do ócio, que o vêem dentro de uma ótima
culpabilizadora. 5- Conclusão :Verificou-se que os trabalhadores
sentem a importância do ócio tanto individual quanto coletivamente
e buscam estratégias para vivenciar atividades de desfrute no seu
cotidiano laboral. O levantamento realizado assinala a necessidade de
ampliação de estudos empíricos sobre a temática.
PALAVRAS-CHAVE: enfermagem; ócio; trabalho

UMESP;
Algumas profissões são reconhecidas como sendo de extremo risco
em decorrência das funções que desempenham na sociedade, como
por exemplo, a profissão de policial militar. Constantemente esses
profissionais lindam com a violência, a brutalidade e a morte com a
finalidade de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas
e do patrimônio. Além do estresse inerente às funções dos policiais,
sabe-se que o próprio ambiente organizacional tem se revelado como
fonte de descontentamento deste grupo. Assim, o presente estudo
almejou identificar e descrever as percepções de suporte social
no trabalho e de conflito intragrupal em policiais militares de uma
cidade do interior do estado de São Paulo. Participaram do estudo
133 policiais militares, preponderando indivíduos do sexo masculino
(97,7%), com idade média de 30 anos (DP= 5,7). Para a medida das
variáveis foram utilizadas as escalas validadas: Escala de Percepção
de Suporte Social no Trabalho e Escala de Conflitos Intragrupais. Os
dados foram submetidos a cálculos descritivos através do programa
SPSS versão14. Os resultados indicaram que os participantes não
perceberam suporte social no trabalho, o suporte emocional obteve
média igual a 2,02 (DP= 0,56) e o suporte informacional média
igual a 1,82 (DP= 0,55), assim, os participantes discordam quanto à
existência de pessoas confiáveis e preocupadas umas com as outras
no ambiente de trabalho, bem como discordam que as informações
que circulam na rede de comunicações chegam ao trabalhador de
forma precisa e confiável. Pode-se dizer que os policiais militares
têm percepção de suporte social no trabalho maior voltada para o
âmbito emocional quando comparados à percepção de suporte
social informacional (t= -3,76, gl= 132, p<0,01). A média do conflito
intragrupal (média= 2,66; DP= 0,64) indicou que os participantes
perceberam pouca incompatibilidade interpessoal entre os membros
do grupo e pouca discordância quanto aos conteúdos das tarefas.
Pode-se concluir que a baixa percepção de suporte social no trabalho
entre os policiais militares explicita a indignação destes profissionais
quanto à desvalorização da classe perante a sociedade. Quanto a
baixa percepção de conflito intragrupal pode-se conjecturar que se
deve a estrutura hierárquica característica desta profissão. As ordens
vindas dos superiores não podem ser desobedecidas ou questionadas,
existindo assim, pouca manifestação de conflito. Tais resultados são
importantes para estudos posteriores que almejam verificar a relação
das variáveis pesquisadas. Espera-se que este estudo suscite interesse
e atraia pesquisadores a dedicarem-se em estudos que incluam
policiais militares.
PALAVRAS-CHAVE: Suporte social no trabalho; Conflito intragrupal;
Policiais miliares
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PO47 - PESQUISANDO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR E POT:
O GRUPO CONSUMA DA Universidade de Brasília

PO48 - PRECARIZAÇÃO E RECONHECIMENTO: AS DUAS FACES DO
TRABALHO DOCENTE

Machado, L. F. L.; Iglesias, F.;

Assumpção, CT; Nunes, MR; Cabral Tardivo, CL; Cruz Lima, SC;
Barros, RC; Simeão Bigão, GLLO;

UnB;
O Grupo Consuma (Pesquisa e Estudo em Comportamento do
Consumidor) da Universidade de Brasília é desde 2001 o único
que investiga sistematicamente fenômenos de comportamento do
consumidor na psicologia brasileira. Registrado no Diretório dos
Grupos de Pesquisa do CNPq, reune também pesquisadores de
outras instituições nacionais e estrangeiras, incluindo Universidade
Federal de Sergipe, Pontifícia Universidade Católica de Goiás,
Concordia University (Canadá), Cardiff University (Reino Unido)
e Centro Universitário de Brasília, além de outros colaboradores
não-acadêmicos. Na Universidade de Brasília suas atividades de
graduação estão concentradas principalmente no Departamento de
Psicologia Social e do Trabalho, no Departamento de Nutrição e no
Departamento de Administração, enquanto suas atividades de pósgraduação estão concentradas principalmente no Programa de PósGraduação em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações,
no Programa de Pós-Graduação em Nutrição e no Programa de PósGraduação em Administração. O objetivo deste trabalho é descrever
algumas das principais pesquisas conduzidas pelo Grupo Consuma em
suas relações com a área de psicologia organizacional e do trabalho,
especialmente as que envolvem temas como serviços e atendimento,
valores humanos e axiomas sociais, estratégias de marketing, marcas,
publicidade, educação financeira e gerenciamento de recursos
escassos. Do ponto de vista teórico-conceitual, as pesquisas são
caracterizadas pela adoção de paradigmas sócio-cognitivos (p.ex.
modelo da probabilidade da elaboração de Petty & Cacioppo;
teoria de valores de Schwartz; modelo de influência de Cialdini) e
comportamentais (ex: modelo na perspectiva comportamental de
Foxall). O Grupo adota uma orientação multi-metodológica que
tem feito uso principalmente de escalas padronizadas de medida,
técnicas de observação, experimentos de campo e de laboratório,
dados secundários, surveys presenciais e online, além de técnicas
qualitativas que envolvem grupos focais, análise de conteúdo textual
e análise de som e imagem, entre outras. Os resultados das pesquisas
do Grupo têm sido divulgados em periódicos científicos nacionais e
internacionais, congressos, eventos abertos e, não menos importante,
na mídia brasileira via televisão, rádio, Internet, jornal e revista, como
esforço para esclarecer e informar a população sobre as contribuições
científicas da psicologia aos fenômenos de consumo. Considerando
o papel do Consuma na formação de profissionais e pesquisadores
na área de comportamento do consumidor e em áreas correlatas,
o trabalho aponta também como as dezenas de egressos do Grupo,
tanto em nível de graduação quanto de pós-graduação, estão agora
posicionados em diferentes setores de atividade e constituindo eles
mesmos seus grupos de pesquisa e atuação profissional.

UFF;
O presente trabalho teve como objetivo analisar a vivência subjetiva
do professor do segundo segmento do Ensino Fundamental de
uma escola da rede de ensino público da cidade de Macaé, interior
do estado do Rio de Janeiro Consideramos que a relevância da
investigação reside na necessidade de estudos sobre a saúde mental
dos professores, especialmente dessa região pouco investigada.
Utilizamos a análise documental e a entrevista semi-estruturada de
forma individual, com quatro professores, como instrumentos de
coleta de dados e a análise de conteúdo, conforme Bardin (2002).
O estudo adotou a psicodinâmica do trabalho de Dejours (2004),
e nesse sentido analisou as seguintes dimensões: organização do
trabalho, formas de sofrimento e estratégias adotadas. Os resultados
indicaram o cenário de precarização do trabalho do professor marcado pela baixa remuneração, sobrecarga de atividades e falta
de estrutura física e instrumentos de trabalho - o que favorece um
forte distanciamento entre o trabalho prescrito e o real. Para lidar
com o sofrimento oriundo desta condição, observamos que os
trabalhadores desenvolveram estratégias defensivas, tais como a
hiperatividade e “o desligar-se do trabalho” quando saem da escola.
Estratégias de mobilização subjetiva também foram identificadas,
tais como aproximação e diálogo com os alunos, buscando efetivar
laços de amizade, de confiança e cooperação. Identificamos que os
professores entrevistados sentem-se comprometidos com a formação
de seus alunos e afirmam como experiência gratificante a boa relação
com eles e o reconhecimento de seu trabalho por parte deles. Além
disso, outro aspecto apontado como positivo na experiência do
trabalho foi a flexibilidade de carga horária, o que possibilita trabalhar
em várias escolas. Concluímos que a precarização é a principal fonte
de sofrimento para esses profissionais, enquanto que a prática
de reconhecimento e as possibilidades de liberdade no trabalho
são fundamentais para a vivência de prazer. Assim, identificamos a
coexistência da vivência de prazer e sofrimento junto a esse grupo
de trabalhadores. Por fim, apontamos para a importância de espaço
público de discussão e reflexão para que estes profissionais, a partir da
troca de experiências, possam transformar a organização do trabalho
e encontrar sentido em sua atividade.
PALAVRAS-CHAVE: Precarização; Reconhecimento; Subjetivação
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PO49 - PREDITORES DA INTENÇÃO DE EVASÃO NO ENSINO SUPERIOR
Mascarenhas, GP; Bicalho, GP; Magalhães, MO; Brito, FS;
UFBA;

PO50 - SÍNDROME DE BURNOUT EM PROFESSORES E SUA RELAÇÃO
COM O NÍVEL DE ENSINO
Carlotto, M. S.1; Batista, J. B. V.2; Fonseca, B. M. da1; Ferrari, R.; Braun1;
PUCRS;
UFPB;

1

A partir de meados dos anos 80 o ensino superior brasileiro sofreu
intensa expansão. Porém, aliada ao aumento do número de vagas,
a evasão estudantil das universidades traz prejuízos importantes,
variando entre 20 e 50% tanto nas instituições públicas quanto nas
privadas. No Brasil, as pesquisas sobre o tema ainda são insuficientes e
apenas sugerem que a percepção do estudante sobre a adequação do
curso escolhido às suas características pessoais e sobre as condições
do campo de trabalho são fatores centrais nas decisões de evasão.
Esta pesquisa investigou preditores de intenção de evasão de curso em
estudantes universitários. Uma amostra de 151 estudantes de diversos
cursos de uma IES pública responderam ao Inventário de Ajustamento
ao Ensino Superior (IAJES), elaborado com base em ampla revisão da
literatura e composto por escalas que medem variáveis preditoras
de evasão no ensino superior, a saber: integração social (colegas e
professores), satisfação com o curso, comprometimento com a meta
de graduação (geral e específica), comprometimento acadêmico,
percepção de dificuldades acadêmicas, certeza de escolha do curso,
auto-eficácia para decisões de carreira, bem estar subjetivo, satisfação
com o desenvolvimento pessoal e acadêmico, percepção do valor
prático da formação (empregabilidade futura) e comprometimento
institucional. Análises de regressão revelaram que a certeza de escolha
do curso, as dificuldades acadêmicas e o comprometimento com a
meta de graduação num curso específico são os únicos preditores
relevantes, explicando mais de 70% das intenções de abandono. Estas
análises serão refeitas com a ampliação da amostra de participantes;
porém, dada a magnitude do efeito encontrado, os resultados
sugerem que estes peditores permanecerão relevantes. Destacase o preditor dificuldades acadêmicas, que precisa ser interpretado
a luz de fatores antecedentes a entrada na universidade, tais como
classe social, rendimento acadêmico anterior e características da
formação de ensino médio. Por fim, implicações teóricas e práticas
são discutidas.
PALAVRAS-CHAVE: Evasão; Estudantes universitários; Ajustamento ao
ensino superior

1

A Síndrome de Burnout é um fenômeno psicossocial que surge como
uma resposta crônica aos estressores interpessoais ocorridos na
situação de trabalho. Professores, atualmente, estão mais expostos
a diversos estressores ocupacionais que, se persistentes, podem
levar à síndrome de burnout, fenômeno psicossocial constituído
por três dimensões: Exaustão Emocional, Despersonalização e Baixa
Realização Profissional. Burnout em profissionais da educação vem
recebendo crescente atenção por parte da comunidade cientifica
nacional e internacional e tem sido desde a fase pioneira de estudos
sobre a Síndrome de Burnout uma das mais investigadas. Neste
sentido, o presente estudo objetivou avaliar a relação entre a
Síndrome de Burnout, níveis de ensino e variáveis laborais. A amostra
do estudo constituiu-se de 113 professores de Porto Alegre e região
metropolitana, 34 do ensino infantil, 48 do ensino fundamental, 31
do ensino médio. Como instrumentos de pesquisa foram utilizados
um questionário desenvolvido especificamente para o estudo, com
base na literatura sobre Burnout em professores, para avaliação das
variáveis sociodemográficas, laborais, psicossociais e o MBI - Maslach
Burnout Inventory/ Versão ED. Resultado obtido por meio de Análise
de Variância identificou que professores de ensino infantil apresentam
menores níveis de exaustão emocional e despersonalização em relação
aos demais níveis de ensino. O ensino médio apresenta maior índice
de despersonalização que o nível infantil. Com relação à realização
profissional, todos os níveis diferem entre si, sendo o mais elevado o
de ensino infantil, seguido pelo fundamental, sendo o menor índice
apresentado pelo ensino médio. Variáveis laborais avaliadas através
de correlação de Pearson associaram-se de forma diferenciadas
nos grupos de ensino infantil e médio. Os resultados indicam ações
diferenciadas de acordo com o nível de ensino, principalmente com
relação ao ensino médio, tendo em vista a prevalência, os índices
médios obtidos nas dimensões de burnout e fatores associados,
fatores esses já consolidados na literatura como de potencial risco
para o desenvolvimento da síndrome.
PALAVRAS-CHAVE: Síndrome de Burnout; professores; saúde mental
e trabalho
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PO51 - TÁTICAS DE INFLUÊNCIA NO CONSUMO INFANTIL: UMA
ANÁLISE DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS NA TV
Lemos, S. M. S.; Caldas, L. S.; Iglesias, F.;

PO52 - TECNOESTRESSE EM OPERADORES DE TELEMARKETING
Carlotto, M. S; Maia, K. I. de O.; Fonseca, B. M. da;
PUCRS;

UnB;
Embora haja um forte debate sobre a ética e os efeitos da publicidade
veiculada na mídia televisiva, ainda se conhece pouco sobre esses
fenômenos em relação ao público infantil. Um levantamento da
literatura sobre influência social revela a existência de mais de 100
táticas, identificadas e operacionalizadas empiricamente, sendo
que pelo menos 15 delas são aplicáveis ao formato audiosivual e à
publicidade infantil. O objetivo desta pesquisa foi investigar o uso
dessas táticas persuasivas, verificando-se sua ocorrência e associação
ao tipo de produto, sexo-alvo da publicidade, duração e repetição.
Foram consideradas as seguintes táticas: a) que estabelecem um
ambiente favorável para a tentativa de persuasão (ex: definição do
critério de decisão; metáfora; perguntas que induzem ao erro);
b) táticas que dependem de relações sociais (ex: consenso social;
criar figura de autoridade); c) táticas que focam na efetividade da
mensagem (ex: desarmamento de objeções; repetições); d) táticas
emocionais (ex: apelo ao medo). Foram analisados 182 filmes
publicitários (54 distintos) veiculados nos intervalos comerciais de
um programa infantil de elevada audiência da televisão aberta,
duas semanas antes do Dia das Crianças de 2010, excluindo-se os
fins de semana. A ocorrência e classificação das propagandas foram
realizadas por três juízes em um formato de check-list, garantindo-se
a consistência dos julgamentos. Considerando que cada propaganda
apresenta múltiplas táticas, as mais frequentes foram: definição do
critério de decisão - ênfase em aspectos diferenciais e irrelevantes
do produto (86,8%); consenso social - falsa percepção de que todos
estão adquirindo o produto (73,6%); contar uma história (69,8%); e
apresentação de um modelo social de referência (64,2%). A maior
parte das das peças publicitárias era destinada exclusivamente ao
público infantil masculino (42,6%) e mais de 95% eram de anunciantes
de brinquedos. Testes de associação revelaram que a técnica de
consenso social é significativamente mais utilizada na publicidade
voltada para meninas (χ2 = 4,31, p < 0,05), enquanto a técnica de
repetição da mensagem é marginalmente mais frequente para os
meninos (χ2 = 2,20, p = 0,13). Ainda que não se conheçam os reais
efeitos da publicidade infantil, essa alta frequência e diversidade
de táticas persuasivas é uma evidência importante para a discussão
sobre a regulação no Brasil, provendo dados empíricos a debates
que tendem a depender apenas de posicionamentos ideológicos. O
trabalho discute esses dados no contexto da educação e promoção
do consumo responsável, articulando a relação entre consumidores
e organizações.

A função de operador de telemarketing vem sendo considerada
com altamente estressante devido a organização do trabalho
nos call centers. Suas funções são desempenhadas sob intenso
controle e monitoramento dos serviços, pressão por produtividade,
metas diárias e mensais, e baixo nível de autonomia e expressão
de emoções. O uso constante de tecnologias de informação e
comunicação torna este trabalhador suscetível a estressores que
podem ocasionar o tecnoestresse, fenômeno psicossocial definido
como um estado psicológico negativo relacionado com o uso de
Tecnologias de Comunicação e Informação (TIC) constituído de quatro
dimensões: descrença, ansiedade, fadiga e ineficácia. Contudo, as
maneiras pelas quais as pessoas lidam com o estresse em suas vidas
pode facilitar a compreensão dos processos e mecanismos a partir
dos quais as estratégias neutralizam o impacto negativo do estresse
quanto à saúde, bem-estar e qualidade de vida. O objetivo deste
estudo foi identificar a existência de associação entre as dimensões
do tecnoestresse e estratégias de coping em 34 operadores de
telemarketing de uma empresa de call center da cidade de Porto
Alegre. Como instrumentos de pesquisa foram utilizados a escala
de Tecnoestresse (RED/TIC), uma escala acerca das Estratégias de
Enfrentamento (COPE) além de um questionário contendo variáveis
sociodemográficas e laborais. Resultados obtidos por meio da prova
de correlação de Pearson revelaram que quanto maior a utilização
de coping moderado, suporte emocional e desligamento mental
menor é o sentimento de descrença quanto a importância do uso de
tecnologias. Na medida em que aumenta a utilização de coping ativo
e humor menor é a dimensão de fadiga relacionada ao uso de TIC. A
ansiedade gerada pelo trabalho diminui na medida em que aumenta
a utilização de foco na emoção e humor. A elevação freqüência em
utilizar coping moderado, desligamento mental e humor mais diminui
o sentimento de ineficácia para lidar com TICs. Os resultados sugerem
a necessidade de intervenções focadas no indivíduo para diminuição
do risco de desenvolvimento do tecnoestresse na amostra investigada.
PALAVRAS-CHAVE: Tecnoestresse; Estresse ocupacional; Saúde
mental e trabalho

PALAVRAS-CHAVE: comportamento do consumidor; publicidade
infantil; influência social
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PO53 - TIPOS NEURÓTICOS DE EXECUTIVOS NO MUNDO
CONTEMPORÂNEO

PO54 - VISÃO, MISSÃO E VALORES, COMO ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO
PARA UMA EMPRESA EMPREENDEDORA

Cruz,Q . Manuela;

Van De Velde, J.S; Santos, F.R.; Santos, V.S.;

Universidade Federal do Amazonas-UFAM;

UNG;

De acordo com Moscovici (2008), o papel da mentalidade executiva
na liderança organizacional compreende a coordenação de realidades
físicas e sociais, passadas e presentes, empíricas e cognitivas, para
ações voltadas em direção a objetivos normativos futuros. Os jovens
executivos de grande potencial podem desenvolver progressivamente
a sua mentalidade executiva através do aprimoramento do exercício
de suas mentalidades observadora, teórica, passional. Os objetivos
deste trabalho são: descrever os tipos psicológicos de executivos
encontrados na sociedade contemporânea; correlacionar os
tipos neuróticos de executivos e suas práxis nas organizações
contemporâneas. Trata-se de uma pesquisa do tipo qualitativa, de
caráter exploratório realizada por meio de consultas bibliográficas
através de livros, artigos científicos, periódicos e revistas também
científicas onde se tentará alcançar as lacunas da temática levantada.
A personalidade neurótica de nosso tempo vem-se espraiando de
forma alarmante nas sociedades desenvolvidas. A cultura tecnológica
prevalecente acentua valores materiais de posse e poder. Ganhar
mais dinheiro, comprar mais coisas e obter sucesso e poder tornamse metas de tempo integral e fontes potenciais de neurotização. O
problema da influência das personalidades neuróticas foi estudado
por Kets de Vries e Miller (1985) que identificaram nos executivos
cinco estilos neuróticos muito comuns e suas principais características.
O paranóide: Caracteriza-se pela desconfiança dos outros, prontidão
para revidar ameaças, frio, racional; já o compulsivo mostra- se
perfeccionista, falta de espontaneidade para relaxar e suas fantasias
fomentam ficar subjugado aos acontecimentos; o estilo dramático
expressa suas emoções de forma exibicionista, com superficialidade
e reações exageradas; o estilo depressivo manifesta sentimentos de
culpa, autocensura, inadequação e autodesvalorização e por fim o
estilo esquizóide identifica-se por evasão, senso de estranheza, falta
de interesse no presente e no futuro. Assim infere-se que cada estilo
possui perigos em potencial como também algumas vantagens para
organização. Se essas condições são reconhecidas elas podem ser
trabalhadas, tanto no sentido de minimizar e controlar os perigos
quanto no de aproveitar e aumentar o potencial positivo. Então
o que significa estilo sadio na organização? Um estilo sadio de
liderança e gerência é aquele em que a pessoa busca a conciliação
entre as exigências do papel organizacional e sua personalidade. As
características pessoais são expressas e não abafadas, estampando
sua “marca” inconfundível, singular, ao desempenho do papel.

INTRODUÇÃO: Este trabalho é o resultado de um estágio curricular na
graduação em Psicologia e foi realizado em uma empresa do segmento
de Ferramentaria e Estamparia de Peças Automotivas. Fundada em
meados do ano de 2003 por três amigos, está localizada em Itaquera,
um bairro da zona leste de São Paulo. Sempre crescendo ao longo dos
anos, a empresa visa a satisfação de seus clientes internos e externos,
e para tanto busca novas estratégias para o desenvolvimento
organizacional. OBJETIVOS: Oferecer contribuições da Psicologia,
para as necessidades da empresa e auxiliar na definição da Missão,
Visão e Valores. MÉTODOS: Para coleta de dados, foram realizadas
cinco visitas à empresa, onde entrevistou-se os principais gestores;
aplicou-se questionários e observou-se o espaço físico da empresa e
visitas à produção. As entrevistas foram feitas por meio de questões
semi - estruturadas, permitindo assim adaptações necessárias,
segundo Minayo (1994). Para as atividades de estágio, utilizou-se a
participação como observador(JUNKER, 1971). Aplicou-se junto aos
gestores questionário de Tamayo, Mendes e Paz (2000), composto
de 30 itens. RESULTADOS : As dimensões de valores organizacionais
para a empresa analisada são: hierarquia(5.55); conservação (5.21)
igualitarismo (4.21); domínio (4.4); autonomia (4,09) e harmonia
(2,20). DISCUSSÃO : O presente resultado demonstra que, na prática
os valores relacionados à hierarquia, conservação e ao domínio
imperam , causando desvantagem aos valores ligados à harmonia,
autonomia e igualitarismo.é uma empresa tradiconal, apesar de
empreendedora.A gestão de pessoas é delegada a um segundo
plano e assim a satisfação do cliente interno está apenas no nível
do discurso. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A empresa de posse dos
resultados do estágio assim descreveu sua missão,visão e valores.
Missão : Oferecer para nossos clientes o melhor serviço na produção
de peças automotivas e conjuntos soldados, gerando assim satisfação
com resultados, melhoria continua dos processos de produção e
entrega no prazo. Visão: Ser referência no mercado de Ferramentaria
Estamparia, atingindo a excelência na qualidade .Valores: Tradição ,
Respeito e Produtividade.
PALAVRAS-CHAVE: valores; missão; empreendedorismo
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PO56 - A DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE CARGOS COMO SUPORTE À GESTÃO
DE PESSOAS EM ORGANIZAÇÃO DO RAMO SUPERMERCADISTA

PO55 - A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL: UMA
EXPERIÊNCIA EM UM MUNICÍPIO DA GRANDE SÃO PAULO
Zavattaro, H.A.1; Braunstein, H.R.1; Braunstein, V.C.1; Lara, C.R.1;
Moreno, F. C. C.2; Nascimento, J. D. V.2; Nakayama, A. M. 1;
Mattos, M.S.O.1;
CETEAPRO;
Secretaria de Educação - Prefeitura de Barueri;

1
2

Uma avaliação institucional pode contribuir para um significativo
monitoramento de políticas educacionais, sendo um processo que
propicia correção de rumos, criação de recursos, superação de
problemas emergentes e legitimação de práticas bem sucedidas.
Numa proposta de debate conjunto, ao desenvolver um processo
avaliativo do desempenho educacional, um município paulista
inicia uma jornada desafiadora com assessoria externa, analisandose aspectos que interferem no processo de ensino-aprendizagem.
Em 2008, uma equipe composta por psicólogos e pedagogos em
conjunto com a secretaria de educação municipal definiram padrões
de qualidade e instrumentos de avaliação, para visitar in loco as 40
escolas de ensino infantil do município. De 2009 até 2011, o processo
de avaliação institucional se estendeu a 94 escolas municipais de
ensino básico, considerando as de ensino infantil e fundamental,
com visitas semestrais in loco. Atualmente as avaliações são mensais
com feedback contínuo, sendo que ao final do semestre cada
escola obtém uma nota atrelada a um bônus recebido por todos os
colaboradores da unidade. A equipe de avaliação discutiu e sugeriu
mudanças em aspectos relacionados à participação da comunidade
e pais na escola, identidade das escolas, interface com o ensino
fundamental, estratégias educacionais, preparo pedagógico e
formação dos professores, adequação a uma perspectiva de educação
inclusiva. Os psicólogos ressaltaram aspectos do desenvolvimento
humano, adequação arquitetônica para contemplar as necessidades
infantis, projetos pedagógicos e sua interferência na qualidade do
processo ensino-aprendizagem e no corpo discente, docente, das
famílias e da comunidade. As mudanças se mostraram visíveis ao
longo do processo a partir do interesse, da comunicação constante
e envolvimento entre as partes envolvidas. Nesta experiência
constatou-se que: a contribuição de psicólogos e pedagogos neste
processo não se reduz a medir o rendimento do aluno ou se legitima
a partir de uma visão unilateral; qualidade de ensino e desempenho
do aluno e do professor dependem das condições institucionais, do
projeto pedagógico, das relações interpessoais e objetivos políticos
instaurados. Esta construção se faz na interface psicologia - educação.

Fortunato, A. A.; Barros, L. M.; Camargo, M. L.;
USC;
A Psicologia Organizacional e do Trabalho é uma área em crescente
desenvolvimento que concentra estudos e ações na busca da melhor
relação entre o homem, seu trabalho e o contexto em que este se
dá. Um dos principais fazeres do Psicólogo Organizacional e do
Trabalho na organização consiste na realização da Descrição e Análise
de Cargos (D.A.C.), pois esta ferramenta subsidia o desenvolvimento
de outros processos que fazem parte da gestão organizacional de
pessoas. O presente trabalho objetiva socializar/relatar a experiência
realizada no Estágio Supervisionado de Psicologia Organizacional I e
II, do Curso de Psicologia da Universidade Sagrado Coração, cumprido
numa empresa supermercadista em expansão no interior paulista.
Participaram do processo de D.A.C. cerca de 125 colaboradores,
sendo avaliados 74 cargos ao todo. Para a coleta de dados utilizouse questionário (aplicado coletivamente), entrevista individual
com líderes e observação participante (departamental). Verificouse, como uma das mais importantes fragilidades da matéria, a
necessidade de modificação/atualização da denominação de alguns
cargos presentes na estrutura organizacional, pois em muitos casos
observados e acompanhados, não se nominava adequadamente
o conjunto das tarefas realizadas pelos colaboradores, ou seja, os
mesmos encontravam-se registrados para cargos não correspondes
às funções que desempenhavam. Inferiu-se que este poderia ser
um dos fatores geradores de desmotivação para os colaboradores
e, consequentemente, da alta rotatividade registrada – queixa dos
gestores da organização – já que sua remuneração poderia não
equivaler às funções exercidas. Para esta empresa a D.A.C. foi o ponto
de partida para o subsequente planejamento e implantação de um
plano de cargos, salários e carreira, o qual pretende ser mais do que
um diferencial competitivo frente à concorrência (registra-se nesse
ramo e contexto regional uma grande disputa por parte das empresas
por colaboradores mais experientes), mas representa um importante
passo no processo de reconhecimento e valorização das pessoas que
ali trabalham e, portanto, uma significativa contribuição da psicologia
organizacional e do trabalho aos mesmos.
PALAVRAS-CHAVE: Psicologia organizacional e do trabalho; Descrição
e análise de cargos; Gestão de pessoas

PALAVRAS-CHAVE: avaliação institucional; desempenho educacional;
qualidade na educação
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PO57 - ANÁLISE DA GESTÃO DE PESSOAS DO CENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL DE RIBEIRÃO PRETO (CAPS)

PO58 - ANÁLISE DE TAREFAS DO CARGO ANALISTA DE RECURSOS
HUMANOS DE UMA CIDADE DO INTERIOR DE SÃO PAULO

Donadon, M.F; Martins, M; Paiva, C.M; Ferreira, M; Estevão, L;
Romero, H.C; Martins, F.K; Zerbine, T.;

Balarin, C.S.; Beduschi, F.M.; Clemente, P.C.R.; Moda, R.C.;

Universidade de São Paulo - USP - Ribeirão Preto;
A partir da implementação do Modelo de Gestão de Pessoas, é
possível que profissionais sejam capazes de analisar a realidade de
uma organização em sua complexidade. Tal modelo se configura como
uma ferramenta complementar que objetiva oferecer alternativas
eficientes de gestão às organizações, enfocando as pessoas como
recursos determinantes para obtenção de sucesso organizacional e
busca por diferenciais que garantam competitividade. Realizar uma
análise institucional em níveis estratégico e político é essencial para
que intervenções propostas atinjam os objetivos organizacionais
de modo global. Nesse sentido, este relato de experiência teve
como objetivo identificar atividades da área de Recursos Humanos
(RH) do Centro de Atenção Psicossocial de Ribeirão Preto e propor
sugestões de melhorias ao setor. Para a coleta de dados foi realizada
uma entrevista semiestruturada com o responsável pela área de RH.
Assim, foi possível identificar as características gerais da organização
– história, missão, metas, quadro de funcionários, estrutura
organizacional, tecnologia, produto/serviço, clientela, concorrência,
fornecedores, posição no mercado –, e as atividades associadas à área
de Gestão de Pessoas. Os resultados da entrevista foram comparados
com os pressupostos teórico-metodológicos da área de Gestão de
Pessoas por Competências. Os resultados foram discutidos com o
propósito de explorar o campo de atuação em Gestão de Pessoas e
de repensar as formas de intervenção na área. Percebeu-se que a
organização não segue um modelo de gestão de pessoas. Observouse que as contratações e o sistema de benefícios não se baseiam em
normas pré-estabelecidas e os vínculos com a organização são frágeis,
já que esta baseia suas práticas em princípios religiosos. Foi sugerido
à organização sistematizar suas regras e traçar metas baseando-se no
contexto político e social e criar um sistema de gestão de pessoas.
PALAVRAS-CHAVE: Organizações e Trabalho; Gestão de Pessoas;
Competência

Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto - Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Ribeirão Preto;
Atualmente, para que as organizações consigam manter-se no mercado
e alcançar potenciais competitivos, é fundamental a adaptação às
novas necessidades do mercado. Sendo assim, o conhecimento e a
aprendizagem desenvolvidos no ambiente organizacional passam
a ser considerados fatores críticos de sucesso. As ações de TD&E
podem ser entendidas como um processo de desenvolvimento de
habilidades motoras, sociais e intelectuais, estratégias cognitivas e
atitudes, a fim de melhorar o desempenho organizacional. O primeiro
subsistema de TD&E consiste na Avaliação de Necessidades (ANT),
que verifica, de acordo com as atividades desenvolvidas no trabalho
e seu contexto, a existência de lacuna de competências no trabalho.
Uma das atividades para realizar a ANT consiste na Análise de Tarefas.
Tal atividade objetiva realizar a descrição do trabalho, o detalhamento
das principais atribuições e da responsabilidade ocupacional,
visando compreender o que o indivíduo faz, para quem ele faz,
como ou com o que faz e por que faz. O objetivo do presente estudo
consistiu em realizar uma Análise de Tarefas do cargo de Analista
de Recursos Humanos em uma cidade do interior de São Paulo. Foi
utilizado um roteiro de entrevista semiestruturado composto por
cinco tópicos: descrição das atividades, ficha do cargo, condições de
trabalho, requisitos psicológicos e requisitos físicos; e a descrição
do referido cargo na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO).
Foram entrevistadas três Analistas de Recursos Humanos, formadas
em Psicologia, de diferentes empresas da cidade; as entrevistas
duraram, em média, 60 minutos. A partir da análise das entrevistas,
foram destacadas e descritas as atividades comuns realizadas pelas
três analistas, sendo também mapeadas as competências necessárias
para realizá-las. Em seguida, tais descrições foram comparadas com
aquelas apresentadas pela CBO. Os resultados indicaram algumas
diferenças dentre as funções desempenhadas e as descritas na CBO.
As atividades referentes à Administração de Pessoal, atribuídas ao
cargo de analista de Recursos Humanos de acordo com a CBO, não
foram identificadas durante as entrevistas. Notou-se também a
ausência de avaliação de necessidades de treinamento, tanto nas
entrevistas quanto na descrição da CBO, e percebeu-se o predomínio
de avaliações de reação após as ações de TD&E. Ainda, nota-se
certa tendência em tornar os profissionais de Recursos Humanos
generalistas da área, atuando como consultores internos das
organizações, exercendo todos os subsistemas da área de Gestão de
Pessoas. Concluí-se que a área de Recursos Humanos, no interior do
estado de São Paulo, vem adquirindo um caráter estratégico, com
potenciais a serem desenvolvidos.
PALAVRAS-CHAVE: Análise de Tarefas; Processos de Gestão de
Pessoas; Analista de Recursos Humanos
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PO59 - ANÁLISE DE TURNOVER NA EMPRESA 3 CORAÇÕES - BRASÍLIA
Azevedo, SB; Sousa, DF;

PO60 - ATITUDES E PRÁTICAS DE GESTÃO DE TALENTOS: ESTUDO
EXPLORATÓRIO NO CONTEXTO ORGANIZACIONAL PORTUGUÊS
Ramalho, L.; Candeias, A. A.;

Faculdade Projeção;
Introdução: O Turnover é um indicador que vem sendo utilizado pelos
gestores de Recursos Humanos para gerenciar a movimentação de
pessoal, que se refere a admissão e rescisão. Na unidade do grupo
Três Corações de Brasília, esse indicador mostra-se alto, uma vez
que não se conhece os motivos para elaborar um planejamento
para reduzi-lo. Objetivo : O objetivo deste trabalho foi descobrir os
motivos que elevam o Turnover desta unidade e a importância dessa
informação como um indicador de gestão. Método : O trabalho
realizado de cunho quantitativo se destinou a conhecer os resultados
por meio de uma análise estatística e qualitativo. Por meio de
levantamento das informações, em documentos e bibliográficas.
Foi definido como participantes do estudo todos ex-colaboradores
desligados no período de 2010 da unidade do Grupo Três Corações
de Brasília. Para composição desta pesquisa foi feita uma pesquisa
documental de 46 entrevistas de desligamento respondida em 2010,
à entrevista correspondem a 100% dos colaboradores desligados
nesse período. Esse tipo de pesquisa se torna indispensável para a
realização deste trabalho, uma vez que será necessário entender
as informações deixadas registradas pelos ex-colaboradores deste
período. Resultados :A organização define como percentual aceitável
de turnover, desprezando cenários de mudanças de mercado, como
períodos instáveis ou de crescimentos elevados, o índice de 3%
como indicador mensal, esse número pode sofrer alteração uma
vez que o mesmo é definido por uma formula e a quantidade de
colaboradores interfere nesse percentual. Observa-se, portanto que
no ano de 2010 o limite estabelecido de 3% como indicador mensal
foi gerenciado apenas no mês de novembro. Entretanto no outros
meses o índice chegou a ultrapassar a margem de 7%, sendo assim
pode-se considerar que o Turnover em 2010 foi elevado. O cargo
de promotor com 50% e Assistente de pós-vendas com 30% são os
que ocorrem o maior número de rotatividade. Discussão : O índice
elevado de Turnover é um indicador que algo não está funcionando
corretamente. A utilização do indicador no diagnóstico organizacional
e no planejamento estratégico pode trazer inúmeros benesses
a organização. Conclusão :A verificação dos resultados mostrou
a necessidade do acompanhamento e monitoramento dessas
informações para que a organização consiga conduzir e controlar esse
indicador, esse acompanhamento pode ser feito através da tabulação
dos dados levantados na entrevista de desligamento, ferramenta já
existente na organização.

Universidade de Évora;
A gestão de talentos é considerada no contexto actual como o grande
desafio das organizações, neste contexto é necessário identificar os
colaboradores com mais competências, desenvolvê-los e conservá-los
na organização. O capital humano tem vindo a ser progressivamente
encarado como um recurso activo, e como um agente de mudança,
que detém um papel fulcral no sucesso organizacional. Organizações
que valorizam os talentos são organizações que avaliam os seus
colaboradores e que diferenciam aqueles que se destacam,
apostando no seu desenvolvimento e recompensando-os pelas suas
contribuições. Este estudo propõe a caracterização das atitudes e
práticas de gestão de talentos no contexto organizacional português,
bem como a análise da relação entre os vários indicadores de gestão
de talentos. Pretende ser uma investigação de âmbito descritivo, onde
se ambiciona fazer inicialmente um inventário de atitudes e práticas
de gestão de talentos e posteriormente um estudo correlacional,
onde se pretendem relacionar variáveis e avaliar a interacção entre
as mesmas. Para tal, foram desenvolvidos dois questionários, o
Questionário de Atitudes face ao Talento (QAF-T) e o Inventário
de Práticas Empresariais de Gestão de Talentos (IPEr-T), que foram
enviados para os representantes das organizações participantes
neste estudo (N=108). A cultura organizacional representa um
elemento-chave para o desenvolvimento de práticas de gestão de
talentos. Os talentos privilegiam organizações que estimulem o seu
desenvolvimento profissional, que lhe possibilitem um ambiente
de trabalho saudável, onde a sua criatividade e inovação possam
ser aplicadas. Organizações que promovem práticas de retenção de
talentos, onde se inserem práticas de desenvolvimento de carreira,
reconhecimento de talentos, compensação pelos seus contributos
para a organização, são organizações mais atractivas para os talentos,
e sobre as quais existem menores intenções de abandono. O capital
humano é o fio condutor para o sucesso, daí que atrair e reter as
melhores pessoas, conseguindo delas uma prestação à altura das
suas competências seja actualmente uma questão vital para o sucesso
organizacional.
PALAVRAS-CHAVE: Talento; Gestão de Talentos; Retenção de talentos
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PO61 - ATRAÇÃO E SELEÇÃO DE PESSOAS: PRINCÍPIOS, PROCESSOS
E TENDÊNCIAS

PO62 - AVALIAÇÃO DE IMPACTO DE TREINAMENTO NO TRABALHO
EM UMA EMPRESA DE AUTOGESTÃO EM SAÚDE

Santos, CR; Oliveira, VB;

Siqueira, R. M.1; Bedani, M.2;

Universidade Luterana do Brasil;

1

Cassi - Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil;
Banco do Brasil S.A.;

2

Nenhuma pratica de gestão de pessoas pode ser adequadamente
compreendida se não levar-se em conta o contexto em que foi
engendrada. A compreensão do papel de destaque que os processos
seletivos adquirem hoje para a competitividade das organizações
requer a analise do atual panorama organizacional, ambiente em
que se encontram as empresas e seus potenciais candidatos. Neste
cenário global e de acirrada competitividade o enfoque é dado ao rol
de competências essenciais para o máximo desempenho da função. A
partir disto, este estudo promove uma revisão ampliada da literatura a
fim de investigar os aportes teóricos que servem de subsidio para que o
processo de atração e seleção de pessoas possa garantir a retenção de
talentos e incrementar estratégias competitivas ao negocio. Entendese que captar e selecionar pessoas com o perfil mais adequado
proporciona maiores probabilidades para uma contratação eficaz,
por isso é de relevante importância que na seleção de pessoas sejam
levados em consideração as estratégias da empresa, tendo a maior
clareza possível no que se espera da pessoa selecionada. Com isto
diminui-se o retrabalho e os custos de uma seleção, pois o processo
está focado em objetivos específicos que facilita a identificação do
candidato mais adequado. Constata-se que frente ao atual cenário,
leva-se muito em conta pessoas com conhecimento, experiências
e determinados comportamentos que possam agregar valores à
política do negocio. O processo seletivo visa identificar competências
essenciais para o bom desempenho de cada função. Embasado nesta
perspectiva, justifica-se a importância deste estudo, que releva a
importância das etapas do processo, enfoca as metodologias de
intervenção em atração seleção de pessoas e serve como fonte de
referências para profissionais interessados em trabalhar com gestão
de pessoas. Conclui-se que, ainda que sejam disponibilizadas muitas
ferramentas para o processo de atração e seleção, é necessário o
exame pontual das ferramentas a serem utilizadas de acordo com
a complexidade do cargo. É relevante ainda que sejam conhecidas
e difundidas as macrotendencias na organização socioeconômicoambiental, com desdobramentos nos processos produtivos e que
requerem, tanto do selecionador quanto do candidato, características
como visão sistêmica, flexibilidade e maturidade profissional.
PALAVRAS-CHAVE: Atração; Seleção; Gestão de pessoas.

A Educação Corporativa tem sido uma ferramenta importante para as
empresas no que se refere ao alcance de seus objetivos estratégicos.
Explicar o sucesso ou não dos treinamentos, desperta o interesse
das instituições que investem recursos nas ações de Treinamento
e Desenvolvimento e, portanto, necessitam avaliar os resultados
desses investimentos. Este trabalho buscou investigar o impacto de
um treinamento institucional voltado à disseminação da missão e
estratégia de uma empresa de autogestão em saúde e avaliar se esses
colaboradores apresentaram mudanças no seu desempenho global,
motivação e atitude em relação ao trabalho, com foco no impacto
de treinamento em amplitude. Trata-se de pesquisa de caráter
exploratório, documental e bibliográfico e de natureza quantitativa.
Para coleta de dados foi utilizado o Instrumento de Impacto do
Treinamento em Amplitude, validado estatisticamente por Pilati e
Abbad (2005). Este instrumento é unifatorial, sendo composto por 12
itens, respondidos por meio de uma escala Likert de cinco pontos.
Participaram da pesquisa 278 funcionários. Na análise dos dados
foram utilizadas estatísticas quantitativas uni e bivariadas. Todos os
itens avaliados apresentaram média superior a 3 pontos da escala,
indicando que o treinamento em estudo possibilitou a transferência
de aprendizagem no trabalho de forma satisfatória. Os resultados
apresentados nessa pesquisa reforçam tais evidências, uma vez
que as maiores médias atribuídas pelos respondentes referem-se à
aplicabilidade na prática do conhecimento adquirido no treinamento
e à motivação para o trabalho após a participação na capacitação.
Foram demonstrados ainda fatores inerentes à receptividade à
mudança e sugestões para mudanças em seu ambiente de trabalho.
Nesse sentido, conforme apresentado ao longo desse trabalho,
entende-se que o objetivo almejado esta pesquisa foi alcançado,
ou seja, identificaram-se mudanças no desempenho global dos
colaboradores que participaram de treinamento institucional, voltado
à disseminação da missão e estratégia de uma empresa de autogestão
em saúde. Conclui-se, portanto, que houve impacto do treinamento
no trabalho, na dimensão de amplitude, uma vez que as situações
avaliadas demonstraram reflexos na motivação e atitude em relação
ao trabalho. Tais impactos são de fundamental importância para a
construção da aprendizagem organizacional e, conseqüentemente
para o alcance dos objetivos estratégicos de determinada empresa.
Vale ressaltar, porém, que a motivação dos colaboradores logo após
o treinamento, em seu retorno ao trabalho não garante o impacto
dos CHAs adquiridos em longo prazo. Para isso, faz-se necessário o
suporte gerencial e social à transferência do que foi apreendido.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Corporativa; Avaliação de Treinamento;
Impacto de Treinamento no Trabalho.
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PO64 - CARREIRA: DESAFIO DO MUNDO CONTEMPORÂNEO
Ferreira; Vasconcelos;
UCDB;

Faculdade IDEAU;
Vive-se, atualmente, em um panorama altamente complexo e
competitivo, em todos os aspectos. As empresas além de conviver
com esta competição no âmbito tecnológico, comercial, geográfico,
entre outros, enfrentam uma acirrada disputa por talentos e quadro
de pessoal qualificado. Num momento em que é tão comum
referir-se ao apagão de talentos como um problema recorrente das
organizações, a questão da captação e retenção de pessoas tornase um tema importante a ser considerado na gestão de pessoas.
A captação refere-se a todos os procedimentos utilizados pelas
organizações a fim de atrair candidatos potencialmente qualificados,
enquanto que a retenção ocupa-se das estratégias utilizadas para
manter os profissionais competentes nas empresas. Este estudo
objetivou identificar as práticas de captação e retenção de pessoas
utilizadas pelas empresas metal-mecânicas da região do Alto Uruguai,
no Rio Grande do Sul. Optou-se por este recorte geográfico pela
importância que o ramo metal-mecânico desta região tem para o
desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. Como
procedimento metodológico, optou-se por um estudo descritivo do
tipo pesquisa de campo. Foram selecionadas, aleatoriamente, nove
empresas de três municípios da região do Alto Uruguai: Erechim,
Getúlio Vargas e Estação. Os dados foram coletados através de
questionário estruturado, respondidos pelos responsáveis pelas
áreas de gestão de pessoas das empresas. A análise dos dados deuse quantitativamente, através de estatística descritiva. Os resultados
apontaram que as empresas participantes do estudo, utilizam-se de
várias técnicas de captação de talentos, privilegiando o recrutamento
interno. No que se refere às práticas de retenção, as organizações
adotam a concessão de benefícios sociais, tais como plano de saúde
e assistência educacional, em sua maioria. A estratégia de investir em
recrutamento interno é, sobretudo, uma maneira de enfrentamento
das dificuldades das empresas em encontrar profissionais qualificados
no mercado externo. A retenção de pessoas é realizada através de
práticas de manutenção que podem ser consideradas tradicionais e
pouco inovadoras.
PALAVRAS-CHAVE: Captação; Retenção; Gestão de pessoas

Tradicionalmente a carreira foi associada à vida profissional, que
possibilitasse progresso em posições ao longo do tempo, com uma
perspectiva, na sociedade capitalista, associada ao sucesso e à
ascensão social. Habitualmente a trajetória profissional pressupõe
diferentes etapas, no formato de um ciclo similar ao desenvolvimento
humano, que partiam do ingresso no mundo do trabalho, até o
desligamento da empresa, ou a aposentadoria . Contudo, esta visão
de carreira tem se modificado ao longo do tempo, pois as organizações
estão horizontalizando as suas estruturas hierárquicas, buscando de
seus funcionários um desempenho cada vez mais flexível e complexo.
O modelo tradicional de carreira estava em conformidade com um
contexto estável, em que o emprego era entendido como sinônimo
de trabalho. As organizações possuíam diversos níveis hierárquicos
e os empregados aspiravam alcançar o sucesso mediante ascensão
na carreira. Essa possibilidade tornou-se mais refratária atualmente e
fala-se em uma perspectiva de carreira horizontalizada ou em forma
de espiral, possibilitada pelo incremento da qualificação profissional
e pela necessidade do desenvolvimento de competências.Com
a diminuição dos níveis hierárquicos, e consequentemente da
probabilidade de ascensão na carreira, os trabalhadores precisão rever
suas qualificações, e se prepararem para as possibilidades existentes.
Esta revisão teórica trata de contextualizar a evolução das exigências
do mercado de trabalho no mundo das profissões, assim como, a
importância do desenvolvimento, orientação e acompanhamento
da carreira de profissionais. A carreira tem uma dupla conotação:a)
a passagem da pessoa pela vida no trabalho (carreira subjetiva) e b)
a constituição e a organização social dessas trajetórias de vida pelas
empresas (carreira objetiva), sendo, simultaneamente, um artefato
administrativo, com fins pragmáticos de gestão organizacional das
pessoas (dimensão administrativa), e um processo social, gerador de
identidades, papéis e representações sociais (dimensão psicossocial).
Isto porque, estabelecemos culturalmente que ao trabalharmos
somos úteis para a sociedade, e dependendo do cargo assumido
adquirimos status social que afeta diretamente nossa subjetividade,
pois interfere na forma como percebemos nossa identidade. Uma
carreira profissional bem sucedida seria aquela que indicaria uma
trajetória de vida pessoal baseada em condutas assertivas, de
relacionamentos interpessoais e escolhas profissionais condizentes
com afinidades pessoais, pois quando a vida profissional agrega
valores pessoais, há também uma realização pessoal. Quando uma
carreira é reconhecida pelo indivíduo como parte de sua construção
e de seu desenvolvimento pessoal tende a ser percebida “como mais
estimulante e/ou recompensadora, quando considerados critérios
outros que não a hierarquia formal e o salário”
PALAVRAS-CHAVE: Carreira; Mercado de Trabalho; Desenvolvimento
Pessoal/Profissional
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O presente estudo teve como arcabouço teórico-prático um modelo
de Gestão de Pessoas distinto do tradicional papel burocráticofuncional atribuído aos setores de Recursos Humanos, propondose, em contraste, a contribuir decisivamente para o alcance das
estratégias de negócio. Tal modelo parte do princípio de que pessoas
são elementos-chaves para a criação de vantagem competitiva em
organizações nos mais diferentes setores de atuação. Tendo em vista
tal princípio, caberia à Gestão de Pessoas desenvolver e implementar
alternativas que orientassem o comportamento da coletividade
para o alcance das metas organizacionais, diferentemente do setor
de Recursos Humanos que se restringia à execução de tarefas
operacionais, cujo impacto era de curto prazo. Considerando tal
contexto, este estudo preliminar objetivou definir as responsabilidades
atribuídas ao setor de RH de uma organização de pequeno porte do
interior paulista, de modo a identificar os papéis da área de Gestão
de Pessoas/RH ao longo de um continuum operacional-estratégico,
conforme proposta de Ulrich. Foi realizada uma análise documental
e uma entrevista com o sócio-diretor da organização a partir de
um roteiro semi-estruturado que procurou mapear as atividades
relacionadas a Gestão de Pessoas, verificando seu teor estratégico. Os
dados receberam tratamento qualitativo. A organização foi fundada
há dez anos e atua oferecendo consultorias em desenvolvimento e
implementação de Sistemas de Produção Enxuta (lean production).
Dado que uma de suas características mais marcantes é a proximidade
com importantes centros de pesquisa, o sistema de recompensas
e benefícios busca incentivar o desenvolvimento profissional e o
aprimoramento de seus colaboradores, da mesma forma que o
sistema de treinamento e educação oferece continuamente ações
instrucionais internas. A excelência na prestação de seus serviços
fundamenta-se nos seguintes pilares: criação de oportunidades de
aprendizagem, transparência dos processos de gestão, avaliações
de desempenho bilaterais, comunicação efetiva e padronização das
melhores práticas. Ressalvadas as devidas limitações do método da
entrevista individual, pode-se afirmar que tem-se atribuído um papel
estratégico nessa organização a todos estes aspectos da Gestão de
Pessoas. Mediante a manifestação de interesse da organizaçãoalvo, pretende-se após esse levantamento preliminar desenvolver
um mapeamento de competências organizacionais e esboçar uma
proposta formal de sistema de treinamento, desenvolvimento e
educação, incluindo o levantamento de necessidades, planejamento,
execução e avaliação da ação, de modo a contribuir para a qualidade
contínua dos processos e alcançar a missão da organização, que inclui
a excelência em pessoas.

Introdução: A Apsi Consultoria Júnior é a Empresa Júnior (EJ) de
Psicologia Organizacional e do Trabalho (POT) da Universidade
Federal de Juiz de Fora (UFJF). A Apsi foi convidada em julho de 2011
a prestar um serviço de recrutamento e seleção de Operadores de
Telemarketing na implantação de uma multinacional de Call Center,
telemarketing e informática, em Juiz de Fora – MG. Objetivos:
Contratar 400 Operadores de Telemarketing no período de 20
dias para iniciar os trabalhos da nova filial juiz-forana. Método:
Treinamento por parte da empresa contratante de 23 acadêmicos de
Psicologia da Apsi e da UFJF para serem selecionadores. Requisitos
para o cargo: Mais de 17 anos; estar cursando o 3º ano do ensino
médio ou ter concluído o ensino médio. O serviço foi composto de
quatro fases: 1a - Recrutamento e inscrição de interessados em 6
escolas de ensino médio (2 e 3/07/11); 2a - Realização de Provas
de Conhecimento Gerais (9 e 10/07/11) compostas por questões
de Língua Portuguesa, Matemática, Informática e Redação; 3a)
Participação em sessão de Dinâmica de Grupo e 4a) Realização de
teste psicológico projetivo Palográfico (14 e 15/07/11). Logo após
cada fase do processo foi realizada a tabulação dos dados e a partir
desses, foram sendo selecionados os participantes aprovados. A fase
final foi de recolhimento de documentos dos candidatos aprovados.
Resultados: A etapa de recrutamento resultou em 1777 candidatos
inscritos. Na segunda fase 1558 candidatos compareceram para
a realização das provas. Selecionados os aprovados, 764 deles
participaram das sessões de Dinâmicas de Grupo e realização do teste
Palográfico. Desses participantes, 402 foram aprovados e contratados
para trabalhar na empresa. Discussão: A Apsi seguiu os critérios de
seleção da contratante para o cargo, “visando manter ou aumentar
a eficiência e o desempenho do pessoal, bem como, a eficácia da
organização.” Chiavenato (2004). Conclusão: A Apsi conseguiu nota
máxima na pesquisa de satisfação quanto à realização na avaliação
do pós-projeto com a empresa cliente o que ocasionou uma forte
parceria entre as duas organizações possibilitando novas prestações
de serviço. Nesta perspectiva, o trabalho de Recrutamento e Seleção
realizado, respeitou as práticas profissionais da empresa e contribuiu
como significativa experiência profissional aos acadêmicos, sendo
uma oportunidade de aproximação entre a teoria e prática da POT
aplicada à seleção de pessoas.
PALAVRAS-CHAVE: Apsi; Empresa Júnior; Recrutamento e seleção
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Empresas que almejam crescimento e diferenciais competitivos
precisam se adaptar às novas necessidades e características
do mercado, como as constantes mudanças tecnológicas, a
internacionalização dos mercados e as pressões por produtividade,
caracterizando um contexto inovador e flexível. Neste cenário,
as propostas para obtenção da vantagem competitiva incluem,
dentre outras: gestão estratégica de recursos humanos, gestão
de competências, gestão do capital intelectual e acumulação do
saber. Visto isso, o presente trabalho teve como objetivo mapear
as atividades relacionadas à área de Gestão de Pessoas de uma
empresa do interior do estado de São Paulo e discutir a respeito das
ferramentas estratégicas por ela utilizadas. Os dados foram coletados
por meio de documentos fornecidos pela própria empresa, no site da
mesma e a partir da realização de uma entrevista semiestruturada
com a Analista de Recursos Humanos da empresa, abordando temas
como: informações sobre a entrevistada, características gerais da
organização e atividades associadas à área de Gestão de Pessoas.
Primeiramente, foi realizada uma análise documental buscando
extrair informações a respeito das características da organização.
Posteriormente, por meio da análise da entrevista foi verificada a
atual situação do departamento de Recursos Humanos da empresa.
Verificou-se que esse é subdividido em áreas que atuam de forma
estratégica e complementar, mantendo uma relação próxima
com todas as outras áreas da organização. A partir dos dados
obtidos foi possível verificar que todos os processos relacionados
à Gestão de Pessoas são realizados, tais como: Recrutamento e
Seleção, Treinamento e Desenvolvimento, Gestão do Desempenho,
Administração da Carreira e Plano de Remuneração e Benefícios. Na
referida empresa, a subárea de Desenvolvimento é a responsável
pelo gerenciamento dos processos acima destacados e é ocupada,
principalmente, por psicólogos, demonstrando a valorização desse
profissional na empresa. Isto é ressaltado pela fala da entrevistada ao
apontar o olhar diferenciado do psicólogo na organização, que integra
o individuo em todos os seus aspectos. Por fim, a partir do referencial
teórico sobre o tema, foi proposto um plano de melhorias para a
referida empresa. Observou-se que a referida empresa realiza todos
os processos relacionados a Gestão de Pessoas, porém esses não
são interligados. Sugeriu-se, que um mapeamento de competências
fosse realizado, visando auxiliar a integração dos processos, além
da implantação de um Sistema de Informações, que aumentará a
sinergia da empresa, reduzindo o trabalho operacional e tornando-o
mais estratégico e colaborativo.

A literatura brasileira tem indicado diversos estudos de predição do
impacto do treinamento no nível do comportamento no cargo. Os
resultados encontrados nesses estudos indicam que as variáveis de
apoio psicossocial e de suporte à transferência de treinamento são
determinantes na aplicação eficaz das competências desenvolvidas
nos treinamentos. Em relação às variáveis demográficas ressaltase a pequena quantidade de trabalhos que destaquem esse tipo de
variável como papel central e relacione suas variáveis com os efeitos
do treinamento. Face ao exposto o objetivo principal deste estudo
foi avaliar a relação de duas variáveis (suporte e escolaridade) com
o impacto do treinamento no trabalho. Para isso foi realizado um
estudo que avaliou a relação entre as variáveis de suporte em três
dimensões (fatores antecedentes, suporte material e consequências
no uso da aprendizagem) e impacto de treinamento no trabalho e
a relação da variável demográfica de escolaridade com a expressão
das competências no trabalho (impacto de treinamento no trabalho).
Para tal foram analisados os dados de 742 participantes de um curso
à distância ofertado aos funcionários de uma instituição bancária
de grande porte. A amostra era composta por 62,7% participantes
do sexo masculino e 37,3% do sexo feminino, com escolaridade que
variava do ensino fundamental completo (0,3%) à pós-graduação
(33,4%). O instrumento completo era composto por seis escalas
que foram aplicadas aos egressos 90 dias após o treinamento. Para
fins deste estudo foram analisadas as escalas referentes ao impacto
de treinamento no trabalho em profundidade (KMO=0,95 e Alfa
de Cronbach=0,96) e suporte ao treinamento (KMO=0,90 e Alfa de
Cronbach= 0,91). Para análise dos dados, foi utilizado o critério listwise,
eliminação de casos extremos e verificação de simetria e normalidade
da amostra. Para a análise da relação entre suporte e impacto foram
utilizados testes não paramétricos de correlação de Spearman (p) e
para comparação dos grupos de escolaridade e impacto foi utilizado
o teste de Mann Whitney (U). Os resultados apontaram correlação
positiva entre as variáveis de fatores antecedentes (r2=0,28,
p<0,01), suporte material (r2=0,24, p<0,01), fatores consequentes
(r2=0,33, p<0,01) e impacto de treinamento no trabalho sugerindo
que indivíduos que recebem maior apoio da instituição tendem
a apresentar maior impacto de treinamento no trabalho. Porém,
não houve indicação que a escolaridade esteja relacionada com o
impacto, sinalizando a necessidade de mais estudos que considerem
essa variável.
PALAVRAS-CHAVE: impacto; suporte; treinamento
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PO69 - O DESENVOLVIMENTO HUMANO E O ALTO DESEMPENHO
ORGANIZACIONAL

PO70 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PARA LIDERANÇA EM
UMA EMPRESA AUTOMOBILÍSTICA

Miranda, M.M.M.; Ferruzzi, AH;

Camargo, M. L.; Barros, L. M.; Pereira, F. B.; Fortunato, A. A.;

Unigran - Centro Universitário da Grande Dourados;

USC;

O presente artigo tem por objetivo compilar as principais estratégias
de gestão de pessoas utilizadas pelas 10 primeiras empresas do
ranking do guia Você S/A-Exame As Melhores Empresas para se
trabalhar em 2010. Foram analisados os dados relativos à qualidade
no ambiente de trabalho, gestão de pessoas e às práticas mais
utilizadas para que essas empresas tenham destaque num mercado
tão competitivo. Neste sentido, uma grande preocupação é com a
falta de mão de obra qualificada no mercado de trabalho, pois, as
pessoas exercem um papel importantíssimo para que as organizações
alcancem o sucesso. Investir no desenvolvimento dos funcionários,
criando um ambiente favorável à aprendizagem contínua e ao autodesenvolvimento pode ser um caminho para que a organização se
torne eficaz, uma vez que isso contribui para o comprometimento
com o trabalho, trazendo felicidade no ambiente organizacional e
satisfação dos trabalhadores e, consequentemente, sucesso para as
empresas. Também é necessário que o colaborador se identifique
com os valores da empresa. A prática de buscar, também, a satisfação
do funcionário como ser humano, possuidor de desejos e sentimentos
traz altos benefícios, além de aumentar o índice de produtividade,
corroborando para o crescimento do capital financeiro e do capital
humano nestas organizações. Apesar das dificuldades enfrentadas,
as melhores empresas provaram que isso é possível. A ênfase nas
pessoas é percebida como prioridade em todas as empresas deste
ranking, o que diferencia são as estratégias adotadas. Há uma grande
preocupação com os líderes, pois eles são os responsáveis por fazer a
união dos valores e desejos dos funcionários à cultura e aos objetivos
estratégicos da organização, por isso faz-se necessário investir
também no desenvolvimento destes líderes. Outro ponto a destacar
é o investimento no desenvolvimento dos funcionários, levando em
conta suas habilidades, atitudes, conhecimentos e seus desejos de
crescimento. A boa relação entre empresa e funcionário também
é observada nas empresas de sucesso, pois um funcionário tratado
bem e com boas perspectivas de crescimento pessoal e profissional
produzirá mais e melhor. Cada vez mais é necessário que as empresas
se preocupem em melhorar as práticas de gestão de pessoas.

Este trabalho foi realizado em uma empresa automobilística (de venda
e manutenção de carros e utilitários) localizada no interior do Estado
de São Paulo, no Estágio Supervisionado de Psicologia Organizacional
e do Trabalho I e II, do Curso de Psicologia da Universidade do Sagrado
Coração, na cidade de Bauru-SP. Através da observação participante
e de entrevistas semi-estruturadas, verificou-se dificuldades de
comunicação e relacionamento interpessoal insatisfatório atribuídos
à liderança. Dessa forma, foi planejado e realizado um Programa
de Desenvolvimento para Liderança, com o objetivo de aprimorar
habilidades sociais quanto às relações interpessoais e percepção/
avaliação de problemas de comunicação efetiva. Participaram do
processo 7 líderes, com faixa etária de 26 a 56 anos. Todos tinham
Ensino Médio completo e o tempo no cargo variava de 18 meses a
07 anos. Os encontros ocorreram durante 10 semanas, variando de
uma a duas horas cada. No primeiro encontro com o grupo, além do
desenvolvimento do tema integração, foi aplicado um questionário
com o objetivo de realizar um levantamento das necessidades e
expectativas desses líderes, seguido de uma ficha de avaliação da sessão
ocorrida. A cada sessão do processo uma avaliação era feita, com o
objetivo de se verificar o nível de participação dos líderes pertencentes
ao grupo, a qualidade da assimilação dos conteúdos e recolher
sugestões pró-melhoria. O planejamento e aplicação do processo de
desenvolvimento dos líderes buscou respeitar as necessidades por
eles apontadas, bem como aquelas apresentadas pela organização,
sua cultura e elementos pertencentes ao planejamento estratégico
(missão, visão e valores). Como resultados se obteve a criação de um
espaço onde a liderança pôde discutir possibilidades de novas formas
de práticas para auxiliá-los no cotidiano de trabalho e na melhor
relação com seus colaboradores. Neste mesmo espaço de discussão
e compartilhamento originou-se a ideia de construir um “manual do
colaborador”, para enfatizar a importância desses para a empresa
correlacionando e integrando melhor os diversos setores existentes
e que apresentavam dificuldade em comunicar-se e trabalhar de
forma sintônica. Como conclusão, passamos a considerar o fato de
que um Programa de Desenvolvimento para Liderança realmente
pode fazer com que os líderes reflitam sobre si mesmos, sobre seu
modo de atuar e se relacionar, auxiliando no crescimento pessoal e
profissional, assim como, na relação homem-trabalho-organização.
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PO71- RECRUTAMENTO E SELEÇÃO: A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO
ORGANIZACIONAL EM CONSULTORIAS
Sarmiento, LC; Bizelli, ALI; Lupino, M; Bianco, D; Camargo, ML;
Universidade Sagrado Coração;
O presente estudo relata a experiência das estagiárias na disciplina
Estágio Supervisionado em Psicologia Organizacional, desenvolvido
em uma empresa que presta serviços de consultoria em recrutamento
e seleção de pessoas, situada numa cidade do interior do Estado de
São Paulo e vinculada a uma Universidade. Esta organização tem
como missão a inserção de profissionais e jovens talentos, dentre
os quais alguns advêm dos cursos de graduação e pós-graduação
da Universidade, no mercado de trabalho; e a visão da empresa
é ser um centro de apoio ao ensino continuado, aberto a toda
comunidade. O estágio teve como objetivo integrar o conhecimento
teórico-prático dos fazeres do Psicólogo Organizacional, utilizando
técnicas de recrutamento e seleção. Diante da proposta de atuação
no campo de estágio as atividades principais foram permeadas
pela utilização de métodos e técnicas de recrutamento e seleção,
como: estudos de perfil de vagas que introduziam o processo de
seleção, em seguida a triagem e análise de currículos profissionais,
agendamento, acompanhamento, execução de entrevistas e aplicação
de testes psicológicos. Os resultados preliminares demonstram o bom
desenvolvimento das atividades citadas e também a aplicação de novas
estratégias de ação trazidas pelas estagiárias ao campo, tais como: 1)
a elaboração de parecer psicológico dos candidatos encaminhados às
empresas requisitantes das vagas; 2) um roteiro contendo dicas sobre
formas de apresentação adequada dos candidatos à organização de
trabalho no ato de sua entrevista de contratação; e 3) implantação
de feedback negativo através de contato telefônico aos participantes
das seleções. Portanto, considerando o dinamismo e os vastos
subsídios oferecidos para a atuação do Psicólogo Organizacional, as
atividades desenvolvidas e os resultados obtidos constatam que o
campo de estágio proporcionou conhecimentos práticos primordiais
para a formação acadêmica e profissional das estagiárias, pois para
o desenvolvimento de todo o processo recorreu-se a referenciais
teóricos sobre a temática pertinente.
PALAVRAS-CHAVE: Recrutamento; Seleção; Entrevista

PO72 - RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A REALIZAÇÃO DE OFICINAS
DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA COM
ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
Dias, A. C. G.; Sobrosa, G. M. R.; Santos, A. S.; Oliveira, C. T.;
Fetzner, S. G.; Costa, M. R. R.;
UFSM;
Os jovens que se encontram no momento de transição do ensino
médio para o mercado de trabalho ou para a universidade enfrentam
dificuldades relacionadas, principalmente, a um futuro profissional
incerto. Muitas vezes, somam-se a isso obstáculos culturais e
econômicos, em especial quando se trata de jovens provenientes
de comunidades de baixa renda. Considerando esse cenário, o
projeto de extensão intitulado “Oficinas de Orientação Profissional e
Planejamento de Carreira” busca desenvolver espaços para os jovens
estudantes do ensino médio de escolas públicas do município de
Santa Maria refletirem acerca do seu futuro profissional, bem como
em relação à organização de suas rotinas escolares. Para tanto, foram
realizadas quatro oficinas, ministradas por acadêmicas do curso
de graduação em Psicologia, de, no máximo, vinte participantes
de ambos os sexos. Elas envolviam as temáticas: gestão do tempo,
apresentação de trabalhos, elaboração de currículo e comportamento
em entrevistas. Houve um período para divulgar o projeto para os
alunos através de visitas em sala de aula e cartazes informativos.
As inscrições foram realizadas na sala de professores, sendo que o
critério para inclusão era a ordem de inscrição dos interessados. Todos
os encontros tiveram a duração de uma hora e meia e ocorreram
em salas disponibilizadas pela escola. Ao total, se inscreveram para
participar das atividades relacionadas ao projeto cinqüenta e quatro
alunos. No entanto, somando-se os participantes das quatro oficinas,
vinte e dois estiveram presentes. Acredita-se que alguns fatores
possam ter influenciado sua ausência, como o horário das oficinas,
o fato de alguns estudantes trabalharem e as formas inadequadas de
divulgação. As quatro oficinas foram ministradas fazendo-se o uso de
recursos audiovisuais, incluindo tanto apresentação de slides quanto
utilização de vídeos interativos. Optou-se pela utilização desses
recursos, pois eles permitem falar sobre um assunto de forma mais
dinâmica e organizada, além de estimularem discussões. A partir
da análise das fichas de avaliação das duas oficinas em que essa
foi aplicada pode-se perceber uma grande satisfação por parte dos
participantes. Na oficina de gestão do tempo 80% dos participantes
considerou-a ótima, enquanto apenas um participante considerou-a
boa. Já na oficina de elaboração de currículo e comportamento em
entrevista 57,14% dos participantes considerou-a ótima, enquanto
três (42,86%) dos participantes considerou-a boa. Pode-se perceber,
assim, que as oficinas realizadas abordaram temáticas pertinentes,
desenvolvendo um suporte e um auxílio, tanto para a entrada ao
mercado de trabalho, quanto para a organização das rotinas escolares
dos alunos beneficiados.
PALAVRAS-CHAVE: Planejamento de carreira; Desenvolvimento de
carreira; Jovens
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PO73 - RELATO DE EXPERIÊNCIA: ANÁLISE E DESCRIÇÃO DE CARGO
COM PROFISSIONAIS DA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL

PO74 - UM OLHAR ACERCA DE PROFISSIONAIS EM GESTÃO DE
PESSOAS NA NATURA COSMÉTICOS

Oliveira, DAS; Souza, EV; Gasineo, J; Souza, M; Andrade, S; Abreu, TM;
Uchoa, V; Carvalho, TA;

Van Der Geest, M; Bertocco, L.P; Padula, J.S; Menezes, L.C;
Vaz Gomez, V.R; Limieri, A; Dias, L.J;

UNIFACS;
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O presente estudo foi realizado numa empresa de médio porte da
área de construção civil de Salvador e teve como objetivo avaliar a
percepção dos profissionais acerca do cargo que ocupa, bem como
ter as especificações precisas do cargo e os critérios a exigir do
futuro ocupante, com isso colher informações acerca de sua função
para fazer uma descrição de cargos e fornecer dados que vise à
qualidade no trabalho de gestão de pessoas. O embasamento teórico
abordou conceitos de análise e descrição de cargos, habilidades e
competências. Participaram da pesquisa três técnicos em edificações
do setor de construção civil de uma mesma empresa, ambos do sexo
masculino com idades entre vinte e vinte e cinco anos, solteiros, sem
filhos, com renda salarial individual de até quatro salários mínimos e
com carga horária semanal de trabalho entre 36 e 40 horas. O método
foi pautado em pesquisa qualitativa e estudo de caso. Os dados foram
coletados através de observação, entrevista semi-estruturada e
questionário aplicado com os funcionários. Os resultados da pesquisa
mostraram que os participantes apresentam respostas semelhantes
ou complementares em relação as suas funções, isto demonstra que
eles mantêm nível satisfatório de entendimento de suas funções e
atribuições dentro da empresa e as diferenças que houve se devem
basicamente ao local onde fixam suas atividades, se no escritório
ou no campo. Assim, os dados coletados permitiram a visualização
do cargo, suas atribuições, contexto e condições de trabalho, o que
permitiu a descrição do mesmo, bem como sua análise feita com
base no referencial teórico utilizado. Conclui-se que a descrição e
análise de cargos são processos importantes para o desenvolvimento
da empresa e do próprio funcionário. É de suma importância o
entendimento de um cargo, pois direciona os funcionários a cargos
adequados, proporcionando assim o aprimoramento das práticas de
trabalho bem como sua qualidade na execução de tarefas.

Introdução: Para a gestão de pessoas nas organizações é necessária
uma compreenssão sobre as diferenças de necessidades, expectativas
e capacidades dos seres humanos, além das alterações destas
que ocorrem ao longo do tempo em virtude de diversas variáveis
(Goldim, 2004). A gestão estratégica de recursos humanos influencia
diretamente na vida das organizações, gerando vantagem competitiva
sustentável, promovendo o desenvolvimento de habilidades,
produzindo um complexo de relações sociais e gerando conhecimento.
Segundo Oliveira-Castro, Lima e Veiga (1996), o desempenho no
trabalho é resultante não somente das competências dos indivíduos,
mas também das relações interpessoais, do ambiente de trabalho e
das características da organização. Objetivos: Analisar os esquemas
organizacionais da Natura com base na literatura e compreender seu
modelo de Gestão de Pessoas. Métodos: Foi realizada uma entrevista
com a gerente de RH da natura, responsável pelo Business Partner da
área regional de vendas do interior de São Paulo. Também realizou-se
uma análise documental do relatório anual da empresa e informações
disponíveis no site da empresa. Resultados: A Natura busca criar valor
para a sociedade como um todo, integrando dimensões econômicas,
sociais e ambientais. As crenças centrais da Natura são vinculadas
às relações, por isso elaborou Princípios de Relacionamento Natura,
buscando orientar as ações vinculadas à empresa. Quando se trata
de critérios de seleção, a aderência à “Essência Natura” proposta é
critério fundamental, assim como nas avaliações dos funcionários,
além da entrega de resultados. As avaliações de funcionários são
feitas no modelo 360°, e o resultado de todas as avaliações gera uma
nota que é cruzada com o número de metas e o percentual daquelas
atingidas. Discussão e Conclusão: Notou-se que Os Princípios
de Relacionamento Natura buscam ser éticos, evidenciando as
principais crenças e valores da empresa, visando a adoção destes
por consumidores, colaboradores e fornecedores. A fim de manter
um vínculo com toda a equipe, a Natura desenvolve treinamentos
e acompanha os funcionários constantemente, avaliando as
competências desenvolvidas nos cargos. Com relação à análise
de desempenho, os funcionários são avaliados de maneira justa e
efetiva, resultando em planos de trabalho e mapeamento das lacunas
de desenvolvimento. No processo de seleção, por sua vez, a empresa
prioriza o recrutamento interno, buscando motivar e oferecer
oportunidades de crescimento para os colaboradores. Percebeu-se
que a Gestão de Pessoas da Natura encontra-se bem estruturada,
abrangendo as diversas áreas consideradas fundamentais para o
desenvolvimento dos envolvidos com a empresa.
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PO75 - A SAÚDE MENTAL DOS TRABALHADORES DE MATO GROSSO
Pereira, M. M.; Morgado, M. A.;
UFMT- Universidade Federal de Mato Grosso;
Este trabalho é uma pesquisa documental-teórica e estuda o
grupo de trabalhadores assegurados pela Previdência Social que
apresentam adoecimento psíquico por motivo de acidentes do
trabalho relacionados aos transtornos mentais e do comportamento,
de acordo com a Classificação Internacional de Doenças – CID 10.
O acidente do trabalho abrange tanto as lesões biológicas quanto
as reações psíquicas, pois é resultado da integração entre o campo
psicológico e o corpo, em contextos de trabalho. Por isso, a saúde
do trabalhador é um importante campo de estudo, pois o trabalho
surge como mediação entre o individuo e o meio social. Para tanto,
esta pesquisa analisará os códigos das doenças relacionadas aos
transtornos mentais e do comportamento, classificadas de acordo
com o Manual de Procedimentos para os Serviços de Saúde, com
maior índice de registros de acidentes de trabalho no INSS: F43
(Reações ao “stress” grave e transtornos de adaptação) e F32
(Episódios depressivos). Os dados que serão levantados e analisados
são tabulações com a quantidade de ocorrências de acidentes de
trabalho do estado de Mato Grosso, conforme estão disponibilizados
no site da Previdência Social, por meio do Anuário Estatístico de
Acidentes de Trabalho (AEAT) e por meio de dados disponibilizados
na sede do INSS-MT, entre o período de 2007 a 2009. Com o objetivo
de verificar possíveis motivos de agravo para o adoecimento psíquico
dos trabalhadores de Mato Grosso, dentre eles os possíveis campos
de atuação do psicólogo organizacional e do trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde; Trabalho; INSS

PO76 - AS REPERCUSSÕES DO DESEMPREGO: UM ESTUDO
BIBLIOGRÁFICO
Veron, RCde S; Figueiredo, VCN;
UFMS;
INTRODUÇÃO: Os desempregados são tradicionalmente definidos
pela ausência temporária de trabalho que deve vir associada à procura
regular de ocupação. Segundo o IBGE (2011), cerca de 1,4 milhões de
pessoas no Brasil se encontram nessa situação, que passou a acometer
grande parte da população economicamente ativa. Assim, mostra-se
notória a importância que este fenômeno assume na vida das pessoas
e, ao mesmo tempo é evidente que possíveis agravos à saúde mental
desses indivíduos decorram a partir da perda do reconhecimento
social e subjetivo trazida pelo trabalho. O emprego estável passou a
ser uma meta a ser alcançada para a maioria das pessoas. OBJETIVO:
Levantar as principais repercussões psicossociais relacionadas ao
desemprego relatadas na literatura até 2010. MÉTODO: tratou-se
de uma pesquisa bibliográfica envolvendo três autores: Christophe
Dejours, Marie Jahoda e Robert Castel. RESULTADOS: Jahoda (1988)
parte da concepção de que o desemprego priva o indivíduo de
vários ganhos, tais como os benefícios da remuneração, uma função
manifesta do emprego, bem como da estruturação temporal do
cotidiano, contatos com pessoas fora da família, metas e propósitos
que transcendem o individual, status e identidade. Já Castel (1998)
coloca que a falta do trabalho ou a impossibilidade do trabalho
constituído como obra (reconstrução contínua do mundo e de si)
gera, invariavelmente, uma vida sem sentido e uma situação de
vulnerabilidade social. Para Dejours (1992), o desemprego possui
uma imagem de negatividade na sociedade. DISCUSSÃO: Os autores
citados acima privilegiam em seus estudos questões do trabalho,
sofrimento psíquico e a figura do trabalhador, atrelados às questões da
subjetividade, da saúde mental, da identidade. Entretanto, SeligmannSilva (1994) traz à tona a questão do desemprego ao mencionar que
as modificações do mundo do trabalho têm tornado cada vez mais
tênues as fronteiras entre a psicopatologia verificada no trabalho e
o que tem sido denominado como psicopatologia do desemprego.
CONCLUSÃO: Partindo do pressuposto de que esta situação afeta
diretamente o sujeito colocando-o em situação de vulnerabilidade,
afetando e prejudicando toda a sua vida e suas relações, percebe-se
a necessidade da Psicologia Organizacional e do Trabalho se envolver
cada vez mais nessa problemática, propondo ações e políticas públicas
que venham ao encontro das reais necessidades dessa população.
Apesar de relevante, a relação entre desemprego e saúde mental
tem sido ainda insuficientemente estudada, sendo necessária uma
maior contribuição na discussão dessa temática ressaltando um olhar
profundo ao trabalhador que se encontra nessa situação.
PALAVRAS-CHAVE: desemprego; trabalho; desempregados
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PO77 - AS VIVÊNCIAS DE PROFISSIONAIS DO SEXO EM UM CONTEXTO
AMAZÔNICO
Eufrázio, WN;

PO78 - DIFERENTES PERCEPÇÕES ACERCA DO AMBIENTE
SOCIOGERENCIAL ENTRE TRABALHADORES DE DUAS EMPRESAS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL DE BELO HORIZONTE
Souza, MM; Marçal, PP; Borges, LO;

UFAM;
Essa pesquisa teve como objetivo verificar a dinâmica e as relações
grupais presentes nas prostitutas da cidade de Manaus, identificando
as políticas públicas disponibilizadas pelo governo e pela Associação
de Prostitutas do Amazonas (APAM). Na qual foram verificadas as
relações de afetividade entre as prostitutas e seus parceiros e as
motivações que levam a prostituição. Foi realizada uma entrevista
com a presidente da associação e aplicado um questionário a 20
profissionais do sexo, em Novembro de 2010. Sendo uma pesquisa
do tipo exploratória, que observou, descreveu e documentou os
aspectos situacionais da prostituição. Utilizou como método de
investigação o procedimento qualitativo, seguindo um delineamento
qualitativo-descritivo, a técnica de análise foi temática ou categorial.
A entrevista foi realizada no Centro da cidade de Manaus, em frente à
Igreja Nossa Senhora da Conceição e a aplicação dos questionários foi
realizada na Associação dos Estivadores do Amazonas. O instrumento
utilizado foi um questionário aberto com 22 questões, acompanhado
do mesmo um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE),
sendo-lhes assegurado o sigilo absoluto das informações prestadas,
estando o entrevistador presente para sanar qualquer dúvida quanto
o questionário aplicado. No momento, a associação comporta 1.100
mulheres credenciadas. Entende-se por credenciadas as prostitutas
que estão com seus cadastros arquivados na associação. Conclui
que muitas prostitutas sofrem com a violência de seus clientes, mas
a busca pelas leis que as resguarde (Lei Maria da Penha) esta se
tornando uma constante. O consumo de drogas faz parte da vida de
muitas meninas, que as utilizam para enfrentar a rotina profissional.
Outro fato agravante trata-se das políticas públicas direcionadas
para a prevenção das DST’s e AIDS, pois são insuficientes frente às
complexidades dessa atividade, tendo em vista que para enfrentarem
os preconceitos, as violências da profissão o único apoio psicológico
é na rede de amizades construídas entre as mesmas. A partir do
reconhecimento legal da prostituição, com atividade profissional,
torna-se necessário verificar as possíveis ações dos governos
municipal, estadual e federal, para assegurar a aplicabilidade desses
direitos e quais as políticas públicas que são disponibilizadas pela
associação para as profissionais do sexo e qual o direcionamento ou
encaminhamento, caso ocorra uma violação desse direito.
PALAVRAS-CHAVE: Relações de Trabalho; Prostituição; Doenças
Sexualmente Transmissíveis e AIDS.

UFMG;
A estratégia de uma organização tende a atender às demandas do
seu contexto, sendo a competitividade um dos fatores que mais
interferem na adoção de certas práticas gerenciais. O funcionamento
de cada empresa e os aspectos das condições de trabalho são reflexos
das posturas e estilos de gestão adotados. O objetivo da presente
pesquisa foi investigar o modo como os trabalhadores de duas
empresas com distintas propostas e posições no mercado percebem
aspectos do ambiente sociogerencial. O estudo foi realizado com
411 operários da construção civil de Belo Horizonte, dos quais 145
de uma empresa e 266 de outra, com gestões bastante distintas. Os
participantes, operários, com idade média de 35,85 anos, responderam
a um questionário estruturado sobre condições de trabalho
adaptado do European Working Conditions Observatory (EWCO),
sendo a aplicação realizada de maneira individual com ajuda de um
dispositivo informatizado de mão, tipo Pocket PC. As respostas foram
transferidas diretamente do dispositivo para o banco de dados no
SPSS, no qual foram feitos testes t para a comparação entre as médias
das duas amostras. Verificaram-se diferenças significativas entre a
percepção dos trabalhadores em 5 dos 7 fatores que formam a escala
de ambiente sociogerencial encontrada através da análise fatorial
do questionário. Participantes de uma mesma empresa relataram
perceber menor apoio na execução das tarefas, maior discriminação
por traços pessoais, maior gestão do desempenho profissional, bem
como maior exposição à violência e maior discriminação sexual. A
diferença neste último parece ter sido em decorrência do maior
número de participantes do sexo feminino nesta empresa. A empresa
que está situada no mercado mais competitivo e instável requer dos
funcionários uma maior orientação para os resultados e demonstra
menor apoio na execução das tarefas, o que sugere uma análise do
desempenho restrita em termos das consequências das ações. O
posicionamento diferente da outra empresa em relação mercado
provavelmente está entre os aspectos que reflete na percepção
dos trabalhadores de um maior apoio na execução da atividade,
sugerindo um acompanhamento maior do desempenho. Percebe-se
que as diferentes gestões refletem na qualidade das relações, pois
um clima de maior competitividade colabora para relações de menor
coleguismo e maior hostilidade. Portanto, podemos inferir que as
empresas cujo gerenciamento privilegia os resultados em relação aos
processos são percebidas pelos funcionários como ambientes com
menor apoio e preocupação com as condições de trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: condições de trabalho; ambiente sociogerencial;
percepção do trabalhador
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PO79 - QUALIFICAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR
Barbosa, A.V; Figueiredo, V.C.N;

PO80 - RELAÇÕES ENTRE TRABALHO, SAÚDE E ADOECIMENTO NA
EXPERIÊNCIA COM TRABALHADORES REABILITADOS
Betts, AK1; Pereira, NM1; Moro, CVM2;

UFMS / CPAN;

UFRGS;
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;

1

Introdução: Visando atender uma parcela da população de
trabalhadores que não tem acesso à educação e profissionalização
de qualidade, teve inicio na UFMS, Campus do Pantanal, o Programa
Conexões de Saberes, que tem como objetivo a fomentação de ações
afirmativas, visando o acesso e a permanência de jovens de camadas
populares que buscam uma melhor qualificação e empregabilidade
ao cursar um ensino superior. Objetivo: o objetivo desta pesquisa
foi verificar a efetividade do cursinho pré-vestibular como uma
ação afirmativa junto aos alunos que freqüentaram o cursinho prévestibular no ano de 2009, na cidade Corumbá/MS. Método: foi
realizado um levantamento de dados por bolsistas do PET/Conexões
de Saberes, sobre o ingresso e permanência dos acadêmicos que
participaram do cursinho e que ingressaram em cursos superiores
da UFMS/CPAN no ano de 2010. Resultados: Dos 251 alunos que
ingressaram no cursinho em 2009, 141 tiveram aprovação nos cursos
de graduação, sendo a maior parte do sexo feminino entre 18 e 25
anos, e com renda familiar menor ou até um salário mínimo. Dos que
conseguiram entrar na universidade, 60% foram aprovados no curso
que haviam optado já no ato da inscrição para o cursinho e 40% tiveram
aprovação em cursos diferentes dos optados. Discussão: o ingresso
na universidade para este público é visto como uma possibilidade de
alcançar o sucesso no mundo de trabalho e possível ascensão social
(Noronha & Ottati, 2010). Por ser um grupo vulnerável, o início no
trabalho dá-se cedo e muitas vezes realizam um trabalho precarizado
(Pochmam, 2007) devido à falta de qualificação. Entretanto estes
sujeitos ao ingressarem na faculdade antes de ser estudante, são
trabalhadores. Neste sentido torna-se necessário promover ações
afirmativas que garantam a permanência no ensino superior (Zago,
2005). O PET/Conexões de Saberes por meio da oferta de bolsas aos
acadêmicos oriundos de camadas populares proporciona uma melhor
qualificação na futura área de atuação profissional, através da prática
de atividades vinculada ao ensino, pesquisa e extensão dando maior
possibilidade de entrada digna destes jovens no mundo do trabalho.
Conclusão: ainda que na UFMS/CPAN existam políticas públicas de
ingresso e permanência de alunos de baixa renda nas universidades,
estas ações têm se constituído em um desafio e um compromisso
social já que não atende a todos, demonstrando ser necessária a
promoção de mais ações afirmativas voltadas para a qualificação dos
acadêmicos de camadas populares.
PALAVRAS-CHAVE: ações afirmativas; qualificação; PET/Conexões

2

O processo de adoecimento no contexto do trabalho é uma questão
bastante complexa, dado que, na maioria dos casos, o trabalhador
é visto de maneira individualizante, desconsiderando-se fatores
relacionados ao trabalho que podem desencadear a doença ou
contribuir para o seu desenvolvimento, causando-lhe, assim,
sofrimento psíquico (Nardi, 1999). O objetivo deste relato é discutir
as relações entre trabalho, saúde e processos de adoecimento a
partir da nossa atuação em um programa de reabilitação profissional
de uma grande empresa pública, especificamente no que tange ao
acompanhamento aos trabalhadores. Para tanto, partiremos da
análise de entrevistas e acompanhamentos em grupo com os mesmos,
antes e após seu retorno ao trabalho. O Programa de Reabilitação
Profissional, previsto pela Política Nacional de Segurança e Saúde do
Trabalhador, é destinado ao trabalhador que se torna incapacitado
para exercer sua atividade por motivo de doença ou acidente,
garantindo meios de reeducação ou readaptação profissional para o
retorno ao mercado de trabalho. Em entrevistas com os trabalhadores
antes de seu retorno ao trabalho, observamos que os relatos eram
carregados de sofrimento e inconformidade com a situação em que
se encontravam. Percebemos que o trabalhador que se torna incapaz
de exercer sua atividade é, geralmente, culpabilizado pelo seu
adoecimento, sendo cobrado pela diminuição da sua produtividade.
A partir dessas entrevistas e da percepção da importância de um
espaço de escuta e compartilhamento das vivências de adoecimento
e de readaptação a uma nova atividade, propusemos a formação de
grupos de discussão com esses trabalhadores no momento do retorno
ao trabalho. Tomamos a noção de grupo-dispositivo, conforme define
Barros (1997), como algo que possibilita o funcionamento de diferentes
modos de expressão de subjetividade que rompam com a lógica
intimista e com a homogeneidade de sentidos, criando um território
existencial da ordem do coletivo. Vimos que os grupos possibilitaram
o agenciamento de um espaço aos trabalhadores reabilitados no
qual puderam compartilhar suas experiências, ressignificar seu
sofrimento e sua relação com o trabalho, abrindo possibilidades
para que voltassem a se reconhecer como trabalhadores, potentes
e agentes do seu fazer. Assim, apontamos a necessidade de que o
trabalho possa ser discutido e reformulado objetivando prevenir
novos adoecimentos, utilizando o saber dos trabalhadores envolvidos
como aliado nessa transformação. Além disso, atentamos para a
importância dos espaços coletivos como potentes dispositivos tanto
para a análise do trabalho quanto para sua transformação.
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho; Saúde; Reabilitação Profissional
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PO81 - RESPONSABILIDADE SOCIAL E SUSTENTABILIDADE
Vasconcelos,EF; Lopes,N;

Relações de trabalho, organizações e sociedade
PO82 - AGRONEGÓCIO EM MATO GROSSO E POSSIBILIDADES DE
ATUAÇÃO DE PSICÓLOGOS ORGANIZACIONAIS

UCDB;
O passar do tempo fez com que o mercado consumidor percebesse
que as empresas não se resumem apenas em capital, mas também em
pessoas e recursos naturais, cujos elementos são imprescindíveis para
gerar riquezas, satisfazer as necessidades humanas e proporcionar,
além do progresso uma melhora significativa na qualidade de vida das
pessoas. Responsabilidade Social é o compromisso que a instituição
tem em contribuir com o desenvolvimento, bem estar e qualidade
de vida dos seus empregados e comunidade em geral, começando
por respeitar os valores a cultura e as crenças dos indivíduos que
trabalham na empresa, melhorar as condições de trabalho oferecidas
ao mesmo e participar efetivamente da vida da comunidade local, da
cidade, do país e do planeta. A presente revisão da literatura aborda
a responsabilidade social das organizações, apresentando uma
breve revisão teórica acerca dos conceitos e práticas desenvolvidas
nesta perspectiva por algumas empresas nos ultimos 10 anos.
A responsabilidade social realiza-se através de ações internas e
externas; as externas são todos os atos da empresa cujo intuito seja o
de melhorar a comunidade, mas para que isso ocorra é fundamental
o apoio dos funcionários, pois essas ações atingem diretamente
o ambiente de trabalho; as ações internas abrangem programas
voltados para a qualificação dos funcionários, como treinamento e
cursos externos, além de programas de benefícios, como assistência
medica, odontológica e alimentar e até mesmo participação nos
resultados da empresa. Os resultados obtidos mostram que as
empresas desenvolvem praticas de gestão socialmente responsável,
sendo que seu principal desafio tem sido o de encontrar o equilíbrio
entre as exigências da competitividade e a necessidade de assegurar o
desenvolvimento sustentável. A responsabilidade Social é um recente
meio que conduz os negócios da empresa tornando-a parceira e coresponsável pelo desenvolvimento social, envolvendo preocupação
com o publico alvo, pois ao interagir e participar de ações sociais a
organização além de adquirir um comportamento ético e agregar
valores para o desenvolvimento econômico, se insere na maximização
do desenvolvimento sustentável, contribuindo de modo positivo na
qualidade de vida de seus funcionários e suas famílias, da comunidade
local e da sociedade como um todo, executando sua responsabilidade
social.
PALAVRAS-CHAVE: responsabilidade social; gestão; sustentabilidade

Soares, W. P.; Morgado, M. A.;
Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT;
A singularidade do agronegócio em relação à indústria e ao comércio,
desafia o pesquisador a conhecer os processos internos que
estruturam a rotina dos trabalhadores nesse setor. Observa-se que o
agronegócio, setor predominante na região centro-oeste do Brasil, é
um campo de atuação que carece de estudos sobre as possibilidades
de inserção do psicólogo organizacional. O objetivo desta pesquisa
foi conhecer e identificar a estrutura e o funcionamento do Setor do
Agronegócio em Mato Grosso. Este estudo teve caráter exploratório
e buscou conhecer de forma sistemática o setor do Agronegócio em
Mato Grosso. Partindo da pesquisa empreendida, foi elaborado um
panorama do Agronegócio em Mato Grosso para fomentar e embasar
estudos posteriores sobre a possibilidade de atuação de psicólogo
organizacional. Em decorrência do tema deste estudo, foi empreendida
a caracterização do Setor no tocante às possibilidades de inserção
que oferece ao psicólogo organizacional e levou em consideração
as informações obtidas em site de instituições que representam o
setor agropecuário e industrial em Mato Grosso. Subsidiariamente,
também foram utilizadas informações de sites governamentais, haja
vista que os governos regulam a atuação do setor. As informações
foram categorizadas, buscando-se elaborar um panorama de como
está interligado este setor e quais são suas principais peculiaridades.
Os dados coletados foram analisados no cotejamento com a
bibliografia estudada. Verificou-se que o Agronegócio movimenta
cerca de 70% da economia do Estado de Mato Grosso. No entanto,
pouco se conhece sobre as atividades que são desempenhadas,
nesse contexto, pelos psicólogos organizacionais. Sabe-se que o
agronegócio como setor produtivo vai além do contexto agropecuário
por se tratar de uma cadeia produtiva que perpassa também a
indústria e o comércio. Consoante a isso, observou-se uma demanda
por conhecimento acerca das inter-relações entre cada segmento
que compõe esse sistema. Com base na literatura utilizada, fora
feita a discussão entre o modelo de gestão adotado neste setor e a
contribuição correspondente na área de Psicologia Organizacional. A
pesquisa empreendida possibilita a percepção de que a produção de
conhecimento relacionada à Psicologia Organizacional voltada para o
agronegócio em Mato Grosso é incipiente.
PALAVRAS-CHAVE: Psicologia
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PO83 - ALGUNS OLHARES CONSTRUÍDOS ACERCA DO EX-USUÁRIO
DE DROGAS: OS DESAFIOS PARA UMA REINSERÇÃO NO MERCADO
DE TRABALHO
Gandolfo, R.P.; Arruda, A.M.;
Centro Universitário São Camilo - Espírito Santo;
Introdução: Ao refletir acerca da reinserção de ex-usuários de
drogas no mercado de trabalho é preciso levar em consideração
vários aspectos sociais, os quais são perpassados por uma série de
fenômenos muito complexos. Tal complexidade se deve ao fato de que
o homem é um ser biopsicosocial, isto é, um ser que constantemente
é atravessado por várias questões que circunscrevem sua existência.
Um desses fenômenos são os múltiplos olhares sociais que são
construídos historicamente no seio de cada sociedade. Objetivo:
Diante deste panorama, o presente artigo visa pesquisar se alguns
olhares sociais que são construídos acerca dos ex-usuários de drogas,
os quais se comunicam com as percepções do mercado de trabalho,
interferem na reinserção profissional dos mesmos. Métodos: A
pesquisa foi descritiva, realizada de forma qualitativa e baseada na
técnica da análise de discurso. Para atingir os resultados, foi feita uma
revisão bibliográfica referente ao tema, como também foi realizada
e analisada uma entrevista semi-estruturada com uma gerente de
recursos humanos. Resultados e Discussão: A partir das informações
construídas diante da entrevista e das informações provindas das
fontes bibliográficas, pode-se perceber que ambas confirmaram os
olhares sociais, citados pela literatura, referentes à contratação de
um ex-usuário de drogas, os quais giram em torno de discursos que
rotulam tais pessoas como doentes, duvidosos e/ou problemáticos.
Conclusão: Os resultados obtidos por tal pesquisa revelaram que os
olhares construídos socialmente em torno dos ex-usuários de drogas,
as quais são formados por meio de várias questões circunscritas
no cerne da sociedade moderna, interferem muito na reinserção
profissional dos mesmos. Diante disso, é possível perceber o quanto
o discurso proclamado pela grande parte do mercado de trabalho é
perpassado por crenças, valores e princípios que não possuem nada
de natural, visto que foram construídos historicamente pela sociedade
formando, dessa forma, juntamente com uma série de outros fatores,
vários olhares sociais acerca de inúmeros eventos.
PALAVRAS-CHAVE: Ex-usuários de drogas; olhares sociais; mercado de
trabalho
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PO84 - EMPOWERMENT: CONCEITOS E ELEMENTOS DE UMA
FERRAMENTA CONTEMPORÂNEA
Santos, CR; Junior, GI;
Universidade Luterana do Brasil;
Vivemos em uma sociedade onde o nível de exigência é cada vez
maior, as organizações têm que se adaptar às novas demandas
utilizando-se de ferramentas que possam ajudá-las neste contínuo
processo de desenvolvimento. Dentre as ferramentas utilizadas para
esta adaptação, o empowerment propõe uma modificação na forma
como se estruturam as condições e relações de trabalho, através do
incentivo às contribuições individuais que os colaboradores podem
desenvolver na busca de soluções para os problemas da organização.
O presente trabalho se desenha através de um levantamento
bibliográfico de caráter exploratório onde busca apresentar os
principais conceitos e elementos que fundamentam a ferramenta
de empowerment. Ainda, busca referenciar quais as principais
forças e fraquezas da ferramenta e, por fim, apresenta um plano de
implementação de um sistema de empowerment. Entende-se que
a organização moderna está continuamente procurando formas de
incorporar novos conhecimentos e modos de fazer negócio, frente
a isto à ferramenta de empowerment é importante na medida em
que seu uso permite a adequação da força laboral, em uma estrutura
maleável, ajustada a um novo modelo de administração participativa.
Este estudo permitiu refletir de que forma se dão as relações
hierárquicas dentro da organização e como essas impedem muitas
vezes o alcance de resultados pelo compartilhamento comum das
informações. Constata-se que, dentre os benefícios adquiridos em
um processo de empowerment os mais evidentes são a liberação
do conhecimento e veiculação da informação aproximando as
relações hierárquicas ao contrario do movimento ocorrente em uma
estrutura de forma piramidal. Evidencia-se que um sistema moderno
de gestão de pessoas necessita dispor estratégias que atraiam e
retenham talentos balizados no reconhecimento, no crescimento
e no alinhamento dos objetivos pessoais e organizacionais. Por fim,
entende-se que a ferramenta de empowerment pode contribuir com
a excelência em resultados, quando implementada de forma correta,
melhorando a produtividade e o engajamento do quadro funcional,
corroborando com os objetivos do negocio através de crescimento
organizacional, satisfação e bem estar no trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Empowerment; Estruturas e relações hierarquias;
Poder e motivação.
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PO85 - O TRABALHO ASSOCIATIVO COMO VIA DE ACESSO À
PROMOÇÃO DE SAÚDE E INCLUSÃO SOCIAL: POSSIBILIDADES E
LIMITES
Baldissera, Raquel; Girelli, Scheila; Bruxel, Karin;
Unochapecó;
A luz do referencial teórico da Análise Institucional (BAREMBLITT,
1998) propõe-se trazer algumas contribuições à análise do processo
de constituição de uma Associação de usuários de Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS) de uma cidade do Oeste Catarinense. O trabalho foi
desenvolvido pela Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares
(ITCP) em parceria com o CAPS. Embora sejam entendidas como
práticas indissociáveis e imbricadas, didaticamente, as ações junto
aos usuários dividiram-se em dois grandes eixos: aspectos societários,
jurídico, contábeis e aspectos relacionais. Em relação ao primeiro,
destacou-se a elaboração do Estatuto, legalização da Associação,
organização do processo produtivo e criação da logomarca. Quanto
aos aspectos relacionais, incentivou-se o diálogo sobre os processos
de exclusão e sua relação com a loucura, bem como as possibilidades
de transformar suas condições de existência por meio do trabalho
cooperativo e solidário. Os encontros foram semanais, envolvendo
equipe multiprofissional vinculada à ITCP e ao CAPS. Para coleta das
informações utilizou-se como ferramentas entrevista individual e
coletiva, com roteiro semi-estruturado, observações participantes e
análise documental, a qual considerou as sistematizações registradas
pela ITCP no período entre março a dezembro de 2011. Como
resultado constatou-se que o CAPS, enquanto estabelecimento atua
como dispositivo concreto de materialização da instituição da Política
de Saúde Mental. A Associação, ao ocupar o mesmo espaço físico
do CAPS, encontra possibilidades e limitações para sua constituição
e fortalecimento. De um lado tem disponível um conjunto de
equipamentos técnicos, como por exemplo, estrutura física, móveis e
insumos para confecção dos produtos, condições estas imprescindíveis
para sua viabilidade e sustentação financeira. De outro lado, tende a
assumir regras, normas de organização e funcionamento instituídas
nas práticas do CAPS, sendo passível de questionamento a geração
de autonomia e autogestão. Esta dupla condição provocou processos
de auto-análise do coletivo de usuários, que passou a refletir acerca
de seus direitos e deveres, bem como suas necessidades individuais
e coletivas, seus recursos, limitações e potencialidades na construção
da Associação. A partir desta prática de intervenção, compreende-se
que a Associação se constitui como um novo caminho à promoção
de saúde e inclusão social. Por meio desta, emergiram novas formas
de relação com o trabalho, tanto para os profissionais quanto para
os usuários de saúde mental, os quais passaram a atuar como
protagonistas de seus desejos e de sua história.
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho Associativo; Saúde Mental; Análise
Institucional

PO86 - OS SENTIDOS DO TRABALHO PARA CATADORAS DE MATERIAIS
RECICLÁVEIS: IMAGENS EM CURSO
Girelli, Scheila; Girardi, Leonardo; NovaKowski, Graciela;
Unochapecó;
Este resumo propõe-se apresentar alguns resultados da prática
de intervenção desenvolvida no Estágio Curricular em Psicologia
Organizacional e do Trabalho, vinculado ao Projeto de Extensão
Universitária - Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares. A
intervenção buscou compreender os sentidos do trabalho atribuídos
por catadoras de materiais recicláveis, organizadas legalmente como
Associação, em uma cidade do Oeste Catarinense. Para coleta das
informações adotou-se como técnica o grupo focal (Gatti, 2005),
a partir do uso do recurso fotográfico na perspectiva de Tittoni
(2009). A escolha desta metodologia passa pelo reconhecimento
da potencialidade da fotografia como dispositivo de enunciação
das condições concretas de trabalho, das relações e sentimentos
singulares e coletivas construídos nesta experiência. As informações
foram submetidas à análise de conteúdo. Entre as diferentes
compreensões possíveis para a categoria sentido, optou-se pela
perspectiva histórico-cultural. Para Vygotski (1991), o sentido é
sempre uma formação dinâmica, variável e complexa, sendo que sua
produção tem gênese na experiência singular de um sujeito em uma
situação concreta. Em relação aos sentidos atribuídos ao trabalho
dois aspectos se evidenciaram. O primeiro deles foi a exaltação
do trabalho como meio de prover a subsistência, na medida em
que, transformado em dinheiro, permite o acesso a alimentação,
moradia, vestuário etc. O segundo aspecto refere-se a significação
do trabalho como fonte de valorização e reconhecimento social. Este
aparece associado, especialmente, a saída das ruas para o ingresso
na Associação, fato que abriu novas possibilidades de inclusão no
mercado de trabalho formal. Cooperação, união e solidariedade
foram enfatizadas na narrativa fotográfica como vivências que
fortalecem o vínculo grupal, tornando o trabalho prazeroso. De
outro lado, as catadoras apontam as precárias condições de trabalho,
retratadas nas imagens pela péssima estrutura física do barracão,
ausência de equipamentos de proteção individual e o uso acentuado
da força de trabalho manual, tendo em vista a falta de maquinários.
Constatou-se que ser associada se configura como uma estratégia
de sobrevivência no mercado de trabalho, minimizando a situação
de pobreza e sofrimento psicossocial. Os enclaves de solidariedade
criados contribuem para um processo de ressignificação dos modos
de trabalho, apontando para a importância da contrução coletivo.
Contudo, há de se destacar o caráter reivindicatório das imagens, as
quais deflagram a precariedade do ambiente laboral, fato que leva
ao questionamento do trabalho como promovedor de saúde e de
emancipação social.
PALAVRAS-CHAVE: sentidos do trabalho; catadoras; fotografia
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PO87 - VALORIZAÇÃO DO TECNÓLOGO: LEVANTAMENTO E
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS
Heleno, C. T.;

Trabalho, família e sociedade

PO88 - A DILUIÇÃO DO SUJEITO: O TRABALHO NO CONTEXTO DO
LUCRO EXTREMADO E SEUS EFEITOS NA SAÚDE DO TRABALHADOR.

Faculdade Pitágoras;
Em alguns países, os tecnologistas são considerados sinônimos de
cientistas e engenheiros, já no Brasil, somente pessoas que tenham
sido graduadas e/ou trabalham no campo recebem este título. Mesmo
com a nova legislação tendo entrado em vigor no final da década de
90 muitos são os desafios atuais de inserção e reconhecimento deste
profissional no mercado de trabalho. Atualmente, são cadastrados
112 cursos no Catálogo Nacional de Cursos Superiores em Tecnologia
no MEC e, mesmo tendo um aumento na quantidade de cursos,
a profissão se encontra prensada entre o que se conhece sobre os
cursos de bacharelado e os cursos técnicos. Os cursos superiores de
tecnologia ressurgiram na década de 90 justificados pela demanda
de formação mais qualificada e multidisciplinar mas tem enfrentado
dificuldades como não aceitação deste profissional em concursos
públicos de algumas empresas, desconhecimento das possibilidades
de atuação e capacidade, diferenças de remuneração, etc. O
objetivo deste estudo é levantar e discutir ações estratégicas para
a valorização do profissional tecnólogo. A metodologia utilizada foi
de uma revisão bibliográfica ampla sobre o assunto com consulta à
legislação, portal do MEC e pesquisa de artigos em diversos bancos
de dados, como a scielo. Os principais resultados dizem da carga
histórica associada a estes cursos que surgiram, inicialmente, no final
da década de 60, como formação assessória a cursos de bacharelado,
visão que permanece mesmo com a reconfiguração da legislação
que permite ao tecnólogo fazer pós-graduação latu e stricto senso,
por exemplo. Outros resultados dizem da necessidade de mudança
de atitude de acadêmicos, profissionais, professores e IES e de
politização e participação mais ativa destes profissionais, ocupando,
inclusive, espaços de representação, além do desenvolvimento de
uma cultura de educação continuada, realização de pesquisas na
área, formação de professores tecnólogos (com mestrado, doutorado,
etc) e realização de eventos de discussão/promoção na área. Concluise que são muitas as possibilidades de ações estratégicas a serem
adotadas pelo profissional tecnólogo para mudança da visão deste
no mercado de trabalho e que a divulgação de ações assertivas é de
grande importância para valorização deste profissional.
PALAVRAS-CHAVE: Tecnólogo; Valorização; Curso superior de
tecnologia

Nogueira, J. H. V.; Freitas, L. G.;
Universidade Católica de Brasília;
As mudanças ocorridas nos últimos cem anos provocaram fortes
impactos nas instancias que articulam a constituição da subjetividade
e do coletivo social, particularmente o trabalho. A depender do
contexto produtivo, o trabalho configura-se desde um esforço
simples até um complexo de relações que produzem sentido à vida
humana. Este estudo objetivou investigar a desapropriação do
trabalho como instância constitutiva do sujeito face ao contexto de
produção baseado no lucro extremo e das relações de violências
dos modelos de gestão contemporâneo. O método utilizado foi à
revisão bibliográfica, destacando-se os autores: Rajchaman (1993),
Dejours (1992); Enriquez (2007), Birman (2008) e Antunes (2009) . O
capitalismo é o nosso totem. Vivemos o extremo desse modelo cuja
finalidade é a contínua, sistemática e crescente expansão do valor
de troca. As relações humanas se transformaram em econômicas
de compra, venda e sujeição. Explorados na exaustão de sua força
física e neutralizando a sua vida mental, os trabalhadores são
reificados, comprometem seus desejos e motivações para o triunfo
do condicionamento do comportamento produtivo (Birman, 2008;
Antunes, 2009). Com a finalidade de reduzir o poder do trabalhador
e intensificar a produção, o taylorismo e o fordismo atacaram e
dispensaram a capacidade criativa do saber-fazer humano. O primeiro
por meio da fragmentação e do controle; o segundo pelo aumento
da velocidade. O toyotismo implicou em aumento de controle (a
equipe idealizada) e intensificação do trabalho (polivalência), sendo
o aspecto mais violento no campo ideológico, face à necessidade
de envolvimento dos trabalhadores com o projeto da empresa. O
contexto produtivista que prioriza o lucro tende a não reconhecer
a alteridade do trabalhador (Rajchaman, 1993). Deste modo, o
sujeito reificado, dócil, colaborativo, fusionado é o reverso do lucro.
Os modelos taylorista, fordista e toyotista submetem o trabalhador
pela redução (fracionamento da tarefa, controle rígido etc.) ou pela
expansão (autogestão, criatividade etc.). Buscam adaptar o homem à
produção, pretendendo eliminar, como se fosse possível, os conflitos
da organização do trabalho. A estratégia organizacional é a negação
do outro pelo poder da força, da sedução ou do engano. Impera a
diluição do sujeito e a individuação. Por fim, as práticas As práticas
de apropriação do sofrimento físico e mental dos trabalhadores
para melhores resultados na produção e no lucro (um paradoxo
real e insustentável) contradizem os discursos contemporâneos da
sustentabilidade organizacional, responsabilidade sócio-ambiental e o
ideário do emprego e trabalho decente preconizado pela Organização
Internacional do Trabalho - (OIT).
PALAVRAS-CHAVE: Diluição Sujeito; Saúde; Trabalhador
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PO89 - A PERCEPÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA REDE
PÚBLICA DE SANTA MARIA SOBRE O SEU FUTURO PROFISSIONAL

PO90 - A PSICODINAMICA DO TRABALHO E O ESTRESSE DOS
PROFISSIONAIS ANALISTAS DE SISTEMAS

Dias, A. C. G.; Sobrosa, G. M. R.; Santos, A. S.; Oliveira, C. T.;

Berteli. Camila;

UFSM;

Mackenzie;

O mercado de trabalho atual pode ser caracterizado por mudanças
bruscas e aceleradas relacionadas ao aumento do desemprego, à
instabilidade de carreiras, à grande concorrência e competitividade,
e às exigências cada vez maiores de qualificação profissional. Esses
aspectos contribuem de forma significativa para a imprevisibilidade
em relação ao futuro profissional. A partir disso, questiona-se o que os
jovens consideram necessário para sua inserção neste cenário marcado
pelas mudanças constantes. O objetivo deste estudo consiste em
conhecer a perspectiva de jovens estudantes do ensino médio da rede
pública no que se refere a sua inserção no mercado de trabalho. Para
tanto, contatou-se duas escolas públicas para apresentar a pesquisa e
seus objetivos. Após, o estudo foi apresentado, também, aos alunos,
convidando-os a participar. Aqueles que aceitaram, entregaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado por seus pais
e responderam ao questionário elaborado especialmente para esta
pesquisa. Deve-se ressaltar que a pesquisa foi submetida e aprovada
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Santa
Maria. No total, participaram do estudo 200 jovens estudantes do
ensino médio da rede pública de uma cidade do interior do Rio Grande
do Sul. As respostas foram analisadas conforme os pressupostos da
análise de conteúdo temática. A partir das respostas concedidas pelos
jovens a pergunta “O que você julga necessário fazer para ter um
emprego?”, foi possível elencar as seguintes categorias com as suas
respectivas porcentagens: qualificação profissional (41,97%), esforço/
responsabilidade (22,22%), comportamentos desejáveis (20,99%),
buscar uma oportunidade (8,64%), realizar um bom trabalho (1,85%)
e necessidades financeiras (1,23%), sendo que destes 3,09% disseram
não saber o que deve ser feito para conquistar um emprego. Através
desses resultados foi possível perceber que os jovens consideram
necessário, principalmente, a qualificação profissional, o esforço
e o desenvolvimento de comportamentos desejáveis para sua
inserção no mercado de trabalho. Entende-se, assim, que os jovens
reconhecem que o grau de escolarização é um pressuposto para a
empregabilidade, já que o diferencial na competitividade é a busca
de qualificação contínua. Além disso, eles percebem que além da
qualificação formal e técnica, tornam-se cada vez mais indispensáveis
as habilidades interpessoais, as quais se referem a um conjunto de
desempenhos sociais que devem atender às diferentes demandas
próprias de vários contextos do trabalho.

A utilização da informática em larga escala no Brasil teve início na década
de 70 e desde então, um grande número de trabalhadores se vincula
a este tipo de atividade profissional. É dentro deste cenário que se
encontra o analista de sistemas, profissional diretamente responsável
para que a tecnologia da informação aconteça. Em decorrência das
especificidades inerentes ao trabalho destes profissionais, especial
atenção foi dada, neste estudo, a repercussão do trabalho sobre a
saúde mental do trabalhador e, portanto, compreender como se
configura a psicodinâmica do trabalho do analista de sistemas. Foi
utilizada uma entrevista, para uma análise qualitativa, definida por
Minayo como aquela capaz de incorporar a questão do significado e da
intencionalidade como inerentes aos atos, as relações e as estruturas
sociais e a aplicação do Inventário de Sintomas de Stress para Adultos
de Lipp (ISSL) – (Lipp, 2005) como forma de analisar sintomatologias
entre os participantes deste estudo. Trinta trabalhadores da área
de TI foram entrevistados, a pesquisa foi realizada por meio de
uma amostra de conveniência, também chamada de amostra não
probabilística. Considerando a hipótese subjacente a este trabalho, de
que a função de analista de sistemas implica em repercussões sobre a
vida e a saúde desses profissionais. A classificação compreendeu uma
análise descritiva dos dados, levantamento de fatores que influenciam
na atividade dos analistas de sistemas, incluindo as frequências dos
dados, tabelas e gráficos relativos a todo o questionário aplicado e
ao Inventário de Stress. Os dados obtidos nos dois instrumentos
foram correlacionados para obter o enriquecimento desta pesquisa.
Assim, mais de 57% dos profissionais estudados apresentam níveis
de estresse. Um dos fatores indicados pelos profissionais de maior
estresse é o curto prazo para a entrega de projetos, mesmo quando
há um planejamento adequado, os serviços urgentes costumam ser a
regra. Quanto a fatores positivos foi indicado o horário de trabalho dos
analistas, o qual corresponde ao horário administrativo muito flexível
que é oferecido pela empresa. As relações interpessoais no trabalho
também se mostram importantes, um dado de garantia da qualidade
no trabalho. A colaboração dos colegas e a compreensão por parte da
chefia quanto às dificuldades do trabalho são fundamentais para não
aumentar a pressão. As pesquisas neste campo ainda são escassas,
há muito a ser pesquisado e estudado. É preciso criar oportunidades
para que os profissionais possam entender efetivamente as causas de
possíveis repercussões no trabalho sobre sua saúde e sua vida.

PALAVRAS-CHAVE: Jovens; Futuro; Trabalho

PALAVRAS-CHAVE: Psicodinâmica do Trabalho; Saúde do trabalhador;
Estresse
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PO91 - A TERAPIA COGNITIVA DO ESTRESSE CRÔNICO NA
REABILITAÇÃO DA DORT: UM ESTUDO DE CASO

PO92 - ADOLESCENTES NA PRODUÇÃO CALÇADISTA: VIVÊNCIAS E
INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

Benzoni, P. E.;

Carvalho, A.V.; Navarro, V.L.;

Universidade Paulista UNIP;

Universidade de São Paulo - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Ribeirão Preto (USP - FFCLRP);

As DORTs – Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho
compreendem um conjunto de patologias que invariavelmente
levam a afastamentos pelo INSS e absenteísmo, gerando, não só
um problema para a previdência, como custos para as organizações.
A literatura científica aponta para a questão de que a DORT e
consequentemente a dor crônica relacionada ao trabalho terem
um origem multifatorial, envolvendo aspectos psicossociais e
psicoprofissionais. Estudos demonstram a presença de quadros
de estresse crônico em pacientes com DORT e dor crônica, sendo
o estresse uma comorbidade nestes casos. O presente estudo teve
por objetivo avaliar a eficácia de um tratamento de base cognitivocomportamental do estresse em pacientes com DORT. Foi realizado
um estudo de caso de um homem com 46 anos, afastado do trabalho
há mais de 3 anos com dor lombar crônica proveniente de DORT.
Foi realizada uma avaliação inicial por meio do ISSL – Inventário de
Sintomas de Stress de Lipp e QEY- Questionário de Esquemas de Young;
posteriormente o participante passou por dez sessões estruturadas
de terapia cognitivo comportamental focada no conhecimento do
estresse, suas origens e formas de lidar com o mesmo. Ao final das
dez sessões foi realizado um reteste com os mesmos instrumentos
iniciais e os resultados de teste – reteste foram comparados. Na
avaliação inicial pelo ISSL o participante apresentou estresse na fase
de resistência com predominância de sintomas psicológicos, o QEY
apontou o esquema de Fracasso e de Padrões Inflexíveis como muito
intensos, o que denota que o mesmo estava vendo a vida como
resultado de um fracasso pessoal e de forma muito inflexível. As
sessões de terapia foram focadas na psicoeducação sobre estresse e
dor, identificação de estressores pessoais, familiares e ocupacionais e
no manejo e controle dos estressores. O reteste identificou ausência
de estresse e o esquema de Fracasso caiu de 25 pontos para 5 e o
esquema de Padrões Inflexíveis caiu de 23 pontos para 7. Além disso,
foi dado um feedback pelo participante de que aprendeu a encontrar
oportunidades de uma nova vida onde só observava fatalidades. Os
resultados vão ao encontro da literatura sobre a relação de estresse
DORT e dor crônica e corroboram a importância de se trabalhar de
forma multidisciplinar os problemas de DORT e afastamentos do
trabalho, compreendendo o ser humano como biopsicossocial.
PALAVRAS-CHAVE: DORT; Estresse; Cognitivismo

Nas últimas décadas o mundo do trabalho foi marcado por
sucessivas e significativas transformações. Tais transformações,
que resultaram da adoção de um novo aparato tecnológico e de
novas formas de organização do trabalho, afetaram diretamente os
processos produtivos e, por conseguinte, as classes trabalhadoras:
evidenciou-se o aumento de vínculos e contratos de trabalho
precários, depreciação salarial, declínio de empregos, intensificação
das atividades laborais, exploração do trabalho a domicílio e a
incorporação de crianças e adolescentes pelo universo do trabalho
precarizado, em alguns setores da economia. No Brasil, os jovens
representam cerca de 45% da força de trabalho nacional e 3,5
milhões deles estão desempregados. Dos empregos disponíveis para
este grupo, 93% estão na economia informal, de baixa remuneração,
com pouca ou nenhuma segurança e perspectiva de crescimento. A
indústria calçadista de Franca é exemplo desta conjuntura, pois este
setor, almejando atingir padrões de produtividade e lucratividade
impostos pelo novo cenário mundial, passou a vivenciar um processo
excludente e desigual que gerou graves consequências para a vida
dos trabalhadores. Ali é possível observar a incorporação de grande
contingente de força de trabalho de jovens, aumento da terceirização
(que dificulta o controle e fiscalização das atividades laborais) e o
aumento de vínculos de trabalhos precários. Esta pesquisa tem por
objetivo investigar e analisar como ocorre a inserção de adolescentes
no setor calçadista e conhecer como vivenciam esta experiência
e, como objetivos específicos, verificar como estes adolescentes
conciliam estudo e trabalho; conhecer quais são suas expectativas
em relação à carreira profissional futura; investigar o que pensam e
como se relacionam com seu trabalho atual e, identificar as razões
que os levam à busca por este tipo de trabalho. A pesquisa, de cunho
qualitativo, fundamentada no referencial teórico metodológico do
materialismo histórico dialético, utiliza como principal técnica de
coleta de dados a entrevista. Será também realizada observação
direta do processo de trabalho e produção imagética, com objetivo
de melhor documentar as condições de trabalho. A pesquisa em
andamento se encontra na fase de coleta de dados. É prevista a
realização de 30 entrevistas com adolescentes de ambos os sexos,
com idade entre 14 e 18 anos incompletos (faixa etária que abrange
desde a condição de menor aprendiz à empregado), que exerçam
atividades laborais em unidades produtivas de diferentes portes, nos
setores formal e informal. Na pesquisa exploratória foram observados
jovens envolvidos na produção calçadista atuando em atividades
insalubres, pouco atrativas e de baixa remuneração.
PALAVRAS-CHAVE: trabalho adolescente; sociologia do trabalho;
adolescente e identidade
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PO93 - AFASTAMENTO DO TRABALHO: MEDOS E ANGÚSTIAS DO
RETORNO APÓS O AFASTAMENTO POR DORT EM METALÚRGICOS.
Benzoni, P. E.;

PO94 - APORTES METODOLÓGICOS DA CLÍNICA DE ATIVIDADE NO
ESTUDO SOBRE O BEM-ESTAR E A ATIVIDADE PROFISSIONAL DE
PILOTO DE AVIAÇÃO CIVIL
Costa, Adriano Cesar Rosa da1; da Rocha Falcão; J. T.2;

Universidade Paulista - UNIP/Araraquara;

UFAL;
UFRN;

1

O trabalho em nossa sociedade assume um papel fundamental na
formação e manutenção da identidade dos indivíduos, sobretudo
em uma sociedade, ainda com resquícios de que o homem é o
provedor, estar afastado do trabalho ou desempregado gera um
impacto considerável na auto percepção de indivíduo produtivo.
Frente a estas questões, o presente trabalho objetivou analisar as
percepções e atitudes de um grupo de trabalhadores afastados, que
participaram de um programa de tratamento e controle de estresse
e com perspectiva de reinserção. Participaram deste estudo cinco
homens, com idades variando de 43 a 56 anos, metalúrgicos em
uma empresa de grande porte, todos afastados por motivos de dor
lombar e que apresentavam limitações físicas em função da doença.
Os sujeitos participaram de um programa de tratamento do estresse
gerado pela situação de DORT. As sessões do programa de tratamento
foram estruturadas com dinâmicas de grupo e transcritas após cada
encontro. As transcrições foram analisadas qualitativamente por
meio de categorias objetivando identificar as percepções e atitudes
dos participantes frente a reinserção ao trabalho. Os resultados
demonstraram a presença de estresse e ansiedade em função de
estarem sem trabalhar, sobretudo pela imagem de ocioso que
acreditavam estarem passando, o que compromete a identidade
masculina de provedor; o fato de terem adquirido um problema
de saúde sério na coluna, que os impossibilitava de continuarem
exercendo suas atividades como metalúrgicos, gerava um medo
grande de retomarem às suas atividades quando recebessem alta
do INSS. Argumentavam que ao voltar a trabalhar tendo que ficarem
sentados e não poderem pegar peso seriam vistos pelos colegas e
superiores como incapazes e folgados. A ansiedade gerada por estes
fatores levava muitos a intensificarem o ganho secundário da doença,
optando por uma atitude de frisar e manter sua condição de “doente”
justificando a continuidade do afastamento; isto gerou resistências
ao trabalho de tratamento do estresse, culminando com um elevado
índice de desistências do grupo de tratamento. Os resultados vão ao
encontro da literatura sobre identidade e trabalho e apontam para a
necessidade de verificação deste fator nos programas de reinserção
de trabalhadores afastados, indicando ainda a necessidade destes
programas terem um enfoque biopsicossocial e interdisciplinar.
PALAVRAS-CHAVE: Afastamento; DORT; Saúde Mental e Trabalho

2

O setor do transporte aéreo civil brasileiro tem recebido as atenções
de vários segmentos da sociedade nos últimos anos, em especial
após a ocorrência de acidentes de grandes proporções que marcaram
a década de 2010. Nesse ínterim, algumas atenções sob a forma de
estudos acadêmicos foram dirigidas aos profissionais que controlam
o espaço aéreo brasileiro (controladores de voo); todavia, tal atenção
não foi possível de ser observada para com os pilotos de aviação
civil regular. Assim sendo, essa pesquisa, integrante das iniciativas
de pesquisa e formação do Grupo de Estudos em Saúde Mental e
Trabalho – GEST do Programa de Pós-graduação em Psicologia da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pretende enfocar a
atividade profissional de piloto de aviação civil, profissão que envolve
elevados riscos e responsabilidades e que demanda do seu operador
um conjunto numeroso de tarefas complexas. De modo geral, por
meio dessa pesquisa objetiva-se explorar a prática (real) daquela
atividade profissional, de modo a ser possível conhecer, inclusive, o
que Clot e Leplat denominaram de “estrutura dinâmica da atividade”,
ou seja, as suas dimensões pessoal, interpessoal, transpessoal e
impessoal. Tal objetivo implicará na identificação das competências e
habilidades requeridas dos pilotos para o exercício da profissão. Além
disso, objetiva-se mensurar o atual nível de bem-estar dos pilotos da
aviação regular quanto a sua profissão. Logo, um dos critérios centrais
de participação na pesquisa será a atuação profissional como piloto,
inserido no mercado de trabalho formal, ou seja, pertencente ao
quadro funcional de companhia de aviação regular. No tocante ao
método de investigação, na primeira etapa da pesquisa será aplicado
um questionário com vistas a obtenção de dados descritores sóciodemográficos, bem como, e principalmente, a verificação do nível
de bem-estar em relação à atividade profissional desempenhada por
aqueles profissionais. Na etapa seguinte será adotada a sistemática
utilizada pela clínica de atividade cuja base está calcada na realização
de entrevista de autoconfrontação simples e cruzada conduzaida
a partir de registros videográficos e realizada junto a três díades de
pilotos definidos segundo critérios de homogeneidade ou relevância
emergentes da etapa anterior. Conforme se observa, a realização
desses procedimentos metodológicos por essa pesquisa implicará
na concatenação de abordagens metodológicas distintas: uma
abordagem tradicional, cuja instrumento de pesquisa é o questionário,
e uma abordagem considerada moderna, cujos instrumentos de
pesquisa são as entrevistas de autoconfrontação simples e cruzada.
Por fim convém ressaltar que essa pesquisa permitirá aos seus sujeitos
– pilotos da aviação regular – a (re)construção, ou, o (re)desenho das
regras da profissão por eles valorizadas.
PALAVRAS-CHAVE: Clínica do Trabalho; Bem-estar; Pilotos de Aviação
Civil
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A aposentadoria corresponde ao final da relação do homem com o
trabalho, o qual tem um papel central na vida das pessoas. Partindo
deste princípio e analisando o processo de retirada do mercado
da atividade profissional, o “deixar de trabalhar” pode se tornar
promotor de sofrimento ou de qualidade de vida. Neste momento,
como em todas as importantes mudanças da vida, é importante
buscar conhecer mais sobre a futura escolha, rever prioridades e
pensar em planejar o futuro que chega. Observando a importância
de discutir o tema e da troca de experiências, os integrantes do
Laboratório de Informação e Orientação Profissional (LIOP) da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em 2006 criaram o
Aposent-Ação - um programa de preparação para esta etapa da vida,
focando a ação e não a inatividade como geralmente é caracterizado
o término do vínculo com o trabalho - atendendo nesse período
cerca de 200 funcionários dessa instituição. Este trabalho relata a
experiência de dois graduandos de Psicologia da UFSC, junto a uma
professora especialista na área no planejamento e execução do
programa Aposent-ação na divisão de capacitação e afastamento para
formação (DCAF) em um grupo de 25 técnicos-administrativos dessa
Universidade. Foram realizados nove encontros semanais de quatro
horas, sendo duas horas de técnicas (vivências, dinâmicas de grupo
e psicodramas) e troca de experiências além de outras duas horas de
palestras com temas relacionados ao trabalho. Os temas abordados
foram o que é a aposentadoria, sentidos e significados do trabalho,
trajetória pessoal/profissional, a dinâmica familiar e a aposentadoria,
avaliação da saúde vital, relacionamento social e transformações
na aposentadoria, o uso do tempo neste período e planejamento
financeiro, finalizando com a elaboração de um planejamento de
futuro. Ao final, os participantes fizeram uma avaliação qualitativa
do programa, evidenciando como o mesmo oportunizou a reflexão
acerca de temas que não percebiam como importantes para a
aposentadoria e relataram sentir-se mais preparados para aposentarse ou para decidir permanecer trabalhando por mais um tempo.

Introdução : Há algum tempo que algumas estratégias são oferecidas
pela área de Recursos Humanos para desenvolver o potencial
humano nas organizações. As práticas mais utilizadas são práticas
convencionais, como por exemplo a implantação de Programas
de Desenvolvimento Contínuo, que tem como representantes as
Avaliações de Desempenho, Programas de Capacitação Técnica e
Comportamental, Coaching, Mentoring e contratação de consultorias
externas para acompanhar estes programas.Diante deste cenário,
apresentarei um trabalho realizado com grupos de eletricistas, que
trabalham em uma organização prestadora de serviços de energia
elétrica, na região de Niterói e São Gonçalo, onde foi implantado
um Programa de Desenvolvimento diferente da proposta tradicional
de Recursos Humanos, no modelo de Oficinas de Desenvolvimento.
Objetivo: Estimular a capacidade de desenvolvimento contínuo
do grupo, favorecendo as diferenças e contribuindo para melhor
desempenho nas atividades. Método: A concretização do trabalho foi
facilitada pelo uso de oficinas de grupo como metodo suporte. Foram
realizadas reuniões semanais dos grupos por tempo determinado, em
torno de 1 hora por encontro. Deste modo, em todo encontro eram
propostos temas de importância, com questões prioritárias nos quais
os grupos se centralizavam cotidianamente. Os integrantes eram
convidados a discutir também suas vivências grupais relacionadas à
própria maneira de pensar, agir e elaborar significados afetivos com
as equipes de trabalho. Resultados : Os progressos alcançados pelo
Grupo são demonstrações de que com as intervenções feitas foi
possível a reflexão sobre os pontos fortes e fracos atingidos por eles,
principalmente com a mobilização nos encontros. Isto possibilitou
a reformulação daqueles pontos considerados por eles negativos e
a manutenção dos aspectos e atividades consideradas positivas,
tornando os encontros cada vez mais organizados e com participação
de uma maior quantidade de eletricistas. Os resultados foram:
Redução do absenteísmo, redução do turnover, maior entrosamento
entre as equipes e redução de conflitos. Conclusões: O uso de
oficinas como metodologia de intervenção, bem como as técnicas
de dinâmicas de grupo, permitiram a concretização dos principais
objetivos propostos. Estes encontros propiciaram uma mobilização
coletiva com os aspectos do cotidiano do trabalho, como conflitos
entre equipes, conflitos entre o trabalhador e a chefia, conflitos entre
as equipes e os clientes. Os temas propostos se mostraram bastante
eficazes com relação à performance de trabalho dos mesmos.

PALAVRAS-CHAVE: Aposent-Ação; Identidade; Orientação para
Aposentadoria

PALAVRAS-CHAVE: Saúde; Trabalho; Oficinas de Desenvolvimento
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As DORTs – Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho
compreendem um conjunto de patologias que invariavelmente
levam a afastamentos pelo INSS e absenteísmo, gerando, não só
um problema para a previdência, como custos para as organizações.
A literatura científica aponta para a questão de que a DORT e
consequentemente a dor crônica relacionada ao trabalho terem
um origem multifatorial, envolvendo aspectos psicossociais e
psicoprofissionais. Este estudo, decorrente de uma ampla pesquisa
sobre estresse ocupacional e DORTs, em desenvolvimento pela
UNIP/Araraquara, buscou analisar as diferenças de atitudes entre
homens e mulheres com dor lombar crônica que os incapacitavam
parcial ou plenamente de realizarem suas atividades profissionais.
Participaram deste estudo cinco homens com idades variando de 43
a 56 e cinco mulheres com idades variando de 31 a 51 anos, todos
com dor lombar crônica provenientes das atividades profissionais. O
grupo feminino estava atuando profissionalmente, porém com um
nível de absenteísmo elevado e o grupo de trabalhadores masculino
estava em sua totalidade, afastado pelo INSS. Para coleta dos dados
foi utilizado um roteiro de entrevista semi estruturado que objetivou
levantar o histórico pessoal e da doença com cada entrevistado, as
entrevistas foram gravadas e transcritas. Para análise das entrevistas
foram estabelecidas três categorias, sendo percepção do impacto da
doença na vida pessoal, percepção do impacto da doença na vida
profissional e estratégias de enfrentamento da doença. Os resultados
apontam para diferenças entre os homens e mulheres. Para o grupo
feminino as dores são percebidas como mais impactantes na esfera
pessoal do que profissional, já entre os homens o maior impacto é
percebido na esfera profissional. Os homens demonstraram sentirse incapazes de continuarem trabalhando, o que lhes causa muita
ansiedade pois acreditam que estão sendo vistos como “inúteis” e
atribuem constantemente as dores ao excesso de trabalho pesado
que exerciam; já as mulheres tendem a relacionar as dores mais
com situações problema vividos na esfera pessoal, atribuindo a estas
situações o aparecimento e/ou intensificação das dores. Conclui-se
que há diferenças de gênero nas atitudes frente a DORT, onde parece
que os homens necessitam intensificar o nexo causal da doença com o
trabalho, até para justificar sua posição não produtiva numa sociedade
capitalista onde o homem ainda é visto como principal provedor.
As mulheres relacionam mais facilmente sua doença com aspectos
psicossociais, dando um tom afetivo à doença que apresentam.
PALAVRAS-CHAVE: DORT; Atitudes; Saúde Ocupacional

O objetivo dessa pesquisa, realizada na Universidade Gama Filho,
foi verificar o bem-estar e os estados de ânimode executivos em
tempos de grandes mudanças, visto que esses estados influenciam
diretamente na percepção, memória, tomada de decisão e motivação.
A amostra foi composta por 98 executivos de empresas privadas,
nacionais/internacionais, do ramo de serviços/RJ, sendo 54
executivos de grande porte (GP) e 44 de pequeno porte (PP). Não
houve prevalência marcante de escolaridade e, em relação a gênero,
a maioria é masculina - principalmente em GP (66,66%). Buscamos
verificar se os estados de ânimo positivo estão sobrepondo aos estados
de ânimo negativo, e proporcionar maiores reflexões nos meios
acadêmico/empresarial. O instrumento utilizado foi o questionário
de Arno Engelmann (1987, versão simplificada, origem brasileira),
intitulado Lista de Estados Presentes - com quarenta locuções que
traduzem estados emocionais passíveis de se manifestarem, com cinco
gradações: estremamente, muito, moderadamente, ligeiramente e
nada. Foram verificadas as locuções de estado de ânimo, com maior
intensidade, em empresas de GP e destacou-se: "Sinto admiração por
alguém"(87,03%), "Estou com esperança" (81,47%) , "Sinto saudade
de alguém" (77,77%), "Sinto admiração por alguém" (87,03%),
"Estou interessado" (72,21%), "Sinto uma necessidade" , "Sinto uma
obrigação" (64,80%),"Sinto um desejo" (62,95%), "Sinto atração
sexual por alguém" (61,10%), "Sinto-me orgulhoso" (60,37%) e "Estou
alegre" (51,84%). Os estados de ânimo com maior intensidade em
empresas de PP foram: "Sinto saudade de alguém" (81,81%), "Estou
com esperança"(79,54%), "Sinto-me interessado" (70,44%), "Sinto
admiração por alguém" (68,17%), "Sinto um desejo" (65,90%),
"Sinto-me interessado" (70,44%, "Sinto admiração por alguém"
(68,17%), "Sinto um desejo" (65,90%), "Sinto uma necessidade"
(61,35%) e "Sinto atração sexual por alguém" (52,27%. Observou-se
que os estados de ânimo "Estou com esperança", "Sinto saudade de
alguém" e "Sinto-me interessado" são destaques independentes do
porte de empresa; que "Sinto admiração por alguém" foi o maior
percentual em empresas de GP sem equivalência em PP. Concluimos
que apesar dos desafios atuais e do porte da empresa observou-se
maior frequência de estados de ânimo positivo; o que parece próprio
para enfrentamento desses momentos até por assumirem gestão de
pessoas. No entanto, os executivos de empresas de PP, apresentaram
menor frequência nos estados de ânimo em geral (positivo e
negativo), em relação aos executivos de GP. E, destacadamente, em
menor frequência nos estados de ânimo de "Sinto-me orgulhoso",
"Estou alegre" e " "Sinto uma obrigação".Esses estados psicológicos
de executivos de PP, estão diretamente associados ao sentimento de
bem-estar geral e consequente tendência a insatisfação - sentimento
esse improdutivo/destrutivo para todos os envolvidos.
PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de Vida de Executivos;; QVT; Executivos
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Este trabalho é parte integrante do projeto de pesquisa intitulado
“Valores, coping e bem estar: um estudo com trabalhadores da
população geral e de risco”, desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa
e Estudos em Psicologia Organizacional, do Trabalho e da Saúde –
GEPOTS. O trabalho em questão teve como objetivo analisar quais são
as estratégias de Coping mais utilizadas por pessoas em situação de
desemprego. A situação de desemprego pode ser considerada uma
condição de risco à saúde em razão de que os desempregados sofrem
fortes pressões familiares, sociais e até mesmo pessoais, sendo
sujeitos a estigmatizações e preconceitos por parte da sociedade
em geral. Tais concepções acerca do desemprego se estabelecem
em razão de ser o seu lado oposto, o emprego e o trabalho, rico
de sentido individual e social. Enquanto o trabalho é o meio de
produção da vida de cada um, onde se cria sentidos existências e se
contribui para a estruturação da própria personalidade e identidade
das pessoas, o desemprego traz a dimensão da despersonalização,
da incompetência, do desconhecimento e da impossibilidade de
identificação com os pares. Nessa perspectiva, mostra-se essencial
refletir sobre a situação do trabalhador que se encontra fora do
meio de trabalho, situação que pode trazer sérias conseqüências
para a saúde mental das pessoas, sobretudo se não a enfrenta de
maneira adaptativa. O conceito de coping emerge nesse contexto
por possibilitar a compreensão das possibilidades de mobilização
pelas quais os indivíduos irão empreender esforços cognitivos e/ou
comportamentais para administrar (reduzir, minimizar ou tolerar)
as demandas internas ou externas que surgem da sua interação
com o ambiente. Dois estilos de coping – aproximação e evitação
– podem ser utilizados, de modo que o indivíduo se aproxime de
um problema e se esforce ativamente para resolvê-lo, ou evite o
problema e foque principalmente na gestão de emoções associadas a
ele (Moos, Brennan, Schutte, & Moos, 2006). Para compreender quais
a estratégias de coping mais utilizadas por jovens desempregados, a
escala de Coping Response Inventory - CRY (Moos, 1996) foi aplicada a
200 participantes. Tomados em conjunto, os resultados deste estudo
demonstram que na amostra pesquisada, composta por jovens
desempregados, as estratégias utilizadas para enfrentar a situação do
desemprego é a de aproximação. Para maiores discussões sobre as
estratégias de enfrentamento ao desemprego, sugere-se que futuros
estudos busquem contemplar amostra de diferentes faixas etárias.

El mundo del trabajo cada vez más, vive no solo las presiones para
sobrevivir y resistir al poder, mantener y continuar en activo, el día
a día del trabajador enfrenta marcos laborales hostiles, que generan
situaciones estresantes, que se han vuelto naturales explicadas
muchas veces por presiones laborales, adaptación al entorno de
trabajo, problemas y conflictos organizacionales. Así explorando
causas de desadaptación, productividad y búsqueda de estándares de
calidad en la consulta de atención universitaria se identifico el
problema y bajo esta mirada dentro de entrevistas privadas surgieron
los casos de abuso infantil como antecedente biográfico no superado
que aparecía en personas adultas trabajadoras, hombres y mujeres,
generando el objetivo por describir cuales eran las características de
autoconcepto, resiliencia y respuestas de afrontamiento en estos seres
que sufrieron dicho abuso, así como sus efectos en su desempeño
laboral. La violencia sexual en la infancia en América Latina (OMS,
2010) se observa que más 20,000 niños afirman haber sufrido abuso
sexual. El abuso sexual en la infancia deja huella a través del tiempo
y los efectos en mujeres que trabajan se reflejan en su desempeño
laboral, dependiendo de factores como: edad en que vivió el abuso, el
vínculo social o familiar con el abusador, grado de violencia que sufrió
y redes de apoyo con las que contó en ese momento; características
internas de la victima que le permitirán adaptarse, disminuir el
estrés que le genera el evento traumante como son: autoconcepto,
resiliencia y respuestas de afrontamiento ante la situación estresante.
La víctima, desarrolla comportamientos tales como: agresividad,
introversión, depresión, somatización y conductas autodestructivas
que se reflejan en su relación con compañeras de trabajo, así como en
su desempeño laboral. Participantes: grupo de 25 mujeres que trabajan
tanto en actividades domesticas como obreras, estilistas, cocineras,
para mantener a su familia, el método utilizado es exploratorio
cualitativo Hallazgos preliminares: la escisión de emociones,
aislamiento de sus compañeros de trabajo, ideas paranoicas de quien
se acerca, no permiten contacto físico, autoagresión o agresión hacia
los demás al responder a la defensiva, tendencia a la depresión con
pensamientos suicidas, en el área sexual sus relaciones intimas son
poco satisfactorias por el recuerdo o la hiposensibilidad
PALAVRAS-CHAVE: abuso sexual; respuestas de afrontamiento;
organización laboral

PALAVRAS-CHAVE: Coping; Desemprego; População de risco
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Resumo: Este estudo avalia a carga mental na tarefa de montagem
de placas eletrônicas e busca comparar os resultados da carga
mental de trabalho a partir de dois métodos, atualmente os mais
usados: NASA TLX e SWAT. Avaliou-se a carga mental exigida tanto na
tarefa de montagem manual, quanto de montagem automática de
placas eletrônicas. Introdução: A carga mental de trabalho abrange
processos cognitivos e a interação entre as exigências da tarefa
e a capacidade de realização humana. A carga mental é observada
como multidimensional em função de sua natureza complexa
de investigação. Objetivos: Avaliar a carga mental de trabalho
identificando variáveis intervenientes e comparando o desempenho
entre dois métodos: NASA-TLX e SWAT. Métodos: Existem três
principais categorias para avaliar a carga mental: comportamentais,
fisiológicas e subjetivas. As medidas subjetivas são as mais indicadas,
já que a carga mental é observada como diferente para cada indivíduo.
A partir da utilização de dois métodos subjetivos e multidimensionais,
o SWAT (Subjective Workload Assesment Technique) e o NASATLX (Task Load Index) buscou-se avaliar e comparar resultados e
observou-se diferenças significativas nos níveis de carga mental e
no desempenho e aplicabilidade de cada método Discussão dos
resultados: Observou-se que, para os dois métodos predominam
resultados com maiores níveis de carga mental na atividade de
montagem manual. As principais variáveis intervenientes na carga
mental foram: demanda mental, esforço e tempo exigido para a tarefa
de montagem, a dimensão associada ao desgaste mental aparece
nas duas formas de operação da montagem de placas (manual e
automática) para ambos os métodos. Quanto a aplicabilidade cada
qual pode ser melhor aplicado de acordo com o objetivo do estudo.
O método SWAT mostrou-se mais indicado para a comparação dos
resultados da carga em diferentes tarefas, e o NASA para comparar os
resultados de diferentes sujeitos para uma mesma tarefa. Conclusão:
Resultados evidenciam a importância de se investigar e estudar
sobre as variáveis intervenientes nos resultados da carga mental,
identificando-se formas de controlar fatores preponderantes. A
comparação do desempenho entre os dois métodos de avaliação
da carga mental, também se mostrou pertinente para o campo da
ergonomia e psicologia do trabalho, já que são poucos os estudos com
este objetivo e a demanda é significativa. Na comparação geral entre
os dois métodos, o método NASA TLX pode ser facilmente aplicado e
mostrou-se com maior aceitação por parte dos avaliados.
PALAVRAS-CHAVE: carga mental, ergonomia; ergonomia; avaliação
carga mental

O trabalho na adolescência é uma realidade para muitos jovens
brasileiros, especialmente aqueles oriundos de camadas sociais
menos privilegiadas. A literatura, de forma geral, aponta os aspectos
negativos do trabalho juvenil, como o prejuízo às atividades escolares,
a diminuição do tempo livre e dedicado às questões próprias da
adolescência, o impacto para a saúde, entre outros. Boa parte desta
literatura se compõe de estudos teóricos, sociológicos, com forte ênfase
na prevenção da exploração destes jovens trabalhadores. Contudo,
considerando a importância que o trabalho exerce na vida de muitos
adolescentes, é fundamental conhecer os resultados de estudos
realizados com os próprios jovens trabalhadores, a fim de identificar
seus aspectos positivos e negativos. Desta forma, o presente estudo
teve como objetivo realizar um levantamento da produção científica
brasileira, considerando estudos com adolescentes trabalhadores,
no período compreendido entre os anos de 2001 à 2011. Para tanto,
realizou-se uma busca bibliográfica nas bases de dados eletrônicas
SciELO e BVS-Psi, utilizando combinações duas a duas entre, de um
lado, as palavras-chave adolescente, jovem, aprendiz, e estudante
e, de outro lado, as palavras-chave trabalho, emprego, mercado de
trabalho, trabalhador, profissão e ocupação. Embora as combinações
de palavras tenham gerado um volume grande de publicações acerca
do tema (mais de 200), somente 45 estudos eram investigações
empíricas com esta população, os quais foram categorizados de
acordo com o subtema que abordam. Os resultados mostraram
que os subtemas predominantes nos textos analisados foram saúde
e acidentes de trabalho, percepção e avaliação do significado do
trabalho e relação entre trabalho e estudo, com, respectivamente, 16,
14 e 5 artigos. A maior produção durante esse período foi no ano de
2006 com 10 publicações. Observou-se, também, que a Psicologia foi
a área com maior número de artigos publicados, seguida de trabalhos
interdisciplinares e da área da Enfermagem com, respectivamente,
18, 8 e 7 artigos. Apesar das discussões que há anos existem acerca
desse assunto e da sua importância na atualidade, identificou-se
que poucos estudos buscam compreender essa relação adolescentetrabalho, na perspectiva dos próprios adolescentes trabalhadores.
Além disso, temas como a escolha profissional e a elaboração de
projetos futuros, aspecto muito avaliado em adolescentes de forma
geral, estão ausentes destes estudos com adolescentes trabalhadores.
Entre outros aspectos, conclui-se que há necessidade de ampliar os
estudos sobre o tema, principalmente em termos da diversidade
geográfica e das diferentes formas de trabalho na adolescência.
PALAVRAS-CHAVE: trabalho; adolescentes; revisão bibliográfica
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PO103 - FACTORES BIOPSICOSOCIALES Y ESTILO DE VIDA EN
PROFESIONISTAS DE LA SALUD

PO104 - FASE ACADÊMICA DE CADETES MILITARES: VIVENCIANDO
BEM-ESTAR SUBJETIVO OU BURNOUT?

Farfán C; Navarrete E; Santos A; Miramar M;

Souza, Luciane Albuquerque Sá de; Torres, Ana Raquel Rosas;
Barbosa, Genário Alves;

UAEMEX;
En el transcurrir de los años el hombre como todos los seres vivos, han
sido parte de la transformación industrial que ha obligado al individuo
adaptarse a las condiciones de su medio. Es por ello que la salud debe
entenderse como un proceso dinámico que se encuentra ligado a
las condiciones de vida, los avances científicos y la evolución de la
cultura. Esto da a considerar factores como el entorno, educación, y
sobretodo el estilo de vida que conduce al individuo para hacer frente
ante ambientes que no puede controlar. El estilo de vida le permite al
hombre determinar su salud o enfermedad a corto, mediano y largo
plazo. La Psicología de la Salud constituye, en los últimos tiempos, el
reconocimiento de un hecho cada vez más evidente; determinado que
el fenómeno vital humano está determinado por factores biológicos,
psicológicos y sociales que influyen constantemente en el declinar o
mantenimiento de la salud, incluidas en este mismo proceso aquellas
conductas sobre las que un individuo tiene control y donde el estilo
de vida repercutirá de manera negativa o positiva en la salud. Estilo
de Vida y Factores Biopsicosociales están estrechamente vinculados al
comportamiento, pues es el mismo hombre quien hace de su entorno
un lugar de riesgo mediante conductas poco saludables que reinciden
en la pérdida de salud, por lo que desde la perspectiva de la psicología
el mejorar los hábitos y patrones conductuales respecto a la calidad
de vida supondría, mejorar la salud, integridad y la vida humana. El
objetivo de este trabajo fue identificar los Factores Biopsicosociales
y estilo de vida de los profesionales de la salud del Hospital general
de Ixtlahuaca. El tipo de estudio fue exploratorio descriptivo. Las
variables fueron Factor Biopsicosocial y Estilo de vida, se trabajó con
una muestra de 30 profesionistas de la salud del hospital General de
Ixtlahuca. El instrumento de recolección de datos fue ; Perfil de estrés
MP60 de Nowacketh, Kennneth M. Los resultados indican; en cuanto
al perfil de estrés se puede decir que están dentro del parámetro
de normalidad y donde el estrés no es un factor de significancia en
esta muestra, ya que los sujetos se encuentran dentro de los valores
estimados por cada área.
PALAVRAS-CHAVE:
profesionistas

factores

biopsicosociales;

estilo

de

vida;

UFPB;
O Brasil vem apresentando considerável aumento e banalização da
violência, evidenciando a atuação dos agentes de segurança pública,
especialmente aqueles vinculados às instituições militares. Portanto,
questiona-se: diante desse cenário pouco flexível, os/as cadetes
militares do Curso de Formação de Oficiais (CFO) estão apresentando
índices aceitáveis de satisfação com a vida ou já começaram a
experimentar o esgotamento físico e metal, antes mesmo de
adentrarem na profissão? Para tanto, inspirou-se nos estudos da
psicologia positiva e do burnout. O primeiro refere-se à corrente
de pensamento psicológico que objetiva estudar características
humanas que proporcionem seu desenvolvimento ótimo; surgiu em
contraposição ao modelo de investigação disfuncional do ser humano,
cujo foco era a doença. O segundo é um tipo de estresse - ocupacional
- referente às atividades profissionais das pessoas; o conceito de
burnout em estudantes tem três dimensões: Exaustão Emocional
(sentimento de estar exausto, devido às exigências do estudo);
Descrença (desenvolvimento de atitude cínica e distanciada com
relação ao estudo); e Ineficácia Profissional (percepção de estarem
sendo incompetentes como estudantes). Assim, esta investigação
pretendeu analisar como estão os níveis de bem-estar e burnout
de cadetes militares (policiais e bombeiros). Participaram desta
investigação 228 cadetes do CFO, no Centro de Educação da Polícia
Militar da Paraíba, em João Pessoa. Os resultados, originados com o
auxílio do PASW Statistics 18, indicam que: por meio do Test t para
amostras independentes, investigou-se se haviam diferenças entre
cadetes (PM X BM) e as primeiras análises sugerem que os grupos
apresentam diferenças estatisticamente significativas em relação aos
instrumentos de Vitalidade Subjetiva, Avaliação da Fadiga, Inventário
de Burnout de Maslach (MBI-SS) e Afetos Negativos; por outro lado,
nenhuma diferença estatisticamente significante foi observada quanto
aos Afetos Positivos, Satisfação com a Vida e Auto-eficácia geral
percebida. Aplicando-se um Teste t para amostras independentes,
investigou-se se haviam diferenças entre os cadetes que são
parentes e aqueles que não têm parentesco com militares; todavia,
não foram observadas diferenças estatisticamente significativas nos
instrumentos aplicados. Como se trata de estudo de doutoramento
em construção, parcialmente é possível concluir que cadetes PM e
BM apresentam leves diferenças quanto aos níveis de bem-estar e
burnout. Apesar de conviverem num mesmo ambiente acadêmico, as
demandas de estudo e trabalho para cada grupo são distintas; isto
implica num certo desequilíbrio entre os desafios propostos pelas
corporações e as habilidades dos cadetes. Esse fato não foi observado
quando se levou em consideração o parentesco com outros militares.
PALAVRAS-CHAVE: Bem-estar subjetivo; Burnout; cadetes militares
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PO105 - GERAÇÃO Y E A SOCIEDADE DE CONTROLE
Perrone, C. M.1; Engelman, S.2; Santos, A. S.1; Sobrosa, G. M. R.1;
UFSM;
2
IPA;
1

PO106 - IDOSO, APOSENTADORIA E IDENTIDADE: A RESIGNIFICAÇÃO
DESSE PROCESSO
Carvalho, M. L. O.;
Centro Universitário de João Pessoa;

O objetivo dessa pesquisa foi analisar, através da abordagem teóricoconceitual do conceito de controle de Gilles Deleuze, mediatizado
pelas transformações tecnológicas, com a ênfase em uma das
suas formas específicas – o controle difuso e pós-panóptico –as
transformações nas organizações e na gestão de pessoas associadas
às tensões da entrada no mercado de trabalho da geração Y. A partir
das análises de Michel Foucault e Gilles Deleuze buscou-se evidenciar
a nova configuração do controle e suas conseqüências para os
processos organizacionais através da sua recomposição proposta
pela chegada da geração Y nas empresas. Trata-se de uma pesquisa
exploratória, qualitativa, que utilizou entrevistas semi-estruturadas
com 5 jovens que estão no mercado de trabalho.Os dados foram
analisados através de análise de conteúdo de Bardin. A confluência
das mudanças tecnológicas, sociológicas, psicológicas e gerenciais
pode ser configurada na análise da Geração Y. Uma hipótese central
para Deleuze é a de que a nova modulação do tecido social está
diretamente relacionada com a nova forma do capital e sua mudança
tecnológica. O pressuposto material do novo capitalismo é uma
complexa matriz informacional caracterizada por redes informáticas
e telemáticas de comunicação, as TICS (Tecnologias de Informação
e Comunicação). Conclui-se que há uma enorme diferença entre
a internalização do controle observada na geração anterior, que se
transforma em auto-controle e a internalização da flexibilidade, que
podemos observar na Geração Y. A necessidade de estabilidade é
entendida como um problema privado, em resposta a flexibilidade da
empresa e estabelece um campo de tensionamento mais forte entre
trabalho e vida e a capacidade de tolerar e conciliar as exigências do
trabalho, as construções de sentido e interesse que constituem a base
do agir. Esta é a base da sensibilidade aguda da Geração Y aos seus
direitos e deveres que complementam a lógica do mérito e o trabalho
visto não somente como obrigação moral ou econômica, mas como
parte da vida que implica reconhecimento afetivo e satisfação. Tal
perspectiva é o ponto de partida para estratégias de resistência e
enfrentamento contra os mecanismos de controle e a colonização
dos afetos postos pelo mundo organizacional. Os jovens oscilam entre
adaptação e a apropriação das competências, mantendo como valor
o processo de auto-construção, que não pode ser reduzido a uma
identidade pressuposta pela empresa e a uma reduzida capacidade
de ação diante desta perspectiva problemática.

Introdução: As interações sociais e os papéis desempenhados
socialmente são determinantes na construção da identidade do
individuo. A atividade laboral concede um status social ao sujeito e
por diversas vezes orienta suas condutas e ações. Compreendendo o
trabalho como parte da identidade do indivíduo que a desempenha,
é comum que a aposentadoria, o “cessar” do desempenho laboral,
seja vista negativamente. O dicionário Aurélio define aposentar como
alojar, dar pousada, habitar [...], palavras que remetem à inatividade,
repouso e descanso. O sujeito aposentado deixa de ser “operário”,
“marceneiro”, “motorista” ou “fiscal” para tornar-se aposentado.
Geralmente a aposentadoria acontece concomitantemente com a
chegada da idade cronológica que caracteriza o sujeito como idoso.
Objetivos: Objetivou-se observar em levantamento bibliográfico as
“perdas” advindas com a inatividade laboral somadas à forma como
o sujeito vivencia chegada da velhice, e suas conseqüências físicas
e/ou psíquicas, além de estratégias que auxiliem o aposentado a
resignificar seus papéis e identidade. Métodos: Desse modo, a partir
de pesquisa bibliográfica, buscou-se observar em pesquisas e artigos
científicos, a relação do idoso com a aposentadoria, com a finalidade
de compreender a visão do aposentado sobre a importância da
continuidade de atividades sociais pós-aposentadoria. Discussão: Os
estudos demonstraram a importância do desempenho de atividades
após a aposentadoria como forma de valorização a auto-estima do
aposentado. As novas atividades trazem consigo novos papéis sociais,
contribuindo para a resignificação da identidade, onde o sujeito passa
a enxergar novas possibilidades de atuação, mudando a perspectiva
do repouso para participação ativa. Segundo os resultados observados
a natureza das atividades pode ser diversamente variada, contanto
que estas sejam prazerosas e agradáveis. Estudos, empreendimentos,
passeios turísticos e até mesmo outra modalidade de trabalho são
de grande importância para construir um novo sentido da vida.
Constituindo novos objetivos e metas, o aposentado fecha as portas
para a negatividade desse processo. Resultados: O desenvolvimento
de estratégias no sentido de reintegrar o aposentado em atividades
de modo a combater o sedentarismo, a ociosidade, o agravamento de
doenças crônicas e o sofrimento psíquico, têm se mostrado de grande
valia como promotor de saúde. Grupos de atividades, trabalhos
voluntários, escolas de dança e atividades físicas são investimentos
importantes para a resignificação da identidade do aposentado.

PALAVRAS-CHAVE: Comportamento organizacional;
organizacional; Relações intergeracionais

PALAVRAS-CHAVE: aposentadoria; idoso; identidade
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PO107 - IMPACTOS DO TRABALHO EM TURNOS E NOTURNO PARA A
SAÚDE E BEM-ESTAR DE VIGILANTES
Silva, MFM; Teles, LMS; Brito, TRS; Araújo, KF; Silva, JS; Silva, CFLS;
UFPI;
O objetivo desse estudo foi verificar os impactos do trabalho diurno e
noturno sobre a saúde e bem-estar de vigilantes de uma Universidade
Pública do interior do estado do Piauí. A pesquisa foi efetivada a
partir de um instrumento composto por dados sociodemográficos
e uma entrevista semiestruturada. Para a análise dos dados sociodemográficos, utilizou-se análise de frequência, a fim de conhecer
o perfil dos entrevistados. Os dados coletados a partir da entrevista
foram avaliados pela Análise de Conteúdo Temático proposta por
Bardin (2002), considerando perguntas relacionadas à dinâmica do
trabalho, cotidiano fora do ambiente de trabalho, percepção sobre
qualidade de vida no trabalho e consequências do trabalho para a
saúde e bem-estar. Como resultado, obteve-se que a maioria dos
trabalhadores diurnos (75%) sente-se satisfeita com seu turno,
surgindo as seguintes categorias de satisfação: liberdade à noite e
comunicação; já todos os noturnos apontaram satisfação (100%),
aparecendo as categorias temperatura agradável, salário superior
ao diurno e tempo livre durante o dia como justificativas. Metade
dos vigilantes diurnos (50%) apontou a categoria atividades de lazer
como parte de seu cotidiano fora do ambiente de trabalho, enquanto
que os noturnos indicaram a categoria família (50%). Ao averiguar a
percepção que os sujeitos têm do impacto de seu turno de trabalho,
obteve-se que os trabalhadores noturnos, em sua maioria (75%),
indicaram a categoria sono como principal impacto. Em contrapartida,
os trabalhadores diurnos apontaram a categoria falta de tempo como
principal consequência (50%). A partir desta pesquisa, foi possível
considerar contradições que podem indicar insegurança por parte
dos vigilantes em expor os impactos negativos acarretados por
seu turno de trabalho, sobretudo para os noturnos. A satisfação
evidenciada pelos vigilantes pesquisados, somada ao tempo livre para
o lazer (no caso dos diurnos) e a família (noturnos), não se sobrepõe
aos impactos negativos que podem ser gerados pelo exercício do
trabalho em turnos. Os impactos na vida pessoal e profissional são
preocupantes, visto que principalmente no que diz respeito ao sono,
podem acarretar outras questões, como o estresse e a fadiga. Deste
modo, observa-se que o grupo estudado desenvolve um trabalho que,
além de ser desgastante por si mesmo, ocasiona transtornos em sua
vida pessoal e profissional, principalmente para os noturnos. Devido
aos resultados obtidos e à relevância do tema, tornam-se necessários
estudos e ações futuras junto a essa categoria, contribuindo para sua
saúde e bem-estar.

PO108 - INCIDÊNCIA DOS PROCESSOS DE SOCIALIZAÇÃO NA
IDENTIDADE PROFISSIONAL QUE CONSTROEM OS ESTUDANTES DE
PSICOLOGIA DA UNIVERSIDAD DEL VALLE-COLÔMBIA
Londoño, A; Conde, C;
Universidad del Valle;
A pesquisa enquadra-se na linha de investigação “Aspectos psicossocias
do trabalho como atividade econômico- produtiva” do grupo de
pesquisa Psicologia organizacional e do Trabalho da Universidad del
Valle- Colômbia e procura apresentar a relação entre os processos de
socialização de graduação e a identidade profissional construída pelos
futuros psicólogos. Partindo da idéia da identidade como instancia
que constrói e reconstrói na medida que tem acesso a múltiplos
espaços sócias, nos que constantemente se constrói com outros, é
como surge o interesse por conhecer o que acontece com a identidade
profissional daqueles que têm um processo de formação acadêmica
de graduação no qual verse enfrentados a diversas interações sociais
e esperam rapidamente fazer parte do mercado de trabalho ao
quais tem-se projetado. Os objetivos principais de esta pesquisa são:
Caracterizar a forma no qual os processos de socialização incidem
na identidade profissional que constroem os estudantes de ultimo
ano de Psicologia de três campus da Universidad del Valle-Colômbia
em cidades diferentes; identificar aspectos comuns e diferentes na
identidade profissional, identificar aspectos comuns e diferentes nos
processos de socialização, e descrever como os estudantes projetamse aos mercados de trabalho como futuros profissionais. A pesquisa
é de tipo descritivo utiliza-se de técnicas de coleta de dados como
a entrevista e os grupos focais, processadas através da analise de
conteúdo. Reflexões recentes sobre identidade profissional como
recurso para a empreabilidade, permite junto com os resultados
parciais da pesquisa acrescentar elementos empíricos sobre a forma
como os processos de socialização universitária vão configurando a
identidade profissional dos estudantes e, alem disso, ditos processos
influenciam a sua projeção à inserção em algum segmento especifico
do mercado.
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho; Identidade Profissional; Processos de
socializaÇao

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho diurno/noturno; vigilantes; saúde
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PO109 - INSERÇÕES DE ORIENTAÇÕES POSTURAIS COMO
FERRAMENTA DE INTERVENÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES
Louback, A;

PO110 - O BEM-ESTAR PESSOAL E AS NECESSIDADES DE EXECUTIVOS
DE EMPRESAS DE GRANDE E PEQUENO PORTES EM TEMPOS DE
GRANDES MUDANÇAS
Paes, KR; De Souza, MHC; Pereira, F; Larangeiras, NC;

UFF;
INTRODUÇÃO: A utilização de mobiliários que procurem atender
as especificações técnicas para se enquadrar ergonomicamente
no ambiente de trabalho são algumas das soluções adotadas pelas
organizações para proporcionar uma maior qualidade de vida
no trabalho. Quando nos defrontamos com a diversificação dos
trabalhadores em um mesmo meio de trabalho, não basta apenas
o trabalhador conhecer o funcionamento de seu mobiliário e
equipamentos, mas perpassar pela descoberta do seu próprio corpo
interagindo com esse mobiliário, com seu meio de trabalho. Pensando
em realizar uma intervenção visando à melhoria da postura adotada
nos postos de trabalho, apresentaremos um trabalho desenvolvido
em uma organização na região de São Gonçalo, nos setores
administrativos e operacionais. OBJETIVO : O objetivo deste trabalho
é mostrar outro modo de intervenção ergonômica, pensar em uma
analise/intervenção voltada para a atividade realizada, centrando-se
no estudo da inter-relação entre o homem e o ambiente de produção
no qual está inserido, pois, para efetividade da interação homemmáquina é indispensável compreender as diversidades humanas
que interferem na atividade. MÉTODO : A intervenção foi realizada
a partir de orientações individuais no posto de trabalho, tendo em
vista a padronização do mobiliário, para que assim cada trabalhador
através da percepção de seus mobiliários, de seu funcionamento,
perceber a posição do seu corpo diante desse objeto de trabalho,
a interação com seus mobiliários e, juntamente com o avaliador
identificar o que precisa ser modificado e ou ajustado. RESULTADOS:
A análise comparativa da avaliação mostrou uma melhora de 114 %
na manutenção da boa postura no ambiente de trabalho, havendo
uma redução de 24 % para os trabalhadores que necessitavam de
mais atenção à postura e 77 % para o que consideramos má postura.
DISCUSSÃO: Segundo Daniellou (2005, p. 233) “Uma situação de
trabalho profissional pode ser descrita como sendo um confronto
de uma pessoa que tem suas próprias características, com objetivos
e meios de trabalho socialmente determinados”, pensar na
homogeneização dos trabalhadores, seja esta, na forma de execução
da atividade, na padronização dos mobiliários faz com negue que
cada trabalhador se constitui de maneira singular e, considerar
a diversidade dos indivíduos é uma das linhas da Ergonomia.
CONCLUSÃO : Podemos identificar o papel fundamental que há na
intervenção individual quanto à adoção de uma boa postura da mesma
maneira que mostra o interesse dos trabalhadores em conhecer suas
ferramentas de trabalho, como o mobiliário e como se posicionar de
maneira adequada diante do mesmo.
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho; Ergonomia; Orientação Postural

UGF;
Em tempos de grandes mudanças é cada vez maior a necessidade
do bem-estar. Almejamos por um equilíbrio psicológico que
desencadeará em um processo de autorrealização, o qual demanda
de fatores como a motivação. Reeve (1996) define motivação como
um processo que fornece ao indivíduo energia e direção, cujas fontes
estão relacionadas às necessidades, cognições e emoções, envolvidas
na construção identitária do sujeito, singularizando-o. O objetivo
desta pesquisa é verificar o bem-estar e as necessidades pessoais
e profissionais de executivos de empresas de grande porte (GP) e
pequeno porte (PP), diante dos desafios de viver em momentos de
grandes mudanças. Aplicou-se o questionário, já validado, intitulado
Levantamento de Necessidades para o Bem-estar, de Pereira, F.
(2001, autora desse projeto), com quatro perguntas abertas, que
foi encaminhado e devolvido em envelopes lacrados, juntamente
com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e instruções de
preenchimento. Utilizou-se a análise de conteúdo (categorização
de relatos). A amostra parcial foi composta por 96 executivos
empresariais voluntários, sendo 66,66% do gênero masculino em GP
e 54,54% em PP; a média de idade 41,87 anos em GP e 40,23 em
PP; a média de tempo de experiência como executivo 11,23 anos em
GP e 11,57 em PP. Em relação à escolaridade: 2º segmento (9,25%
GP e 13,63% PP); superior (37,03% GP e 27,27% PP) e especialização
(50% GP e 45,45% PP). Nestes resultados parciais, apresentamos
prioritariamente as necessidades para a qualidade de vida pessoal:
Equilíbrio Psicológico (81,13% GP e 44% PP); Relacionamento Familiar
(52,83% GP e 30% PP); Saúde (50,94% GP e 67% PP) e Condição
Financeira (43,40% GP e 49% PP). Surgiu a necessidade de Ambiente
de Trabalho (trabalhar no que gosta, desenvolvimento) em PP,
correspondendo a 44%. Em relação às necessidades para a qualidade
de vida no trabalho, destacaram-se: Clima Psicológico (98,11% GP
e 63% PP); Respeito (32,07% GP e 7% PP) e Ambiente Físico (9,43%
GP e 67% PP). Surgiram as necessidades de Conforto (7,55%) e
Estabilidade Financeira (5,66%) em GP. Para a qualidade de vida
pessoal, as necessidades de equilíbrio biopsicossocial destacaramse consideravelmente. No tocante à qualidade de vida no trabalho,
observou-se uma prevalência das necessidades de clima psicológico
e infraestrutura em empresas de grande porte. Verificou-se que os
executivos de empresas de grande e pequeno portes apresentaram
necessidades semelhantes, convergindo para a urgência de bem-estar
subjetivo.
PALAVRAS-CHAVE: Bem-estar pessoal; executivos; porte de empresa
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PO111 - O CONTROLE ORGANIZACIONAL NA SOCIEDADE DE
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PO112 - O IMPACTO DA DORT NA ESFERA FUNCIONAL: DIFERENÇAS
ENTRE HOMENS E MULHERES

Perrone, C. M.1; Santos, A. S.1; Sobrosa, G. M. R.1; Silva, R. B.2;

Benzoni, P. E.1; Bragion, A.2;
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1
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A presente pesquisa tem como objetivo conhecer as repercussões
reflexivo-afetivas das novas tecnologias de poder e controle nos
empregados de empresas transnacionais. Foram entrevistados
trinta sujeitos em três organizações.Partiu-se da premissa de que as
novas tecnologias informacionais operam na construção de regimes
de visibilidade que constituem o princípio organizador do controle,
mobilizando nas pessoas tanto a reflexividade como a afetividade,
produzindo uma economia afetiva ambígua, com efeitos tanto
positivos como negativos. O poder é sofisticado quanto a regulação
dos elementos imateriais da sociedade: informação, conhecimento,
comunicação.A reprodução da vida social é realizada de um modo
diverso ao disciplinar, pois foi em grande medida privatizada em
dois sentidos diversos. Há a queda da responsabilidade pelos
espaços de poder societal concentrado e abandono das questões de
integração social ao jogo livre da iniciativa privada. Este processo é
em grande parte des-institucionalizado,isto é, o sujeito é entregue
a sua autoformação. A incerteza confronta o sujeito diretamente e
diante de sua enorme pressão o indivíduo isolado tem como arma
apenas sua ação individual. Autores como Gaulejac (2007) falam de
uma mutação do poder que se organiza como poder gerencialista. Ele
opera entre a impessoalidade dos sistemas complexos da organização,
reticular (em rede), transnacional, virtual, por um lado e, por outro,
os indivíduos encarregados de pô-lo em prática possuiriam apenas
um poder de mediação com esta face impessoal. Elegeu-se como
estratégia de pesquisa o estudo de caso múltiplo proposto por Yin
(2005), configurando-se, portanto, como um estudo de abordagem
qualitativa. A coleta de dados foi realizada através de entrevistas
individuais semi-estruturadas. A análise dos dados foi realizada
através da análise de conteúdo proposta por Minayo (2007) para
a interpretação dos dados. Os resultados do trabalham apontam o
caráter de opacidade do novo poder para os sujeitos, que acabam
por realizar uma gestão da vida a partir do universo organizacional,
indicando que este novo poder legitima sua influencia em esferas da
vida para além do trabalho. Outro resultado importante foi a intensa
mobilização afetiva da vergonha, através do novo contrato com a
empresa, que evoca a dimensão narcísica dos sujeitos, o sistema
“managinário” apontado por Gaulejac.

Vários são os fatores que influenciam na diferenciação da DORT
entre homens e mulheres. Entre eles aparecem fatores perceptivos,
sociais, comportamentais e fisiológicos. O presente trabalho buscou
analisar o impacto da DORT na esfera funcional e as diferenças
deste entre homens e mulheres. Participaram deste estudo cinco
homens com idades variando de 43 a 56 anos e cinco mulheres com
idades variando de 31 a 51 anos, todos com dor lombar crônica
provenientes das atividades profissionais. Para coleta dos dados foi
utilizado um roteiro de entrevista semi estruturado que objetivou
levantar o histórico pessoal e da doença com cada entrevistado,
as entrevistas foram gravadas e transcritas. Para análise foram
estabelecidas três categorias: percepção do impacto da doença na
vida pessoal, percepção do impacto da doença na vida profissional e
estratégias de enfrentamento da doença. O papel funcional mostrouse determinante na postura que ambos tem frente à DORT. Para o
homem, a incapacidade de trabalhar causa a sensação de impotência
e desmotivação frente à vida, colocam os problemas de dor
diretamente ligados ao trabalho, dando menos ênfase aos impactos
decorrentes do histórico pessoal e familiar, buscando o que é mais
concreto e aparentemente mais eficaz. Também colocam os maiores
impactos relacionados ao trabalho, às mudanças que tiveram em
suas vidas após a DORT. As mulheres apresentam maiores impactos
relacionados à vida pessoal, as limitações diárias sofridas, e colocam
como agravantes da dor os problemas pessoais e familiares. Esta
diferença também se apresenta nas estratégias de enfrentamento
da dor. Os homens voltam-se aos tratamentos passíveis de mudança,
atuando sobre o ambiente ou sobre si, buscando a reabilitação para
o trabalho, fazendo fisioterapia e/ou alguma atividade física, além
da prática cirúrgica buscando solucionar o problema. As mulheres,
no entanto, fazem mais uso de medicamentos que aliviarão o
desconforto, mesmo sem aniquilá-lo, além de fisioterapia somente
durante as crises de dor. Elas têm variedade maior de estratégias
frente à dor, já que esta aparece como causa emocional, ligada a
fatores internos. Muito mais notável em homens do que mulheres, o
impacto funcional é decorrente de grande influência cultural. O papel
do homem no ambiente familiar passará por processo de mudança,
afetando as responsabilidades que antes eram atribuídas a ele, e que
agora precisarão ser redistribuídas aos outros membros da família, já
o papel da mulher parece não ser redistribuído e assim o impacto na
vida pessoal é mais notório.

PALAVRAS-CHAVE:
Gestão
de
pessoas;
organizacional; Controle organizacional

Comportamento

PALAVRAS-CHAVE: DORT; Estresse; Atitudes
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PO113 - O TRABALHO COMO IMPORTANTE (MAS NÃO ÚNICO)
PRODUTOR DE IDENTIDADE

PO114 - OS IMPACTOS DO ASSÉDIO MORAL PARA OS SUJEITOS
TRABALHADORES

Moyses, CM; Rhoden, I;

Rissi, V.1; Lago, R.2; Dalbosco, S. N. P.2;
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FaculdadeIDEAU;
IMED;
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Embora a realidade contemporânea do mundo do trabalho torne
a busca do equilíbrio entre as várias dimensões da vida do sujeito
uma tarefa difícil, é de fundamental importância que se tenha
uma compreensão ampliada dos fatores que compõem o processo
identitário do indivíduo. O objetivo deste trabalho foi fazer uma
reflexão acerca da relação entre o trabalho e a constituição da
identidade, e o quanto a centralidade no trabalho, condição importante
no contexto da contemporaneidade, é fator determinante nesta
relação. Em seguida, procurou questionar esta afirmação, partindo
do pressuposto de que a formação da subjetividade e a construção
identitária são processos dinâmicos, que ocorrem na interação com o
meio, ou seja, em todos os ambientes de inserção deste sujeito. Por
fim, buscou imprimir uma reflexão acerca da necessidade de repensar
a dimensão do trabalho, reposicionando-o como um importante
(mas não o único) produtor de identidade e subjetividade. Este
estudo teve caráter exploratório, sendo constituído de uma revisão
bibliográfica. A partir da perspectiva da subjetividade constituída de
múltiplos agenciamentos, considerada sempre em processo, nunca
acabada, podemos pensar que não só o trabalho, mas todas as
instâncias onde o sujeito atua, reconhece a si mesmo e é reconhecido,
tornam-se palco de produção de identidade e subjetividade. Assim,
procuramos questionar esta premissa, partindo do pressuposto de
que a constituição da subjetividade e a construção identitária são
processos dinâmicos, que ocorrem na interação com o meio, ou seja,
necessariamente em todos os ambientes de inserção do sujeito.
Partindo da abordagem teórica da psicodinâmica do trabalho, buscouse salientar a necessidade de se repensar a dimensão do trabalho,
reposicionando-o como um importante (mas não o único) produtor
de identidade e subjetividade. Ao dirigir o olhar para o contexto de
vida do sujeito para além do trabalho, para a diversidade de papéis
que assume ao longo da vida, é possível perceber outras variáveis na
construção e afirmação identitária, capazes de interagir, influenciar e
enriquecer a subjetividade, possibilitando singularidade e qualidade
humanas.
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho; construção de identidade; subjetividade

O assédio moral é reconhecido, atualmente, pela nova organização
do trabalho como um problema organizacional, devastador para o
trabalhador, uma vez que pode causar perda do emprego, danos à
integridade física, profissional e psíquica, prejuízos na dimensão social,
familiar, na saúde e na qualidade de vida. Este estudo teve como objetivo
compreender os impactos do assédio moral em sujeitos trabalhadores.
Especificamente, procurou-se iniciar compreendendo os aspectos
conceituais e caracterizadores do assédio moral para então conhecer
as consequências na saúde, bem como as repercussões na dimensão
social e familiar. Para tanto, realizou-se pesquisa exploratória do tipo
bibliográfica. Consideraram-se publicações de artigos e livros, tanto
nacionais quanto internacionais, privilegiando-se aqueles publicados
entre 2007 e 2010, com exceção de obras clássicas. Assim, verificouse que o assédio moral é uma conduta abusiva, intencional, frequente
e repetida, que ocorre no ambiente de trabalho e que visa diminuir,
humilhar, vexar, constranger, desqualificar e demolir psiquicamente
um indivíduo ou um grupo, degradando as suas condições de trabalho,
atingindo a sua dignidade e colocando em risco a sua integridade
pessoal e profissional. Os principais elementos caracterizadores do
assédio moral são: habitualidade, pessoalidade, limite geográfico e
intencionalidade de prejudicar. Em relação às consequências para a
saúde, são comuns sintomas psicossomáticos e psicológicos. Sintomas
como irritação, cansaço, insônia, pesadelos, perda da capacidade
de concentração e memória, aumento de peso ou emagrecimento,
tensão nos relacionamentos afetivos e distanciamento dos colegas
de trabalho geram licenças médicas para tratamento de saúde,
pedido de demissão e suicídio. As relações familiares são as principais
atingidas pela violência do assédio moral. O indivíduo, por vergonha,
não revela sua angústia aos parentes, em consequência, fica isolado
e tende a entrar em conflito facilmente com seus familiares e amigos.
A vítima do assédio moral tende a aliviar sua frustração e raiva, nos
ambientes familiar e social, no entanto a capacidade da família e dos
amigos suportarem essa situação é limitada. Por fim, verificou-se que
todos os danos causados nos sujeitos trabalhadores vão além da sua
vida profissional, pois invadem sua vida social e pessoal. A relação
com os filhos, o cônjuge, a família e os amigos são afetadas pela
violência sofrida, levando alguns a cometer tentativas de suicídio e
até mesmo a morte. O Psicólogo Organizacional, nesse contexto, deve
agir instigando os gestores a adotarem medidas de proteção, além de
investirem em qualificação do quadro profissional.
PALAVRAS-CHAVE: Assédio Moral; Saúde; Trabalho
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PO115 - PERCEPÇÃO ACERCA DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO
DOS VENDEDORES DE AUTOMÓVEIS

PO116 - PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE FEIRANTES EM
JOÃO PESSOA - PB
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Souza, Luciane Albuquerque Sá de1; Lima Verde, Ilzair de Oliveira2;
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A sociedade atual vive em constante mudança e nas organizações
empresarias isso não é diferente, principalmente quando o assunto
é Qualidade de Vida no Trabalho (QVT). A importância deste tema
para o trabalhador é vital, pois a satisfação no trabalho é um dos
fatores que influenciam a motivação e a relação funcionárioempresa. Alcançando o bem-estar do colaborador, a empresa sairá
em vantagem quanto à produção e rentabilidade. O objetivo deste
estudo foi conhecer e analisar como vendedores de automóveis
percebem sua QVT, local onde estão em constante pressão para
alcançar metas e ser um funcionário primordial ao desempenho da
empresa. Este estudo caracteriza-se por ser descritivo, exploratório
e explicativo; utilizou-se uma amostragem não probabilística por
conveniência; o instrumento adotado foi do tipo questionário,
envolvendo, além de dados sóciodemográficos, questões pertinentes
às dimensões propostas pelo Modelo de Walton, devido à extensão
dos seus oito critérios para o estudo da QVT. Os dados foram
analisados de forma descritiva estatística (com auxilio do software
Excel), por se tratar de uma abordagem quantitativa. Observou-se
que: os vendedores de automóveis consideram apropriada a relação
entre o serviço que prestam e os benefícios e salário que percebem,
identificando uma compensação justa e adequada; quanto às
condições de trabalho, os funcionários consideram que trabalham
num bom ambiente físico, porém existe certa insatisfação quanto à
jornada de trabalho; percebeu-se que a empresa oferece estrutura
para o desenvolvimento e crescimento do funcionário, isto é, para os
respondentes as dimensões uso e desenvolvimento de capacidades e
chances de crescimento e segurança são consideradas satisfatórias;
quanto à integração social na empresa e constitucionalismo, os
vendedores sinalizaram que mantêm uma boa relação, bem como
a empresa os informa sobre seus direitos e deveres; em relação à
dimensão trabalho e espaço total de vida, verificou-se que o horário
fora da jornada diária muitas vezes afeta/interfere na vida pessoal
dos vendedores, não apresentando resultados satisfatórios; e, por
fim, quanto ao critério da relevância social da vida no trabalho,
identificou-se que empresa (agência de automóveis) é bem vista
pelos colaboradores e pela sociedade. Conclui-se que os pesquisados
percebem sua QVT como positiva e, diante disso, sugere-se que ações
baseadas neste estudo sejam adotadas visando minimizar os fatores
que apresentaram resultados negativos, com o propósito de aumentar
o nível de satisfação e melhorar a motivação dos vendedores, na
busca pela QVT e no compromisso funcionário-empresa.
PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de Vida no Trabalho (QVT); Satisfação;
Modelo de Walton
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A Organização Internacional do Trabalho define economia informal
como toda atividade em que não há distinção entre patrimônio
próprio e dinheiro investido na fonte de renda. Atividades informais,
como feiras livres, surgem como alternativas às atividades laborais;
em complemento, a qualidade de vida no trabalho abrange vários
fatores: renda capaz de satisfazer expectativas pessoais/sociais;
orgulho pelo trabalho realizado; vida emocional satisfatória;
autoestima; equilíbrio entre trabalho-lazer; horários e condições de
trabalhos sensatos; respeito aos direitos, etc. Logo, esta investigação,
quanti-qualitativa, analisou como feirantes (da Feira Livre de
Jaguaribe, em João Pessoa-PB) percebem sua qualidade de vida.
Participaram 20 pessoas dentro dos seguintes critérios: ter mais
de 18 anos, trabalhar como feirante há pelo menos 6 meses e ser
alfabetizado. O instrumento, do tipo questionário semi-estruturado,
envolveu questões sóciodemográficos, abertas e perguntas baseadas
no WHOQOL-Bref, abrangendo quatro domínios fundamentais
acerca da qualidade de vida: físico, psicológico, relações sociais e
meio ambiente. As entrevistas foram agendadas e realizadas dentro
da conveniência dos participantes; houve predominância do sexo
feminino, com mais de 45 anos e ensino fundamental incompleto; a
idade e o nível de escolaridade destoam do padrão requerido pelo
mercado de trabalho formal. Os feirantes percebem qualidade de vida
como: viver bem, ter um lar, salário justo, lazer, paz, fé e segurança.
Sobre as condições de trabalho na feira, 50% alega serem boas,
considerando aspectos como: boa relação com clientes, ambiente
alegre e fonte de renda; todavia, os elementos não são suficientes
para determinar um ambiente laboral em boas condições. Outros
itens foram: instabilidade nas vendas, falta de higiene, falta de
segurança e sanitários insuficientes. Quanto ao acesso aos serviços
de saúde, 48% dos feirantes está muito insatisfeito e 35% diz precisar
de algum tratamento médico; quanto ao lazer, 45% diz aproveitar a
vida relativamente e 35% diz ter poucas oportunidades de atividades
e lazer. Cerca de 40% dos entrevistados afirma ter um ambiente físico
de trabalho relativo e 55% está satisfeito com sua capacidade de
trabalhar. Quanto à autoestima, 43% está satisfeito e 40% mais que
satisfeito consigo mesmo; 35% considera as relações pessoais muito
satisfatórias e 40% alega ter apoio satisfatório dos amigos. Conclui-se
ser necessário desenvolver campanha de conscientização, apontando
aspectos importantes sobre qualidade de vida e como desenvolver
um ambiente laboral, em feiras livres, mais saudável, tendo em vista
que para 40% dos entrevistados as informações que precisam para o
seu dia-a-dia não estão disponíveis em sua totalidade.
PALAVRAS-CHAVE: qualidade de vida; trabalho informal; feirantes
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PO117 - PERCEPÇÕES DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
SOBRE A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO
Rissi, V.; Bordin, M. E.; Zambrzycki, P. A.;

PO119 - PROJETO POPC (PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA A VIDA
PÓS-CARREIRA) – UMA POSSÍVEL MUDANÇA DE PARADIGMA NA
VIDA DE SERVIDORES PÚBLICOS
Ferreira, I. R.;

Faculdade IDEAU;
Considerando-se a importância da atividade laboral para a construção
da identidade dos seres humanos, esta pesquisa focou um grupo
de pessoas que têm apresentado dificuldades para inserir-se no
mercado de trabalho: os portadores de necessidades especiais.
Foram desenhados os seguintes objetivos a serem alcançados com
este estudo: compreender como os portadores de necessidades
especiais percebem o mercado de trabalho; conhecer as dificuldades
e perspectivas dos portadores de necessidades especiais e identificar
a atual da situação do mercado de trabalho para este público. Para
tanto, realizou-se estudo exploratório, do tipo pesquisa de campo. Os
dados foram coletados através de entrevista estruturada que sofreram
análise de conteúdo. Os sujeitos da pesquisa foram indicados pela
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, com base
nos seguintes critérios de inclusão: ser portador de necessidades
especiais; residir em Getúlio Vargas, RS e estar atuando no mercado
de trabalho. Chegou-se a um total de 10 sujeitos por meio do critério
de saturação. A análise dos dados gerou quatro categorias temáticas:
1) importância e benefícios do trabalho; 2) incentivos e formação
para a inserção no mercado de trabalho; 3) dificuldades encontradas
e o mercado de trabalho. Os resultados indicaram que: 1) os
portadores de necessidades especiais percebem o trabalho como
uma maneira de realizarem-se como seres humanos e também como
uma possibilidade de satisfação das necessidades básicas através da
contrapartida salarial; 2) O maior incentivo para que o portador de
necessidades especiais supere suas dificuldades pessoais e ingresse
no mercado de trabalho, vem dos familiares mais próximos (pais,
irmãos, esposa) e das professoras da escola de educação especial
que a maioria frequentou ou ainda freqüenta e 3) As principais
dificuldades referem-se as poucas oportunidades profissionais para
este público, além do preconceito e desconfiança em relação a sua
capacidade laboral. Percebeu-se, para efeitos conclusivos, que
embora o trabalho seja, para o portador de necessidades especiais,
um espaço construtor de identidade, subjetividade e saúde, a cidade
carece de possibilidades para isto. É necessário formar parcerias
sólidas com empresas e escola especial para o encaminhamento ao
primeiro emprego, viabilizar cursos preparatórios e de formação para
os PNE’s em um primeiro momento de adaptação, além de pensar em
estratégias que coíbam o preconceito e colaborem com a inclusão.
PALAVRAS-CHAVE: Portadores de necessidades especiais; Inclusão
social; Mercado de trabalho

Universidade Salvador - UNIFACS;
A aposentadoria revela um processo comum a grande parcela
da sociedade. Esta ocorre de inúmeras maneiras, podendo estar
relacionada às mudanças na vida social e no mundo do trabalho,
assim como à organização do ciclo familiar, ao convívio dentro e fora
do trabalho, à rotina laborativa, aos papéis sociais desempenhados,
ao status e subjetividade do sujeito, seus projetos de vida, etc.
O trabalho é considerado, muitas vezes, essencial ao indivíduo,
ocupando um lugar de imensa relevância para a saúde psíquicaemocional deste. Desta forma, grande parte da população tende a
perceber a aposentadoria como um ponto final da vida produtiva,
encarando-a, então, como um espaço da vida em que se incluem
sentimentos de inutilidade, fraqueza, desesperança, solidão, entre
outros. O POPC é um Programa de Orientação para a Vida PósCarreira, que busca, no contexto de Serviço Público em Salvador,
orientar/preparar; desconstruir e construir novas perspectivas acerca
da aposentadoria e qualidade de vida; incentivar a participação ativa
dos servidores públicos; mobilizar a comunidade funcional que está
em processo de aposentar-se para um melhor planejamento de vida
nos âmbitos financeiro, psíquico-emocional e social. Sua primeira
atuação aconteceu com o Pré-Lançamento da Cartilha POPC, que
entre outros objetivos, trouxe esclarecimento ao público, além de
colher sugestões para possíveis mudanças. Além disso, pretendese realizar eventos que dêem voz aos aposentados e aposentáveis,
considerando suas necessidades e desejos para a vida pós-carreira. O
Programa, que conta com o apoio de Assistentes Sociais e estudantes
de Psicologia e Serviço Social, considera o contexto e a cultura dos
sujeitos e dos setores públicos de trabalho, assim como a resistência
à mudança, o comportamento estagnado, a falta de informação
acerca do processo de aposentadoria e de seus benefícios, medo do
desconhecido, do futuro financeiro, além da ideia de inutilidade e
desocupação social. O POPC, portanto, visa reciclar as percepções dos
aposentados e aposentáveis, demonstrando a verdadeira importância
da preparação para uma nova fase, atentando para a necessidade
de continuarem participando de todos os âmbitos da vida social e
lutando para a efetivação de seus direitos. Ao longo do processo de
implantação do Programa, espera-se maior adesão de público, assim
como conscientização dos benefícios e da qualidade de vida existente
na fase pós-carreira. Espera-se também que os servidores públicos
possam tornar-se autônomos, multiplicadores e produtores de novos
sentidos.
PALAVRAS-CHAVE: Servidores Públicos; Aposentadoria; Vida PósCarreira
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PO120 - QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO SEGUNDO O MODELO
DE WALTON: UM ESTUDO SOBRE OS AGENTES DE SEGURANÇA DE
UMA PENITENCIÁRIA FEMININA DA CAPITAL DA PARAÍBA
Dos Santos, Hozana Nascimento; Silva Santos, Josias Júnior;
Sá de Souza, Luciane Albuquerque;
Instituição de Educação Superior da Paraíba - IESP;
É fácil perceber a importância que a Qualidade de Vida no Trabalho
(QVT) tem para a sociedade em geral, posto que o homem passa a
maior parte da vida em seu local de trabalho, mantendo sua vida
em função desse. É nesse cenário que as organizações começaram
a notar a relevância da QVT com o objetivo de elevar o nível de
satisfação do empregado e da produtividade empresarial. Sendo
assim, esta investigação objetivou analisar a percepção que agentes
penitenciários de um presídio feminino na capital do Estado da
Paraíba têm acerca de alguns aspectos da sua atividade laboral. Este
estudo caracteriza-se como descritivo, exploratório e explicativo;
utilizou-se uma amostragem não probabilística por conveniência,
cujo instrumento adotado foi um questionário envolvendo questões
sóciodemográficas e aspectos relativos às dimensões propostas
no modelos de Walton, devido à sua relevância ao estudo da QVT.
Ressalta-se que os dados foram analisados estatisticamente, pois
trata de uma abordagem quantitativa. Sendo assim, observouse que: os agentes participantes deste estudo afirmaram estar
insatisfeitos com a remuneração recebida, julgando não ter uma
compensação justa e adequada; quanto às condições de trabalho,
os pesquisados as consideraram péssimas; em relação às dimensões
uso e desenvolvimento de capacidades e chances de crescimento e
segurança, percebeu-se que a penitenciária não oferece estrutura
para o desenvolvimento e crescimento dos seus agentes; no tocante
à integração social na empresa e constitucionalismo, os participantes
da investigação afirmaram que existe boa relação com a instituição,
mesmo sem haver adequada divulgação de informações sobre seus
direitos e deveres; em se tratando da dimensão trabalho e espaço
total de vida, verificou-se que o horário é formado por plantões de
24 horas, afetando/interferindo diretamente em suas vidas pessoais;
e, por fim, quanto à relevância social da vida no trabalho, observouse que, mesmo sendo uma instituição que realiza um importante
serviço público, por salvaguardar a sociedade da pessoa presa no
sistema prisional durante a execução da pena de prisão, ou de
medida de segurança, conforme determinado pelos instrumentos
legais, a mesma não é bem vista (nem pela sociedade, nem pelos
próprios agentes). De um modo geral, ao finalizar esta investigação,
concluiu-se que os agentes penitenciários percebem sua QVT como
negativa e, diante disso, sugere-se que ações baseadas neste estudo
sejam adotadas visando minimizar estes fatores, com o propósito
de aumentar o nível de satisfação e melhorar a motivação desses
profissionais, na busca pela QVT e no compromisso com a instituição.

PO121 - QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: A IMPORTÂNCIA DE
UM ESPAÇO DE LAZER
Van De Velde, J.S.; Alexandrina, J.; Amaro, S.; Dias, C.;
UNG;
INTRODUÇÃO: A empresa analisada teve suas atividades iniciadas
em função da fusão, em 1987 de duas empresas. Conta com
aproximadamente 390 colaboradores diretos e 60 terceirizados, o
grupo produz filmes e sacos de polietileno, polipropileno e laminados,
com ou sem impressão, atendendo a 1.200 clientes em todas as
regiões do Brasil. O presente estudo fundamentou-se em LimongiFrança (2001). Os objetivos foram: reestruturar a área de convivência.
e identificar o nível de satisfação dos funcionários em relação à área de
convivência atual a partir de sugestões dos colaboradores. MÉTODOS
:Entrevista com o gestor da área de recursos humanos; visita e análise
visual da área de convivência; elaboração e aplicação de questionário,
estatística descritiva para tabulação dos dados, devolutiva com o
gestor. RESULTADOS :O presente trabalho atendeu a uma necessidade
da empresa em verificar o grau de satisfação dos colaboradores em
relação ä área de convivência colher e sugestões de melhorias dos
próprios funcionários que utilizam, ou aqueles que não utilizam.
espaço. Com a hipótese de que um ambiente confortável e atrativo
contribuiria de forma consideravelmente positiva no empenho e
produção, o estágio foi benéfico para a empresa. Os resultados sobre
a opinião dos colaboradores em relação á área de convivência atual,
constatou que a grande maioria está insatisfeita ou nunca utilizaram
esta área. DISCUSSÃO : Grande parte dos colaboradores tem uma
opinião parecida em relação ao que gostariam de acrescentar na
área de convivência, como por exemplo, jogos diversos, televisão
à vontade e uso da internet. A pesquisa também apontou como
reivindicação a falta de um espaço de alimentação adequado como
um refeitório, restaurante ou lanchonete. CONCLUSÕES : Há uma
grande insatisfação por parte dos colaboradores em relação à área
de convivência. Muitos funcionários relatam que nunca foram a este
local, pois não há uma estrutura que lhes sejam atraentes, tampouco
se pode considerar um lugar propício para descanso. É importante
zelar pelo bem estar e conforto dos trabalhadores. Não basta reservar
um espaço sem envolvê-los. A área de lazer poderá contribuir nas
interações sociais consequentemente resultando em um funcionário
mais produtivo e integrado.
PALAVRAS-CHAVE: qualidade de vida; area de lazer; satisfação

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de Vida no Trabalho; Modelo de Walton;
Agentes Penitenciários

340

02 a 05 de maio de 2012 - Rio de Janeiro | RJ
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

PÔSTERES E PAINEL ELETRÔNICO

PO122 - RELAÇÃO HOMEM X TRABALHO: PERSPECTIVAS DE SAÚDE
NAS RELAÇÕES DE TRABALHO

PO123 - SAÚDE DO TRABALHADOR: RELATO DE UMA ATUAÇÃO
JUNTO A UMA COLÔNIA DE PESCADORES

Bacchereti, L.F; Soares, C. A. A.; Santos, K. D.; Ramos, S. P.;

Capelo, AC; Gonçalves, RC; Freitas, SP;

Universidade Guarulhos;

UNIFOR;

Introdução: Visto que atualmente, o fazer psicológico vem se
transformando cotidianamente através de sua práxis e das relações
estabelecidas no binômio homem x trabalho, torna-se cada vez
mais importante a realização de estudos e análises que possibilitem
a compreensão e o desenvolvimento de novos referenciais que
caracterizem a identidade pessoal, profissional e social dos
trabalhadores. Diante desta realidade, o presente estudo realizado
pelo Laboratório de Psicologia Institucional e do Trabalho – LIST, do
curso de Psicologia da Universidade Guarulhos, através de estágio
curricular, investigou as principais variáveis que poderiam ser
identificadas como agentes estressores em uma empresa do ramo
de comércio e importação de equipamentos eletrônicos localizada na
Grande São Paulo. Objetivos : Objetivo Geral: Identificar os principais
agentes estressores nas relações homem x trabalho. Objetivos
Específicos :Verificar de que maneira os trabalhadores dessa
organização vivenciam possíveis agentes estressores como: ambiente
de trabalho, níveis de relacionamento, atividades de lazer, agentes
físicos e agentes psíquicos. Método : O presente estudo utilizou como
método, a pesquisa de campo com a aplicação de 18 questionários
compostos por quarenta e uma questões, divididos em cinco
categorias: ambiente de trabalho (03 questões), relacionamento (13
questões), lazer (03), fatores físicos (07) e fatores psicológicos (15).
Resultados : Com relação ao ambiente de trabalho foi possível observar
que o mesmo mostrou-se favorável ao desempenho das tarefas
exigidas e que as condições dos colaboradores estão preservadas
e adequadas para a execução de suas funções. No que tange as
questões de relacionamento observou-se que a falta de comunicação
pode ser um agente de tensão nos processos de relacionamento
interpessoal, porém depende do setor em que este colaborador atua.
Nos resultados sobre a categoria lazer, os participantes manifestaram
a necessidade de realizarem mais atividades com seus familiares,
bem como necessidade de realizarem atividades físicas. Frente aos
sintomas físicos apresentados, as dores de cabeça e as dores no corpo
são as queixas mais presentes, e nos sintomas psicológicos, notou-se
que o nível de irritabilidade, o sentimento de culpa e as crises de choro
são os sintomas mais presentes no cotidiano desses trabalhadores.
Discussão e Conclusão: Frente aos resultados obtidos, podemos
observar que as questões de fadiga física e fatores psicológicos do
trabalho mostram-se atualmente como variáveis relevantes nas
relações homem x trabalho, e conseqüentemente, um grande desafio
para a atuação dos psicólogos que atuam diretamente nos ambientes
organizacionais, pois através de ações preventivas pode-se alterar
significativamente esta realidade.

O trabalho a ser apresentado consiste no relato de uma intervenção
realizada durante a disciplina de Estágio II em Processos de Gestão
e Saúde do Trabalhador do curso de Psicologia da Universidade
de Fortaleza. O estágio foi vinculado à Colônia de Pescadores
Profissionais e Aqüicultores Z-8 de Fortaleza, entidade sindical que
possui mais de três mil associados. A intervenção aconteceu em dois
eixos complementares, sendo o primeiro deles um trabalho realizado
junto aos pescadores artesanais da Praia Mansa. O segundo eixo
estabeleceu como foco a diretoria da colônia, representada por seus
três membros. A escolha da organização foi feita em decorrência da
possibilidade que se apresentava de realizar um trabalho através de um
enfoque social abrangente, num contexto complexo e interdisciplinar.
A atuação se utilizou do referencial teórico da Psicodinâmica do
Trabalho, que consiste basicamente numa forma diferenciada de
estudar as interrelações entre trabalho e saúde, compreendendo a
necessidade de analisar o contexto de trabalho através de toda a rede
complexa de forças existentes que possibilitam que esse lugar seja
transformado em lugar de saúde e/ou de adoecimento. A partir desse
referencial, a Cínica do Trabalho se apresentou como importante eixo
metodológico por consistir num espaço onde ocorre a pesquisa e a
ação, concebendo-se como espaço de fala e escuta do sofrimento.
É a partir dessa prática, onde se pode discutir a realidade concreta
da organização de trabalho, que os trabalhadores têm a possibilidade
de elaborar estratégias de ação individuais e coletivas para buscar
a saúde. Foram realizadas atividades em grupo com o objetivo de
possibilitar que, a partir do relato das vivências de sua realidade,
pudéssemos facilitar uma reflexão sobre o que foi experienciado por
cada um, relacionando com os aspectos observados no cotidiano
laboral tendo como foco a saúde. No decorrer do estágio, tivemos a
possibilidade de dialogar sobre importantes questões levantadas no
discurso dos grupos como os perigos do trabalho no mar, os riscos
de adoecimento em decorrência da não-utilização de equipamentos
de proteção solar, além dos impactos relacionados ao uso do crack
pelos próprios pescadores. Além disso, foram suscitadas questões da
organização coletiva com a finalidade melhor enfrentar os desafios
dessa categoria profissional. Tendo em vista que os processos de
subjetivação são fruto de uma construção processual, percebemos
que pudemos colaborar com a facilitação de reflexões que poderão
vir a se tornar ações para possíveis mudanças.
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho; Saúde; Pescadores
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PO124 - TRABALHO E AMBIENTE: UM ESTUDO DE CASO SOBRE OS
PESCADORES ARTESANAIS DA PRAIA MANSA/CE
Capelo, AC; Gonçalves, RC; Freitas, SP; Cavalcante, S;

PO125 - UM ESTUDO COMPARATIVO DA PREDISPOSIÇÃO À
SÍNDROME DE BURNOUT ENTRE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO
SETOR ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS GERAIS DE UMA UNIVERSIDADE
PÚBLICA DE PARNAÍBA-PI

UNIFOR;

Pires, L.M.R.; Silva, M.F.M.; Sales, D. W. M.; Silva, C.F.L.S.;

A pesquisa em questão foi iniciada a partir da disciplina de Estágio
II em Processos de Gestão e Saúde do Trabalhador do curso de
Psicologia da Universidade de Fortaleza. No decorrer do estágio
realizado junto aos pescadores da Praia Mansa, onde foi necessário
que exercitássemos a capacidade de lançar mão de um olhar
complexo e interdisciplinar para que pudéssemos empreender uma
atuação junto aos trabalhadores que tivesse um real compromisso
com a transformação da realidade, percebemos a necessidade de
compreendermos a relação que se estabelecia entre aqueles sujeitos,
seu trabalho e o lugar de onde garantiam o seu sustento. A Praia Mansa
consiste numa pequena porção de terra localizada ao final do litoral
mais “privilegiado” pela especulação imobiliária de Fortaleza, sendo
considerada um território federal de responsabilidade da Companhia
Docas do Ceará, organização responsável pela administração do Porto
do Mucuripe e, portanto, detentora de grande poder econômico
e político. Acontece que, antes de ser administrada pela Docas,
a Praia Mansa já era um lugar onde, naquela época, segundo os
pescadores mais antigos, pescavam em torno de trezentos homens.
Com Fortaleza passando a ser uma das cidades a sediar a Copa do
Mundo de 2014, a visibilidade daquela praia passou a ser ainda maior,
passando a ser o alvo da construção de um moderno terminal de
passageiros, onde ficarão atracados grandes navios turísticos. Para
a realização da referida pesquisa, utilizamos, além do referencial da
Psicologia do Trabalho, o arcabouço teórico da Psicologia Ambiental.
Para a Psicologia Ambiental, o ambiente consiste num conceito
multidimensional do qual são indissociáveis todas as questões que
perpassam a existência humana sendo constituído e constituinte
desta. Os pescadores, histórica e especificamente, possuem estreita
vinculação com o ambiente e o seu trabalho uma vez que estes se
apresentam como elementos indissociáveis. Segundo os próprios
pescadores pesquisados, não é possível trabalhar sem pescar e
pescar sem o mar. A pesquisa utilizou como metodologia de coleta
de dados os grupos focais por consistirem numa forma de obter
dados qualitatitivos de profundidade. Foram realizados dois grupos
focais com, aproximadamente, oito pescadores cada um. Também
realizamos entrevistas abertas durante as visitas com o objetivo de
obter complementação do material colhido a partir dos relatos de
pescadores que, por motivos diversos, não haviam estado nos grupos
focais. Além disso, uma das integrantes fez fotografias do lugar e
dos pescadores com a finalidade de registrar documentalmente as
práticas laborais que se encontram naquela praia.

Universidade Federal do PiauÍ;
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O presente estudo tem por objetivo traçar um comparativo da
predisposição à síndrome de burnout entre professores e profissionais
do setor administrativo e serviços gerais de uma instituição pública do
estado do Piauí. Síndrome de Burnout diz respeito a tudo que deixou
de funcionar por exaustão de energia (Garcia & Benevides-Pereira,
2003). Segundo Maslach e Jackson (1981) a Síndrome de Burnout
envolve três dimensões: Exaustão Emocional, Despersonalização e
Baixa Realização Pessoal. Nos professores por sua própria natureza,
assim como pelas funções que desempenham, podem surgir diversos
estressores que, se permanecerem, levam à síndrome de burnout
(Carlotto e Palazzo, 2006). Este estudo contou com uma amostra
de 207 servidores, sendo 107 professores e 100 funcionários dos
setores administrativo e serviços gerais da referida instituição. Os
instrumentos utilizados foram um questionário sócio-demográfico
e profissional/ocupacional e o Maslach Burnout Inventory (MBI). A
análise dos dados estatísticos foi realizada através do Software SPSS,
versão 18.0. Inicialmente foi feita uma análise de frequência a partir
dos dados sóciodemográficos, em seguida utilizou-se a análise fatorial,
através da qual um número pequeno de fatores explica a correlação
entre variáveis originais (Bezerra, 2007). Com isso, encontraram-se
três dimensões: Exaustão Emocional (EE), Despersonalização (DE) e
Baixa Realização Pessoal (RP), o que condiz com o instrumento original.
Em relação à frequência de cada fator obteve-se, respectivamente,
EE= 34,5%; a RP= 35,4% e a DE=38,9% (professores); EE=36,0%;
a RP=38,0% e a DE= 50,0% (setor administrativo e serviços gerais).
Para os professores, os resultados apontam uma porcentagem
baixa nas três dimensões, contudo também houve respostas
com níveis entre médio e alto, principalmente para a exaustão,
caracterizando sinais de predisposição a síndrome de burnout. No
tocante aos demais servidores, constatou-se uma porcentagem
média da Exaustão Emocional, alta de Realização Profissional e
baixa de Despersonalização, indicando, portanto, uma predisposição
à síndrome de burnout. Em razão dos resultados obtidos, os
profissionais em questão, apontam para um sobreaviso a síndrome de
burnout, uma vez que níveis médios mostram que há predisposição a
mesma. Dessa forma, se configura como viável a realização de estudos
que foquem esta temática, produzindo conhecimentos acerca das
profissões em questão e colaborando com a saúde dos mesmos.
PALAVRAS-CHAVE: Síndrome de burnout; Profissionais ; MBI
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PO126 - UM ESTUDO PILOTO DE NECESSIDADES PESSOAIS E
PROFISSIONAIS EM TRÊS SEGMENTOS DE UMA ESCOLA PRIVADA DA
ZONA NORTE
Costa, Aline; Pereira, Fátima;

PO127 - UNIVERSITÁRIOS COTISTAS E NÃO COTISTAS: UMA ANÁLISE
DA AUTOEFICÁCIA NA FORMAÇÃO SUPERIOR
Sousa, H; Bardagi, M. P;
Universidade Federal de Santa Catarina;

UGF;
Durante minha experiência de trabalho em uma escola,
tive a oportunidade de vivenciar momentos de desabafo de
professores insatisfeitos com o seu próprio emprego(condições de
trabalho, de ambiente, vários distúrbios psicossomáticos-úlcera,
enxaqueca,laringites,problemas na coluna,etc.).Busquei uma maior
compreensão das causas e consequências, analisando as implicações
das necessidades de bem-estar psicológico de professores. O
instrumento utilizado foi um questionário intitulado Levantamento de
Necessidades de Bem-Estar, previamente validado, da elaboração da
orientadora desse trabalho. Ele contém quatro perguntas abertas,que
investigam as necessidades pessoais e quanto ao ambiente de
trabalho. Foi distribuído aos informantes e recebido em envelopes
fechados,contendo o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Antes, foram apresentadas as instruções para o preenchimento,
sendo garantido o sigilo da participação. A amostra foi composta
por doze participantes, sendo quatro professores de cada segmento
escolar, cinco(41,66%) do sexo masculino e sete (58,33%) do feminino,
educadores de uma escola particular do município de Duque de
Caxias. Após a análise dos dados, assim ficou a categorização da real
condição de trabalho, em termos de maior relevância: para uma
qualidade de vida pessoal, todos os participantes(100%)destacaram a "
Necessidade de Tempo"para conviver com os vários grupos sociais em
que estão inclusos(família,lazer,etc.) e também para dormir. Supomos
que essas pessoas estejam levando trabalho para o ambiente familiar,
onde também devem estar sobrecarregadas;e,por conseguinte,não
têm o sentimento de bem-estar. Percebeu-se que falta tempo até para
a realização de atividades prazerosas. Isso porque vivem trabalhando.
Além disso, observou-se que 91,66% demonstraram necessidade de
"Saúde Física", o que possivelmente ocasionará, no futuro, abandono
do próprio trabalho.Também foi constatado que 50% estão em busca
de uma "Realização Profissional", ou seja, têm a esperança de retorno
do trabalho. Visam também a uma estrutura profissional equilibrada
para que possam "manter" a estabilidade financeira e o equilíbrio
familiar. Para manter a qualidade de vida no trabalho, o "Clima
Psicológico" entre a direção, os pais e os alunos foi destaque, com
83,33%. Ressalta-se que a necessidade desse apoio é primordial para
que haja melhores condições para o desenvolvimento de um bom
trabalho. Pôde-se observar que também consideram importante
o "Reconhecimento Profissional", com uma boa remuneração, a
valorização profissional e uma carga horária equilibrada(50%). Estes
consideram que o excesso de alunos por turma é o fator que está
piorando no dia a dia, o que lhes provoca descontrole emocional,
desgastes físicos e psíquicos, com possíveis prejuízos na saúde.
Pressupõe-se urgência de mobilização da sociedade para implantação
de iniciativas concretas para a adequação às mudanças de paradigmas.

Observa-se que no Brasil a inserção de estudantes no ensino
superior por meio do sistema de cotas vem desencadeando muitas
discussões. Embora essas discussões sejam necessárias para uma
reflexão mais atenta acerca do tema, ainda são escassos os trabalhos
que visam compreender melhor a percepção desses estudantes
sobre sua capacidade para a realização de atividades referentes ao
mundo acadêmico. Um construto relacionado ao sucesso acadêmico
dos estudantes é a Autoeficácia na Formação Superior, definida
como as crenças que um indivíduo tem sobre a sua capacidade de
realizar determinadas ações, que envolvem o julgamento sobre
suas capacidades para mobilizar recursos cognitivos e atos de
controle sobre os eventos e demandas referentes aos aspectos
compreendidos pelas vivências acadêmicas. Este trabalho apresenta
os resultados de uma pesquisa cujo objetivo foi investigação dos
níveis de Autoeficácia na Formação Superior percebidos entre
universitários cotistas e não cotistas. A amostra foi composta por
204 estudantes (66,7% mulheres), em sua maioria (90,4%) dos dois
primeiros anos, de diferentes cursos das áreas de Ciências Humanas,
Biológicas e Exatas da Universidade Federal de Santa Catarina.
Os universitários que ingressaram na Universidade pelo sistema
de cotas compuseram 73,5% da amostra. A coleta de dados foi
realizada por meio de um questionário de caracterização e da Escala
de Autoeficácia na Formação Superior (5 dimensões- Autoeficácia
acadêmica, Autoeficácia na regulação da formação, Autoeficácia na
interação social, Autoeficácia em ações pró-ativas e Autoeficácia na
gestão acadêmica). Nos resultados, ao analisarmos as médias gerais
de Autoeficácia, as mulheres apresentaram médias significativamente
mais altas do que os homens, e não houve diferenças significativas nas
médias entre cotistas e não cotistas. Quanto às dimensões específicas
da escala de Autoeficácia na Formação Superior verificou-se que as
diferenças favoráveis às mulheres dizem respeito às dimensões de
Autoeficácia acadêmica, Autoeficácia na regulação da formação e
Autoeficácia na gestão acadêmica. A dimensão Autoeficácia na ação
social foi a única que registrou diferenças entre cotistas e não cotistas,
com média mais alta entre os últimos. Estes resultados indicam, no
geral, uma boa percepção de competência por parte dos cotistas,
mas apontam o aspecto social como aquele no qual os alunos se
sentem mais inseguros, talvez em função do preconceito ou do medo
da desconfiança que alunos cotistas possam experienciar no ensino
superior. É importante que as instituições acadêmicas atentem a este
aspecto e busquem favorecer a integração entre os alunos.
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PNE2 - CADEIAS PRODUTIVAS: UMA CATEGORIA DE ANÁLISEINTERVENÇÃO DA PSICOLOGIA DO TRABALHO?
Leão, LHC;

Atuação e formação do psicólogo

Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca;
PNE1 - A FORMAÇÃO DOS PSICÓLOGOS E O ENVOLVIMENTO COM O
TRABALHO: ESTUDO REALIZADO NO CRP 13ª REGIÃO
Palhano, D. B.; Andrade, J. M.; Gaudêncio, C. A.; Cabral, T. R. P.;
Dias, C. S. S.; Braz, L. F. G.;
UFPB;
Mesmo com a maioria dos cursos sendo generalistas, ainda assim,
existe uma baixa qualidade na formação, transmitindo uma má
qualidade na prática dos profissionais recém-formados. Uma das
formas de verificar a qualidade da formação é observar a utilização
de instrumentos psicológicos, tais como os testes e as técnicas
psicológicas. É preciso, então, entender como está o conhecimento
e a utilização destes instrumentos. Este estudo busca visualizar
quais áreas escolhidas na formação para atuação pelos psicólogos
cadastrados no Conselho Regional de Psicologia 13ª região, qual a sua
pontuação no envolvimento com o trabalho e quais são as técnicas e
os testes por eles conhecidos. Os sujeitos receberam um questionário
on-line para ser respondido contendo perguntas sócio-demográficas,
além de itens abertos que perguntavam quais testes que eles
conhecem e usam e quais técnicas psicológicas os sujeitos utilizam na
sua prática, além das escalas: Escala de Envolvimento no Trabalho e
a Escala de Valores Relativos ao Trabalho Revisada (EVT-r). A amostra
foi composta por 64 sujeitos psicólogos cadastrados no banco de
e-mails do CRP13ª, sendo 90,6% do sexo feminino, com média de
idade igual a 33,5 anos (DP=8,29). As áreas que os psicólogos atuam
são: Psicologia Clínica (54,7%), seguida por Avaliação Psicológica
e Psicologia Organizacional, ambas com 28,1%, além de Psicologia
da Saúde, com 20,3% e Psicologia Social e Ensino com 18,8%. Para
estas áreas, respectivamente, os resultados foram que os sujeitos
que atuam na Psicologia Clínica citaram conhecimento de 103 testes,
os sujeitos que atuam na área da Avaliação Psicológica declararam
conhecer 95 testes. Na área de trabalho da Psicologia Organizacional
e do Trabalho foram citados 78 testes. Na área da Psicologia da Saúde
80 testes foram apontados. No tocante ao envolvimento com o
trabalho, dividindo-se os grupos em superior e inferior, observou-se
que 52,5% dos sujeitos estão menos envolvidos com o trabalho do
que o outro grupo, que pontuou mais, sendo este grupo uma parcela
de 47,5%. Esses dados demonstram que os psicólogos desconhecem
alguns instrumentos importantes para uma boa atuação, citando
pouquíssimos testes conhecidos e aprovados para utilização pelo
Conselho Federal de Psicologia. Mostra também que existe uma
clara divisão entre os psicólogos mais e menos envolvidos com o
trabalho, o que pode afetar o comprometimento e a motivação para a
formação continuada. Vale destacar a importância deste estudo, para
compreensão do fenômeno da qualidade da formação e da prática
dos psicólogos no estado da Paraíba, como também no Brasil.

Esta pesquisa trata do tema das cadeias produtivas e sua relação
com a Psicologia do Trabalho. Historicamente a Psicologia em relação
ao mundo do trabalho se constituiu como Psicologia industrial,
organizacional e do trabalho respondendo às demandas de cada
época histórica. Atualmente, com a globalização da economia,
ganha relevo a constituição de cadeias produtivas, que atravessam
diversos territórios e articulam diversas organizações e abrigando
diversos tipos de trabalho, inclusive o informal, no mesmo circuito
produtivo. Podem ser conceituadas como conjuntos de atividades
articuladas desde os insumos básicos, transporte, fabricação,
distribuição até o produto final e seu consumo, compreendendo os
três setores da economia: primário, secundário e terciário. Assim,
objetivo da pesquisa foi analisar a literatura científica identificando
as principais tendências teóricas sobre cadeias produtivas e suas
relações com o campo da psicologia organizacional e do trabalho.
Foram utilizadas as bases de dados Scielo, Lilacs, Scopus e o Portal
de Periódicos Capes pelas palavras-chave “cadeia and produção”,
“cadeia(s) and produtiva(s)” e seus correlatos em inglês, com o filtro
“palavras do título” e “título”. Como critérios de inclusão foi adotada a
produção científica referente ao período de 2000 a 2010. O resultado
demonstrou 656 publicações sobre cadeias produtivas, das quais 172
foram analisadas. Diversas áreas do conhecimento abordam o tema
como Engenharia, Economia, Agronomia, Ciências Sociais, entre
outras, com variadas perspectivas teóricas como a Global Commodity
Chain, análise de Filière, entre outras. Existe pouca relação do tema
com o campo da Psicologia organizacional e do trabalho. Concluiuse o campo da Psicologia organizacional e do trabalho pode avançar
integrando o tema das cadeias de produção como categoria de análise
promissora que pode inclusive gerar reflexões férteis sobre novas
atuações para o Psicólogo do Trabalho, principalmente diante das
repercussões das cadeias produtivas relatadas na literatura, como
trabalho infantil e análogo à escravidão que geralmente ocorrem nas
pontas da cadeia.
PALAVRAS-CHAVE: Cadeia Produtiva; Psicologia Organizacional;
Psicologia do Trabalho

PALAVRAS-CHAVE: Formação; Atuação; Envolvimento Laboral
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PNE3 - CARREIRA PROFISSIONAL DO PSICÓLOGO: PROCESSO DE
FORMAÇÃO E ESCOLHA PROFISSIONAL

PNE4 - CINEPSI: ENTRE OS EMBATES E DEBATES DA FORMAÇÃO DO
PSICÓLOGO DO TRABALHO E DAS ORGANIZAÇÕES

Silva, A. K. L.; Maciel, T. N.:

Silveira, S. S.; Silva, A. K. L.; Pimentel, M. B. L;

Universidade Potiguar;

Universidade Potiguar;

Traçar um plano de carreira profissional vem se tornando uma das
questões mais importantes da atualidade, uma vez que estabelecendo
metas e objetivos concretos para sua vida profissional é possível se
planejar para o mercado de trabalho. No que diz respeito à carreira
profissional do psicólogo, vale salientar que há diversos caminhos e
possibilidades de atuação como as áreas: organizacional, hospitalar,
escolar, onde o segmento de maior freqüência para o 1º emprego
é a atividade autônoma na área clínica. Com o intuito de promover
uma discussão sobre a elaboração do planejamento de carreira e os
processos de escolha profissional, surgiu a idéia de realizar uma Oficina
através do Núcleo de Avaliação, Trabalho e Organização, alocado
no SIP (Serviço Integrado de Psicologia). A Oficina foi realizada com
estudantes de Psicologia da Universidade Potiguar em dois encontros
de 4h. Foram usadas técnicas vivenciais em grupo e discussões
teóricas do tema. Realizou-se uma socialização de experiências com
profissionais de diversas áreas da psicologia, que relataram suas
trajetórias de escolhas na graduação e no mercado de trabalho. Na
Oficina foi proposta a elaboração junto aos participantes de um plano
de carreira, aprontando-se a importância de fazer o plano de carreira
guiado por satisfação pessoal aliado aos recursos pessoais atrelada
ao acompanhamento da evolução dos objetivos estabelecidos
previamente no plano. Assinala-se grande relação no fazer profissional
e no planejamento da carreira, o qual funciona como um norte para o
indivíduo. O plano de carreira deve ser considerar o desenvolvimento
da capacidade de auto-avaliação de comportamentos frente à carreira,
fazendo-se uma análise sistematizada sobre a realidade pessoal e
profissional, definindo metas e modos de avaliar sua implantação no
decorrer da elaboração e implementação do planejamento da carreira.
No entanto, a resistência ao planejamento de carreira é bastante
significativa no Brasil, onde as pessoas buscam guiar sua carreira por
influências externas, como remuneração, status, prestígio, etc., ao
invés de tomar como base suas preferências pessoais. Com isso, o que
ocorre no futuro é insatisfação no trabalho aliado à ineficiência das
ações, tornando o indivíduo incapaz de tomar importantes decisões
no trabalho e na sua vida pessoal. A Oficina possibilitou explorar os
caminhos e as possibilidades que o psicólogo tem para seguir em meio
a ansiedade gerada por um mercado de trabalho tão multifacetado.
Logo, reforça-se a educação continuada como critério sine qua non
nos processos de elaboração e concretização do plano de carreira
almejado.

O mundo do trabalho vem passando por fortes transformações e com
isso exigindo cada vez mais uma mudança no papel e nas expectativas
do profissional da psicologia do trabalho e das organizações (PTO).
O psicólogo, agente e participante desse processo, ao mesmo tempo
em que atua profissionalmente lidando com tais transições nas
organizações, deve transformar-se e buscar novas competências que
o habilitem a agir de forma efetiva nesse novo cenário. Mas esta área
ainda ocupa um lugar reduzido nos cursos de graduação de Psicologia
no Brasil. Os currículos, mesmo com as modificações atuais ainda
privilegiam a área clínica e mostram-se congruentes com a imagem
socialmente mais difundida de atuação do psicólogo, tornando este
campo ainda mais desconhecido e cheio de embates. Com isso, surgiu
à idéia da criação de um projeto de extensão, desenvolvido pelo NATO
(Núcleo de Avaliação, Trabalho e Organização) e integrado ao SIP, onde
pudéssemos utilizar o cinema para trazer temas e assuntos diversos
para discutir e criar uma visão mais crítica a respeito da PTO, que
muitas vezes não é contemplada na formação acadêmica (contendo
apenas três disciplinas da grade curricular). Este espaço, nomeado
CINEPSI, tem o objetivo de promover debates e reflexões acerca da
prática profissional a partir de curtas que envolvam temáticas da
PTO. O evento tem grande importância não apenas por permitir o
encontro de estudantes da psicologia, mas também por proporcionar
o compartilhamento de informações e experiências, mas também
por promover o debate de qualidade sobre temas relevantes para
a profissão, contribuindo para o aperfeiçoamento do exercício
profissional, divulgação deste campo de trabalho como também para
a quebra do preconceito devido à falta de informação e conhecimento
a cerca do campo.
PALAVRAS-CHAVE: PTO; formação acadêmica; cinema

PALAVRAS-CHAVE: Plano de carreira; Educação continuada; Psicólogo
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PNE5 - CONSTRUÇÃO DE UMA GESTÃO PARTICIPATIVA NA ESCOLA
ATRAVÉS DO CONSELHO ESCOLAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA

PNE6 - EDUCAÇÃO CONTINUADA: UM DIFERENCIAL PARA SE INSERIR
E SE MANTER NO MERCADO DE TRABALHO

Xavier, DGP; Souza, GCA; Oliveira, NLA; Lima, EG;

Silveira, SS; Da Silva, AKL;

UFRN;

Universidade Potiguar;

Nos últimos anos, baseada no movimento de redemocratização política
do país, nota-se a crescente participação de todos os envolvidos no
processo educativo – professores, alunos, gestores, funcionários,
pais, comunidade – nas decisões escolares, impulsionados pelo
princípio de gestão democrática das escolas. Uma das conseqüências
é a formação de órgãos colegiados na escola como espaço de decisões
coletivas, como o conselho escolar, que tem função deliberativa,
consultiva, fiscalizadora e mobilizadora, abrindo canais para a
participação efetiva de diversos atores do contexto escolar. Este
relato noticia uma experiência de estágio em uma escola pública na
cidade de Natal/RN. Da inserção no cotidiano escolar, identificou-se
a contradição entre a tentativa da direção aderir a uma proposta de
gestão democrática ao mesmo tempo em que os processos decisórios
eram centralizados. O objetivo dessa intervenção foi construir um
conselho escolar, órgão representativo da comunidade escolar, ao
qual subjaz um modelo de gestão que permite uma descentralização,
pois desloca os centros decisórios dos gestores para a participação
de pais, alunos, professores e funcionários. Justifica-se a importância
dessa intervenção na medida em que potencializa os sujeitos
trazendo benefícios ao manejo das decisões e planejamento de
ações dentro da escola, bem como contribui com a construção de
processos de democratização no espaço escolar. O método utilizado
foi a elaboração de um diagnóstico institucional, construído através
de entrevistas semi-estruturadas e observação participante da
dinâmica de funcionamento da escola, para identificar a demanda
de intervenção. Logo após, realizaram-se oficinas de sensibilização
à formação do conselho com todos os segmentos da comunidade
escolar. As intervenções incentivaram a abertura de espaço para
refletir sobre as dificuldades organizacionais enfrentadas na escola,
propiciando discussões sobre participação e democratização da
gestão escolar, bem como o assessoramento do conselho após
formado. Dentre os resultados obtidos, encontram-se a abertura de
uma escuta para a emergência das necessidades de cada segmento,
progressiva internalização da importância da participação, maior
representatividade dos indivíduos, descentralização dos processos e
decisões escolares, engajamento na construção do conselho escolar. A
atuação do conselho constrói um espaço democrático na organização
escolar, visto que seus membros podem participar das decisões e
planejamento de ações. O Conselho se constitui enquanto espaço de
abertura ao diálogo, discussão e trabalho conjunto de sujeitos que
passam a ser percebidos como agentes de mudança para a escola.
As intervenções contribuíram para fortalecer o caráter político da
intervenção psicológica nos espaços institucionais e facilitador de
processos de democratização.

As mudanças de valores e ideias sobre o conceito e o sentido do
trabalho, proporcionaram avanços tecnológicos e a criação de novos
instrumentos e recursos para as diversas áreas de atuação, incluindo
a Psicologia. Com o intuito de entender melhor essas transformações
no mundo do trabalho nesta profissão, foi realizado um Workshop
cujo objetivo era possibilitar um ambiente de discussão e reflexão
sobre a inserção do Psicólogo no mercado de trabalho. No encontro
utilizaram-se dinâmicas de grupo, vídeos, questionários e exposição
de slides. Percebeu-se que a psicologia possui diversos campos
de atuação, mas estudos tradicionalmente apontam que a clínica
é a mais focada dentro da maioria das Universidades em termos
de ensino teórico e prático, mesmo havendo grande demanda no
mercado por competências de outras áreas. Por isso, em ultimas
pesquisas divulgadas no livro O trabalho do Psicólogo no Brasil (2010),
nas áreas que ofertam mais empregos formais para psicólogos, como
a organizacional, a social e a jurídica, existem poucos profissionais
qualificados. Fato este que obriga esses profissionais a buscarem
complementar sua qualificação e desenvolvimento de competências
em áreas para as quais não se detiveram em sua graduação,
principalmente devido às Universidades não suprimem todas as
demandas de conhecimento, como também devido à dinamicidade
do mercado e das demandas geradas. Na oficina percebeu-se através
das discussões levantadas a diversidade do campo de atuação do
profissional de Psicologia e efetivamente a necessidade de estar se
atualizando e buscando a criação de novos conhecimentos, novas
técnicas, recursos e instrumentos para um melhor aperfeiçoamento
da prática, devido também aos novos olhares, fornecidos a atuação
e ao sujeito, que estão em constante amadurecimento de ideias,
e em transição de uma atuação tradicional, para uma atuação
inovadora, deixando de focar somente no indivíduo para pensar o
sujeito de forma holística, percebendo o indivíduo e o contexto no
qual ele está inserido. Portanto, cabe ao profissional de Psicologia um
posicionamento ético, político e estratégico para melhor se qualificar
para exercer as atividades emergentes.
PALAVRAS-CHAVE: Psicologia; Trabalho; Qualificação

PALAVRAS-CHAVE: gestão democrática; conselho escolar; psicologia
sócio-institucional
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PNE7 - O PAPEL DO PSICÓLOGO ENQUANTO CONSULTOR: PRÁTICAS
EM UMA CONSULTORIA-ESCOLA

Comportamento
organizações

humano,

no

trabalho

e

nas

Silveira, SS; Da Silva, AKL; Pimentel, MBL;
Universidade Potiguar;
Este relato busca destacar as experiências vivenciadas em uma
Consultoria-escola voltada para atividades da Psicologia do Trabalho
e das Organizações (PTO), que se caracteriza por ser uma sociedade
civil, formada por estudantes universitários, sem a finalidade de
receber lucros e que prestam serviços para diversas instituições,
para tanto, necessita-se do auxílio de um supervisor, que estimule
a criação de novos conhecimentos teóricos e práticos. O consultor
trabalha auxiliando aos clientes na busca de soluções para problemas
na empresa. É um profissional que não tem vínculo empregatício com
a organização, ele pode atuar tanto assessorando, quanto executando
projetos solicitados. Alguns exemplos das atividades desenvolvidas
na consultoria-escola são: análise e descrição dos cargos, seleção de
pessoas, diagnóstico organizacional, treinamentos, promoção de ações
que visam à saúde e a qualidade de vida no trabalho, entre outras.
Nesta prática, foram realizadas oficinas, workshops, apresentação de
filmes com discussões relacionadas ao trabalho e a consultoria para
algumas empresas. Tendo como cliente tanto o público interno da
Universidade quanto para o externo, empresas de pequeno e médio
porte. Como método foi utilizado a pesquisa-ação, com o auxílio
de instrumentos qualitativos e quantitativos, como entrevistas,
grupo focal e questionários para pesquisas de clima e satisfação.
Nesta experiência foram desenvolvidas algumas competências e
habilidades, das quais temos: capacidade de negociação, capacidade
de elaboração de projetos e intervenção voltados a temas de trabalho
e organizações, o desenvolvimento da análise crítica dos ambientes
de trabalho da atualidade, trabalho em equipe, entre outras. Por
fim, a prática em uma Consultoria-escola oferece oportunidades de
experiências que muitas vezes não são contempladas durante toda
a graduação, que muitas vezes possui o foco nas atuações clínicas,
permitindo assim um espaço para pesquisa e intervenção, nos
mais diversos focos, propiciando um maior aprendizado da prática
profissional e complementando a formação acadêmica na área da
PTO aos graduandos do curso de Psicologia.
PALAVRAS-CHAVE: PTO; Consultoria-escola; Consultor

PNE9 - ANÁLISE DO COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL DE
FUNCIONÁRIOS DA REDE PÚBLICA DE JOÃO PESSOA (PB)
Coelho, G. L. de H.; Palhano, D. B.; Amorim, A. K. A.;
Guimarães, L. A. C.; Andrade, J. M.; Gaudêncio, C. A.;
UFPB;
O Comprometimento Organizacional é um dos temas mais discutidos
na atualidade no mercado de trabalho e nas pesquisas científicas
da área. Diz respeito à intensidade da relação que o trabalhador
tem com determinada empresa, bem como sua identificação e
disposição para trabalhar na mesma. Sabendo da importância da
temática, este estudo objetivou conhecer o comprometimento
organizacional dos funcionários da rede pública da cidade de João
Pessoa (PB), sua diferenciação em relação ao sexo, renda e fatores
do comprometimento, e sua relação com a idade. Participaram
82 profissionais, com média de idade igual 37,8 anos (dp =
12,94), a maioria do sexo feminino (64,6%) e com renda de 5 a 10
salários mínimos (40,2%). Os sujeitos responderam à Escala de
Comprometimento Organizacional (OCQ) e perguntas demográficas.
A OCQ é composta por 18 itens, distribuídos equitativamente entre
os fatores Comprometimento Afetivo, Normativo e Instrumental,
respondidos em uma escala de 5 pontos, variando entre Discordo
Totalmente e Concordo Totalmente. Observaram-se os seguintes
níveis médios de comprometimento organizacional: Afetivo (m = 3,26;
dp = 0,74), Instrumental (m = 3,0; dp = 0,83) e Normativo (m = 2,94;
dp = 0,78). Quanto aos sexos, as diferenças encontradas não foram
significativas para nenhum dos fatores (p > 0,05). Para comparar a
média dos fatores, realizou-se uma ANOVA para Medidas Repetidas.
Observou-se uma diferença significativa entre os fatores [F(2, 72) =
7,92; p < 0,001; λ de Wilks = 0,820], mais especificamente verificouse que a média de Comprometimento Afetivo foi superior à média
de Comprometimento Normativo, porém não houve diferença
entre Comprometimento Afetivo e Instrumental, e Instrumental e
Normativo. Quanto à renda não houve diferença significativa entre os
fatores (p > 0,005). Foi feita uma correlação entre a idade e os tipos de
Comprometimento, observando-se que quanto maior a idade, maior
o Comprometimento Afetivo (r = 0,40; p < 0,01) e Normativo (r = 0,33;
p < 0,01). Confia-se que os objetivos do presente estudo tenham sido
alcançados, apresentando um panorama do comprometimento de
funcionários de organizações da rede pública de João Pessoa (PB).
Não obstante, esta pesquisa não está isenta de limitações, além
de contar com amostra não probabilística, não foram consideradas
outras variáveis importantes, como o “tempo de empresa”, devendo
esta ser tida em conta em estudos futuros sobre o comprometimento
organizacional.
PALAVRAS-CHAVE: comprometimento; organizações; rede pública

02 a 05 de maio de 2012 - Rio de Janeiro | RJ
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

347

PÔSTERES E PAINEL ELETRÔNICO

PNE10 - ATITUDE E INTENÇÃO DE COMPRA DE TÊXTIL FEITO A PARTIR
DE MATERIAL RECICLADO: UM ESTUDO SOBRE A INFLUÊNCIA DE
ATRIBUTO ECOLÓGICO

PNE11 - COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL E BEM-ESTAR NO
TRABALHO: UMA RELAÇÃO DE FATORES HUMANOS NO TRABALHO
DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA EDITORA DA UFPA

Rozzett, K.; Mazza, C. L. S.; Prudente, L. M.;

Casimiro, A. M.; Jordana, M.;

Universidade de Brasília;

UFPA - Universidade Federal do Pará;

Questões ecológicas e valores ambientais podem influenciar as
atitudes e o comportamento de compra do consumidor (PEREIRA;
AYROSA, 2004). Dado o valor ambiental da reciclagem do PET na
confecção de tecidos, o objetivo deste trabalho é verificar atitude e
intenção de compra de consumidores em relação a produtos têxteis
com argumento ecológico. O referencial teórico perpassou teorias
sobre atitude e comportamento dos consumidores (MOSCHIS;
CHURCHIL, 1978; AJZEN; FISHBEIN, 1980; EAGLY; CHAIKEN, 1998;
AJZEN, 2001), sustentabilidade e consumo verde (MAKOWER ,
2009; YOUNG et al., 2010). Foram geradas três hipóteses: H Quando
expostos ao argumento ecológico, os consumidores têm uma atitude
mais positiva em relação ao produto ecológico; H2 - Quando expostos
ao argumento ecológico, os consumidores têm intenção de compra
mais favorável ao produto ecológico; H3 - Equalizadas as diferenças de
atributos entre um produto com argumento ecológico e um comum,
o consumidor tende a escolher o produto ecológico. Foi realizado um
pré-experimento com 147 participantes que avaliaram sua atitude,
intenção de compra e preferência em relação a um tecido 100%
algodão e um outro 50% de garrafas PET recicladas e 50% algodão,
com ausência (O1) e presença (O2) da identificação da matéria-prima
do tecido. Os dados foram analisados por meio do teste dos postos
com sinais de Wilcoxon e do teste de McNemar. Foram aceitas as
hipóteses H1 e H2, pois os consumidores mostraram atitudes mais
positivas e intenção de compra mais favorável quando apresentados
a um argumento ecológico. Contudo, as avaliações mais positivas
também se deram em relação ao à fibra de algodão (Z=-6,807;
p<0,001). Dessa forma, mesmo que o argumento ecológico favoreça
a escolha pelo produto de material reciclado, é possível que o valor
simbólico da fibra 100% algodão tenha favorecido a atitude em relação
ao tecido. Os testes não apresentaram diferenças significativas quanto
à preferência do tecido, pois independentemente da identificação da
fibra, o consumidor preferiu o tecido com PET (χ2=0,250; p=0,617).
Este resultado indica um espaço para inovação no setor têxtil com a
produção de tecidos feitos a partir de materiais reciclados. Os achados
corroboram com as pesquisas de Mobley et al. (1995) e Swinker e
Hines (1997), que indicam que os consumidores são favoravelmente
influenciado pela presença de material reciclado. O trabalho contribui
para a literatura acadêmica crescente sobre atitudes e produtos
ecológicos e sugere uma oportunidade mercadológica em relação à
comercialização de tecidos com matéria-prima reciclada.

O local de trabalho representa um ambiente muito significativo na
vida da maioria das pessoas, pois é nele que elas passam a maior
parte do seu tempo, têm a oportunidade de desenvolver suas
competências e suas relações interpessoais. Dessa forma, a esse
ambiente são dadas novas dimensões que vão muito além da simples
execução de tarefas. Uma dessas dimensões, que necessita ser
percebida pelo empregador, diz respeito ao bem-estar do empregado
em seu ambiente de trabalho, sendo este bem-estar, para Siqueira
e Padovam (2004), composto pela satisfação, o envolvimento e
comprometimento organizacional, esses autores o definem ainda,
como um construto psicológico multidimensional. O bem-estar pleno
no trabalho possivelmente direcionaria o empregado a um adequado
desempenho, ou seja, ao atendimento das expectativas da instituição
empregadora. Destaca-se o comprometimento organizacional como
sendo um importante fator dentro dessa dimensão que, segundo
Borges, Lima, Vilela e Morais (2004), está arrolado a uma resposta
dada em função do tratamento oferecido pela organização. Assim, essa
pesquisa relacionou o bem-estar no trabalho e o comprometimento
organizacional considerando-os componentes importantes dentre os
fatores humanos do trabalho. Nosso objetivo, portanto, foi verificar se
há correlação estatisticamente significativa entre o comprometimento
organizacional o e nível bem-estar no trabalho de funcionários públicos
da Editora da UFPA (Universidade Federal do Pará). O instrumento de
coleta de dados utilizado se tratou de um questionário composto por
duas escalas- Escala de bem-estar no trabalho (EBET) de Paschoal e
Tamayos (2008) e Escala de Comprometimento Organizacional, de
Meyer e Allen (1991). Esses questionários foram administrados a uma
amostra de sete funcionários da Editora UFPA (75% da população).
Aplicou-se o cálculo o coeficiente de correlação de Spearman (rs)
para alfa igual 0,05. Os resultados revelaram a não existência de uma
correlação significativa entre o bem-estar e o comprometimento
organizacional dos funcionários da Editora da UFPA. O que nos levar
a inferir que o ambiente de trabalho, inserido dentro do contexto da
administração pública onde os empregados possuem estabilidade e
onde nem sempre há condições apropriadas para realização plena
do trabalho, poderia ser uma variável potencialmente influenciadora
desse resultado.
PALAVRAS-CHAVE: comprometimento organizacional; bem-estar;
administração pública

PALAVRAS-CHAVE: Consumo sustentável; Reciclagem; Comportamento
do Consumidor
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PNE12 - CONFIANÇA ORGANIZACIONAL: EVIDÊNCIAS DE VALIDADE
FATORIAL EXPLORATÓRIA E CONFIRMATÓRIA DE UMA ESCALA
PSICOLÓGICA
De Andrade, A.L1; Souza, M. A2; Nunes, E. G.S.2;
Universidade Federal do Espirito Santo;
2
Universidade Federal Rural do Rio De Janeiro;
1

A variável confiança é alvo de vários estudos recentes nas ciências
sociais, pois é considerada um preditor significativo na compreensão
dos mais diversos fenômenos humanos presentes nas sociedades
e organizações. Confiança envolve expectativas de eventos que
ocorrerão no futuro e a possibilidade de sofrer algum tipo de perda
se ela não for correspondida, podendo na sua ausência fazer emergir
percepções de risco e conflitos interpessoais. O presente estudo
possui por objetivos apresentar os dados de uma pesquisa ligada ao
processo de validação e precisão de uma medida de confiança para
organizações para o contexto brasileiro. Participaram do estudo 250
colaboradores de uma empresa de grande porte do estado do Rio de
Janeiro. Destes 225 (90%) eram do sexo masculino e 25 (10%) feminino.
A média de idade dos participantes foi de 39 anos e 4 meses (DP=
9,70 anos). Os resultados a partir de uma análise fatorial exploratória
apontaram uma versão da escala com 16 itens, dispostos em uma
estrutura de duas dimensões. O primeiro fator, nomeado nesta
versão de “autoconfiança” obteve um coeficiente de confiabilidade
alfa de Cronbach de 0,72, avaliando aspectos ligados a percepção do
indivíduo sobre sua autoconfinça, crenças de competência, habilidade
e outros elementos centrados na avaliação de si mesmo. O segundo
fator da medida foi chamado de “confiança no outro“ e obteve um
coeficiente de confiabilidade alfa de Cronbach de 0,71, esta dimensão
da medida cobriu itens que avaliavam os componentes externos da
confiança, envolvendo as percepções dos outros sobre os aspectos
de desempenho, sinceridade, senso de utilidade e confiança. Por fim,
procedeu-se com uma análise confirmatória da versão bidimensinal
na medida, apresentando esta indicadores de ajuste próximos aos
aceitáveis.
PALAVRAS-CHAVE: confiança organizacional; escalas psicométricas;
comportamento organizacional

PNE12 - DESCARTE DE COSMÉTICOS: UMA PROPOSTA DE ESCALA DE
AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DOS CONSUMIDORES
Cardoso, M. T.; Alfinito, S.; Rozzett, K.;
Universidade de Brasília;
A preocupação com o destino dos bens quando substituídos ou
quando perdem sua vida útil tem crescido e mobilizado a opinião
pública internacional, além de influenciar a escolha dos consumidores
(TOFFEL, 2003). Nesse sentido, investigações sobre o comportamento
de descarte de bens de consumo tornam-se relevantes. Esta pesquisa
versa sobre cosméticos, estimulada pela carência de estudos
para este mercado que apresenta um crescimento acelerado nos
últimos anos, três vezes superior ao da indústria brasileira em
geral, com ausência de políticas específicas de descarte das milhões
de embalagens não mais utilizadas pelos consumidores. Assim, o
objetivo deste estudo, que integra a primeira etapa de uma agenda de
pesquisa, foi o de propor uma escala de medida do comportamento
de descarte de consumidores de cosméticos, destacando aspectos
como a reciclagem, a preocupação com danos ao meio ambiente e a
relação dos consumidores com produtos desta natureza. A literatura
sobre consumo e descarte foi embasada nas definições de Young e
Wallendorf (1989) e Jacoby, Berning e Dietvorst (1977) e em Blackwell,
Engel e Miniard (2006). A construção dos itens do instrumento foi
estruturada com base em técnicas qualitativas de pesquisa, incluindo
a revisão teórica da literatura nacional e internacional sobre descarte,
bem como a análise de dados secundários identificados em entrevistas
em profundidade sobre o tema realizadas por Casotti et al. (2008). O
resultado é uma proposta teórica de escala de medida com 29 itens,
validada semanticamente, para avaliação do comportamento de
descarte de consumidores de cosméticos. Do total de itens, dezessete
estão relacionados diretamente ao comportamento de descarte
e os demais itens ao comportamento de consumo e de compra de
cosméticos. O estudo supre uma lacuna identificada na literatura
e contribui com investigações acadêmicas ligadas a marketing,
comportamento do consumidor e comportamento de descarte. Tratase de uma proposta pioneira de instrumento em temática relevante e
ainda pouco explorada em pesquisas acadêmicas. Como implicações
gerenciais, destaca-se a possibilidade de avaliação e compreensão do
setor, auxiliando no desenvolvimento de políticas de descarte ou de
adoção de logística reversa pelas empresas, assim como uma melhor
adequação à legislação ambiental vigente no país. Adicionalmente,
os itens relativos ao comportamento ambientalmente consciente
podem gerar informações úteis para a segmentação de clientes por
parte da empresa, possibilitando novas formas de negócios.
PALAVRAS-CHAVE: Descarte; Comportamento do consumidor;
Desenvolvimento de escalas
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PNE14 - DIMENSÕES DE PREDIÇÃO DE COOPERAÇÃO E CONFIANÇA
ORGANIZACIONAL

PNE15 - EXPECTATIVAS DE INSERÇÃO LABORAL NO CONTEXTO DAS
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO

De Andrade, A.L1; Souza, M. A2; Nunes, E. G.S.2;

Reis, JTC; Rego, DP;

Universidade Federaldo Espirito Santo;
Universidade Federal Rural do Rio De Janeiro;

UFRN;
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Na esfera dos assuntos estudados no campo do comportamento
organizacional temos dois temas de alta relevância e impacto, os
aspectos de cultura e confiança organizacional. Comportamentos
interpessoais proativos são componentes importantes na construção
do elo de confiança, pois é através da observação e interpretação
desses comportamentos que os indivíduos conhecem os motivo e as
intenções dos outros, sendo assim, capazes de construir percepções
de confiabilidade. Essas ações de união ele se passam num mundo
social construído a partir do significado e interações assumidas por um
coletivo, formando uma dimensão ambiental cultural que pode ou não
ser compartilhada pelos membros de uma organização. O presente
estudo possui por objetivos apresentar os dados de uma pesquisa
correlacional de variáveis de cultura e confiança organizacional.
Participaram do estudo 225 colaboradores do sexo masculino de
uma empresa do ramo químico, destes 60,4% (136) ocupavam cargos
de operação técnica e 39,6% (89) atividades de chefia e gerência. A
média de idade dos participantes foi de 40 anos e 3 meses (DP= 9,40
anos). Os resultados do estudo foram organizados em duas partes.
Primeiramente realizou-se uma análise de regressão múltipla para
relacionar as dimensões preditoras da confiança ética da organização
a partir das variáveis de cultura organizacional (cooperação, bem estar
e relacionamento interpessoal). O modelo resultante foi significativo
e explicou 38% da variância da confiança em aspectos éticos da
empresa. A segunda parte do estudo procurou compreender a
predição dos aspectos de cultura de cooperação a partir das variáveis
de confiança organizacional (solidez organizacional, recompensa
financeira e promoção do crescimento), este modelo foi significativo
e explicou 41 % da variância da cultura de cooperação. Conclui-se a
partir das análises a relevância de práticas de gestão interpessoal na
manutenção de avaliações positivas de aspectos éticos e cooperativos
da referida organização.
PALAVRAS-CHAVE:
comportamento
organizacinal; confiança

organizacional;

cultura

Introdução: A educação profissional se apropria do discurso das
competências, o que se coloca de forma bastante evidente no parecer
CNE/CBE nº 16/99, no qual esta abordagem deve orientar a educação
profissional em um contexto de instabilidades e rápidas mudanças.
A política de educação profissional tem como objetivo promover a
transição da escola para o mundo do trabalho capacitando jovens
e adultos para o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos
voltados à realização de atividades produtivas. Ela remete, ainda, a
outra discussão, que faz referencia a inserção laboral de adolescentes.
Tem-se que a inserção dos jovens no mercado de trabalho é permeada
por incertezas e inseguranças refletidas no índice de desemprego
juvenil e carência de trabalhadores qualificadas, apontado pelos
dados recentes do IBGE. Sabendo que a área de tecnologia da
informação é uma das que mais cresce e mais absorve esta população
é importante ter um panorama geral de como se dá a formação e
quais são as competências e habilidades relevantes nesta área diante
deste contexto de inovação. Objetivo: Identificar as motivações,
expectativas e áreas de interesses de adolescentes egressos do
Curso de formação de programadores do Projeto Metrópole Digital.
Método: Foi disponibilizado em sítio da internet um questionário
digital a ser preenchido on-line, a partir da adesão voluntária dos
alunos, com o objetivo de mapear os interesses, motivações de
acesso e o significado do curso para os alunos que foram matriculados
(que concluíram o curso ou não). Tal questionário foi elaborado e
recebeu a denominação de “Questionário de interesses”. Resultados
e Discussão: Observou-se que, de uma maneira geral, o curso atendeu
às necessidades de formação dos alunos em tecnologia da informação
(43%). Os alunos se identificam com a área de interesse em tecnologia
da informação (41%). A aprendizagem no módulo básico foi tida
como satisfatória (53%), no entanto, nos módulos de ênfase (web e
eletrônica), a aprendizagem não foi tida como satisfatória (25%). Ao
correlacionar a segurança em ingressar no mercado de trabalho e se
o curso do projeto metrópole digital contribuiu para uma qualificação
profissional, observou-se uma forte correlação positiva, (rP = 0,529
, p=0,001) o que indica que o curso contribuiu para uma melhor
percepção de inserção no mercado de trabalho. Conclusão: Na
percepção dos alunos, de uma maneira geral, o curso foi bem avaliado
no sentido de favorecer a inserção no mundo do trabalho em TI.
PALAVRAS-CHAVE: inserção laboral; tecnologias da informação;
educação profissional
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PNE16 - HOMOSSEXUALIDADE NAS ORGANIZAÇÕES: O OLHAR DO
CINEMA

PNE17 - JULGAMENTO E SIGNIFICADO: UMA PROPOSTA DE ESCALA
BASEADA EM MARCAS DE TÊNIS

Oliveira, M. R.1; MOSCON, DCB2;

Matos, A P; Alfinito,Solange; Valerio Silva, GG;

UNIFACS;
UFBA;

UnB;
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Apesar da atenção que o tema diversidade vem recebendo tanto
no meio acadêmico quanto empresarial, sabe-se que as iniciativas
de inclusão de minorias nas organizações ainda não alcançaram
os resultados desejáveis e estão direcionadas prioritariamente
para os atributos demográficos observáveis. No caso específico
da homossexualidade, ainda visto sob o ponto de vista de desvio,
ocorre a discriminação no trabalho desde o momento em que se
revelam homossexuais e também no seu cotidiano. Por outro lado,
o cinema, caracteriza-se por, além de entreter, levar o público a
refletir e conhecer novas realidades. As artes sempre influenciaram
o cotidiano das pessoas e a vida sempre foi a inspiração para as
artes, fazendo com que haja uma relação dialética entre o cinema e
a vida das pessoas. Este estudo teve como objetivo analisar de que
forma a questão da homossexualidade vivenciada nas organizações
vem sendo exibida no cinema, através de uma pesquisa documental
qualitativa. Após um estudo sobre os modos de gestão da diversidade
e sobre a história do movimento gay bem como a vivência da
homossexualidade nas organizações, foram escolhidos três filmes que
tratam acerca do tema e estabelecidas categorias de análise: conceito
de homossexualidade, visão que orienta as práticas de diversidade,
práticas de inclusão adotadas, impactos na revelação de ser gay nas
relações interpessoais e na carreira profissional. Os dados obtidos
foram agrupados nas categorias de acordo com as suas similaridades
e diferenças tanto entre si, quanto em relação à literatura acerca da
diversidade nas organizações. Como resultado, foram encontradas
relações entre o que o que foi exibido pelos filmes analisados e as
publicações científicas a respeito da vivência da homossexualidade
nas organizações bem como a história do movimento gay e as
práticas de gestão da diversidade adotadas pelas organizações. Foram
identificadas nos filmes as formas como diferentes fases da sociedade
tratam a homossexualidade, os impactos relacionados a essa
revelação e como acontece o fenômeno de sair do armário (Coming
out of the closet), contribuindo para os estudos relacionados a
homossexualidade vivida no âmbito das organizações e corroborando
com autores que afirmam que a pesquisa documental com o recurso
fílmico tem como uma das características retratar os costumes e os
modos de viver de uma sociedade numa determinada época. Destacase que ainda são poucos os estudos relacionados ao tema e se espera,
a partir do presente trabalho, que mais as produções acadêmicas
nacionais sejam publicadas.

O estudo das marcas tem sua importância na área do marketing. O
que se nota, principalmente no séc. XXI, é que o ciclo de vida dos
produtos tem se tornado menor, esses produtos tem se tornado
mais parecidos e a marca tem sido um dos principais diferenciais
entre eles. Uma das formas de estudar a influência da marca é
analisando os consumidores no que tange aos tipos de julgamentos
e os significados que eles atribuem às marcas. No que diz respeito
ao julgamento e significado, toma-se como base modelo de Allen
(2001), em que os atributos do produto podem ser avaliados de forma
fragmentada ou afetiva, ligado a significado utilitário ou simbólico. A
presente pesquisa, de caráter exploratório e qualitativo, teve como
objetivo propor uma escala que identifique tipos de julgamento e
significados atribuídos às marcas com base em entrevistas realizadas
com consumidores que possuem marca preferida de tênis de passeio.
Para isso foram objetivos específicos: levantar os atributos que os
consumidores consideram importantes ao comprar produtos de
uma marca preferida; identificar tipos de julgamento relacionados às
marcas; identificar os significados atribuídos às marcas. As entrevistas
foram baseadas em um roteiro semiestruturado e após análise de
conteúdo foi proposta a escala. Os resultados da presente pesquisa
mostram que os participantes, brasilienses consumidores tênis,
julgam essas marcas tanto afetivamente quanto racionalmente e
atribuem significados simbólicos e utilitários a elas. A escala obteve
32 itens que passaram por validação semântica, sendo 17 referentes
ao fator Julgamento e Significado Emotivo e 15 referentes ao fator
Julgamento e Significado Racional. A pesquisa teve como limitação o
fato do estudo não ter sido ampliado para consumidores de marcas de
outros produtos, além de tênis. Sugere-se que estudos quantitativos
sejam realizados utilizando a escala proposta para testá-la e validá-la
por juízes e estatisticamente, para assim obter um instrumento capaz
de entender como o consumidor compreende e se comporta diante
das marcas.
PALAVRAS-CHAVE: Comportamento do Consumidor; Marcas; Proposta
de escala

PALAVRAS-CHAVE: Homossexualidade nas organizações; Gestão da
diversidade; Análise fílmica
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PNE18 - LINHAS DE PESQUISA SOBRE O TEMA LIDERANÇA: REVISÃO
NÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

PNE19 - O COMPORTAMENTO DE DESCARTE DE CONSUMIDORES DE
PRODUTOS ELETRÔNICOS NO DF

Bortoluzzi, FR1; Scherer, Clarissa Giuliani2;

Rozzett, K.; Borba, D. M.; Alfinito, S.;

Anhanguera;
UCS;

Universidade de Brasília;
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O presente artigo teve por objetivo estudar as linhas de pesquisa
desenvolvidas em nível internacional sobre a temática ‘liderança’.
Essa investigação foi delineada como uma revisão não-sistemática da
literatura, desenvolvida através da identificação, seleção e leitura de
obras relevantes ao tema. Como base de dados foi utilizada a American
Psychological Association (APA), em que foram recuperadas 78 fontes,
mediante estratégia de busca com as seguintes palavras-chaves:
Psychology (Journal) and Leadership (Title). As temáticas encontradas
foram: ‘justiça’, ‘teoria ecológica’, ‘gestão’, ‘figura de apego’, ‘liderança
digna’, ‘ocupação e raça’, ‘poder’ e ‘liderança situacional’. Cada uma
delas com apenas um artigo encontrado. Sobre as temáticas ‘função
do líder’, ‘liderança laisse-faire’, ‘voz do líder’, ‘liderança focada em
objetivos’, ‘liderança servidora’ e ‘liderança carismática’; foram
encontrados dois artigos por tópico. Sobre ‘liderança feminina’ foram
encontrados três artigos e ‘liderança eficaz’, ‘liderança multinível’ e
‘liderança flexível’, destacaram-se quatro artigos cada. As temáticas
com mais de cinco artigos foram: ‘comportamento do líder’ com
seis artigos, ‘desenvolvimento de lideranças’ com doze artigos e
‘liderança transformacional’, a qual possuía o maior número de
artigos encontrados - 16 no total. Através dos resultados encontrados
observou-se a existência de diversas linhas de pesquisa não havendo
um consenso entre elas quanto a sua validade e relevância. Muitas
apresentam menos de um artigo ao ano que pode indicar um fraco
interesse dos pesquisadores pelo tema. Com maior frequência foram
encontrados os temas: ‘liderança transformacional’, ‘desenvolvimento
de líderes’ e ‘comportamento de lideranças’. Nesse contexto não
se encontrou novas discussões sobre a temática ‘liderança’, o que
pode indicar que não houve significativos avanços metodológicos
ou tecnológicos neste campo. É possível que tal “desencadeamento”
deva-se ao fato de ser uma área multidisciplinar que pode ser
estudada por diferentes perspectivas de análise, permitindo um vasto
número de publicações não científicas o que dificulta o crescimento
de uma linha de pesquisa concreta e objetiva. Desta forma, observase a necessidade de estudos que tenham por objetivo organizar a
literatura sobre ‘liderança’, além da necessidade de estabelecer uma
temática de pesquisa com bases científicas claras sobre o tema. Este
trabalho vem auxiliar neste sentido, deixando aberto o convite para
que outros profissionais realizem estudos com vistas a promover o
crescimento desta área.
PALAVRAS-CHAVE: Psicologia; Liderança; Linhas de Pesquisa
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O objetivo deste trabalho foi conhecer o comportamento do
consumidor residente no Distrito Federal quanto ao descarte
de seus produtos eletroeletrônicos a partir da investigação de
comportamentos e histórias a respeito de sua relação com estes
produtos na fase pós-consumo. O descarte de produtos no campo
do consumo é um tema que possui lacunas e carece de estudos
mais aprofundados. Suarez et al. (2010) defendem que a realização
de pesquisas sobre o descarte permite compreender o conceito
de marketing de forma mais sistêmica e entender como o destino
final dados aos produtos pode impactar as decisões tomadas pelo
consumidor no momento da compra. A pesquisa realizada é de
natureza qualitativa e utilizou-se de entrevistas individuais semiestruturadas. Os dados foram analisados por meio da Análise de
Conteúdo seguindo os critérios de categorização elencados por
Bauer (2007). Os resultados corroboram com pesquisas realizadas
na área (ANDRADE; FONSECA; MATTOS, 2010; GIARETTA et al., 2010;
FERREIRA; FERREIRA, 2008) e mostram que os consumidores, em sua
maioria, doam ou guardam seus produtos eletrônicos usados – mesmo
que já não funcionem mais – por não saberem que outro destino
dar a ele, refletindo o problema da falta de informações. Ainda, a
dificuldade e esforço necessários para que seja feito esse descarte
(como acesso a coletores específicos), bem como o desconhecimento
de técnicas adequadas para se fazer o descarte também estão entre
os motivos mais fortes para a manutenção de um produto sem
utilidade em casa. No geral, os participantes afirmaram que governo,
empresa e consumidor devem trabalhar em conjunto para a solução
do problema e deram destaque ao papel fiscalizador do governo e à
responsabilidade da empresa produtora em reciclar e dar o destino
correto aos eletrônicos. Os entrevistados citaram ainda a necessidade
de que o governo realize campanhas de mídia conscientizadoras e
que as empresas pratiquem a logísitca reversa ou ofereçam benefícios
ao cliente que retornar o produto utilizado. A pesquisa pode servir
de base para futuras pesquisas qualitativas ou quantitativas que
almejem aprofundar o conhecimento sobre o comportamento dos
consumidores de produtos eletroeletrônicos em relação descarte ou
que desejem estabelecer relações e predições entre variáveis a partir
da construção de modelos empíricos. Não obstante, o estudo possui
implicações práticas uma vez que indica um caminho a ser seguido
pelas empresas quanto à coleta e reaproveitamento dos eletrônicos
descartados e revela a necessidade da disseminação de informações
a respeito do lixo tecnológico e seu descarte apropriado.
PALAVRAS-CHAVE: e-waste; descarte; marketing
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PNE20 - O ESTRESSE NO AMBIENTE FABRIL E A CONTRIBUIÇÃO DA
PSICOLOGIA PARA A SAÚDE DO TRABALHADOR
Lima, Carla;

PNE21 - O PERFIL MOTIVACIONAL DO PESQUISADOR EM
ORGANIZAÇÃO INOVADORA E ESTRATÉGIAS ASSOCIADAS: UMA
CONSTRUÇÃO TEÓRICA
Cammarosano, M.; Santos, F. C. A.;
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O desenvolvimento industrial trouxe ao homem a possibilidade de
crescer profissionalmente; e em contrapartida o afastou de si mesmo.
Em busca do crescimento pessoal e financeiro vemos um número
crescente de trabalhadores acometidos por estresse laboral. Muitos
não dispõem de tempo para exercícios físicos, relaxamento, lazer ou
momentos de reflexão e meditação. Muitos fatores podem contribuir
para o aparecimento de crises de estresse, desde o ambiente de
trabalho, as condições sociais, familiares e até a forma como lidam
com as circunstâncias da vida. O estresse consiste na excitação
emocional ocasionada por vários fatores que são recebidos e
filtrados pelo corpo. Fisiologicamente pela dispensação do hormônio
chamado adrenalina, ocorre a tentativa de adaptação do organismo
ao estressor, podendo gerar distúrbios fisiológicos e psicológicos
quando caracterizado patologicamente. Parte-se do pressuposto que
a crise de estresse pode servir positivamente como agente de defesa
a estressores externos, sendo até necessária dependendo da situação
vivenciada. O ser humano pode apresentar três comportamentos
principais quando estressado: fuga, ataque, ou simplesmente não
reagir. O estresse vivido no ambiente de trabalho, é uma manifestação
que mede a capacidade de adaptação do trabalhador na área fabril,
seja no procedimento de trabalho, no ambiente de convívio e/ou nas
expectativas esperadas da organização referente à produtividade
exigida. Técnicas de relaxamento, atividades físicas, leitura, contação
de estórias, meditação e aconselhamento individual, se mostraram
eficazes em estudos realizados, indicando que através da implantação
de programas de manejo do estresse nas organizações, pode-se
melhorar a condição de saúde física e emocional do trabalhador
suscetível ao estresse. Atividades voltadas para essa temática,
com base nos referenciais estudados, foram utilizadas no período
de construção deste projeto. Observou-se maior integração dos
trabalhadores que participaram das atividades propostas, ao passo
que entendiam o objetivo desta. Ocorreram relatos de ansiedade
diante de dinâmicas de grupo que demandavam o enfrentamento
a novas circunstâncias; demonstrações de resistência de outros
empregados acostumados a seguir um “fluxo” de trabalho próprio,
considerado “vantajoso”, mas que não contemplava os procedimentos
padronizados para o setor. Os resultados demonstraram que cada
trabalhador dispõe de recursos internos para lidar com o estresse no
dia-dia, alguns mais elaborados e outros não. Espera-se que muitas
pesquisas sejam feitas para a busca de estratégias de enfrentamento
do estresse que considere as particularidades físicas, mentais e
socioculturais dos trabalhadores. À Psicologia Organizacional como
campo de atuação, cabe a contribuição para a saúde e qualidade de
vida dos trabalhadores em ambiente fabris.
PALAVRAS-CHAVE: Estresse; trabalhador; manejo.

USP;
Na literatura, teorias motivacionais relacionadas ao trabalho tentam
explicar os motivos pelos quais as pessoas buscam satisfazer suas
necessidades profissionais e pessoais no ambiente laboral. Através
da compreensão dos fatores que movem o comportamento do
funcionário, líderes procuram realizar a gestão de pessoas de forma
efetiva, alcançando bons resultados organizacionais. Na literatura atual,
através da síntese de teorias cognitivas sobre a motivação, atrelada ao
estudo das metas no ambiente laboral e aos valores pessoais relativos
ao trabalho, um novo modelo foi proposto permitindo uma nova
visão sobre a motivação no trabalho. A Teoria de Valores Relativos
ao Trabalho auxilia nessa compreensão e tem sido base para estudos
atuais, definindo quatro conjuntos motivacionais fundamentais que
englobam valores laborais específicos. Esses conjuntos constituem
polaridades, sendo elas Mudança versus Estabilidade, e Altruísmo
versus Prestígio, organizando uma estrutura motivacional dinâmica,
base para o estudo do perfil motivacional de trabalhadores. Este
implica, portanto, numa hierarquia de importância entre os conjuntos
ou fatores motivacionais que constituem essa estrutura dinâmica.
Assim, considerando que a estrutura é composta por conjuntos de
valores que dinamizam o comportamento de um ser humano para
a busca de metas no trabalho, e que o perfil refere-se à importância
atribuída a esses conjuntos por um trabalhador, é possível definir o
perfil motivacional de um profissional ou grupo de profissionais com
características semelhantes. Visto que pesquisadores em organização
inovadora apresentam particularidades quanto às suas ferramentas
de gestão, e que lacunas são encontradas em pesquisas que
objetivam aprofundar conhecimentos sobre a gestão motivacional
desse recurso humano, buscou-se uma construção teórica sobre o
tema através de revisão aprofundada da literatura. Assim, o objetivo
do presente estudo foi construir, com base em dados dessa revisão,
o perfil motivacional de pesquisadores em organização inovadora a
fim de contribuir com o conhecimento sobre a gestão motivacional
desse profissional. O fator predominante no perfil motivacional
do pesquisador em organização inovadora está relacionado à
Mudança, que engloba valores laborais para inovar, criar, descobrir,
ter autonomia e ter desafios no trabalho. Refere-se ao interesse da
pessoa em seguir caminhos incertos e ambíguos para realização
profissional e pessoal. As estratégias motivacionais associadas, com
base na revisão, devem permitir a autonomia do funcionário, como
horários flexíveis e participação em decisões organizacionais. Além
disso, o trabalho enriquecido, interessante e desafiador é um fator
importante para manutenção desse conjunto motivacional. Futuras
pesquisas baseadas na Teoria de Valores Relativos ao Trabalho são
propostas para aprofundar conhecimentos.
PALAVRAS-CHAVE: Teoria de valores relativos ao trabalho; Perfil
motivacional; Pesquisador
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Dados da literatura propõe que evidenciar a “atmosfera do ambiente
de trabalho”, o clima serviria como indicador dos pontos fortes e
também das necessidades de melhoria do ambiente organizacional.
Portanto, o clima organizacional seria constituído pela “complexa
rede de expectativas e percepções individuais e de grupo”, permeada
por aspectos estratégicos, organizacionais e estruturais de ambiente
de trabalho, influenciando e direcionando os comportamentos dos
trabalhadores. Assim sendo, ao detectar características associadas ao
clima, pode-se verificar as relações e trocas, ocorridas no ambiente
de trabalho, tendo-se uma ideia dos aspectos formais e psicológicos
que envolvem os contratos estabelecidos entre os funcionários e a
organização de trabalho. É importante se estudar/analisar a relação
entre percepção do colaborador e sucesso da mudança organizacional,
tendo em vista a análise de percepções e possíveis crenças, por
parte dos colaboradores, em relação às estratégias organizacionais
e respectivas consequências das mesmas (sucessos ou não das
mesmas), bem como o grau de engajamento dos colaboradores. A
partir destas reflexões o presente trabalho teve por objetivo investigar
a credibilidade das pesquisas de clima organizacional na região. Par
isto, utilizamos uma amostragem de 53 colaboradores de empresas
metalúrgicas do interior de São Paulo alocados em diferentes setores,
dentre estes: qualidade (n=3); administrativo (n=4); engenharia (n=7);
bancada (n=3); fresa (n=10); CNC (n=7); montagem (n=4); torno (n=8);
outros, incluindo retífica, manutenção, recebimento / almoxarifado
(n=7). Os resultados obtidos a partir da análise dos dados mostram que
40,4% (Fiedman, cujo p-value=0,000<0,05) se dizem indiferentes com
relação ao tema e as perguntas apresentadas. Estes dados mostram a
necessidade de se desenvolver um maior número de pesquisas sobre
cultura e poder, bem como sobre a relação da comunicação com
diferentes variáveis, como nível de ansiedade dos colaboradores; pois
estes dados nos levam a questionar e eficácia dos sistemas de gestão
de pessoas baseados nesta metodologia.

O processo histórico do trabalho explicita seus diversos significados
para o homem, com relação ao contexto social e econômico. É
através dos símbolos e significados que o individuo estabelece a
relação com o meio mediado pela linguagem e razão, traduzindo em
percepções e sentimentos acerca do mundo. Para Codo (1997, p. 26
apud TOLFO e PICCININI, 2007): o trabalho é “... uma relação de dupla
transformação entre o homem e a natureza, geradora de significado”.
Esta pesquisa pretende discutir o vínculo do homem com o trabalho
através da compreensão da relação entre o significado do trabalho
e comprometimento Organizacional. Para tal será realizada uma
pesquisa bibliográfica através de livros, artigos científicos, publicações
etc. A Psicologia começou a estudar o significado do trabalho a partir
da década de 1980, sob a influência do próprio mundo do trabalho,
sob a crise do modelo de organização do trabalho taylorista/fordista,
da emergência de maneiras de trabalhos sustentados pelas novas
tecnologias de comunicação, de informática e de automação e
também pelos novos modelos de gestão que priorizam a participação
do trabalhador no processo decisório (BORGES e YAMAMOTO, 2010).
Com os modelos de organização taylorista/fordista de parcelamento
e especialização das atividades produtivas ocorreu a eliminação
do pensamento do homem em fazer sua atividade, derivando o
esvaziamento do significado do trabalho. Logo, o significado que
o homem dá ao trabalho é diretamente proporcional a sua relação
afetiva e instrumental para com este e está ligada ao contexto
socioeconômico do momento. Pode-se dizer que a sua relação afetiva
e/ou instrumental com o trabalho garante o comprometimento ao
trabalho e com a organização. Comprometimento organizacional
significa o nível de identificação de uma pessoa com os valores
e objetivos da organização e está associado a uma disposição de
trabalhar em prol da organização. Refere-se a um sentimento de
lealdade que pode ser expresso por meio de três componentes
fundamentais: o componente afetivo, componente instrumental
e componente normativo. (ZANELLI e SILVA 2008). Como explica
Bernal (2010, p. 4): “[...] o trabalho deixou de ser algo meramente
instrumental e passou a ser o centro de nossas vidas”. Logo o
significado do trabalho e comprometimento se complementa, o que
possibilita explicar e compreender muito do comportamento humano
nas organizações.
PALAVRAS-CHAVE:
trabalho;
comprometimento Organizacional
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PNE24 - A LEITURA TÉCNICA EM UM CONTEXTO ORGANIZACIONAL
Lima, Carla;

PNE25 - AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO: UM SUBSÍDIO PARA
ANALISAR A FORMA EM QUE OS COLABORADORES VEÊM O
TREINAMENTO NA ORGANIZAÇÃO

Anhanguera Educacional, unidade Jundiaí;

Castro, EC; Faria, M. R. G. V de;

Sabe-se que o ser humano ao nascer apresenta plasticidade para
aprender e esse processo precisa ser dinâmico, cooperativo e
interativo na construção do saber. A inserção precoce do indivíduo
no mercado de trabalho e em consequência disso uma educação
deslocada da realidade profissional precisa ser discutida. Uma gama
de atividades aplicadas nas organizações e pode promover educação
e conhecimento às pessoas. O Psicólogo tem como atribuição
profissional a promoção do aprendizado visando o ser humano de
maneira integral. Cabe-lhe uma atuação ampliada para a educação nos
processos de aprendizagem profissional, desenvolvimento emocional,
cognitivo, motor e social das pessoas, onde quer estejam, seja no
ambiente escolar, nas instituições ou empresas. Especialmente no
contexto organizacional, muitos empregados possuem dificuldades no
preenchimento de formulários, relatórios, documentos de processos,
embora tenham de fazer uso dos mesmos no dia-dia do trabalho.
Muitos desses termos fazem parte de uma linguagem desconhecida
que pode estar ligada à deficiência na educação primária e
alfabetização, bem como ao conhecimento técnico da área. Cerca
de 70% das empresas possuem interesse na educação profissional.
Dada à necessidade, foi realizada uma pesquisa com o levantamento
de termos técnicos junto às áreas de suporte (engenharia, qualidade,
métodos e processos, gestão de produção, segurança do trabalho,
metrologia) de uma empresa multinacional locada numa cidade de
Jundiaí, Estado de São Paulo, para o projeto e desenvolvimento de
uma cartilha contendo termos técnicos e seus significados para uso
prático. Foram compilados 71 termos técnicos diferentes. A proposta
foi de ampliação do conhecimento, para educação e desenvolvimento
profissional dos funcionários no contexto organizacional. Foram
fixadas cartilhas no quadro de gestão visual da empresa para livre
consulta. Observou-se a aceitação da proposta na livre consulta que
se passou a fazer da cartilha assim que foi disponibilizada. Espera-se
que outros projetos similares, possam ser desenvolvidos. Cabendo ao
Psicólogo (a) contribuir com o ser humano na sua integralidade, para
aprendizagem, desenvolvimento emocional, cognitivo, motor e social
da população nas instituições, considera-se a proposta efetiva e com
bons resultados.

Faculdades Alves Faria;

PALAVRAS-CHAVE: Psicologia; aprendizagem; trabalhador

O presente estudo teve por objetivo analisar a forma em que
colaboradores de uma imobiliária da região sul da cidade de Goiânia
vêem o treinamento de capacitação oferecido pela empresa. O
questionário era formado por 08 perguntas divididas em etapas
diferentes avaliando o objetivo proposto, relacionamento e
pontualidade do instrutor, tema abordado, e opções de novos temas
de treinamento. Participaram desta pesquisa 93 sujeitos de ambos dos
sexos, sendo todos participantes do departamento de vendas desta
imobiliária e com a mesma função, de corretagem de imóveis. Uma
análise quantitativa mostra um nível elevado nos indivíduos desta
imobiliária de satisfação e se sentem mais capacitados e motivados
com a empresa pelo beneficio oferecido, vendo isto como um
diferencial. Nas perguntas lançadas obtivemos as seguintes respostas:
71,0% dos trabalhadores vêem o objetivo proposto excelente,
56,1% avaliam a pontualidade sendo importante e de excelência,
como também o relacionamen to e domínio do instrutor excelente,
78,7% considera o tema abordado de grande importância para o
desempenho profissional. No levantamento dos dados qualitativos
podemos destacar fatores sugeridos pelos profissionais que
percebem como dominantes para o desenvolvimento deles dentro da
organização com o treinamento oferecido como: a forma de ensino
compartilhado, onde quem transmite tem ouvidos para perceber
seus ouvintes, vêem como um fator motivacional este treinamento
para se sustentarem dentro da organização, tendo subsídios teóricos
e práticos em um momento separado e citam diversos treinamentos
que gostariam de receber. O objetivo principal foi saber a forma que
os prestadores de serviços se sentem e de que modo eles vêem o
treinamento de capacitação dentro da organização. Essa pesquisa
é relevante na medida em que podemos refletir sobre a percepção
e satisfação dos colaboradores com o treinamento de capacitação
profissional dentro desta organização onde já estão inserid os na
atividade, pois a partir dos dados obtidos surgem novas formas de
enxergar como estes colaboradores se sentem com o beneficio
oferecido pela empresa, mesmo em condições que os trabalhadores
já estão em atividades. Além disso, o psicólogo pode obter subsídios
teóricos e práticos para trabalhar no ambiente organizacional com
o treinamento e desenvolvimento de colaboradores, avaliando a
necessidade e analisando o que estes profissionais precisam para se
qualificar. Apesar de um resultado positivo, consideramos que pode
haver influência na pesquisa o fato do pesquisador ser membro do RH
da organização. No entanto, os resultados podem ser considerados
confiáveis, já que não havia formas de identificação no instrumento.
PALAVRAS-CHAVE: Treinamento; Avaliação; suporte organizacional
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PNE26 - CRONO INDUSTRIAL - UMA PLATAFORMA PARA GESTÃO E
BEM ESTAR DOS RECURSOS HUMANOS

PNE27 - PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL EM UMA EMPRESA
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Daniela Taguchi1; Marco Antonio Sant´Ana1; Claytono Custodio2;
Marcílio H. de Miranda Neto3;

Machado, R. S.; Mendes, M. M.; Figueiredo, J. C.;

SESI - Serviço Social da Indústria;
2
Usina Renuka Vale do Ivaí S/A;
3
Universidade Estadual de Maringá;
1

Este trabalho, baseado no estudo da cronobiologia, objetiva
compreender como o trabalho em horários não convencionais
interferem na produtividade e qualidade de vida do trabalhador
da indústria 24 horas. Para essa finalidade desenvolveu na usina
Renuka Vale do Ivaí Açúcar e Álcool S/A, pesquisa exploratória com os
trabalhadores que utilizam revezamento em 3 turnos: manhã, tarde
e noite e uma amostra do turno comercial. A pesquisa quantitativa
adotou o delineamento survey, com questionário estruturado em
questões múltiplas, baseou-se no questionário de Horne e Östberg
(1976) para identificação dos cronotipos de cada sujeito bem como,
nos estudos de ritmos sociais que traz aspectos da organização
temporal da sociedade e seus reflexos no ritmo biológico do
indivíduo. Foram entrevistadas 250 trabalhadores, dentre esses, 108
do turno da manhã, 63 da tarde, 60 da noite e 19 em turno comercial.
Através da pesquisa foi possível identificar que o trabalho em turnos
provoca a fadiga do trabalhador e impacta na qualidade de vida e
produtividade. O estudo também permite dizer que não é possível
adequar os trabalhadores em turnos relacionados ao seu cronotipo
e identifica a importância de orientação para melhor adaptabilidade.
Essa pesquisa foi desenvolvida através do Projeto Crono Industrial,
aprovado pelo Edital SENAI SESI de Inovação 2010 tem como
parceiros o SESI Nacional, SESI Paraná, a Usina Renuka Vale do Ivaí
S/A; CNPq e Universidade Estadual de Maringá. A escolha da empresa
parceira se deu pelo caráter investigatório do trabalho 24 horas,
levando-se em consideração que 100% das Usinas do País funcionam
neste regime. O projeto objerivou apresentar um protocolo de
serviço que auxilie o acompanhamento, planejamento e formação de
indicadores do setor de recursos humanos que por sua vez poderá
pautar as tomadas de decisões da indústria. A Cronobiologia é uma
ciência que estuda os ritmos biológicos dos seres vivos e sua relação
com os ciclos ambientais. Os seres humanos são completamente
regidos por diferentes ciclos biológicos geneticamente determinados,
que envolvem oscilações hormonais, de temperatura, atenção,
sono e vigília, entre outros. Com base nas pesquisas do Grupo
Multidisciplinar de Desenvolvimento e Ritmos Biológicos - USP, bem
como nas realizadas diretamente na indústria parceira, o software
disponibilizará a possibilidade de durante a gestão dos trabalhadores,
verificar sua adaptação ao horário de trabalho disponível, alinhado
aos riscos de doenças endógenas e cardiovasculares e qualidade de
vida, possibilitando ações preventivas, com foco na orientação e ou
adaptação do trabalhador pelo bem estar geral.
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho em turnos; Cronobiologia; Qualidade de
vida do trabalhador
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UFF;
O mundo sempre esteve em transformação, entretanto, a partir do
capitalismo estas mudanças passaram a ser mais visíveis e aceleradas.
Tais transformações impulsionaram esforços das organizações
para conceber estratégias sofisticadas para enfrentar os desafios
do contexto que a cercam. Dentro deste contexto, surge uma nova
crença: que estamos na era da aprendizagem, onde o trabalhador do
conhecimento e a capacidade de aprender a aprender e de inovar são
valorizados e reconhecidos como grandes diferenciais competitivos
e sustentáveis a serem perseguidos pelas empresas. Portanto, a
tendência do discurso atual, é de que os trabalhadores sejam vistos
como objetivo das ações organizacionais, emergindo, então, diversos
estudos sobre clima no meio empresarial e acadêmico. Logo, este
trabalho teve como objetivo diagnosticar o clima organizacional
de acordo com a percepção dos colaboradores de uma pequena
empresa de Tecnologia da Informação cujo segmento é caracterizado
pela competição e dificuldade de atração e retenção de profissionais
especializados. Para isto, foi elaborado e aplicado um questionário
com 102 afirmações nas quais os respondentes indicaram o nível de
concordância (concordo plenamente, mais concordo que discordo,
mais discordo do que concordo e discordo plenamente). Participaram
da pesquisa 17 pessoas, o que representa 60|% da empresa. Assim, a
análise e interpretação dos resultados dos dados demonstraram que as
variáveis de maior atenção são: remuneração com 49% de satisfação;
qualidade nos serviços prestados com 59% de satisfação; comunicação
e relacionamento com 61% de satisfação. Já as variáveis bem avaliadas
foram: estrutura da empresa e satisfação com as tarefas realizadas no
trabalho com 82% de satisfação e identificação com a empresa com
95% de satisfação. Além disso, 71% demonstraram satisfação global
em relação á empresa. Diante destes resultados, foi realizada uma
pesquisa salarial para equiparar os salários com mercado, também
iniciamos um programa de qualidade de vida com objetivo da perda
de peso e melhoria do relacionamento entre os funcionários. Além
disso, o RH passou a informar todas as atividades que executa e seus
resultados a todos através de informativo eletrônico. Por fim, foi
iniciado um programa de desenvolvimento de líderes. Portanto, este
trabalho trouxe contribuições para o meio acadêmico, organizacional
e para os trabalhadores. Pois este estudo caracteriza-se pela interação
entre a Universidade e a Organização, contribuindo para a produção
de conhecimento e possibilitando a aplicação das teorias no contexto
real de trabalho. Além disso, o presente estudo possibilitou o
conhecimento da percepção dos funcionários em relação ao ambiente
de trabalho o que gerou um plano de ação que já surte efeitos para a
empresa e para os funcionários.
PALAVRAS-CHAVE: Clima organizacional; Diagnóstico organizacional;
Gestão de Pessoas
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PNE28 - O MODELO DE FATORES CRÍTICOS DE GESTÃO DA QUALIDADE
DE VIDA NO TRABALHO

PNE29 - ASSÉDIO MORAL EM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
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Este estudo apresenta um modelo para diagnóstico e análise
dos aspectos gerenciais da qualidade de vida no trabalho, aqui
denominados Fatores Críticos de Gestão da Qualidade de Vida no
Trabalho. O aumento da expectativa de vida, o maior tempo em
atividades economicamente ativas. Acrescente-se a isso, a consciência
do direito à saúde, os apelos a novos hábitos e a consolidação do
compromisso de desenvolvimento sustentável. Todos são elementos
desta nova realidade. No entanto, os reais efeitos sobre o bemestar a médios e longo prazo são pouco conhecidos. O estresse
como conceito foi incorporado na medicina por Selye (1936) há
seis décadas. Hoje é o grande tema de saúde-doença no mundo do
trabalho urbano, pois revela à intensidade e novidade de agentes
estressores, repostas de distress, eustress e resiliência. Freud em
o Mal-estar na civilização tratou do que denominou desconforto
sentido pelo indivíduo em consequência dos sacrifícios pulsionais
exigidos pela vida social (in Rouanet, 1993:96), já no início do século
passado. Os fatores críticos de gestão da qualidade de vida no
trabalho podem ser identificados em interfaces advindas das áreas da
saúde, benefícios, engenharia de produção, ergonomia, sistemas de
gestão da qualidade, inovação tecnológica, balanço social, marketing
social e atividades de responsabilidade social empresarial. O modelo
foi desenvolvido através de um questionário estruturado com bases
quantitativas e foi validado através de tratamento estatístico com 217
questionários válidos respondidos por alunos e docentes que atuam
com a realidade empresarial brasileira, na Administração Pública e
Privada. Partiu-se do conceito de Qualidade de Vida no Trabalho como
competência de gestão das escolhas de bem-estar, visando o saudável
equilíbrio da vida pessoal e profissional, valorização da autoestima e
ambiente ergonomicamente correto para e no trabalho. Os fatores
críticos identificados foram: 1). Visão de Pessoa, 2) Produtividade,
3) Legitimidade, 4) Lideranças, 5) Cultura Organizacional e 6.
Especialidades e especialistas Os resultados de campo revelam
a importância de QVT como valor para os administradores,
independentemente da área de atuação ou nível de formação, além
da necessidade da formação e utilização dos elementos ligados aos
fatores de gestão no plano pessoal e corporativo. Os resultados
indicam a crescente importância de QVT para os administradores.
Independentemente da área de atuação ou nível de formação,
entre eles aumenta a convicção de que os programas de QVT geram
resultados mensuráveis nas organizações. Há forte associação entre
QVT e produtividade, passando a ser vista como investimento da
empresa.

O assédio moral no trabalho constitui-se na repetição de
comportamentos inadequados dirigidos ao trabalhador, provocando
sofrimento ao indivíduo assediado, perdas para empresas e para a
sociedade (HEALTH AND SAFETY AUTHORITY, 2001). Para Leymann
(1997), os tipos de comportamento que podem ser descritos
como assédio moral são: a) ataques à vítima através de medidas
organizacionais; b) ataques às relações sociais da vítima, como
isolamento social; c) ataques à vida privada da vítima; d) violência
física; e) ataques às atitudes da vítima; f) agressões verbais; e g)
rumores sobre a reputação da pessoa. Os objetivos do trabalho foram:
1) Verificar a prevalência de assédio moral através da avaliação de
situações constrangedoras; 2) Avaliar suas conseqüências e 3) Verificar
se o fato ocorrido foi denunciado ou relatado para alguém. A amostra
se constituiu de 46 agentes comunitários de saúde da cidade de São
Luís, com idade média de 37,2 anos (DP=7,85), sendo 95,6% do sexo
feminino e 4,3% do sexo masculino, 55,8% solteiros e 44,2% casados,
88,8% com 2.o. grau completo, 6,6% ensino com superior completo
e 4,4% ensino superior incompleto. Para tal fim, foi realizado um
levantamento utilizando um teste escrito com 44 possíveis situações
constrangedoras, onde o participante poderia marcar uma ou várias
alternativas com situações que já lhe ocorreram no trabalho. Os
resultados apontaram que 69,5% dos participantes vivenciaram pelo
menos uma situação constrangedora no trabalho. Com 8,3% (n=17)
de relatos o item “Meu chefe deixa de transmitir informações úteis
para a realização do meu trabalho” foi o mais citado, seguido por
“Meu chefe atribui trabalhos contra minha vontade”, com 6,3% (n=13)
de relatos e por “Meu chefe critica meu trabalho de forma injusta
ou exagerada”, com 5,8% (n=12) de relatos. A conseqüência mais
relatada foi depressão/tristeza/baixa auto-estima. Também verificouse que a maioria dos participantes não relatou o fato a ninguém e,
dos que relataram a agressão, apenas 4,5% levaram o caso à direção
da instituição. Os resultados mostraram taxas de situações de assédio
moral superiores ao de outros estudos, provavelmente devido a
características da amostra. E apontam a urgente necessidade do
combate a esta prática.
PALAVRAS-CHAVE: assédio moral; agentes comunitários de saúde;
situações constragedoras

PALAVRAS-CHAVE: Bem-estar Pessoal e Organizacional; fatores
críticos de gestão da QVT; Modelo de GQVT em RH
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PNE30 - EXCLUSÃO DO MERCADO DE TRABALHO NA MEIA-IDADE E
O SOFRIMENTO PSÍQUICO

PNE31 - TRABALHO INFORMAL: SOBREVIVENDO ÀS MARGENS DA
LEI

Costa, R. T. Q.;

Scherer; Salomoni, CF;

Universidade Potiguar;

UCS;

Esta pesquisa propõe analisar o sofrimento psíquico provocado pela
exclusão do mercado de trabalho nos indivíduos de meia-idade.
Para isso, procurou-se conhecer o perfil exigido pelo meio produtivo
a estes profissionais, a fim de apontar as qualificações técnicas e
potencialidades necessárias para que os referidos possam assegurarse em um emprego. Objetiva-se ainda identificar os motivos da nãocontratação ao trabalhador de meia-idade que sofre constantes
impactos com a globalização. Por fim, constatar as repercussões desta
não-contratação direcionando-se aos sintomas de sofrimento psíquico
apresentados por estes profissionais. A metodologia desenvolvida é a
pesquisa bibliográfica, baseando-se em estudos e livros ancorados no
aporte teórico da Psicologia do Trabalho e da Saúde do Trabalhador.
Conforme sabemos, a globalização tem causado forte impacto na
dinâmica do meio produtivo, e assim, algumas pessoas já estão
experimentando o impacto dessas influências, implicando portanto,
em um grave problema social, pois a sua força de trabalho pode ser
dispensada a qualquer momento. A situação torna-se cada vez mais
preocupante. Os dados comprovam que o mercado deve realmente
buscar valorizar cada vez mais as gerações mais “antigas”, a fim de
propor uma diversificação de faixa etária no quadro de funcionários,
estimular a troca de experiências, estabilidade, oportunidade de
trabalho e tratamento similar para todas as gerações.

Este estudo teve como objetivo comparar as vantagens e desvantagens
do trabalho informal quando comparado ao trabalho formal. Trabalho
informal é aquele realizado sem carteira de trabalho assinada e sem
contribuição à Previdência Social, o que acaba por deixar o sujeito
trabalhador à margem da legalidade e sem as garantias e proteções
trabalhistas conferidas pelo Estado. Para a análise proposta, optouse por um delineamento qualitativo em uma pesquisa descritiva,
contando como fontes teses e dissertações que tratam sobre trabalho
informal, defendidas nos últimos dez anos e encontradas no Banco
de Dados de Teses e Dissertações nacionais – BDTD. Nesse local foi
realizada uma busca com as palavras “trabalho informal”, utilizando
ainda como critério de seleção a escolha de trabalhos brasileiros
publicados em português, nos últimos dez anos. Foram, então,
utilizadas nove dissertações e teses dentre as quais foram verificadas
como vantagens do trabalho informal: não exigir escolaridade mínima,
maior liberdade e flexibilidade de horários, não precisar dar satisfação
à chefia, maior rentabilidade em razão de não haver descontos de
impostos, e o fato de ter o próprio negócio. Como desvantagens
foram flagradas: a falta de garantias no caso de doença, velhice e
acidentes de trabalho, incertezas em relação aos ganhos, falta de
férias remuneradas, falta de acesso ao crédito e riscos de saúde
maiores em razão da precariedade dos serviços prestados. Portanto,
o indivíduo inserido nesse contexto: quer por escolha própria, quer
por desinformação ou falta de qualificação para ingresso no mundo
formal, parece ter seu futuro empenhado com as incertezas relativas
à sobrevivência própria e a da família. Em contrapartida, a economia
do país também acaba comprometida, pois fica sem receita para dar
conta das atribuições com saúde e previdência social. Uma revisão das
tributações conferidas às microempresas poderia ser o próximo passo
para diminuir a informalidade no país. No entanto, antes e talvez
ainda mais importante, é o investimento constante em educação.
Uma educação com vistas à formação da cidadania e da qualificação
técnica pode ser o alicerce para uma mudança nas bases da produção
no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Mercado de trabalho; Meia-idade; Globalização

PALAVRAS-CHAVE: trabalho informal; vantagens; desvatagens

358

02 a 05 de maio de 2012 - Rio de Janeiro | RJ
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

PÔSTERES E PAINEL ELETRÔNICO

Trabalho, família e sociedade
PNE32 - A ESTRUTURAÇÃO DE VÍNCULOS ENTRE TÉCNICOS DE
ENFERMAGEM E USUÁRIOS EM CONTEXTO HOSPITALAR E SUAS
IMPLICAÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DE CUIDADOS EM SAÚDE
Xavier, DGP; Rego, DP;
UFRN;
Diversas referências acerca da prestação de cuidados e estruturação
de vínculos entre profissionais de saúde e usuários indicam uma
inevitável relação entre modos de cuidar calcados na sensibilidade
e na escuta qualificada e uma maior efetividade do tratamento.
Reconhecer as vantagens dessa postura profissional supõe identificar
os diferentes elementos facilitadores na prestação do cuidado pautado
pelo vínculo – que estimulam a autonomia dos usuários e permitem
trocas de experiências e valorização do outro – como as condições
e o processo de trabalho. Esta pesquisa de campo investigou como
a formação de vínculos entre técnicos de enfermagem e usuários
do Hospital de Pediatria da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte influencia a maneira de ofertarem cuidados, considerandose a intensa relação interpessoal que permeia esse serviço.
Especificamente, investigou que particularidades do processo de
trabalho poderiam levar à formação de vínculos, que aspectos das
condições laborais facilitariam ou prejudicariam a prestação do
cuidado e como os técnicos de enfermagem lidavam com a criança
hospitalizada. Investigar esse campo assume relevância no momento
em que os resultados contribuem para melhor entender os vínculos
entre trabalhador e usuário e seus efeitos sobre a efetividade da
prestação de serviços em saúde, visando à construção de cuidados
humanizados. Sob uma perspectiva psicossociológica, foram utilizados
questionário fechado, observação participante e entrevistas semiestruturadas. Num primeiro momento, a produção de informações
se ateve à aplicação do questionário fechado (tratado por análises
descritivas em banco de dados), seguida da realização de entrevistas
– analisadas por meio de análise de conteúdo temática – em paralelo
ao acompanhamento das atividades dos técnicos de enfermagem e
da rotina do hospital. Os resultados revelaram o papel fundamental
da estruturação de vínculos entre técnicos e usuários na prestação de
serviços, sendo a fragilidade e dependência das crianças, maior tempo
de internação no hospital e abertura para trocas de experiências entre
os trabalhadores e estas identificados enquanto estimuladores da
estruturação de vínculos e dos modos inovadores e humanizados de
prestar cuidados. Os benefícios oriundos da estruturação de vínculos
implicam a necessidade de fortalecer este campo nas práticas dos
trabalhadores de saúde, em vista das vantagens que tal estreitamento
de laços pode propiciar ao bem-estar dos usuários. O sucesso nas
práticas de assistência baseadas na formação de vínculos aumenta
nos profissionais a sensação de dever cumprido e nos usuários o
sentimento de respeito a sua autonomia, incentivando a elaboração
de estratégias mais eficazes de prestar cuidados em saúde.

PNE33 - ANALISANDO O IMPACTO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO
DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE AS FORMAS DE ATUAÇÃO NO
CONTEXTO HOSPITALAR
Xavier, DGP; Rego, DP;
UFRN;
Introdução: o trabalho assume um significado muito amplo,
influenciando as representações, os valores e as ações dos sujeitos.
Inúmeros são os estudos a sinalizar que não só o trabalho é essencial,
mas as condições em que ele se dá figuram-se como um aspecto
decisivo no que concerne à maneira como se processa o agir, bem
como na qualidade do que é produzido, seja um bem ou serviço,
afetando, ainda, à saúde e o bem estar dos indivíduos. A investigação
aqui apresentada analisou as conseqüências das condições de trabalho
sobre a forma de atuar em saúde na perspectiva dos profissionais que
compõem a equipe multidisciplinar de um dos hospitais integrantes
do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte. Objetivo: considerando que o trabalho em saúde traz grande
satisfação, mas também, e talvez com mais freqüência, inúmeros
desajustes e tensões, buscou-se, sistematizar informações sobre as
condições de trabalho no referido hospital, de modo a identificar a
incidência de condições facilitadoras ou inibidoras da consecução
do trabalho nas diferentes categorias e analisar a influência de tais
condições enquanto elemento que delimita a prática profissional no
sentido de produzir serviços e /ou cuidado. Método: tendo como
referencia a perspectiva psicossociológica, o estudo exploratório
empreendido se apoiou em uma abordagem multi métodos, na qual
foram utilizados questionário, observação participante e entrevistas
Resultados e discussão: é possível assinalar que, no que concerne às
condições de trabalho, aspectos relacionados ao ambiente e a fatores
físicos, bem como àqueles relativos ao controle e autonomia frente
às tarefas (ritmo, método e ordem de execução) são os que mais
se destacam como comprometedores para a boa consecução das
atividades. Quanto ao processo de trabalho, observa-se a prevalência
da costumeira hegemonia do modelo médico (evidenciada na
centralização de responsabilidade e controle sobre o tratamento),
o parcelamento das atividades e uma clara divisão entre as várias
categorias profissionais (o que dificulta o engajamento em um trabalho
efetivamente interdisciplinar), enquanto aspectos organizadores do
cotidiano hospitalar, apesar de progressivos avanços na utilização
de tecnologia leve, calcada na valorização das relações, no estimulo
à autonomia dos usuários e na construção de compromisso mútuo
visando o bom andamento do processo terapêutico. Conclusão:
assinala-se a necessidade da valorização de práticas fundamentadas
no vinculo entre profissional e usuário enquanto base de sustentação
da tão almejada humanização da assistência, sendo essencial, então,
que o campo relacional se fortaleça nas ações de cuidado.
PALAVRAS-CHAVE: Condições de trabalho; Profissionais de saúde;
Vínculos profissional-paciente

PALAVRAS-CHAVE: condições de trabalho em saúde; oferta de
cuidado; vínculos profissional-usuário
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PNE34 - BEM ESTAR SUBJETIVO E BEM ESTAR NO TRABALHO: UM
ESTUDO CORRELACIONAL EM EMPRESAS DE DIVERSOS SEGMENTOS

PNE35 - CONDIÇÕES DE TRABALHO E SINDROME DE BURNOUT
ENTRE OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONTEXTO HOSPITALAR

Poli, BVS; Vaz, CMFR; Vieira, LE; Oliveira, FM; Coleta, MFD;

Rego, DP; Pinheiro, RA;

UFU;

UFRN;

Bem estar subjetivo (BES) constitui um campo de estudos que
procura compreender as avaliações que as pessoas fazem de suas
vidas (Diener, Suh & Oishi, 1997). De acordo com Paschoal e Tamayo
(2008), o Bem estar no trabalho se refere tanto a aspectos afetivos
(emoções e humores), quanto cognitivos (percepção de realização) e
engloba os pontos centrais da abordagem hedonista e da abordagem
eudemonista. Este estudo teve como objetivo determinar e relacionar
índices de bem estar subjetivo e bem estar no trabalho, em uma
amostra de 104 trabalhadores de diversos segmentos produtivos
e ramos de atividades de Uberlândia, MG, equilibrados quanto
ao sexo, sendo a maioria (63%) casada, em média com 32,8 anos
de idade, tendo 50% da amostra entre 02 e 10 anos de tempo no
serviço. Como instrumento foi utilizado um questionário derivado
do estudo de Diener (2000) com perguntas sobre dados pessoais e
profissionais dos sujeitos, uma escala de satisfação de vida, avaliações
sobre valores pessoais, uma escala de medida da satisfação com 21
aspectos da vida, quatro itens para avaliar fontes de percepção de
controle e a escala de bem-estar no trabalho, com três dimensões
(afeto positivo, afeto negativo e realização/expressividade no
trabalho), sendo todas as escalas do tipo Likert e com índices de
validade e confiabilidade adequados para o estudo. As respostas
foram codificadas e processadas utilizando-se procedimentos
estatísticos do PASW, versão 18. Os resultados mostraram, através de
análises de Regressão Múltipla Stepwise, que os principais preditores
de Satisfação com a vida foram satisfação com a vida sentimental e
com a situação financeira, explicando 45% da variância. Além disso,
os únicos preditores de Bem Estar no Trabalho foram a satisfação
com emprego/escola e consigo mesmo, com baixas explicações desta
variância (entre 12% e 18%). De modo geral, a satisfação com os
diversos aspectos da vida se correlaciona com as três dimensões de
bem-estar no trabalho, demonstrando o interrelacionamento da vida
pessoal e laboral.

Introdução: o stress ocupacional envolve uma reação tensional
frente a agentes perturbadores oriundos do ambiente de trabalho,
os quais o sujeito percebe enquanto uma ameaça a sua integridade,
indicando um reconhecimento, por parte do trabalhador, de sua
inabilidade ou incapacidade para enfrentar às exigências relacionadas
à sua prática. Em determinadas circunstancias, o stress pode levar a
um estado de exaustão emocional, o chamado burnout. A síndrome
de burnout é uma resposta do sujeito as situações estressantes, um
tipo particular de mecanismo de enfrentamento que se manifesta
a partir de três dimensões: o extremo cansaço ou exaustão
emocional, a progressiva despersonalização (insensibilidade nos
relacionamentos ou desumanização) e a diminuição da realização
profissional (ou sentimento de incompetência e insatisfação com
o próprio desempenho). A síndrome de burnout pode afetar
indiscriminadamente todo profissional que, por força do ofício,
esteja em constante contato com outras pessoas, desenvolvendo,
assim, relações interpessoais emocionalmente intensas, o que, por
si só, é um potencial fator gerador de stress. Objetivos: a presente
investigação objetivou contribuir para um maior entendimento
sobre o stress ocupacional e a síndrome de burnout no contexto
hospitalar, analisando a relação entre condições de trabalho e a
incidência de tais fenômenos entre os profissionais que compõem a
equipe multidisciplinar de um dos hospitais integrantes do Complexo
Hospitalar da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Método:
na pesquisa exploratória empreendida entre os profissionais da saúde
de diversas categorias, optou-se pelo uso de estratégias variadas
(observação, entrevistas e questionários) e foi utilizada a Escala de
Caracterização do Burnout – ECB (Tamayo & Trocoli, 2000), a fim
de investigar a presença de indicadores da síndrome. Resultados
e discussão Os resultados obtidos indicam uma tendência geral
dos indivíduos a apresentar um nível moderado de sentimentos
de exaustão emocional. Neste caso, as altas demandas do trabalho
provavelmente explicam o stress individual como sendo a faceta mais
visível do burnout entre tais profissionais. Os fatores despersonalização
e desumanização apresentaram médias mais baixas, corroborando
outros estudos desenvolvidos, o que possivelmente deriva da
interferência da desejabilidade social em relação a respostas que
expressem sentimentos e atitudes de desumanização no trato com
o usuário. Conclusão: a presença da síndrome de burnout entre os
profissionais de saúde do hospital pesquisado assinala a importância
de ampliar os estudos e propor medidas preventivas e de intervenção.

PALAVRAS-CHAVE: Bem estar subjetivo ; Bem Estar no trabalho ;
Satisfação com a vida

PALAVRAS-CHAVE: Síndrome de burnout; Profissionais de saúde;
Saúde ocupacional
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PNE36 - DA FORMAÇÃO PARA A TRANSFORMAÇÃO: RESULTADOS DE
UMA EXPERIÊNCIA COM TRABALHADORES DE ESCOLAS PÚBLICAS
EM MANAUS

PNE37 - ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE SIGNIFICADO E
CENTRALIDADE DO TRABALHO PARA PROFISSIONAIS ATUANDO NAS
INDÚSTRIAS CRIATIVAS NO ESTADO DO RN

Bastos, R. P.; Vasconcelos, A. C. L.; Almeida, D. P.; Lima, M. S. C.;
Martins, R. S.; Menezes, S. S.; Coelho, C.C.; Melo, N. S.; Silva, J. O.;
Marcião, N. C.; Lima, M. C. F.;

Soares, J.; Torres, C. C.;

Universidade Federal Do Amazonas - UFAM;

Estudos sobre significado do trabalho são antigos nas ciências sociais.
Contudo, é apenas no final dos anos de 1980 que o conceito se
consolida na literatura da psicologia, graças à pesquisa pioneira do
Meaning of Working Team, conhecido como MOW (1987). Este grupo
integrou diversas dimensões até então dispersas sobre centralidade
do trabalho, envolvimento com o trabalho, normas, valores laborais,
entre outros, e propôs um único constructo, com antecedentes
e consequentes. A partir do MOW, significado do trabalho é um
constructo multideterminado, dinâmico e multinível. Nas últimas
duas décadas, são inúmeras as pesquisas investigando significado
e centralidade do trabalho em diversos domínios e ocupações.
Esta pesquisa segue na mesma direção. Seu objetivo é investigar o
significado e a centralidade do trabalho para profissionais atuando
nas indústrias criativas no Estado do RN, com maior concentração
na capital, Natal. Para tanto, foram traduzidos e adaptados para o
português quatro conjuntos de itens, sendo três desenvolvidos no
estudo original do MOW, avaliando, respectivamente: funções do
trabalho, papéis do trabalho, e metas do trabalho; e um desenvolvido
por Kanungo (1982), referente a envolvimento (centralidade) com o
trabalho. Cada um destes itens foram avaliados com uma escala de 5
pontos. Ao todo, 100 profissionais tomaram parte do estudo, oriundos
do mundo das artes, do design, da publicidade, da arquitetura e do
jornalismo. Para efeitos desta comunicação, apresentamos aqui os
resultados preliminares derivados da primeira análise exploratória e
descritiva das variáveis investigadas, em função de suas dimensões.
Assim, no que diz respeito à dimensão Papéis do trabalho, o item
com a maior média refere-se à percepção do trabalho como algo
que produz um bem ou serviço (M=4.64, DP=.64); na dimensão
Funções do Trabalho, o item com a maior média refere-se ao trabalho
como forma útil de se servir à sociedade (M=3.84, DP=.98); quanto
à dimensão Metas do Trabalho (resultados valorizados), a maior
média foi identificada no item que descreve o trabalho como algo
cuja realização seja interessante (M=4.57, DP=.68), denotando
um componente hedônico do significado do trabalho. Por fim, a
média dos itens (escala unidimensional) que compõem a dimensão
envolvimento com o trabalho indica centralidade mediana atribuída
a este último pelos sujeitos pesquisados (M=2.70, DP=1.12). Esperase discutir as implicações gerais desses e de outros resultados
identificados na presente pesquisa para a literatura sobre significado
do trabalho e para a gestão de vínculos com o trabalho de profissionais
das indústrias criativas.

Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados da
segunda etapa do projeto “Saúde dos/as Trabalhadores/as de
Escola: formação para transformação”, da Universidade Federal
do Amazonas, financiado pelo MEC/SESU, Edital n.05/2010 que
buscou articular os saberes da experiência dos trabalhadores e os
saberes acadêmicos acerca da relação saúde-trabalho no sentido
da investigação e intervenção em situações de trabalho de escolas
públicas. Utilizou-se abordagem multidisciplinar com os pressupostos
teórico-metodológicos da Ergonomia da Atividade, da Psicodinâmica
do Trabalho e do Modelo Operário Italiano. Iniciou-se no segundo
semestre de 2011, consistindo em: 1º oficina de formação para
trabalhadores de escolas sobre saúde e trabalho; 2º trabalho de
campo desenvolvido com dez trabalhadores de cinco escolas –
professores, merendeiras, auxiliares de serviços gerais, secretários,
vigilantes, bibliotecários, pedagogos e inspetores, assessoradas por
graduandos de psicologia para discussão e elaboração de propostas
de mudança acerca de três temáticas: condições de trabalho,
sobrecarga e sinais e sintomas de adoecimento. Como resultados,
foram identificadas condições de trabalho deletérias à saúde: espaço
físico inadequado, materiais e equipamentos de precários e/ou
insuficientes. A sobrecarga de trabalho foi recorrente para todas as
categorias, relacionada, principalmente, ao número insuficiente de
funcionários em cada setor, à quantidade de profissionais em desvio
de função, ao desconhecimento acerca das reais atribuições dos
cargos, além de falta de critérios claros de avaliação do desempenho
profissional, assim como os múltiplos vínculos, como a carga dobrada.
Foi observada a prevalência de sinais de adoecimento no aparelho
fonador; doenças osteomusculares; sintomas como dores nas costas,
nos braços e nas pernas e sinais de doenças cardiovasculares. Foram
relatados casos de depressão, vivências de sofrimento, angústia,
estresse, desmotivação, desânimo, irritação e distúrbios do sono
relacionados ao trabalho. Definiram-se estratégias de mudanças dessa
realidade: sensibilização dos gestores/as, manutenção/adequação de
instalações elétrica, instalações de piso antiderrapante; adequação
de pias e torneiras; revisão e inclusão de extintores de incêndio em
lugares estratégicos; ampliação do espaço, viabilização da ventilação
principalmente das cozinhas; obtenção de EPIs básicos para limpeza;
contratação de mais profissionais, revisão dos casos de trabalhadores
em ouras funções. O projeto conseguiu alcançar seus objetivos ao
permitir as falas entre trabalhadores de escola, possibilitando uma
fala refletida sobre o seu fazer e um pensar mais objetivo acerca
das mudanças necessárias para uma relação mais saudável com o
trabalho.

UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte;

PALAVRAS-CHAVE: significado do trabalho; profissionais criativos;
centralidade do trabalho

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho; Processo saúde/doença; Escola
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PNE38 - PERCEPÇÃO DE RISCOS NO TRABALHO DAS ENFERMEIRAS
EM UM HOSPITAL PEDIATRICO

PNE39 - SEXUALIDADE FEMININA NA VELHICE: UMA CONSTRUÇÃO
SOCIAL

Rego, DP; Reis, JTC;

Costa, R. T. Q.; Helena, D.;

UFRN;

Universidade Potiguar;

Introdução: os riscos no trabalho estão diretamente relacionados às
condições as quais os indivíduos estão expostos. Os fatores de risco
dizem respeito às circunstâncias que facilitam a ocorrência de situações
que colocam o sujeito em situação vulnerável. Levando em conta que
são escassos os estudos sobre riscos psicossociais, principalmente no
que concerne ao hospital escolhido, a pesquisa empreendida se propôs
a mapear aspectos relativos às condições de trabalho e contribuir
com a ampliação do conhecimento sobre o tema. Objetivo: a presente
investigação se propôs a identificar a percepção dos trabalhadores de
um hospital pediátrico acerca dos riscos em seu ambiente de trabalho
de modo a elucidar quais destes riscos estão presentes e são mais
freqüentes, bem como identificar possíveis comportamentos seguros
e inseguros por parte dos sujeitos. Método: trata-se de um estudo de
caso dividido em três etapas. Na primeira, foram feitas observações
e analise documental a partir da consulta aos laudos pericial e de
avaliação ambiental fornecidos pela Divisão de Higiene, Segurança e
Medicina do Trabalho- DHSMT da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte. Na segunda, foi aplicado o Questionário sobre condições de
trabalho, juntamente com um questionário semi-estruturado voltado
para o mapeamento de riscos no trabalho. Na terceira, foram feitas
entrevistas e discussões baseadas na técnica de grupo focal, de modo
a obter uma compreensão mais apurada. Resultados e discussão:
verifica-se a incidência de riscos ergonômicos e a exposição contínua
aos riscos biológicos pelo contato com objetos contaminados, o que
corrobora os resultados obtidos em estudos similares voltados para
o contexto hospitalar. Em relação aos riscos psicossociais, observouse a prevalência de stress e sofrimento psíquico derivados da própria
natureza da tarefa (contato com a doença, a morte e a impotência
frente às dificuldades por que passam os usuários), da sobrecarga
de trabalho (mais de um vinculo empregatício, longas jornadas) do
ritmo acelerado e das relações interpessoais conflituosas, aspectos
que assinalam a dificuldade do trabalho em equipe quando os
diversos saberes não são efetivamente considerados no sentido de
se buscar uma intervenção de caráter interdisciplinar. Conclusão:
apesar de identificar o parcelamento das atividades e divisão entre
especialidades, observou-se um progressivo avanço na valorização
das relações (entre próprios profissionais e entre estes e os usuários),
aspecto tido como fator de diminuição dos riscos psicossociais
inerentes aos contextos de trabalhos.

O envelhecimento é um processo natural, biológico e particular
vivenciado por todo e qualquer ser. Conforme sabemos, alguns
estereótipos, regras e preconceitos são impostos aos idosos, diante
dos seus prazeres, sentimentos, vaidades e comportamentos frente
à sociedade, como por exemplo: o sexo na terceira idade. Pensando
nisso, realizou-se um trabalho direcionado à sexualidade feminina na
velhice, com o objetivo de desconstruir tais paradigmas e lançar um
novo olhar para essas questões, tendo em vista que esse fenômeno
é consideravelmente relevante na vida da mulher, podendo
acarretar sérias transformações emocionais, biológicas e sociais.
Além de pesquisas e observações, o trabalho foi construído através
de uma atividade prática, tendo como método duas entrevistas:
uma modalidade semi-estruturada aplicada a uma enfermeira da
Unidade de Saúde da Família Planície das Mangueiras; e a outra sob
entrevista aberta em uma roda de conversa com idosas usuárias do
estabelecimento referente. Os estudos mostraram que a sexualidade
na terceira idade é experimentada de forma particular por cada
sujeito, considerando-se o seu contexto sócio-cultural, no entanto,
ainda há um grande receio e constrangimento na discussão desse
assunto, inclusive por parte da própria classe feminina, a qual
apresenta dificuldades para expor seu conflito com a sexualidade e
aceitá-la como um processo vital e necessário à saúde. Por isso, a
importância de se realizar trabalhos que abarquem e discutam sobre
este cuidado: o sexo como algo natural e benéfico ao ser humano,
o qual deve perpetuar por toda a vida, livre de preconceitos e
respeitando os limites e as particularidades de cada indivíduo.
PALAVRAS-CHAVE: Envelhecimento; Sexualidade; Saúde

PALAVRAS-CHAVE: Riscos psicossociais; Saúde do trabalhador;
Condições de trabalho
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PNE40 - SÍNDROME DE BURNOUT: INCIDÊNCIA E PERSPECTIVAS EM
FUNCIONÁRIOS DE UMA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR
Santos, CR; Silveira, RB;
Universidade Luterana do Brasil;
Atualmente o trabalho vem assumindo significações de luta e
persistência fruto de uma sociedade guiada pelo consumo com altos
padrões de exigência e muita competitividade gerando sobrecarga e
estresse no cotidiano das pessoas que nela trabalham. Este contexto se
estende à esfera preventiva e terapêutica de apoio em saúde onde as
exigências por qualidade, eficiência e eficácia rotinizam e amortecem
o sentido da vida, deixando marcas de sofrimento que se manifestam
nas mais variadas doenças, além de atentar contra a saúde mental
dos cuidadores de saúde. Este estudo mostra que o trabalho dos
profissionais de saúde tem ganhado atenção, especialmente sobre o
bem estar destes indivíduos. O objetivo deste trabalho foi avaliar os
níveis da Síndrome de Burnout em profissionais de uma instituição
hospitalar na cidade de Santa Maria - RS. Síndrome esta, conceituada
como o processo de deterioração nos cuidados e atenção profissional
dos trabalhadores. A amostra se constitui de 31 funcionários com
idade média de 43 anos e tempo de serviço médio, na instituição, de
17 anos, distribuídos em três setores: Laboratório de Análises Clínicas,
Ambulatório de Quimioterapia e Serviço de Hemato-oncologia. No
grupo estudado, verificou-se uma média das subescalas do Inventário
de Burnout de Maslach (MBI), traduzido e adaptado para o Português
por Robayo-Tamayo (1997) e responsável por detectar esta síndrome
através de três fatores: Exaustão emocional que obteve 19,72 pontos,
classificando-se como risco médio, Despersonalização: 4,01 pontos,
com risco baixo, e Realização pessoal: 32,52 pontos com risco
moderado. Desta amostragem conclui-se que o risco de se desenvolver
a síndrome está presente e medidas de prevenção devem ser tomadas
evitando o agravamento de doenças e conseqüente afastamento
do trabalho. Ressalta-se o fator ambiental a esta demanda, pois no
âmbito hospitalar, isto é, entre cuidadores e promotores de saúde,
o ambiente deve ser de saúde, e não de doença, de maneira que
estes profissionais devem estar psiquicamente saudáveis para
lidar com o sofrimento do outro. Considera-se que a Síndrome de
Burnout é uma patologia recente, com muitos fatores que facilitam o
surgimento de seus sintomas, sendo ainda desconhecida, e por isso,
um processo de informação, esclarecimento, prevenção e promoção
do seu acometimento se tornam imprescindíveis. Pondera-se ainda a
importância de intervenções de caráter psicológico e administrativo
à organização de trabalho prevendo a promoção de sentido e
significado aos trabalhadores cuidadores de saúde, garantindo ganhos
em comprometimento, satisfação e melhor atendimento pela rede de
apoio em saúde à população.
PALAVRAS-CHAVE: Burnout; Saúde do trabalhador; Estresse
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