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APRESENTAÇÃO
O Livro Psicologia Hoje: Desafios da Educação é um meio articulador
das Diretrizes Organizacionais da Faculdade da Serra Gaúcha (FSG), que se
propõe a disseminar o conhecimento desenvolvido por sua comunidade
acadêmica, por meio da publicação de um conjunto de artigos. A finalidade
desta iniciativa é promover a cultura e o conhecimento desenvolvidos em
salas de aula dos diferentes cursos de Graduação e Pós-Graduação da FSG,
bem como demonstrar a relação desta Instituição de Ensino Superior com a
comunidade a partir de diferentes projetos de pesquisa e extensão.
Esta publicação em particular busca colaborar para o desenvolvimento
do conhecimento na área da Psicologia, por meio de artigos elaborados
em disciplinas do curso por docentes e discentes em nível de Graduação,
abordando aspectos relacionados a temáticas da atualidade em diálogo com
a educação.
A formação do psicólogo afirma-se em conceitos éticos e científicos
que integram, de maneira dinâmica, teoria e aplicações práticas da ciência
psicológica. Sendo assim, espera-se que o egresso do Curso de Psicologia
da FSG detenha conhecimento generalista e pluralista em Psicologia
dados pela formação básica, bem como pelos conhecimentos específicos
proporcionados pelas ênfases em Saúde e Educação e Psicologia do
Trabalho e das Organizações. Esse conhecimento específico prepara o
egresso para uma leitura interdisciplinar do comportamento humano e uma
postura adequada para superar as fronteiras rígidas das diversas áreas do
saber e contextos de atuação, realizando o aprendizado em contato com o
conhecimento de outros profissionais.
A ênfase em Saúde e Educação oferecida aos acadêmicos do Curso
de Psicologia constitui-se em um conjunto de atividades teóricas e práticas
de cunho não somente preventivo e terapêutico, mas fundamentalmente
voltado à promoção da saúde, aprendizagem e desenvolvimento humanos.
Visa a oferecer um construto teórico-prático advindo do reconhecimento da
realidade regional, a partir do agenciamento de modos de intervenção em
saúde e educação que sejam propedêuticos à atuação de outros agentes
sociais que trabalham na comunidade. Assim, incorpora outros contextos em
que educação e saúde extrapolam o âmbito escolar ou a clínica propriamente
dita.
A ênfase em Psicologia do Trabalho e das Organizações apresenta

um conjunto de atividades teóricas, práticas e de investigação científica
relacionadas ao mundo do trabalho, em que a visão clássica e predominante
da Psicologia Organizacional compartilha seu lugar com novas abordagens da
área. O enfoque predominante é a compreensão dos processos psicológicos
envolvidos na organização do trabalho, na qualificação dos profissionais das
organizações para lidar com o fator humano e promover o desenvolvimento
organizacional.
O livro está organizado em dois eixos: i) Psicologia do trabalho e das
Organizações; ii) Saúde e Educação; apresentando um pouco do trabalho
desenvolvido ao longo da formação em Psicologia e outras áreas correlatas.
Os artigos desenvolvidos nos dois eixos são o resultado da
articulação entre ensino, investigação como princípio educativo e extensão/
indissociabilidade teoria e prática, bem como das discussões teóricas
e empíricas realizadas em diferentes disciplinas do curso de Psicologia.
Apresentam-se como aglutinadores de conhecimentos em consonância
com a proposta educacional da FSG, representada no paradigma do Ensino
Integrado, que se define como articulação do Ensino, Pesquisa e Extensão
mediante processos investigativo-ativos, em que ação-reflexão-açãoreflexão são dinamizadas a partir do ensino.
Dra. Danielle Irigoyen da Costa
Me. Elbio Nelson Cardoso Guardia
Dr. Julio Cesar Ferro de Guimarães
Me. Rudimar Mendes
Organizadores, Fevereiro de 2014.
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A EFICÁCIA DAS PRÁTICAS DE SUPORTE NA PROMOÇÃO DA
SATISFAÇÃO DO TRABALHADOR
Ma. Sarajane de Fátima Lima de Oliveira
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Mestra em Administração pela Universidade Caxias do Sul (UCS). Especialista em Administração
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Bacharela Ana Regina da Silva Rodrigues
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Bacharela em Psicologia pela Faculdade da Serra Gaúcha
Resumo: No atual contexto organizacional, em que 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 estão 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 realizada em
uma empresa moveleira em Caxias do Sul. A pesquisa em questão é de caráter exploratório, em
uma abordagem quali-quantitativa. Na abordagem qualitativa, a amostra foi não probabilística
por julgamento e composta exclusivamente pela Gestora de RH. Esta respondeu a uma
entrevista semiestruturada, quando foram mapeadas as práticas de suporte oferecidas. Os
dados foram anotados e analisados, utilizando a técnica de análise de conteúdo. Tratando-se
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). A partir 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. Dessa 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.
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1 INTRODUÇÃO
Inúmeras são as evidências empíricas sinalizando que um trabalhador
satisfeito produz mais e melhor. Além disso, a satisfação no trabalho promove
bem-estar e qualidade de vida. Com base na perspectiva humanista, Siqueira
e Gomide Jr. (2004) afirmam que há uma cobrança da sociedade por maiores
responsabilidades sociais das empresas, nas quais aferir níveis de satisfação
dos trabalhadores poderia ser uma estratégia para monitorar o quanto
essas empresas conseguem, ou não, promover e proteger a saúde e o bemestar daqueles que com elas colaboram com a força de trabalho. Tal visão
está assentada na compreensão de que os sentimentos que emergem no
contexto de trabalho possam se irradiar para a vida pessoal, familiar e social
dos indivíduos e influenciar seus níveis de bem-estar e até sua saúde física e
mental.
Sabedoras dessas premissas, as empresas estão gradualmente
investindo em estratégias de suporte com o objetivo de cumprir um papel que
a coletividade exige, no sentido de promover ações voltadas ao bem social ou,
ainda, no intuito de promover efetivamente a satisfação e, consequentemente,
bem-estar de seus funcionários, que retribuirão com mais eficiência e
envolvimento com o trabalho.
Para Jacarandá (2008), a satisfação no trabalho é um tema de ordem
subjetiva, sendo, portanto, difícil estabelecer um conceito teórico de consenso,
devido a diferentes pontos de vista dos teóricos que o estudam. Conforme
Martinez, Paraguay e Latorre (2004), a satisfação no trabalho é um fenômeno
complexo e de difícil definição, por se tratar de um estado subjetivo, podendo
variar de pessoa para pessoa, de circunstância para circunstância e ao longo
do tempo para a mesma pessoa.
Devido a essa complexidade, neste estudo, o tema satisfação no
trabalho foi considerado sob o prisma da abordagem multidimensional
(SIQUEIRA, 1995), a qual determina que os elementos causais da satisfação
do trabalho estão relacionados à chefia, aos colegas de trabalho, ao próprio
trabalho, ao salário e às oportunidades de promoção. Com base no exposto
acima, e no intuito de compreender melhor essa dinâmica, propõe-se pesquisar
a eficácia das práticas de suporte para a promoção e/ou manutenção da
satisfação do trabalhador em uma indústria de Caxias do Sul. Para tanto, valemonos dos objetivos específicos da presente pesquisa, os quais contemplam
o conhecimento das práticas de suporte adotadas pela organização, a
investigação do nível de satisfação dos trabalhadores da organização e a
verificação da existência de uma relação entre as práticas de suporte social e
organizacional adotadas e o nível de satisfação dos trabalhadores.
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2 REVISÃO DA LITERATURA
2.1 Satisfação no trabalho
Para Siqueira (1995), satisfação no trabalho pode ser entendida
como vínculos afetivos positivos com o trabalho e que contribuem com o
bem-estar, motivação, saúde e engajamento dos funcionários. Segundo
Silvério (2008), o conceito de satisfação no trabalho seria um conjunto de
sentimentos favoráveis existentes na relação empresa-empregado, resultante
da percepção em relação ao seu trabalho, um estado emocional de prazer ou
ainda uma resposta afetiva de avaliação da situação de trabalho.
Conforme Spector (2002), a satisfação no trabalho é uma variável de
atitude que mostra como as pessoas se sentem em relação ao seu trabalho,
seja no todo, seja em relação a alguns de seus aspectos. De acordo com
Muchinsky (2004), satisfação no trabalho refere-se ao grau de prazer que um
funcionário sente com seu cargo.
Existem controvérsias quanto à natureza psicológica da satisfação no
trabalho. Enquanto alguns estudiosos afirmam que sua origem é afetiva, outros
asseguram que a origem é de ordem cognitiva. Além da discussão instalada
ao redor de sua essência psicológica (afetiva versus cognitiva), existem
divergências quanto às suas dimensões, ou seja, sobre os componentes que
integram o conceito de satisfação no trabalho.
Os estudos de Siqueira (1995) apontam para cinco fatores de análise
que compõem a escala multidimensional desenvolvida para avaliar a satisfação
no trabalho: satisfação com os colegas, satisfação com o salário, satisfação
com a chefia, satisfação com a natureza do trabalho e satisfação com a política
de promoções, conforme ilustra a Figura 1.

Figura 1: Os cinco fatores de satisfação no trabalho numa abordagem multidimensional
Fonte: Siqueira (1995)
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Conforme Siqueira e Gomide Jr. (2004), para identificar quais os
fatores que explicam as variações entre os indivíduos quanto à satisfação no
trabalho, apontam que condições de trabalho e características individuais,
tais como estado de ânimo, personalidade, características biográficas e até
mesmo genéticas, são as principais influências na satisfação/insatisfação
do trabalhador. Consoante a este apontamento, fica bastante evidente que
o indivíduo satisfeito tende também a estar mais envolvido e comprometido
com o trabalho, trazendo consequências positivas para a organização.
O tema satisfação no trabalho segue, ao longo de décadas, sendo
objeto de relevantes esforços das organizações e pesquisadores da Psicologia
Organizacional e do Trabalho, tendo como intuito o entendimento a respeito
da efetiva mensuração dos sentimentos que envolvem o ser humano quando
inserido no contexto organizacional. Especialmente, pela crescente demanda
das organizações por produtividade, alto desempenho, baixo absenteísmo
e baixa rotatividade, o que denota a forte conotação econômica que norteia
a busca do domínio da ciência da composição da satisfação no trabalho
(SIQUEIRA; GOMIDE JR., 2004). Dessa forma, estratégias organizacionais são
desenvolvidas de modo que os trabalhadores envolvam-se e satisfaçam-se
com o exercício de suas atividades laborais, visando ao alcance de melhores
resultados para as organizações, conforme Figura 2.

Figura 2: Consequências dos vínculos com o trabalho para a organização
Fonte: Siqueira e Gomide Jr. (2004)

Com base no exposto anteriormente, sobre os componentes da
escala multidimensional desenvolvidos para avaliar a satisfação no trabalho
(SIQUEIRA, 1995), chefia e colegas de trabalho fazem parte da dimensão
relativa ao ambiente social, o próprio trabalho representa as atribuições
do cargo ocupado. Salário e oportunidades de promoção são, por sua vez,
dois aspectos de gestão de pessoas pelos quais a organização manifesta
sua retribuição ao empregado, constituindo-se nas maneiras possíveis de
o empregado observar resultados de seus investimentos na organização e
avaliar sua relação de troca com esta. Para estabelecer e manter essa relação
de troca, as organizações estão cada vez mais investindo em estratégias de
gestão, as quais são conhecidas como práticas de suporte que podem ser
social ou organizacional.
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2.2 Suporte social
Para Rodriguez e Cohen (1998), toda ajuda, auxílio ou o apoio que
alguém recebe de outra pessoa, de uma instituição pública ou particular, de
organizações não governamentais ou empresariais é tratado na literatura
científica como suporte social. Suporte social é um conceito amplo que inclui
os recursos materiais e também psicológicos, aos quais as pessoas têm
acesso por meio de suas redes sociais. É considerado capaz de gerar efeitos
benéficos tanto para a saúde física como mental, guardando uma estreita
relação com o bem-estar.
Segundo Coob (1976 apud COLETA, 2007), o suporte social pode
ser definido como uma informação que permite ao sujeito acreditar que é
querido e amado, estimado, e que é membro de um compromisso mútuo
social. Diferentes perspectivas de suporte social estão contidas na literatura.
Segundo Rodriguez e Cohen (1998), elas referem-se aos vários tipos de apoio
que alguém pode receber da rede social, sendo três os mais estudados:
a) Suporte emocional: refere-se ao que as pessoas fazem ou dizem a
alguém (dar conselhos, ouvir seus problemas, mostrar-se empático
e confiável) e são percebidos como expressões de carinho, cuidados
e preocupação com o outro;
b) Suporte instrumental: refere-se a ajudas tangíveis ou práticas
que outros (pessoas, instituições ou organizações) podem prover
a alguém (cuidados com crianças, provisões de transporte,
empréstimo de dinheiro ou ajuda com tarefas diárias);
c) Suporte informacional: compreende receber de outrem noções
indispensáveis para guiar e orientar ações na solução de problemas
diários ou no momento de tomar uma decisão.
Siqueira e Gomide Jr. (2004) sugerem que o conhecimento humano
sobre suporte social esteja cognitivamente estruturado pela interdependência
de vários esquemas específicos como o da reciprocidade. Com base nessa
concepção cognitiva, o princípio da reciprocidade seria um conhecimento
social formatado mentalmente como um esquema matricial, a partir do qual
são interpretadas relações sociais em contextos diversos, especialmente
relações de troca social entre indivíduo e organização.
2.3 Suporte organizacional
Diferentemente dos estudos no campo da saúde, em que o suporte
social recebe atenção por seu papel como fator social de proteção e promoção
da saúde, os estudos da Psicologia Organizacional focalizam a sua capacidade
de explicar e predizer indicadores que interessam às empresas, tais como
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comprometimento organizacional, satisfação no trabalho, desempenho e
produtividade (SIQUEIRA, 1995).
Segundo Eisenberger (1985), suporte organizacional é definido como
sendo as crenças e as expectativas do indivíduo acerca da retribuição e do
reconhecimento dado pela organização ao seu trabalho. Para Tamayo e Tróccoli
(2002), suporte organizacional refere-se às percepções do empregado sobre
a qualidade do tratamento que recebe da organização, em recompensa pela
dedicação ao trabalho. Essas percepções são baseadas na frequência,
intensidade e sinceridade das manifestações organizacionais de aprovação,
elogio e os aspectos vinculados ao pagamento, à categoria do trabalho,
enriquecimento do trabalho e à influência sobre as políticas da organização.
A relação entre trabalhadores e organização pressupõe a ideia de troca
entre ambos, visando a benefícios mútuos. Se, por um lado, os colaboradores
entram na organização com certas expectativas sobre o que eles poderão
realizar profissionalmente e sobre o que a organização poderá oferecer-lhe em
troca de seu trabalho; por outro, a organização espera de seus colaboradores
dedicação e lealdade, comprometendo-se com os objetivos organizacionais
(TAMAYO; TRÓCCOLI, 2002). Nesse contexto, o suporte organizacional visa à
satisfação da necessidade de apoio emocional, afiliação, estima e aprovação,
favorecendo os trabalhadores e a própria organização.
3 METODOLOGIA
A pesquisa em questão é de caráter exploratório, pois trouxe
informações a respeito da relação entre suporte oferecido por uma empresa
do ramo moveleiro, localizada em Caxias do Sul e a satisfação dos seus
trabalhadores. Quanto à abordagem, apresentou-se na forma quali-quantitativa,
ou seja, quantitativa e qualitativa.
Na abordagem qualitativa, foi realizada uma entrevista com
a gestora responsável pela Área de Recursos Humanos da empresa,
sendo esta semiestruturada e guiada por um formulário. A entrevista
foi realizada individualmente em sala livre de interrupções, com horário
previamente estabelecido. Para garantir a fidedignidade e a qualidade das
informações coletadas, além de serem anotadas as respostas das questões
preestabelecidas, a entrevista foi gravada, com o consentimento prévio da
entrevistada, para posterior análise de informações adicionais. Os dados
coletados nesta etapa da pesquisa foram descritos e analisados utilizando a
técnica de análise de conteúdo.
Tratando-se da abordagem quantitativa, foram aplicados aos
trabalhadores da empresa, os seguintes instrumentos: Escala de Satisfação
no Trabalho (EST, SIQUEIRA, 1995), Escala de Percepção de Suporte Social no
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Trabalho (EPSST, GOMIDE JR.; GUIMARÃES; DAMÁSIO, 2004), Escala de Percepção
de Suporte Organizacional (EPSO, SIQUEIRA, 1995) e um instrumento composto
por um questionário sociodemográfico. As escalas validadas tiveram um
escalonamento tipo Likert de sete pontos, sendo para a satisfação no trabalho
a variação entre 1 para totalmente insatisfeito a 7 totalmente satisfeito e,
para a percepção de suporte a variação entre 1 para discordo totalmente a
7 concordo totalmente. Segundo Martins (2000), este tipo de escalonamento
trata-se de um conjunto de itens, os quais são representados em forma de
afirmações ou posicionamentos, que possibilitarão aos sujeitos exteriorizarem
suas reações, optando um dos sete pontos da escala. Os dados obtidos neste
tipo de abordagem foram tabulados em planilha Excel e analisados por meio do
software estatístico Statistical Package for the Social Sciences- SPSS Versão
11.5.
A aplicação das escalas aos trabalhadores foi feita em forma de
entrevista individual nas dependências da empresa, em sala apropriada,
durante o expediente de trabalho e com o horário previamente estabelecido,
segundo acordo entre o setor de Recursos Humanos e os demais setores da
empresa.
A pesquisa não apresentou riscos de nenhuma ordem aos sujeitos
participantes. Porém, foi explicado a todos que, caso não se sentissem a
vontade em participar, estariam dispensados. No entanto, a participação foi
unânime.
Cabe salientar que a população foi constituída pelos trabalhadores
da empresa, independentemente da função ou cargo exercido. Houve duas
amostras, sendo uma para cada abordagem da pesquisa. Na abordagem
qualitativa, a amostra foi não probabilística por julgamento e composta pela
gestora de RH. Já na abordagem quantitativa a amostra probabilística foi
composta por 100% dos trabalhadores da empresa, somando no momento
um total de 110 funcionários. Foram excluídos da amostra os trabalhadores
que estavam afastados por motivos de benefício de auxílio doença. Todos os
demais trabalhadores que estavam ativos, ou seja, exercendo suas atividades
laborais, foram automaticamente incluídos na composição da amostra.
Quanto ao material decorrente da pesquisa em questão, ou seja, os
questionários aplicados e as gravações feitas durante a entrevista ficarão sob
a guarda do pesquisador responsável por um período de no mínimo dois anos.
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
4.1 Resultados da Pesquisa Qualitativa
Faremos uma breve explanação dos dados coletados a partir de
entrevista realizada com a gestora de RH, ressaltando que o objetivo desta
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entrevista era conhecer as práticas de suporte adotadas pela empresa.
Segundo a entrevistada, a empresa oferece aos seus trabalhadores algumas
modalidades de suporte social e também organizacional. Quanto ao suporte
social, a empresa oferece apoio por meio da estagiária de Psicologia, do
Fisioterapeuta e também de atendimento com o médico do trabalho. Além
disso, oportuniza aos seus funcionários atendimento direto do setor de RH,
ainda, parcerias externas com instituições e programas, tais como: Unimed,
Sesi e Trabalho 10. A empresa promove, inclusve, a Campanha do Agasalho que,
inicialmente oferece os donativos arrecadados para os próprios trabalhadores
e, posteriormente, elege uma entidade assistencial para repassar o excedente.
Contemplando as práticas de suporte social instrumental, no que
diz respeito às questões financeiras, a empresa oferece empréstimos
consignados, por meio de bancos conveniados. Em casos especiais, como
doença, é oferecido adiantamento de salários. As mães com filhos com até
36 meses recebem auxílio-creche. Para os trabalhadores com mais de seis
meses de empresa é oferecido o auxílio-educação para Ensino Fundamental,
Médio, Superior, cursos técnicos e profissionalizantes.
Outra prática de suporte social instrumental que merece ser destacada
é a separação, nas dependências da empresa, de resíduos recicláveis, os
quais são vendidos, sendo que o valor arrecadado é revertido em cestas
básicas destinadas aos trabalhadores, estimulando e primando pela questão
socioambiental. Quanto ao suporte organizacional, a gestão da empresa
promove reuniões mensais cujo objetivo é repassar informações a todos os
trabalhadores acerca do faturamento, volume de vendas, atrasos e outras
informações do cotidiano da empresa.
Conforme a gestora de RH, o controle da eficácia do suporte oferecido
é feito a partir do resultado da pesquisa de satisfação e de dados obtidos
nas entrevistas de desligamento, os quais traduzem percentual elevado de
satisfação com atividades de RH, sucedido de baixa rotatividade. Fatos que
reforçam tais aspectos são os resultados mais recentes da Pesquisa de Clima
Organizacional com 70% de satisfação e o Prêmio Destaques em RH 2010 –
Categoria Organizacional.
Ao ser questionada sobre os objetivos da empresa em oferecer esses
diversos tipos de suporte, a entrevistada respondeu:
[...] a empresa tem como objetivo elevar o grau de satisfação
e motivação para o trabalho na empresa: estreitar a relação
empresa x funcionário; diminuir o absenteísmo e rotatividade, contribuindo assim para um melhor resultado da empresa; dar suporte aos gestores de áreas sobre o perfil de seus
líderes. (GESTORA DE RH).
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4.2 Resultados da Pesquisa Quantitativa
No bloco de questões referentes aos dados sociodemográficos,
de modo geral, a partir das respostas obtidas, pode-se dizer que o perfil do
trabalhador pesquisado tem, como predominância, idade entre 20 e 39 anos,
em maior número do sexo masculino, com Ensino Médio, exerce atividade
remunerada entre cinco a 10 anos e, na sua maior parte, trabalha na área
produtiva/operacional. Nas tabelas abaixo, é possível acompanhar com mais
detalhes tais dados.
Tabela 1 - Faixa etária dos respondentes
A minha faixa etária é:

Nº respondentes

Percentual %

Menos de 20 anos

03

2,9

De 20 a 29 anos

45

42,9

De 30 a 39 anos

33

31,4

De 40 a 49 anos

14

13,3

De 50 a 59 anos

08

7,6

De 60 anos ou mais

02

1,9

Total

105

100,0

Fonte: O presente estudo

Referente à faixa etária da população, verifica-se que a maioria (80,4%)
está entre 20 e 39 anos, sendo 2,9% com idade inferior a 20 anos, 42,9% entre
20 e 29 anos e 31,4% entre 30 e 39 anos. Portanto, pode-se considerar que a
organização, predominantemente, é composta por trabalhadores jovens.
Tabela 2 - Distribuição de frequência para estado civil
Estado civil

Nº de respondentes

Percentual %

Solteiro

22

21,0

Casado

71

67,6

Separado

5

4,8

Viúvo

0

Outro

0
0
7

6,6

Total

105

100,0

Fonte: O presente estudo

Quanto ao estado civil, demonstra-se que a grande parte dos
respondentes são casados, atingindo um percentual de 67,6%, enquanto que
os solteiros ocupam a segunda posição com 21%. Fica evidenciado também
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que, 74,2% (67,6% casados e 6,6% outros) são acompanhados, ou seja, casados
e/ou convivem maritalmente e 25,8% são sozinhos, considerando os solteiros
e separados.
Tabela 3 - Distribuição de frequência do grau de instrução
Grau de instrução

Nº de respondentes

Percentual %

Ensino Fundamental incompleto

11

10,5

Ensino Fundamental completo

28

26,6

Ensino Médio incompleto

11

10,5

Ensino Médio completo

34

32,4

Ensino Superior incompleto

16

15,2

Ensino Superior completo

4

3,8

Pós-graduação incompleta

0

0

Pós-graduação completa

1

1

105

100,0

Total

Fonte: O presente estudo

No que diz respeito à escolaridade, a maior concentração da população
está no Ensino Médio, com 42,9%, sendo 32,4% dos respondentes têm o
Ensino Médio completo e 10,5% com Ensino Médio incompleto. Em seguida,
estão os que têm o Ensino Fundamental com 37,1%, sendo 26,6% com o Ensino
Fundamental completo e 10,5% com o Ensino Fundamental incompleto.
Com Ensino Superior, temos 20% da população, sendo 15,2%
incompleto, 3,8% com Ensino Superior concluído e apenas uma pessoa (1%)
com pós-graduação.
Tabela 4 - Distribuição de frequência do tempo de atividade remunerada
Tempo de atividade

Nº de respondentes

Percentual %

Menos de 5 anos

14

13,3

De 5 a 10 anos

35

33,3

De 11 a 15 anos

12

11,4

De 16 a 20 anos

20

19,1

De 21 anos ou mais

24

22,9

Total

105

100,0

remunerada

Fonte: O presente estudo
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Em relação ao tempo de atividade remunerada, a maior parte (33,3%)
tem entre 5 e 10 anos de atividade, em segundo lugar estão aqueles com mais
de 21 anos de atividade remunerada (22,9%). Quanto ao gênero, a população
masculina da empresa é maior que a feminina, sendo que 61,9% são homens
e 38,1% são mulheres. Com relação aos cargos ocupados, 96,2% ocupam
cargos operacionais, administrativos e técnicos, sendo que apenas 3,8%
ocupam cargos de gestão/chefia. a área que comporta um número maior de
trabalhadores é área produtiva/operacional.
Considerando a Escala de Satisfação no trabalho, obtivemos os
resultados, conforme Tabela 5. Com média geral de 4,70, os respondentes
da pesquisa se colocam entre indiferentes e satisfeitos. Entretanto, pelas
observações feitas nas entrevistas, supõe-se que população está mais
tendenciosa à satisfação. Porém, as variáveis salário e promoções fazem com
que essa média caia consideravelmente.
A não satisfação nas variáveis salários e promoções, ambos
relacionados ao reconhecimento profissional, sugere que os trabalhadores
almejam mais prestígio e valorização do seu trabalho. No entanto, a questão
salário é bastante discutível, pois é por natureza, insatisfatória. Quanto mais
a pessoa ganha, mais ela gera necessidades e consequentemente, necessita
de um maior salário.
Tabela 5 – Média geral de satisfação
Média geral de satisfação
Variável

Nº respondentes

Média

Satisfação com os colegas

105

5,01

Satisfação com o salário

105

3,86

Satisfação com a chefia

105

5,18

Satisfação com a natureza do
trabalho

105

5,18

Satisfação com as promoções

105

4,25

Média Geral

4,70

Fonte: O presente estudo

Quanto aos resultados da aplicação das Escalas de Percepção de
Suporte Social no Trabalho e Escala de Suporte Organizacional, obtivemos:
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Tabela 6 – Média geral de percepção de suporte
Média geral de suporte
Variável

Nº respondentes

Média

Suporte informacional

105

4,81

Suporte emocional

105

4,46

Suporte instrumental

105

5,05

Suporte organizacional

105

5,16

Média Geral

105

4,87

Fonte: O presente estudo

Tecnicamente, pode-se afirmar que os trabalhadores da empresa
concordam com as práticas de suporte oferecidas, porém, deve-se levar
em consideração o suporte emocional, o qual apresentou o menor índice de
concordância.
Infere-se, que o sentimento que emerge por parte dos trabalhadores
esteja relacionado à estrutura restrita do RH local, uma vez que a área de
RH é corporativa, estando a maioria de suas funções centralizada em outra
empresa do grupo. Dessa forma, os trabalhadores sentem-se desassistidos
quanto a esse suporte. Outro aspecto importante a destacar é a grande
procura por atendimento/aconselhamento psicológico, denotando que o grupo
de trabalhadores é bastante carente por esse tipo de serviço.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Frente aos resultados obtidos pela presente pesquisa, verifica-se que
o convívio entre colegas, chefia e a natureza do próprio trabalho são fontes
geradoras de satisfação. Com isso, percebe-se que os trabalhadores mostramse satisfeitos com a dimensão relativa ao ambiente social no qual estão
inseridos. Da mesma forma, apresentam-se satisfeitos com as atribuições do
cargo ocupado, evidenciado pela variável natureza do trabalho.
Entretanto, a questão salarial e as promoções são as variáveis que
menos satisfazem os trabalhadores da organização. Tais resultados apontam
para um descontentamento com os aspectos da gestão de pessoas, os
quais são responsáveis pela retribuição ao esforço e investimento feito pelo
trabalhador à organização. Para esses trabalhadores, a relação de troca não
está adequada.
Referente ao suporte oferecido, os trabalhadores concordam com o
suporte instrumental e organizacional. Contudo, as variáveis que compõem
o suporte informacional e o suporte emocional, mesmo que tecnicamente
consideradas integrantes da escala de concordância, atingiram índices
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menores.
Fazendo uma relação entre as variáveis com maior concordância
quanto ao suporte oferecido, ou seja, suporte instrumental e organizacional
e os fatores geradores de satisfação, percebe-se algumas discrepâncias.
Se, por um lado, os trabalhadores concordam com suporte organizacional
e instrumental, nos quais estão alocados benefícios tangíveis e de ordem
prática; por outro lado, sentem-se insatisfeitos com os salários e com as
promoções que estariam neles enquadrados.
Em contrapartida, os trabalhadores apontam para a não concordância
com o suporte emocional e informacional, que trata dos aspectos afetivos e
de orientação e condução do trabalho, porém, demonstram satisfação com
relação aos colegas, a chefia e a natureza do próprio trabalho.
Quanto ao suporte informacional, pode-se inferir que a neutralidade
apontada pelos trabalhadores, embora tendenciosa para posicionar-se
favoravelmente a esse aspecto, é atribuída às questões relacionadas à
comunicação interna. Tal aspecto é corroborado por meio das informações
recolhidas nas entrevistas individuais, que apontam como sendo uma grande
dificuldade da organização. Quanto ao suporte emocional, fica evidente a
necessidade desse apoio por parte dos trabalhadores, considerando a grande
procura ao atendimento/aconselhamento psicológico.
Concluindo, pode-se afirmar que, tecnicamente, os trabalhadores
concordam com as práticas de suporte oferecidas pela organização e que,
estas ficam bem próximas da geração de satisfação. No entanto, os valores
absolutos sugerem que essas variáveis não estão totalmente alinhadas aos
anseios do grupo de trabalhadores pesquisados. Dessa forma, as práticas de
suporte oferecidas não estão sendo, integralmente, eficazes na promoção e/
ou manutenção da satisfação do trabalhador da empresa.
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Resumo:No cenário atual, é comum as empresas encontrarem dificuldade em controlar os
índices de rotatividade, sendo assim, obter e manter um nível elevado de comprometimento
dos funcionários com estas torna-se um desafio diário. Podemos pensar que essa rotatividade
apoia-se em um mercado de trabalho aquecido, no qual a organização que oferece melhores
salários e pacote de benefícios mais atrativos capte os melhores profissionais. Contudo, em
algumas empresas, é possível perceber a existência de um vínculo diferenciado, como é o
caso da empresa em estudo, a qual conta com um número significativo de funcionários que
contam com um tempo de permanência igual ou maior a 10 anos de exercício profissional,
chegando a um percentual de 32% do total de funcionários. Dessa forma, foi necessário
investigar se a identificação organizacional é fator relevante na formação do vínculo dos
funcionários com as organizações. Para tanto, a referida pesquisa teve cunho exploratório e
descritivo. Quanto às fontes de informação, a pesquisa foi realizada em campo e precedida de
uma revisão bibliográfica. Segundo a natureza de dados, trata-se de uma pesquisa de caráter
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quantitativo, atingindo uma amostra de 50 participantes. Com este estudo, obtiveram-se
dados importantes sobre o nível de identificação organizacional dos funcionários da empresa
em estudo, podendo-se afirmar que seus funcionários, de maneira geral, encontram-se
identificados com a empresa em que atuam.
Palavras-chave: Funcionários. Vínculo. Identificação organizacional.

1 INTRODUÇÃO
Nos dias atuais, muitas organizações têm consciência de que poderão
alcançar maiores e melhores resultados tendo em suas equipes pessoas mais
comprometidas e identificadas com a empresa, o que faz com que deem maior
importância ao grau de identificação desse funcionário com a organização.
Segundo Taifel (1978) e Pratt (1998) (apud SIQUEIRA, 2008), Identificação
Organizacional diz respeito à maneira como as crenças do indivíduo sobre
uma organização passam a fazer parte da sua identidade. “A identidade
organizacional é uma forma específica da identidade social na qual o
indivíduo define a si mesmo em termos de sua inclusão em uma organização
particular”. (MAEL; ASHFORTH, 1995, p. 312 apud SIQUEIRA, 2008). Talvez
isso explique o fato de alguns funcionários permanecerem por anos em uma
mesma organização, mas nem sempre essa identificação com o local onde
trabalhamos acontece.
Muitas pessoas não se identificam com a organização e isso acaba
refletindo na sua saída, sendo desligado ou até mesmo solicitando seu
desligamento. Atualmente, é cada vez mais difícil encontrar pessoas que
ingressem nas empresas com o objetivo de permanecer até sua aposentadoria.
O vínculo com a organização, na qual atuam, é cada dia mais superficial e,
muitas vezes, pode-se pensar que nem aconteça.
Considerando estas possibilidades, o objetivo desta pesquisa foi
investigar se a identificação organizacional impacta na formação do vínculo
dos funcionários de uma empresa do segmento plástico de Caxias do Sul.
Neste estudo, foi possível mensurar o nível de identificação organizacional
dos funcionários da empresa, analisar o tipo de identificação existente, se
por afinidade ou por imitação, e verificar se há relação entre a identificação
organizacional com o tempo de permanência dos funcionários na organização.
2 REVISÃO DA LITERATURA
Em tempos de mercado de trabalho aquecido, em que a oferta de
trabalho é grande, é comum as pessoas trocarem de emprego, seja por uma
melhor oferta de salário, seja por uma proposta de trabalho diferenciada.
Mesmo neste cenário, ainda encontramos indivíduos que permanecem por
vários anos em uma mesma organização, podemos pensar que um dos fatores

25

Psicologia hoje: Desafios da Educação

Psicologia

que causam esse fenômeno, entre outros, é a identificação organizacional.
Para Pratt (1998 apud SIQUEIRA, 2008, p.181), “a identificação
ocorre quando as crenças do indivíduo sobre a organização tornam-se
autorreferentes ou autodefinidoras, ou seja, o indivíduo integra aquelas
crenças em sua identidade”. O autor atribui às necessidades de segurança, de
afiliação, de autopromoção e holísticas como razões que levariam o indivíduo
a se identificar com a organização. Considerando essas necessidades, Taifel
(1998 apud SIQUEIRA, 2008 p.181) afirma que:
[...] o grupo social realiza sua função de proteger a identidade social de seus membros mantendo uma distinção positiva e valorizada do grupo de inclusão quando comparado a
outros. Se o grupo não oferece condições adequadas para
preservar a identidade social, o indivíduo, psicológica ou objetivamente, o deixará [...].

Para Taifel (1998 apud SIQUEIRA, 2008), as necessidades de vincular-se
a uma pessoa ou grupo (afiliação) também estão relacionadas à identificação,
sendo que esta parece ter relação com as necessidades sociais do indivíduo.
As necessidades holísticas referem-se à busca de um significado para a vida.
Pratt (1998 apud SIQUEIRA, 2008, p.182) propõe dois modos de identificação,
um por afinidade, que é quando o indivíduo se identifica por acreditar que a
organização tem valores e crenças similares aos seus, ou por imitação, em
que esse indivíduo incorpora, de forma gradual ou rapidamente, valores e
crenças dessa organização em sua identidade.
A identificação organizacional, todavia, também pode estar relacionada
a outros fatores, como, por exemplo, a satisfação no trabalho. Muchinski
(2004) afirma que a satisfação no trabalho refere-se ao grau de prazer que
o funcionário sente com seu cargo. Reforça que alguns funcionários extraem
grande prazer e significado de seu trabalho.
Segundo Bergamini (2011), a empresa pode oferecer situações que, por
serem refratárias às pessoas, desajustam e neurotizam. Porém, pode também
representar forte instrumento, favorecendo o ajustamento e satisfação dos
seus colaboradores. Isso acontece devido as suas condições organizacionais,
indo da adequação instrumental do trabalho às normas e diretrizes da grande
política organizacional.
Outra relação possível de se estabelecer com o vínculo do funcionário
com a empresa seria o fator envolvimento no trabalho, definido por Muchinski
(2004, p.305) como “grau de identificação psicológica da pessoa com seu
trabalho e a importância do trabalho para a autoimagem.” Diante da não
identificação ou insatisfação com o trabalho, presenciamos diferentemente
do envolvimento com o trabalho, a rotatividade e o absenteísmo, chamadas
por Muchinski (2004, p. 305), de “comportamento de afastamento, pois
refletem o distanciamento do funcionário de uma condição nociva de trabalho,
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temporária (absenteísmo) ou permanentemente (rotatividade).”
Robbins (2005) ao relacionar satisfação e rotatividade lembra que,
independente do nível de satisfação, os funcionários que têm maior tendência
a permanecer na organização são os que detêm melhor desempenho, pois
recebem reconhecimento, elogios e outras recompensas que os convencem a
permanecer no emprego.
O vínculo estabelecido pelo indivíduo na organização é chamado por
Zanelli et al. (2004, p. 313) de comprometimento organizacional. Os autores
citam estudos propostos por Allen e Meyer (1990) em que referem três
componentes do comprometimento: o desejo (comprometimento afetivo), a
necessidade (comprometimento instrumental ou calculativo) e a obrigação
moral (comprometimento normativo) do empregado em permanecer na
organização. Allen e Meyer (1990) supõem que entre os empregados o estado
psicológico de comprometimento organizacional pode se apresentar de
maneira diversificada, tendo em sua composição diferentes níveis desses três
componentes, um exemplo seria uma forte necessidade e uma forte obrigação,
mas um baixo desejo de permanecer na organização.
Sobre comprometimento organizacional, Morrow (1993 apud
MUCHINSKI, 2004, p. 306) propõe que:
[...] um indivíduo pode se sentir comprometido com diferentes pontos focais no trabalho – no seu cargo, na sua organização e na sua profissão. Uma profissão representa uma
junção de habilidades, conhecimentos e deveres específicos
e transferíveis entre organizações dentro de uma mesma
profissão. O comprometimento profissional é um vínculo
emocional que a pessoa tem com sua profissão. O comprometimento organizacional reflete um senso de lealdade ao
empregador. Finalmente, o envolvimento no trabalho representa o ponto focal mais estreito de comprometimento, a
lealdade ao próprio trabalho.

O mesmo autor desenvolveu um modelo que ilustra as várias formas de
comprometimento por meio de uma série de círculos concêntricos, conforme
Figura 1. Segundo esse modelo, a ética no trabalho está no centro, uma
dimensão da personalidade refletindo a importância do trabalho em nossas
vidas. Mais para a periferia da Figura, temos o comprometimento profissional
seguido da dimensão de permanência do comprometimento organizacional
e da dimensão afetiva do comprometimento organizacional, no fim, então,
teremos um envolvimento com o trabalho.
É possível identificar em quase todas as literaturas sobre o assunto
que a permanência dos colaboradores, o vínculo com a organização, está
quase sempre ligado a fatores como satisfação e envolvimento no trabalho.
Sendo a satisfação, citada por Locke (1976 apud ZANELLI et al., 2004, p. 302),
como “um estado emocional positivo ou de prazer, resultante de um trabalho
ou de experiências de trabalho.”

27

Psicologia hoje: Desafios da Educação

Psicologia

Figura 1 – Modelo de círculo concêntrico de comprometimento com o trabalho
Fonte: Adaptado de Morrow, (1993 apud MUCHINSKY 2004, p. 308)

Zanelli et al. (2004) afirmam que estudos feitos nos anos de 1960
e 1970 mostram que satisfação e envolvimento dominavam pesquisas que
tinham como objetivo identificar antecedentes que participariam da predição
dos níveis de produtividade, desempenho, absenteísmo e rotatividade. Tais
pesquisas eram utilizadas em processos de formação de competências
para gerentes poderem planejar estratégias que levassem os trabalhadores
a se envolverem e se tornarem satisfeitos com seu trabalho, aumentando
a produtividade e desempenho, diminuindo, assim, o absenteísmo e a
rotatividade.
Os mesmos autores sustentam que o trabalhador satisfeito com seu
trabalho poderá tornar-se uma pessoa com mais possibilidade de ser um
cidadão integrado à sociedade e sua família, apresentando índices de bemestar físico e mental melhores. Afirma, ainda, que a fonte de satisfação no
trabalho possa estar relacionada a fatores como chefia, colegas, o próprio
trabalho, salário e oportunidades de promoção, configurando uma abordagem
multidimensional.
Enquanto chefia e colegas de trabalho constituemse dimensões relativas ao ambiente social, o próprio
trabalho representa as atribuições do cargo ocupado.
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Salário e oportunidades de promoção são, por sua vez,
dois aspectos de gestão de pessoas pelos quais a organização manifesta sua retribuição ao empregado,
constituindo-se em duas maneiras possíveis do empregado observar resultados de seus investimentos
na organização e avaliar sua relação de troca com esta.
(ZANELLI et al., 2004, p. 303).

Zanelli et al. (2004) concluem que o vínculo afetivo com esses
cinco fatores traz resultados importantes para a organização. Reforça que
o indivíduo satisfeito tende a manter altos os níveis de envolvimento com o
trabalho, comprometendo-se com a organização.
Para Lodadl e Kejner (1965 apud ZANELLI et al., 2004, p. 305),
envolvimento no trabalho é “o grau em que o desempenho de uma pessoa
no trabalho afeta sua autoestima”. Para eles, é na fase de socialização do
indivíduo que se inicia a ligação com o trabalho, no momento em que lhe são
transmitidos os valores sociais relativos ao trabalho, que se cristalizam por
meios das experiências de trabalho, sendo que estas passariam a influenciar
diretamente a autoestima do indivíduo.
Zanelli et al. (2004) categorizam diferentemente os fatores
responsáveis pelo aparecimento e antecedentes do envolvimento com o
trabalho, dentre eles destacam-se variáveis de personalidade, características
de cargo, características dos líderes e papéis organizacionais. Os autores
ainda afirmam que ao estar envolvido com o trabalho, o colaborador fortalece
outros vínculos afetivos como comprometimento afetivo, satisfação geral
com o trabalho e satisfação com chefia, salário, colegas, o próprio trabalho e
as promoções, sendo estes relevantes para a organização.
Ao falar sobre vínculo com a organização, pode-se pensar em uma
relação de troca, em que o colaborador busca a empresa que lhe traga maior
satisfação com o trabalho e as empresas buscam pessoas comprometidas e
envolvidas com seu trabalho, sendo esta a combinação perfeita para trazer
bônus a ambas as partes envolvidas, neste caso colaborador e organização.
Caso essa relação não seja satisfatória para uma das partes, esse vínculo
rompe-se ou simplesmente não acontece.
Bergamini (2011) refere que, em relação aos compromissos de trabalho,
um elemento decisivo na conquista das pessoas é o reconhecimento de cada
um como personalidade ímpar. Afirma que estar preso a um superior apenas
pela hierarquia ou organograma não leva ninguém a assumir verdadeiramente
seus objetivos, bem como os objetivos do grupo pertencente, muito menos os
objetivos da própria organização. A mesma autora ressalta que as reuniões de
supervisão que anteriormente tratavam de assuntos somente técnicos, hoje
abordam assuntos ligados ao comportamento humano.
Juntamente com os conceitos explanados, há ainda o conceito de
entrincheiramento organizacional trazido por Zanelli et al. (2011, p.162),
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que se constitui em uma impossibilidade ou não intencionalidade em
procurar algumas alternativas em sua carreira. Os autores descrevem o
entrincheiramento como sendo uma:
[...] tendência do indivíduo a permanecer em sua profissão
devido aos investimentos feitos, aos custos emocionais ligados à mudança e à percepção de poucas alternativas fora de
seu campo de atuação.

Em suma, Zanelli et al. (2011, p.166) afirmam que a continuidade do
comprometimento organizacional, aumentado com o passar do tempo, resulta
no entrincheiramento, e cita cinco motivos pelos quais o tempo de emprego
influenciaria o entrincheiramento do trabalhador:
a) alcance de melhores posições no trabalho;
b) investimentos feitos pelo empregado não param, resultando em
um maior número desses investimentos acumulados à medida que
aumenta o tempo;
c) tempo de serviço é um fator decisivo para o envolvimento social do
trabalhador na organização e na comunidade;
d) mobilidade do trabalhador é reduzida com o passar do tempo, o que
pode resultar na percepção de poucas alternativas de emprego;
e) por fim, o tempo de trabalho está associado à percepção de custos
ao longo da vida, especialmente quando o trabalhador atinge a
senioridade e percebe que algumas de suas aspirações não poderão
mais ser alcançadas.
Cabe aqui citar também Mowday et al. (1982 apud ZANELLI et al.,
2011), sustentando que, “uma vez que o indivíduo já realizou investimentos
e sacrifícios em prol do seu emprego em certa organização deixá-la seria um
comportamento incongruente com a linha de ação seguida até ali.”
Carson e Carson (1997 apud ZANELLI et al., 2011, p.172) trazem uma
relação entre entrincheiramento e satisfação:
[...] as reações do trabalhador entrincheirado estão ligadas
ao seu grau de satisfação: indivíduos entrincheirados e insatisfeitos buscarão mecanismos de gerenciamento do estresse, como confronto verbal, lealdade passiva ou negligência,
que inclui absenteísmo, aumento de erros no trabalho e ineficiência. [...] profissionais entrincheirados e satisfeitos tendem a contribuir construtivamente, reduzindo a rotatividade
e aumentando a estabilidade da força de trabalho.

Zanelli et al. (2011) lembram que no entrincheiramento o que lhe
mantém preso, como em uma trincheira, é a essência do vínculo desenvolvido
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pelo indivíduo, por não visualizar uma alternativa que satisfaça suas
necessidades e expectativas. Os autores concluem afirmando não ser possível
falar de uma permanência espontânea, ao falar do trabalhador entrincheirado,
mas sim de uma continuidade no curso de ação por entender que é preciso.
3 METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste estudo, considerando seus objetivos,
baseou-se em uma pesquisa exploratória acerca da temática relacionada
ao vínculo e ao tipo de identificação organizacional de funcionários para
com a empresa onde trabalham. Esta pesquisa visou a proporcionar maior
familiaridade com o tema e associou-se a uma pesquisa descritiva, uma vez que
buscou observar, registrar, analisar e correlacionar fatos ou fenômenos sem
manipulá-los (CERVO et al. 2007).
Considerando as fontes de informação, esta foi uma pesquisa de
campo precedida de uma revisão teórica, tendo em vista que grande parte
dos estudos realizados, independentemente de seus objetivos, buscam
“conhecer e analisar as contribuições culturais ou científicas do passado
sobre determinado assunto, tema ou problema”. (CERVO et al., 2007, p. 60).
Segundo a natureza dos dados, trata-se de uma pesquisa de caráter
quantitativo, visando a captar os níveis de identificação organizacional dos
funcionários, bem como buscar correlacioná-los com o tempo de permanência
destes na empresa. Para tanto, a coleta de dados ocorreu em uma empresa
de médio porte do segmento plástico de Caxias do Sul, com cerca de 250
funcionários, cuja totalidade de funcionários é considerada a população a ser
estudada.
A amostra foi composta de maneira aleatória por 50 funcionários
de diferentes setores. O tempo de permanência na empresa não foi fator
determinante na composição da amostra, sendo possível avaliar os níveis
de identificação organizacional, independentemente deste. A amostra, tendo
como base de cálculo a fórmula para população finita, representou cerca de
20% da população em estudo, considerando um erro de amostragem de 5%
com um intervalo de confiança de 95%.
O instrumento utilizado foi a Escala de Identificação Organizacional
(EIO), dos autores Taifel (1978) e Pratt (1998), já validada. Esse instrumento
contém em seu primeiro bloco 17 questões de múltipla escolha relacionadas
ao tema. Também foi utilizado, para compor o instrumento de pesquisa, um
segundo bloco com sete perguntas relacionadas ao perfil sociodemográfico da
amostra, tais como: faixa etária, sexo, estado civil, escolaridade, turno, área
de atuação e tempo de permanência na empresa. Ao todo, o instrumento de
pesquisa contou com 24 questões a serem respondidas.
Os questionários foram aplicados em horário de expediente dos
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funcionários, em pequenos grupos ou individualmente, dependendo da
disposição e da autorização prévia da chefia imediata. A qualquer momento
a organização e seus funcionários poderiam desistir ou ainda se recusar a
continuar participando pesquisa, sem que tivessem qualquer prejuízo, ficando
a pesquisadora do projeto disponível para quaisquer dúvidas ou informações
adicionais referentes à pesquisa. Os procedimentos utilizados obedeceram
aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução
nº. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, sendo que os participantes
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Os dados coletados foram tabulados e transcritos primeiramente
em planilha do Excel e, posteriormente, analisados a partir de software
estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) Versão 11.5. Os
questionários utilizados serão armazenados pelo período de cinco anos sob a
responsabilidade da pesquisadora.
Somente foram divulgados os dados relacionados diretamente com
os objetivos da pesquisa, sendo assim, a pesquisadora garantiu total sigilo
das informações, assegurando a privacidade dos sujeitos quanto aos dados
confidenciais envolvidos na pesquisa. Ao participar da pesquisa, empresa
e funcionários, não tiveram nenhum benefício direto nem despesas, bem
como nada foi pago pela sua participação. Este estudo teve como objetivo
obter dados importantes sobre o impacto da identificação organizacional na
formação do vínculo do funcionário com sua empresa.
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Nesta pesquisa, a amostra foi composta por 50 participantes,
escolhidos de maneira aleatória entre os setores existentes na empresa.
Dessa forma, foi possível verificar que a maior parte dos participantes são
casados, podendo ter relação com a faixa etária destes, sendo que 76% têm
idade entre 20 a 39 anos. Apenas 4% da amostra têm até 20 anos, idade esta,
na qual, por questões culturais da região ou até mesmo a classe social, muitas
pessoas ainda não pensam em constituir família, pois estão mais focados no
estudo e no aspecto profissional. Na amostra, os considerados sozinhos, ou
seja, solteiros e viúvos representam 48% e os outros 52% concentram-se nos
acompanhados, considerando os casados e outros tipos de relacionamento.
A maior parte da amostra, ou seja, 64% têm escolaridade a partir do
Esino Médio completo, o que reforça o fato de que os colaboradores priorizam o
estudo, ficando o casamento para um segundo momento. O grau de escolaridade
salienta um fator positivo, considerando que 70% da amostra atuam na área
operacional da empresa, cabendo à área administrativa uma pequena parcela,
ou seja, apenas 30%. Pode-se inferir que a área operacional prevaleceu nesta
amostra, uma vez que representa ¹/5 do total de colaboradores da empresa.
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Entre os respondentes, estão 35 pessoas do sexo masculino,
representando 70% da amostra pesquisada. Isso pode ter uma relação direta
com a cultura da empresa, sendo que iniciou a contratação de mão de obra
feminina há pouco mais de um ano. A justificativa apresentada pela organização
diz respeito à ergonomia, uma vez que o tipo de movimentos necessários para
a função são mais facilmente realizados pelo sexo masculino, devido ao porte
físico e estrutura muscular.
Com relação ao tempo de empresa, observou-se que a maioria tem
menos de três anos, representando 48%; em segundo lugar temos 16% de
respondentes que se enquadram entre 11 a 15 anos de empresa. Entretanto,
se considerarmos o somatório dos percentuais, a partir dos sete anos de
tempo de permanência na empresa, que se configura em 44%, podemos inferir
que se trata de uma amostra relevante, quando se busca identificar se o tempo
de empresa tem relação com o vínculo e a identificação organizacional.
Opção
Menos de 3 anos
De 3 a 6 anos
De 7 a 10 anos
De 11 a 15 anos
De 16 a 20 anos
De 21 a 25 anos
Mais de 26 anos
Tabela 1 – Tempo de Empresa
Fonte: O presente estudo

TEMPO DE EMPRESA
Frequência
24
4
6
8
2
4
2

Percentual
48%
8%
12%
16%
4%
8%
4%

A pesquisa também traz informações sobre o tipo de identificação
existente, se por afinidade ou por imitação, lembrando que Pratt (1998 apud
SIQUEIRA, 2008) explica que afinidade é quando acreditam que a organização
tem valores e crenças similares aos seus, e imitação quando as crenças
e valores da organização são incorporados na identidade desse indivíduo.
Segundo os dados, podemos avaliar que os funcionários encontram-se
identificados, tanto por afinidade quanto por imitação, sendo que a diferença
entre eles é quase imperceptível. Ainda segundo o mesmo autor:
Na identificação por imitação, o indivíduo percebe os
valores, as metas, os interesses dos outros colaboradores e as características da própria organização internalizando-os em sua identidade (similaridade e lealdade). A inclusão na organização, por sua vez, já pode
ser considerada um indicador de que o autoconceito do
indivíduo de alguma forma possui afinidade com determinada organização. (p. 184).
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Considerando as colocações acima, podemos inferir que estas foram
observadas na pesquisa realizada, pois apesar do tempo de empresa da
amostra ser, na maioria, inferior a três anos, a inserção dos funcionários já
traz sinal de identificação.
Tabela 2- Identificação Organizacional
IDENTIFICAÇÃO ORGANIZACIONAL
Opção
Mínimo
Máximo
Por afinidade
2,33
4
Por imitação
2,25
4
Identificação Organizacional Geral
2,53
4
Fonte: O presente estudo

Média
3,20
3,24
3,22

De maneira geral, a partir desta pesquisa é possível inferir, com base
nos dados da amostra, que os colaboradores, independentemente do tempo de
empresa apresentado, demonstram estar identificados com sua organização,
pois a média de identificação ficou em 3,22 numa escala Likert de 04 pontos.
Sendo assim, foi mensurada a consistência interna do instrumento,
analisando sua confiabilidade, em sua totalidade e de maneira parcial,
considerando os fatores que o compõem. Para tanto, utilizou-se o teste Alpha
de Cronbach que, segundo Pestana e Gageiro (2005) é uma das medidas mais
usadas para esse tipo de verificação. Segundo os mesmos autores, a medida
varia entre 0 e 1, apresentando a seguinte classificação:
Muito boa ↔ alpha superior a 0,9
Boa ↔ alpha entre 0,8 e 0,9
Razoável ↔ alpha entre 0,7 e 0,8
Fraca ↔ alpha entre 0,6 e 0,7
Inadmissível ↔ alpha < 0,6
Os resultados da tabela 3 indicam que o instrumento apresentou
elevado grau de confiabilidade para o perfil da amostra, pois superaram os
níveis atingidos pelo instrumento quando de sua validação.
Tabela 3- Confiabilidade do Instrumento
Alpha Cronbac –
instrumento original
Afinidade
0,78
Imitação
0,88
Total do instrumento - 17 itens
Representam a Identificação Organizacional
Escalas

Fonte: O presente estudo
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Para dar conta do propósito deste estudo, foram realizados os testes
de Correlação Bivariada de Pearson e Correlação Bivariada de Spearman, para
verificar se havia correlação entre a identificação organizacional, seja como um
todo e/ou por afinidade e imitação, e o tempo de permanência na organização,
porém não se observou correlação significativa entre essas variáveis.
Com relação à verificação se a identificação organizacional impacta
na formação do vínculo dos funcionários, podemos afirmar que, embora os
funcionários estejam identificados com a organização, este fato não impacta
no seu tempo de permanência na organização. Todavia, o fato de estarem
identificados com a empresa faz com que se vinculem a ela, independentemente
do tempo que fazem parte do quadro funcional.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da pesquisa realizada, foi possível conhecer o nível de
identificação dos funcionários de uma empresa do segmento plástico com
matriz em Caxias do Sul. De maneira geral, no seu quadro funcional, encontramse pessoas com um elevado nível de identificação com a organização,
independentemente de seu tempo de permanência na empresa. Também
verificamos que o fato de ingressar na organização já dá sinais de identificação
com esta, corroborando com os resultados da pesquisa realizada.
Sendo assim, podemos concluir que o vínculo estabelecido pelos
funcionários da empresa está relacionado diretamente ao fato de estarem
identificados com esta organização, e não com o tempo em que se encontram
nesta, como foi possível verificar na análise dos resultados da pesquisa
realizada, descartando, nesse caso, a hipótese de os colaboradores se
encontrarem entrincheirados nesta organização. Dessa forma, neste caso,
a identificação organizacional contribui para a formação do vínculo dos
funcionários com a empresa.
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Resumo: Esta pesquisa objetiva analisar se há relação entre o comprometimento
organizacional e a perspectiva de crescimento profissional em empresas familiares. A base
teórica utilizada concentrou estudos a respeito do conceito de empresa familiar, dos tipos
de comprometimento dos colaboradores para com a organização (afetivo, calculativo ou
normativo) e de aspectos relacionados à perspectiva de crescimento profissional. Para
tanto, a partir de uma pesquisa descritiva de caráter exploratório em uma empresa familiar,
desenvolveu-se um estudo de campo, no qual foram coletados dados quantitativos de uma
amostra probabilística composto por 76 colaboradores. Utilizou-se de escala tipo Likert
de 06 pontos, composta por 31 variáveis para investigar qual o nível de comprometimento
dos colaboradores, bem como qual sua perspectiva de crescimento e, posteriormente,
analisou-se a relação entre estas variáveis a partir do software Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS) Versão 11.5. Os resultados das análises sugerem que há relação
entre comprometimento organizacional e perspectiva de crescimento profissional, havendo
uma correlação positiva entre ambos, porém apontando maior expressividade com o
comprometimento do tipo afetivo, o qual alcançou uma média de 4.43, sobressaindo-se aos
demais tipos de comprometimento. É possível inferir que este resultado se deva ao suporte
organizacional percebido pelos colaboradores como preditor do comprometimento afetivo e
de perspectiva de crescimento, uma vez que a empresa desenvolve ações de endomarketing
focadas nos programas de gestão de carreira, desenvolvimento de equipes, investimento no
desenvolvimento e treinamento dos colaboradores, entre outros.
Palavras-chave: Comprometimento organizacional. Empresa familiar. Perspectiva de
crescimento.

37

Psicologia hoje: Desafios da Educação

Psicologia

1 INTRODUÇÃO
As empresas familiares têm uma grande representação no mercado
econômico brasileiro, o que nos fez buscar mais informações sobre as
peculiaridades deste tipo de empresa. Dentre as características nelas
encontradas, muitas vezes, o que as diferencia de uma empresa não familiar é
que nesta última, a gestão é atribuída a quem tiver competência, merecimento
e experiência, enquanto que nas empresas familiares a gestão pertence,
inicialmente, ao fundador, o qual a passará possivelmente a um herdeiro
mesmo que ele não tenha competência e experiência para assumir tal posição
(FLORIANI; RODRIGUES apud ECCEL; CAVEDON; CRAIDE, 2006).
Atualmente, muitas empresas familiares estão investindo na sua
profissionalização, pois, entre tantos outros aspectos positivos, quando os
colaboradores percebem este investimento, a partir de um planejamento do
processo sucessório, podem apresentar maiores níveis de comprometimento,
investimento em longo prazo, ação rápida e dedicação (FRUGIS, 2007). Tendo
em vista que para qualquer empresa ter sucesso é necessário pessoas
comprometidas com esta, buscou-se o conceito de comprometimento
organizacional. Conforme achados de Bastos (2000), em uma pesquisa
realizada em empresas privadas e públicas, entre outras variáveis, o
crescimento profissional é um fator que possibilita o comprometimento do
indivíduo para com a organização.
Com base nesses conceitos, foi realizada uma pesquisa com o objetivo
de investigar se há relação entre o nível de comprometimento organizacional e a
perspectiva de crescimento profissional de colaboradores de uma organização
familiar. A partir desta, buscou-se uma maior compreensão sobre o conceito
de organizações familiares, investigando qual a perspectiva de crescimento
profissional dos colaboradores nesta organização e mensurando o nível de
comprometimento normativo, calculativo e afetivo destes colaboradores. Por
fim, com estes dados, analisou-se se há ou não relação entre a perspectiva
de crescimento profissional e o comprometimento organizacional de
colaboradores de empresas familiares.
A relevância da pesquisa ocorre pelo fato de as empresas familiares,
muitas vezes, serem rotuladas como mais fechadas ao crescimento dos
profissionais que não fazem parte da família. Porém, com um planejamento
sucessório e a estruturação de uma direção que possibilite visões ampliadas
do negócio, estas também podem estar abertas ao novo e ao desenvolvimento
de seus profissionais.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
Atualmente, no cenário empresarial brasileiro, cerca de 90% dos
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negócios são familiares e empregam mais de 60% da força de trabalho
(ANDRADE; GRZYBOVSKI; LIMA, 2001). Segundo um estudo do Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2006, apud MACEDO, 2009), estas
empresas normalmente apresentam níveis maiores de rentabilidade, maior
liquidez e maiores índices de pagamentos de dividendos a seus acionistas do
que a média das empresas listadas na Bovespa. Tal cenário mostra a relevância
destas empresas para a economia brasileira.
As empresas familiares podem ser consideradas, segundo Frugis
(2007, p. 26), “como um negócio identificado com uma família, pelo menos
durante duas gerações, cujo controle acionário continua a ser exercido por ela
por meio dos sucessores de seu fundador e com influência tanto da política
quanto nos interesses familiares.”
Lodi (1987, p. 6) defendendo o mesmo ponto de vista, complementa o
conceito de empresa familiar, dizendo:
[...] é aquela que em consideração da sucessão da diretoria
está ligada ao fator hereditário e onde os valores institucionais da firma se identificam com um sobrenome de família
ou com a figura de um fundador. O conceito de empresa familiar nasce, portanto, com a segunda geração de dirigentes ou
porque o fundador pretende abrir caminho para eles entre os
seus antigos colaboradores, ou porque os futuros sucessores precisam criar uma ideologia que justifique a sua ascensão ao poder. (LODI, 1987, p. 6).

Em contrapartida, Gersick et al. (2006) consideram uma empresa
familiar toda a empresa que está ligada a uma família, sendo indiferente o
estágio da sucessão. Conforme discorre Fossá (2003), pode-se observar uma
diversidade de pontos de vista no que se refere ao conceito de empresa familiar,
porém um ponto em comum aos apresentados é que esta tem como referência
básica a relação direta com a(s) família(s) com a(s) qual(is) troca(m) energia
e de cujos valores sofrem interferência. Contudo, muitas das características
das empresas familiares podem também ser encontradas em empresas não
familiares.
Bernhoeft (1991) ressalta que a questão da empresa ser ou não
familiar está mais relacionada ao estilo com que a empresa é administrada do
que se o capital financeiro é de uma ou mais famílias.
Gersick e col. (2006) cita também como característica de empresas
familiares, as formas de comunicação verbais e não verbais como grandemente
aceleradas, tendo maior facilidade em entender as preferências explícitas, as
forças e fraquezas de uns e outros. Empenho de um membro pelo bem-estar
geral da família, tendo em vista primordialmente que os valores pessoais são
de uma mesma fonte que é a família.
O fundador da empresa familiar, normalmente, tem um papel
bastante importante em relação a essas características, pois, segundo
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Fossá (2003), este é responsável pela instituição de valores, crenças, visão
de negócio e instituição da cultura organizacional. Porém, salienta que, com
o desenvolvimento da organização, as interações entre os colaboradores
propiciam a formação e o fortalecimento de grupos informais, que também
detêm crenças e valores próprios e ao serem compartilhados com o grande
grupo, fazem com que os valores e normas instituídos sejam reelaborados
e transformados. Assim, a autora conclui que a cultura organizacional não é
instituída exclusivamente pelo seu fundador, mas sim por todos os membros
que participam da criação da cultura.
Para Davel e Colbari (2000, p. 52), o fundador comumente “possui
virtudes da autoridade e da firmeza, combinadas com a generosidade e a
camaradagem”, podendo promover um clima de cooperação e solidariedade
semelhantes às relações familiares. De tal modo, opera por um meio de
troca, no qual a empresa distribui auxílio, favores e mediação em situações
conflitivas; em troca, busca a lealdade, o engajamento e a gratidão, podendo
ter uma influência maior na construção da cultura organizacional.
Frugis (2007) salienta sobre esta forte valorização da confiança
mútua e dos laços afetivos que influenciam os comportamentos e as tomadas
de decisão nas empresas familiares, podendo ser considerado este como um
ponto positivo. Porém, algumas vezes, pode levar à confusão de papéis dos
familiares dentro da organização, comentam Gersick et al. (2006), enfatizando
que esta pode criar situações de tensões, raivas e conflitos, podendo
sobrecarregar e destruir relacionamentos familiares. Da mesma forma, pode
ser observado que em algumas empresas familiares as antigas histórias de
família podem alterar os relacionamentos nos negócios, bem como dificultar o
exercer da autoridade para com os parentes.
Igualmente importante ao processo decisório e de formação da
cultura é o processo sucessório, tornando-se um assunto bastante crítico
quando se pensa em empresas familiares, principalmente, no que tange
a sua sobrevivência em longo prazo. Para Leone (1992), a sucessão pode
ser definida como o rito da passagem do poder e do capital da atual geração
dirigente à que virá a dirigir.
O autor afirma também que as empresas de pequeno e médio porte
têm maiores dificuldades quanto à sucessão, pois precisam alcançar
simultaneamente a passagem do capital e do poder, o que já para as empresas
de grande porte pode ser um processo mais facilmente alcançado, pois,
normalmente, já contam com executivos contratados e o poder perante a
operacionalização da empresa já está sendo realizado.
Segundo Lodi (1978, p. 6), “toda a crise sucessória está baseada em
um conflito edipiano entre pai e filho”. Reforçando este posicionamento, Fossá
discorre:
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[...] muito embora o processo sucessório se constitua em
um evento esperado, não se pode esquecer que ele representa um sofrimento tanto para o sucessor quanto para o
sucedido, uma vez que a passagem do bastão se configura
em um processo de morte em vida para o pai, o qual se vê
impelido a transferir para o filho não apenas o patrimônio
que construiu durante um longo período de sua vida, mas
principalmente entregar o sentido que conseguiu imprimir a
sua própria vida. (FOSSÁ, 2003, p. 21).

Este conflito, resultante do Complexo de Édipo, entende-se como não
podendo ser excluído, mas sim amenizado, desde que o filho tenha habilidade
para aceitar a rivalidade do pai e desenvolver a sua própria personalidade. E
o pai, por sua vez, possa ter consciência de quanto seu momento existencial
pode alterar sua percepção quanto à capacidade do filho (FOSSÁ, 2003). Diante
dessa realidade, os processos sucessórios com maior eficácia, segundo Neto
e Junior (2001), contam com dois aspectos importantes: o aspecto preventivo
e a atitude do empresário diante da sucessão.
Lodi (1989) menciona que o ato mais honesto dos pais presidentes é
em determinados momentos reconhecer sua “incompetência” em sua posição
na empresa, como um modo de “aceitar” que os sucessores podem trazer
mudanças e visões diferentes das atualmente utilizadas, bem como possam
acrescentar e possibilitar um desenvolvimento ainda maior para a empresa.
Da mesma forma, o filho tem no processo sucessório, a responsabilidade de
não aguçar a crise existencial de seu pai e de ajudá-lo a fazer esta passagem.
Para se considerar que a empresa, de fato, teve o processo sucessório
consolidado, é necessário o afastamento do fundador do antigo cargo, a fim de
permitir que o sucessor possa se estabelecer como tal, afirma Fossá (2003).
Porém, é saudável que o sucedido estruture a sua retirada para que ela seja
serena, tranquila e não caótica. O sucessor tem o desafio de, ao mesmo tempo,
demonstrar capacidade de administrar o negócio da família e auxiliar seu
sucedido a ter uma retirada estratégica e honrada, salienta Frugis (2007).
O planejamento do processo sucessório auxilia na harmonia da família
empresária, o que pode propiciar para a empresa “níveis de comprometimento,
investimento em longo prazo, ação rápida e dedicação, pontos ansiados por
empresas não familiares, mas raramente alcançados”. (Frugis, 2007, p. 108).
Tendo em vista que, para o sucesso de toda a empresa, é necessário
ter pessoas comprometidas com esta, Rowe e Bastos (2007) referem que:
[...] O fator humano permeia todos os níveis da organização e
sem ele os demais recursos, praticamente, tornam-se inoperantes. Nesse sentido, os estudos sobre comprometimento
do trabalhador procura desvendar o que faz com que os indivíduos se diferenciem na forma como reagem e enfrentam os
desafios do seu contexto de trabalho. (ROWE; BASTOS, 2007,
p. 2).
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Sob esse prisma, tomamos inicialmente o conceito de comprometimento
que, segundo Siqueira e Junior (2004, p. 313), pode ser entendido como o
ato de comprometer-se, de obrigar-se por compromisso. E comprometimento
organizacional seria este vínculo entre o empregado e a empresa, no qual o
empregado sente-se obrigado a um compromisso para com a empresa.
Entre as formas de entender este vínculo entre individuo e empresa, as
mais aceitas e utilizadas atualmente são as propostas por Meyer e Allen (1997).
Para estes autores, processos psicológicos distintos dão embasamento às
dimensões específicas que configuram o comprometimento do trabalhador
para com a sua organização e, com base nesta premissa, desenvolvem o
modelo tridimensional do comprometimento organizacional (BASTOS et al.,
2011).
Segundo Bastos et al. (2011), este modelo integra três importantes
vertentes de pesquisa já existentes até a década de 1990. O vínculo afetivo
gera um comprometimento como um apego à organização. O vínculo de
continuação, também chamado de calculativo, envolve o valor associado ao
trabalho na organização. E o vínculo normativo, relacionado ao sentimento de
dever ou obrigação para com a empresa.
Segundo os autores, estes são considerados três componentes do
comprometimento: o desejo (comprometimento afetivo), a necessidade
(comprometimento calculativo) e a obrigação moral (comprometimento
normativo) que fazem com que o empregado permaneça na empresa. Afirma,
ainda, que os funcionários podem apresentar estados psicológicos de
comprometimento organizacional diversificados, compostos pela combinação
de diferentes níveis dos três componentes.
Considerando o comprometimento afetivo, Siqueira e Junior (2004)
afirmam:
Quando o indivíduo internaliza os valores da organização,
identifica-se com seus objetivos, se envolve com os papéis
de trabalho, desempenhando-os de forma a facilitar a consecução dos objetivos do sistema, e deseja permanecer
trabalhando para ela, considera-se que foi desenvolvida uma
ligação psicológica de natureza afetiva com a organização.
(SIQUEIRA; JUNIOR, 2004, p. 316).

Dessa forma, para considerar que o sujeito tenha um vínculo afetivo
com a organização, é necessário, segundo Borges-Andrade (1994), que tenha
crença e aceitação de objetivos e valores organizacionais, disposição para
defender a organização e desejo de manter vínculo com ela.
Como fatores que podem promover o comprometimento afetivo,
Siqueira e Junior (2004) elencam características pessoais, características
do cargo, microfatores, macrofatores e percepção de suporte organizacional.
Cabe salientar que este último é considerado por vários autores como um forte
antecedente de comprometimento organizacional afetivo.
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Um estudo de Bonavides, Oliveira e Medeiros (2006) revela que
funcionários com maior comprometimento afetivo têm como consequência,
benefícios tanto para o funcionário quanto para a empresa. Sendo que os
funcionários mostram-se mais satisfeitos com o salário, com as premiações
conquistadas, com as condições de trabalho oferecidas pela empresa, com
o status de sua função, com as promoções recebidas, com a confiança
depositada pelos superiores e com a liberdade que detêm. Além disso, estão
menos sujeitos a desgaste emocional, cansaço mental e físico causados
pelo trabalho. A empresa, por sua vez, obtém melhor desempenho e esforço
no trabalho, menor rotatividade e índice de absenteísmo por parte dos
funcionários (SIQUEIRA; JUNIOR, 2004).
Siqueira e Junior (2004) afirmam que o modelo de comprometimento
calculativo tem como base um processo cognitivo, segundo Becker ( apud
COSTA; BASTOS, 2006), pode ser entendido como uma tendência do indivíduo
a permanecer na organização, devido a percepções individuais sobre custos e
benefícios associados a sua saída, que seriam as trocas laterais.
Os autores acima citados elencam alguns antecedentes ao
comprometimento calculativo, tais como falta de ofertas de emprego que
condizem com sua situação atual, tempo e os esforços investidos na
empresa, bem como os benefícios ofertados pela empresa atual. Dessa forma,
como consequência deste modelo de comprometimento, os trabalhadores
comumente se mostram desmotivados, com moderada satisfação com o
trabalho e moderado comprometimento. Contudo, pelo fato de sentirem que
não vale a pena saírem da empresa em função de seus esforços para com o
trabalho e pela falta de atrativas ofertas, desestimulam-se a pedir demissão.
Tal situação não anula totalmente o prazer perante o trabalho, podendo
estes manter com a empresa o comprometimento afetivo e normativo
concomitantemente.
Cabe salientar que o conjunto de comportamentos apresentados
no comprometimento calculativo, tem uma forte relação com o conceito
de entrincheiramento. Este termo, hoje bastante difundido, refere-se a
uma “tendência do individuo a permanecer em sua profissão devido aos
investimentos feitos, aos custos emocionais ligados à mudança e à percepção
de poucas alternativas fora de seu campo de atuação”. (RODRIGUES; BASTOS,
2011, p.162).
Segundo estes autores, o colaborador se mantém na organização
com um sentimento de estar preso por não conseguir perceber uma nova
alternativa, de acordo com suas necessidades e expectativas. Porém, diante
desta realidade, poderá desenvolver, ao mesmo tempo, um vínculo afetivo
com a organização, o que geraria uma contribuição ativa, engajamento e
esforço extra por parte do colaborador. Caso não desenvolvido este vínculo,
as consequências seriam a negligência, a confrontação verbal, a lealdade
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passiva, por fim, a saída deste sujeito.
Como comprometimento organizacional normativo, pode-se entendêlo como a adesão às normas e objetivos da organização introjetados pelos
funcionários em decorrência do processo de socialização primário, após a
entrada na organização (BASTOS et al., 2011).
Segundo Siqueira e Junior (2004), a base teórica deste estilo
de comprometimento está nos pressupostos da Sociologia, em que as
normas sociais exercem um poder coercitivo por meio de sentimentos de
obrigatoriedade, até mesmo de culpa, sendo que, por vezes, o indivíduo age
sem compreender claramente o porquê de seu ato.
Como fatores preditivos do comprometimento organizacional
normativo, Siqueira e Junior (2004) citam as experiências individuais de
socialização cultural e organizacional. Como consequência, os autores citam
uma maior satisfação no trabalho, maior comprometimento afetivo, mais
comportamentos de cidadania organizacional e menos intenção de desligar-se
da empresa.
Com base nesses aspectos teóricos, descreveremos a seguir
o processo de como foi realizada a pesquisa do presente estudo.
3 METODOLOGIA
Este estudo teve por objetivo analisar qual a relação entre
comprometimento organizacional e perspectiva de crescimento em
organizações familiares, foi realizado a partir de uma pesquisa descritiva em
uma empresa familiar caxiense do segmento de transporte de cargas que conta
com sete filiais no Brasil e cerca de 550 colaboradores. Sendo que, em Caxias
do Sul, está localizada sua matriz, nela trabalham cerca de 130 colaboradores,
dos quais sete deles são pertencentes à família proprietária da organização.
Destes, seis ocupam cargos gerenciais ou de direção da empresa.
A pesquisa descritiva tem como principal objetivo descrever
características de determinada população, fenômeno ou estabelecimento
de relações entre as variáveis, apresentando como principal característica a
utilização de técnicas padronizadas para coleta de dados (GIL, 1999).
Andrade (apud RAUPP; BEUREN, 2003), corroborando o conceito citado
acima, o complementa dizendo que neste tipo de pesquisa o pesquisador
preocupa-se em observar os fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los
e interpretá-los, sem manipulá-los. Esta pesquisa também foi de caráter
exploratório, pois realizou “descrições precisas da situação e tem por objetivo
descobrir as relações existentes entre variáveis”. (CERVO, BERVIAN; SILVA,
2010, p. 63). Quanto à fonte de informações, foi uma pesquisa de campo,
sendo que o levantamento dos dados, a partir de aplicação de questionário,
foi realizado no local onde ocorrem os fenômenos com o objetivo de obter as
informações sobre o problema de pesquisa.
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A população pesquisada foi composta pelo total de funcionários da
referida empresa, sendo que a amostra probabilística de aproximadamente
60% desta população totaliza 76 colaboradores de diferentes áreas de
atuação, os quais foram escolhidos aleatoriamente. Segundo Rudio (2000,
p. 62), por amostra, pode-se entender como uma parte da população,
selecionada de acordo com uma regra ou um procedimento que garantam ser
uma representação adequada desta, possibilitando, assim, generalizar para o
todo o que nela foi observado. O critério adotado pela pesquisadora para a
definição da amostra ocorreu por esta acreditar que, sendo mais da metade
da população, tal amostra cumpre com seu objetivo, uma vez que representa
números significativos para a pesquisa.
Considerando a natureza dos dados, esta pesquisa classifica-se como
quantitativa e, quanto às técnicas de coleta destes, foi aplicado um questionário
composto por dois blocos. O primeiro bloco conta com sete questões que tem
como objetivo coletar dados sociodemográficos da amostra, como prevalência
do gênero, idade, grau de escolaridade, estado civil, responsabilidade por
dependentes, área de atuação e período de atuação na empresa.
O segundo bloco foi composto por 31 questões que tem por objetivo
mensurar os níveis de comprometimento organizacional e a perspectiva de
crescimento dos colaboradores. Como técnica de escalonamento, foi utilizada
a escala Likert de 06 pontos, variando de 01 (discordo totalmente) a 06
(concordo totalmente).
Como forma de mensurar os três níveis de comprometimento
organizacional (afetivo, calculativo e normativo), foi utilizado o questionário
proposto por Bastos et al. (2011). Este questionário, já validado, comprovou
ser o que mais claramente define comprometimento organizacional e que
apresenta melhores índices de confiabilidade para o contexto brasileiro até o
momento.
Para mensurar a perspectiva de crescimento profissional, foram
utilizadas algumas questões retiradas de um questionário formulado por
Bastos (2011), para uma pesquisa do Programa de Pós-Graduação da
Universidade Federal da Bahia. Tal formulário tinha por objetivo compreender
como os trabalhadores se relacionam com a empresa para a qual trabalham.
Tendo em vista que o intuito do presente estudo era a busca de informações
somente em relação à perspectiva de crescimento, foi realizada a seleção de
algumas questões de seu questionário, sendo que, segundo o autor, a seleção
não acarretaria nenhum tipo de prejuízo quanto à análise dos dados.
A aplicação do questionário foi em uma sala reservada nas
dependências da empresa, em data e horário sugerido pela pesquisadora em
conjunto com os colaboradores. Na oportunidade, foram apresentados os
objetivos da pesquisa, bem como colhida a assinatura dos participantes no
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme preconiza a aprovação
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do referido projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa Círculo/FSG sob nº 0175.
Salienta-se que os dados coletados nesta pesquisa, embora tenham um
caráter individual, foram trabalhados de forma conjunta, ressaltando que a
individualidade dos respondentes será respeitada e mantida em sigilo.
Nessa ocasião, foi especificado para o participante, que a pesquisa
não teria nenhum tipo de despesa para ele, bem como nada seria pago por
sua participação. Foi, ainda, assegurado que a pesquisa em questão não
traria complicações legais e nenhum risco à dignidade dos participantes,
estando os procedimentos conforme os Critérios da Ética em Pesquisa com
Seres Humanos, conforme Resolução no. 196/96 do Conselho Nacional de
Saúde. Cada participante teve a liberdade de se recusar a participar ou ainda
se recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem
qualquer prejuízo, ficando a pesquisadora do projeto disponível para quaisquer
informações adicionais referentes à pesquisa.
Os dados coletados por meio da aplicação da pesquisa foram, primeiramente, tabulados em planilha Excel e, posteriormente, analisados por meio de
software estatístico Statistical Package for the Social Sciences – SPSS Versão
11.5. Cabe salientar que os questionários respondidos estão armazenados
sob responsabilidade da pesquisadora, pelo período de dois anos.
A pesquisa não visou a trazer benefícios diretos aos participantes.
Entretanto, obtiveram-se dados importantes sobre a existência ou não da
relação entre perspectiva de crescimento profissional e o comprometimento
organizacional de colaboradores de empresas familiares. Dessa forma, o
conhecimento, construído a partir desta pesquisa, tem o intuito de contribuir
para uma reflexão mais aprofundada sobre o assunto.
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
Levando em consideração, que o objetivo geral desta pesquisa foi
analisar a existência ou não de relação entre perspectiva de crescimento
profissional e comprometimento organizacional de colaboradores de
empresas familiares, a partir da revisão bibliográfica, pôde-se buscar uma
maior compreensão sobre o conceito de organizações familiares tendo este
como o primeiro objetivo específico concretizado.
Dando sequência ao estudo, que se trata de uma pesquisa de campo,
foram aplicados e tabulados 76 questionários, conforme descrito nas
abordagens metodológicas. Portanto, as informações a seguir traduzem dados
que se relacionam à caracterização da amostra e apresentam resultados
conclusivos a respeito do tema da pesquisa. Cabe salientar que se utilizou
de testes estatísticos, tais como Frequência, Média, Teste Crosstabs e Teste
de Correlação Bivariada de Pearson, visando a uma análise mais apurada dos
dados.
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Tabela 1 – Faixa etária
Variável 01 - A minha faixa etária é:
Opções de resposta

Frequência de
respostas

%

Menos de 20 anos

10

13,2

De 20 a 29 anos

31

40,8

De 30 a 39 anos

23

30,3

De 40 a 49 anos

08

10,5

De 50 a 59 anos

01

1,3

Mais de 60 anos

03

3,9

Total de respondentes

76

100

Fonte: O presente estudo

Analisando os dados sociodemográficos da amostra, os achados
em relação à faixa etária dos respondentes indicam que o maior percentual
(84,3%) encontra-se com a idade igual ou inferior a 39 anos, o que configura
uma amostra jovem ainda, conforme Tabela 1.
		
Em relação ao gênero, 55,3% dos respondentes da amostra
são homens, índice que pode estar relacionado aos cargos de maior absorção
de mão de obra na empresa, tais como, motorista, ajudante de carga e
descarga, entre outros, os quais demandam qualificação adequada, bem como
condicionamento físico, características estas dificilmente encontradas nas
mulheres.
Os índices apresentados na pesquisa quanto ao estado civil dos
respondentes apontam que o maior percentual, contemplando um somatório
de 55,3%, é de funcionários considerados “acompanhados”, uma vez que se
classificam entre casados e com união estável. Os funcionários solteiros
apresentaram índice de 43,4% e viúvos de 1%.
Quanto a ter ou não dependentes, 64,47% do total dos respondentes
atualmente não os têm. Pensa-se que este dado pode influenciar o vínculo
que o colaborador tem com a empresa, pois normalmente uma pessoa que já
tem esposa(o) e/ou filhos(as) tem uma maior necessidade calculativa para
manter as necessidades desta família. O que pode não acontecer com pessoas
solteiras, sendo que estas podem ter como prioridade o vínculo pelo ambiente
de trabalho (comprometimento afetivo) ou manter um sentimento de obrigação
moral pela empresa (comprometimento normativo). Em contrapartida, não
podemos refutar a possibilidade de que os solteiros que moram sozinhos
também possam vincular-se à empresa a partir do comprometimento
calculativo, pelo fato de que precisam suprir suas necessidades financeiras.
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Tabela 2 – Escolaridade
Variável 05 - Meu grau de instrução é de:
Opções de resposta

Frequência de respostas

%

Ensino Fundamental incompleto

12

15,8

Ensino Fundamental completo

13

17,1

Ensino Médio incompleto

04

5,3

Ensino Médio completo

12

15,8

Superior incompleto

26

34,2

Superior completo

06

7,9

Pós-Graduação completa

02

2,6

Outro

01

1,3

Total de respondentes

76

100

Fonte: O presente estudo

Com base na pesquisa, pode-se analisar também que o grau de
escolaridade da maioria dos respondentes é de colaboradores que contam com
até o Ensino Médio completo, totalizando 54% dos respondentes. Infere-se que
este dado possa estar atrelado ao fato de que, para os cargos operacionais e da
frota, a formação mínima exigida é Ensino Fundamental incompleto e a ideal
é de Ensino Médio completo, sendo que estes setores juntos representaram
42,1% da amostra.
Os colaboradores com Ensino Superior em andamento tiveram
representatividade de 34,2%, dado este que pode ser relacionado ao fato
de que os colaboradores que responderam à pesquisa, 48,6% são do setor
administrativo ou comercial, para a maioria destes cargos, a formação mínima
exigida é Ensino Superior em andamento.
Os colaboradores respondentes da pesquisa que indicaram ter
escolaridade Superior completo ou Pós-Graduação concluída somam
10,5%, podendo este dado também estar associado ao fato de que 9,2% dos
respondentes são líderes e, para estes cargos, a formação ideal é Superior
completo.
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Tabela 3 - Área de Atuação

Variável 06 - A área em que exerço minhas atividades é:
Opções de resposta

Frequência de respostas

%

Liderança

07

9,2

Administrativo

28

36,8

Comercial

09

11,8

Operacional

26

34,2

Frota (motorista de carreta)

06

7,9

Total de respondentes

76

100

Fonte: O presente estudo

Quanto ao tempo de empresa, o maior percentual é de colaboradores
que trabalham na organização até dois anos e 11 meses, contemplando um
somatório de 57,9% do total de respondentes da amostra. Sendo que 31,5%
trabalham na empresa de três a sete anos e 11 meses e 1,3% trabalham na
empresa há 10 anos ou mais.
Tendo analisado o perfil sociodemográfico da amostra, buscaramse os dados referentes à perspectiva de crescimento dos colaboradores da
empresa, e observou-se que a média das respostas foi de 4.09, ou seja, os
colaboradores concordam um pouco com as questões que mencionavam
sobre a expectativa de crescimento profissional na organização.
Um dado que se mostra relevante para os resultados da pesquisa é
que, por meio do Teste Crosstabs, analisou-se a perspectiva de crescimento
em relação a cada grau de escolaridade. A partir deste teste, percebeu-se
uma relação positiva entre perspectiva de crescimento profissional dos
colaboradores em todos os graus de escolaridade, sendo mais elevada nos
que contam com Graduação e Pós-Graduação completa. Estes dados sugerem
estar pautados ao fato de a empresa dispor de um plano de carreira e avaliação
de desempenho que levam em conta a escolaridade do colaborador, sendo que
também conta com incentivos financeiros à educação formal e à realização de
treinamentos referentes à área de atuação.
Mensurou-se, também, a média de comprometimento afetivo,
calculativo e normativo dos colaboradores, e obteve-se como resultado um
maior índice no comprometimento do tipo afetivo, com média das respostas
de 4.43, ou seja, os colaboradores concordam um pouco que eles têm
comportamentos ligados ao comprometimento afetivo. Seguido do normativo
com média de 3.33; e, por último, do tipo calculativo com média das respostas
de 3.22, ambos apresentam índices discordando um pouco das questões que
apresentavam estes dois tipos de comprometimento.
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Levando-se em consideração que 63.1% dos respondentes trabalham
na empresa há mais de um ano e que a média de comprometimento mais
elevado foi o afetivo, pode-se inferir que o comprometimento calculativo,
possivelmente, o antecede, de modo que é necessário um período para que o
colaborador possa desenvolver um vínculo afetivo com a organização.
Tabela 4 - Média dos tipos de comprometimento
Tipo de comprometimento
organizacional

Média

Desvio Padrão

Comprometimento Afetivo

4.43

0,87

Comprometimento Normativo

3.33

1.08

Comprometimento Calculativo

3.22

1,04

Fonte: O presente estudo

		
Para analisar a existência de relação entre os três tipos de
comprometimento organizacional e a perspectiva de crescimento, foi
realizado o Teste de Correlação Bivariada de Pearson, e todos os tipos de
comprometimento se mostraram positivamente correlacionados, sendo que
o comprometimento afetivo teve um índice de maior expressividade (0.804),
conforme Tabela 5.
Tabela 5 - Teste de Correlação Bivariada de Pearson

Correlação entre:

Índice

Comprometimento Afetivo/Perspectiva de Crescimento

0.804

Comprometimento Normativo/Perspectiva de Crescimento

0.682

Comprometimento Calculativo/Perspectiva de Crescimento

0.683

Fonte: O presente estudo

Considerando a expressividade da relação entre comprometimento
afetivo e perspectiva de crescimento profissional, pode-se inferir que isso
ocorre pelo fato de as pessoas perceberem uma maior ligação delas com
o ambiente (comprometimento afetivo), gerando uma maior proximidade
com as pessoas que fazem parte da família proprietária, por consequência,
um vínculo de confiança, que poderá resultar em perspectiva de
crescimento. Conforme descrito no referencial teórico, um dos preditores do
comprometimento afetivo e da perspectiva de crescimento é a percepção de
suporte organizacional por parte dos colaboradores (BASTOS, 2000), o que
pode também corroborar a existência dessa relação positiva. Pois, atualmente
a empresa busca desenvolver ações que possibilitem esta percepção
por parte dos colaboradores, como, por exemplo, programa de gestão de
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carreira, investimentos em desenvolvimento do colaborador, por meio de
auxílio em treinamentos, ações de desenvolvimento de equipes, bem como o
endomarketing.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste estudo, obteve-se uma maior compreensão sobre o conceito
de empresas familiares, podendo identificar suas características, principais
formas de interações e pontos de conflitos. Foi ressaltada, também, a
importância do planejamento sucessório para que a empresa se mantenha
saudável, com isso, conforme salienta Frugis (2007), possa alcançar maiores
índices de desenvolvimento.
A partir da pesquisa realizada em uma empresa familiar, que buscou
dados sobre o nível de comprometimento organizacional e a perspectiva de
crescimento profissional dos colaboradores, podemos constatar que nesta
empresa as pessoas apresentam perspectiva de crescimento profissional
(média 4.09); também se mostram comprometidas afetivamente (média
4.43) com a organização. Bem como se verificou que há uma correlação
positiva entre todos os tipos de comprometimento (sendo o afetivo de maior
índice) com a perspectiva de crescimento, o que se conclui que há relação
entre a perspectiva de crescimento e o comprometimento organizacional em
empresas familiares, atingindo assim o objetivo geral desta pesquisa.
Por conseguinte, este estudo permitiu a abertura para que fossem
sugeridas pesquisas futuras, objetivando corroborar ou não com os resultados
obtidos. Entre as possibilidades de pesquisa, acredita-se que seria interessante
replicar a mesma investigação em outras empresas familiares, buscando
comparar os resultados. Também se sugere pesquisar quais os preditores
do comprometimento organizacional afetivo na população pesquisada, de
forma a aprofundar os estudos sobre o comprometimento organizacional
nesta empresa familiar. Certamente as possibilidades de investigação não
se esgotam aqui, além das sugestões apresentadas, há ainda várias outras
possibilidades de pesquisas a serem realizadas no campo do tema abordado,
uma vez que se tem muito a desenvolver, dada a complexidade das pessoas e
das interações existentes nas organizações familiares.
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Resumo: Este artigo tem por objetivo investigar se o investimento em treinamento por parte
da organização impacta na perspectiva de crescimento profissional do empregado, realizado a
partir de uma pesquisa exploratória e descritiva nas organizações X e Y, ambas de médio porte
da cidade de Caxias do Sul (RS). Quanto à natureza dos dados, esta pesquisa é qualitativa e
quantitativa. A população pesquisada foi composta pelo somatório do número de empregados
das organizações X e Y, totalizando 340. O estudo foi composto por duas amostras, sendo uma
composta pelos responsáveis pela área de Gestão de Pessoas das organizações X e Y, e a outra
composta por 85 empregados que atuam em cargos operacionais, escolhidos aleatoriamente,
em ambas as organizações. Foi possível avaliar que na organização X, por terem um
investimento em treinamento, os empregados concordam um pouco com a possibilidade de
crescimento profissional de suas carreiras, obtendo uma média de 4,59. Para a organização
Y, devido a não ter um investimento eficaz em treinamento, os empregados atingiram uma
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média de 3,02 discordando um pouco desta perspectiva, ou seja, não visualizam muito um
crescimento profissional. Com base nesses resultados, pode-se inferir que o investimento em
treinamentos por parte das organizações impacta na perspectiva de crescimento profissional
de seus empregados.
Palavras-chave: Treinamento. Empregado. Crescimento Profissional.

1 INTRODUÇÃO
Nos dias atuais do mundo do trabalho, gradualmente, a área de Gestão
de Pessoas vem se destacando, tendo seus subsistemas como fortes aliados
para o bom andamento da organização. Um desses é o Processo de Desenvolver
Pessoas, dentro do qual o treinamento é uma atividade de grande importância,
podendo ser um diferencial para o competitivo mercado das organizações.
Marras (2000) ressalta que o treinamento é um processo de assimilação
cultural a curto prazo, que objetiva repassar ou recliclar conhecimentos,
habilidades ou atitudes relacionadas diretamente à execução de tarefas ou
a sua otimização no trabalho, contribuindo para a organização alcançar de
maneira mais eficiente e organizada os seus objetivos.
Reforçando este posicionamento, Rodrigues discorre:
Treinamento é um esforço intencional da organização, no
sentido de promover eventos sistematicamente planejados,
com o fim de facilitar a aprendizagem de comportamentos
relacionados ao trabalho por parte dos empregados, ou seja,
é uma aquisição planejada e sistemática de conhecimentos,
regras, atitudes, conceitos ou habilidades com o objetivo
de melhorar o desempenho no trabalho. (RODRIGUES, 2000
apud FILHO; MOURÃO, 2011, p.76).

Conforme Krumm (2005), os programas de treinamento com objetivos
claros, exclusivos e operacionalmente determinados são os que agradam a
organização e os empregados, denotando que os objetivos do treinamento
devem ser anunciados de modo sucinto, havendo uma maneira de medir seus
resultados.
A utilização do treinamento é de grande valia quando realmente
é reconhecido como a melhor maneira de atender às necessidades da
organização e dos empregados. “A utilização ou não no trabalho daquilo que foi
aprendido no treinamento depende em larga medida do ambiente de trabalho”.
(SPECTOR, 2006).
Cada organização tem uma forma própria e única de trabalho,
influenciada por sua cultura, fato este extremamente relacionado ao
planejamento de como atingir seus objetivos e como seus empregados podem
contribuir para esta evolução, uma vez que o mercado exige que todos estejam
preparados para enfrentar o novo. Dessa maneira, é inevitável não pensar em
crescimento profissional, pois toda esta preparação que é oferecida ou que o
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empregado procura, implica sua ascensão profissional e na busca constante
do aprimoramento da organização e do empregado.
A educação contínua e o desenvolvimento da carreira fazem
parte do foco nos empregados como recursos organizacionais. As organizações que procuram ver além dos atuais
níveis de desempenho e títulos dos cargos dos empregados
não só ajudam seus empregados individualmente, como
também asseguram o futuro sucesso da empresa. Mesmo
que um empregado esteja realizando um excelente trabalho
agora, o planejamento de sua educação contínua e do desenvolvimento de sua carreira proporcionará melhor desempenho no futuro. (KRUMM, 2005, p. 232).

Considerando estes fatos, pretendeu-se aprofundar os conhecimentos
sobre o tema norteador deste estudo que é treinamento e perspectiva de
crescimento profissional, bem como responder ao seguinte questionamento:
o investimento em treinamento, por parte da organização, impacta na
perspectiva de crescimento profissional do empregado?
Diante do objetivo supracitado e, de forma a responder o
questionamento feito, foi necessário, primeiramente, conhecer o subsistema
de treinamento das organizações e identificar se havia investimento em
treinamento por parte destas. Em seguida, mensurar o nível de perspectiva de
crescimento profissional dos empregados dentro da organização e, finalmente,
analisar se havia relação entre o investimento em treinamentos por parte
das organizações e a perspectiva de crescimento profissional por parte dos
empregados.
A relevância da realização deste trabalho aconteceu pelo fato de
que o treinamento dado nas organizações, em sua maioria, é avaliado de
forma diferente entre seus empregados, seja pela percepção de obtenção de
conhecimento, seja como uma forma de crescimento profissional.
Com base nos resultados advindos deste estudo, foi possível propiciar
às organizações a análise de seus planejamentos quanto aos treinamentos
realizados ou não, permitindo que o empregado avalie os investimentos
destas focando os seus reais objetivos, sejam eles retenção de talentos,
preparando seus empregados para uma futura promoção ou, simplesmente,
como cumprimento das exigências para o bom andamento do trabalho, uma
vez que formas de avaliação dos empregados são fortemente influenciadas
pela cultura da organização a que pertencem.
2 REVISÃO DA LITERATURA
Meneses et al. (2010) ressaltam que, diante das constantes
modificações econômicas, políticas e sociais que acabam influenciando a
posição mercadológica das organizações modernas, torna-se fundamental a
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ampliação de projetos e programas que colaborem para um aumento das taxas
de sobrevivência e concorrência organizacional. Esse panorama vem alterando
a atuação das áreas de Recursos Humanos nas organizações brasileiras,
atingindo também setores responsáveis pelo desenvolvimento e qualificação
de seus empregados, exigindo uma postura mais ponderada e crítica dos
profissionais que atuarem para o desenvolvimento pessoal e profissional dos
empregados da organização.
Conforme Bohlander e Snell (2009), a palavra treinamento é utilizada
muitas vezes como uma forma de apresentar todo e qualquer procedimento
da organização para instigar o fator de aprendizado de seus empregados. Para
obter uma boa atuação nas atividades de trabalho, a organização acredita que
a principal razão para este investimento em treinamento ocorre pelo fato de
que o novo empregado possa evoluir e adquirir maior conhecimento, habilidade
e atitude (CHA). Obtendo um resultado satisfatório, os empregados podem ser
mais competentes nas suas atividades, possibilitando o reconhecimento e
tendo condições de atuarem em níveis ou cargos elevados.
Chiavenato (2004), defendendo o mesmo ponto de vista, complementa
que os principais objetivos do treinamento estão interligados a preparar os
empregados para a realização imediata das diversas tarefas de seu cargo.
Proporcionando oportunidades para o desenvolvimento pessoal não só para
a sua função atual, e sim como uma forma de obter maior conhecimento de
funções mais complexas e elevadas, assim como modificar a atitude dos
empregados para obter um clima mais satisfatório de trabalho, com isso a
motivação ficará mais presente e os tornará mais receptivos a novas técnicas
de gestão.
De acordo com Boog e Boog (2006), não existiu ensino
profissionalizante no mundo até a Revolução Industrial, distinguindo-se
pelo processo de outras formas de ensino. No Brasil o primeiro sistema de
ensino profissional foi criado em 1909, a intenção era dar assistência aos
filhos da população carente, que, por sua vez, se não tivessem este auxílio
acabariam entrando para a marginalidade. Dentre as décadas de 1920 e 1930,
alguns marcos são importantes relembrar, devido a terem proporcionado um
progresso social, econômico e político do país, tais como: a criação do Centro
das Indústrias de São Paulo (CIESP, 1928); a Revolução de 1930; a criação dos
Ministérios da Educação (1930) e do Trabalho (1931); a fundação do Instituto
de Organização Racional do Trabalho (IDORT, 931); a Reforma Francisco Campos
do ensino secundário e universitário (1931); e, a criação da Universidade de
São Paulo (USP, 1934), é o que ressaltam Boog e Boog (2006).
Boog e Boog (2006) relatam que a Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT, 1943), foi concedida no início dos anos 40, e o Ensino Profissional ganhou
um novo e enorme impulso com a Reforma Capanema, que criou o Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI, 1942) e o Serviço Nacional
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de Aprendizagem Comercial (SENAC, 1946). O SENAI tornou-se um grande
aliado dos órgãos de treinamento e desenvolvimento das organizações, pois
adotou o sistema dual suíço, que colocava o estudante, parte do ano letivo
na escola e parte em estágio prático nas empresas contratantes, acabou
sendo a instituição pioneira na aplicação do sistema na América Latina,
sendo uma forma de inspiração para outras entidades. Entre 1960 e 1990,
as organizações brasileiras utilizaram incentivos fiscais para pagar as
despesas de seus treinamentos, houve três consecutivos planos de incentivo:
os acordos de isenção com o SENAI (até 1963/1964); o Programa Intensivo
de Preparação de Mão de Obra (PIPMO, até meados dos anos 70); e os
benefícios fiscais concedidos pela lei nº 6.297 (1976-1990). O Centro Nacional
de Aperfeiçoamento de Pessoal para a Formação Profissional (CENAFOR)
criado em 1969 pelos Ministérios da Educação e do Trabalho estimulou, d e
maneira bem mais saudável, as atividades de Treinamento e Desenvolvimento
que tinham por objetivo a formação, especialização e aperfeiçoamento dos
docentes, dirigentes e especialistas em educação técnica, juntamente em seu
Programa Empresa que visava à mesma finalidade, só que para agentes de
Treinamento e Desenvolvimento.
Embora Treinamento e Desenvolvimento (T&D) / Desenvolvimento
Organizacional (DO), sejam mencionados por vários autores de forma conjunta,
vale a pena ressaltar a importância de avaliá-los de maneira independente,
conforme Chiavenato (2004) pondera:
Enquanto o T&D se relaciona com a mudança ao nível microscópico e individual, o DO é macroscópico e sistêmico. O DO
procura transformar as organizações mecanísticas em organizações orgânicas, a partir da mudança organizacional, de
modificação da cultura organizacional e da compatibilização
dos objetivos organizacional e dos objetivos individuais dos
participantes. Assim, o DO é um esforço integrado de mudança planejada que envolve a organização como uma totalidade. (CHIAVENATO, 2004, p. 453).

Pesquisas comprovam que os resultados e a lucratividade total de
uma organização estão correlacionados positivamente ao número integral de
treinamentos que ela proporciona aos seus empregados. Robbins et al. (2010)
destacam que no Brasil, dentre vários pontos analisados em uma pesquisa
feita pela Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD),
integrada à Association Society for Training and Development (ASTD), maior
associação do mundo em desenvolvimento de recursos humanos, podese destacar dois aspectos do treinamento nas organizações brasileiras, um
deles é que o Brasil dedica 47 horas anuais em treinamentos por empregados.
E o outro é que o valor percentual do investimento anual médio em T&D na
comparação com as folhas de pagamento das empresas é de 3,2%.
Avaliando o resultado final Hamblin (1978) acrescenta:
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[...] muitas vezes, ao se comparar os objetivos dos treinandos com os da empresa, parece haver uma lacuna. Enquanto
os treinandos esperam obter recompensa financeira, promoções e melhoria da autoestima, a empresa tem a expectativa
de obter melhores lucros. Essa diferença de expectativas vai
provavelmente frustrar alguma das partes envolvidas. (HAMBLIN, 1978 apud COMIN et al., 2011, p. 49).

Segundo Boog e Boog (2006), o indivíduo ao buscar uma oportunidade
de trabalho, ou até mesmo ser contatado por uma organização, busca alguns
aspectos importantes, a saber: a marca forte da mesma (marketing); a boa
imagem (comunicação); e/ou possibilidades de carreira (desenvolvimento),
esses pontos obtêm um grande valor na hora da divulgação da organização e
uma boa forma de reter profissionais talentosos.
Bohlander e Snell (2009) salientam que os empregados ao planejarem
sua carreira precisam de informações da organização onde atuam, sendo
estas disponibilizadas pelo planejamento estratégico, as previsões, os planos
de sucessão ou até mesmo pelo levantamento de necessidades. Da mesma
maneira, à medida que obtém informações sobre si mesmos e usam-nas no
planejamento de carreira, os funcionários necessitam saber a probabilidade de
traçar sua carreira dentro da organização, assim como a gerência observa seu
desempenho. Ao passo que cada indivíduo é responsável por identificar seus
conhecimentos, habilidades, capacidades, interesses e valores.
Krumm (2005) questiona a forma de como os empregados veem
o treinamento, pois acreditam que, ao irem bem nesta atividade, estarão
recebendo maiores responsabilidades ou até mesmo conseguindo uma
promoção ou um aumento de salário; por fim, acrescenta que o treinamento
não é resposta para tudo.
Marras (2000) ressalta que até a década de 80 a responsabilidade na
formação de talentos ou no desenvolvimento gerencial era de responsabilidade
da organização. Essa era a perspectiva da maioria dos empregados, que, de
fato, a organização colocava-se como tal. Acreditava-se que, ao entrar em uma
organização, esta tomaria uma série de providências, como: oportunidades de
participação em ações de treinamentos e de desenvolvimento que resultariam
numa ascensão profissional. Já na década de 90, esse cenário modificouse, com a abertura de mercados, a globalização da economia e a prática
crescentes das fusões entre as corporações, tornando-o o indivíduo como
próprio responsável pelo seu desenvolvimento e crescimento profissional.
Ao abordar isso, Marras (2000) complementa:
[...] considerando o lado da empresa, vemos que, se por um
lado a organização livre-se da responsabilidade de ‘gerar’ talentos, o que lhe permite desmontar sistemas inteiros criados para esse fim, reduzindo significadamente seus custos e
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aniquilando problemas gerados ao longo desses processos,
por outro lado, vê-se tolhida da prerrogativa de garantir a
formação de quadros com características que atendam às
suas necessidades organizativas. Concluindo, a situação
atual nos leva a pensar num desdobramento importante na
gestão estratégica de RH: a de reconhecer a importância,
para a empresa, da manutenção de programas de desenvolvimento profissional que atendam fundamentalmente a dois
campos de interesse: a do empregado, buscando satisfazer
seus anseios psicológicos e seus projetos de vida futura,
mantendo-o energizado motivacionalmente por longo prazo
e a da organização, na medida em que otimiza a substituição
quantitativa e qualitativa de seus quadros mais importantes,
garantindo a continuidade do seu conjunto cultural. (MARRAS, 2000, p. 267).

Segundo os autores Bohlander e Snell (2009), os empregados, antes
de planejarem significadamente o seu crescimento profissional, devem não
só ter consciência da filosofia da empresa, como também devem saber com
clareza quais as metas imediatas desta, pois, caso contrário, elas podem
planejar este crescimento, tanto pessoal como profissional, sem ao menos
saber se suas metas corresponderão à organização.
3 METODOLOGIA
Este estudo teve o objetivo de investigar se o investimento em
treinamento por parte da organização impacta na perspectiva de crescimento
profissional do empregado, foi realizado a partir de uma pesquisa exploratória
e descritiva nas organizações X e Y, ambas de médio porte da cidade de Caxias
do Sul (RS). Conforme Cervo et al. (2007), a pesquisa exploratória realiza
descrições precisas da situação e quer descobrir as relações existentes entre
seus elementos componentes e a pesquisa descritiva tem como principal
objetivo descrever características de determinada população, fenômeno
ou estabelecimento de relações entre as variáveis, que têm como principal
característica a utilização de técnicas padronizadas para coletas de dados
(GIL, 1999).
Quanto à natureza dos dados, esta pesquisa foi qualitativa e
quantitativa. Dessa maneira, a experiência obtida ocorreu a partir da
vivência em campo, com o intuito de provocar uma reflexão mais profunda
sobre o assunto, proporcionando maior conhecimento sobre este, tendo
como norteador o referencial teórico. Em relação à fonte de informações, foi
uma pesquisa de campo, baseada em um contato direto com o local a ser
analisado, obtendo por meio de entrevista semiestruturada e questionário, o
levantamento dos dados para o problema de pesquisa.
A população pesquisada foi composta pelo somatório do número
total de empregados das organizações X e Y, sendo de 240 empregados

60

Psicologia

para X e 100 empregados para Y. O presente estudo foi composto por duas
amostras. A primeira, amostra não probabilística por julgamento, composta
pelos responsáveis pela área de Gestão de Pessoas das organizações X e
Y; e, a segunda, amostra probabilística do tipo estratificada proporcional,
considerando que o tamanho foi dimensionado em 25% para cada empresa,
tendo como base de cálculo a fórmula para população finita. Compuseram esta
amostra os empregados que atuavam em cargos operacionais, escolhidos
aleatoriamente, sendo um estrato de 60 empregados para a organização X e
25 para a organização Y.
Segundo Rudio (2000), por amostra, pode-se entender como uma parte
da população, selecionada de acordo com uma regra ou um procedimento que
garantam ser ela uma representação adequada da população, possibilitando,
assim, generalizar para o todo o que nela foi observado. O critério adotado para
a definição da amostra aconteceu por acreditar que, como a amostragem focouse apenas nos cargos operacionais, obteve dados confiáveis com o percentual
mencionado, dessa maneira, a amostra cumpre com seu objetivo, uma vez
que representa números significativos para a pesquisa. Ressaltando-se que
a estimativa de erro de amostragem de 5% com um intervalo de confiança de
95%.
Quanto às técnicas de coleta de dados, na fase qualitativa da pesquisa,
foram aplicadas entrevistas semiestruturadas aos responsáveis pela área de
Gestão de Pessoas de cada organização tanto para X quanto para Y, sendo que
estas foram gravadas com o consentimento prévio de ambos, posteriormente,
transcritas na sua íntegra, obtendo-se, a partir da análise de conteúdo,
informações para o objetivo proposto. Considerando a fase quantitativa
do referido estudo, a coleta de dados ocorreu por meio de um questionário
composto por dois blocos. O primeiro bloco conta com cinco questões que
têm como objetivo coletar informações sociodemográficas da amostra, como
prevalência do sexo, idade, grau de escolaridade, estado civil e período de
atuação na empresa.
O segundo bloco contém oito variáveis, que foram retiradas de um
questionário elaborado por Bastos (2011), com o intuito de desenvolver uma
pesquisa para o Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal da
Bahia. Tal estudo tinha por finalidade compreender como os trabalhadores se
relacionavam com a empresa para a qual trabalhavam, bem como mensurava
a perspectiva de crescimento profissional destes. Conforme o autor do
questionário, a escolha de algumas variáveis do referido instrumento não
implicaria prejuízo quanto à análise dos dados. Dessa forma, optou-se por
utilizar a mesma escala Likert de seis pontos utilizada no instrumento original,
que varia de 01 (discordo totalmente) a 06 (concordo totalmente).
A aplicação do questionário foi realizada em data e horário sugerido
e acordado entre a pesquisadora e os responsáveis pelas áreas de Gestão
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de Pessoas de ambas as organizações. Este procedimento foi realizado em
uma sala reservada, onde foram apresentados aos empregados os objetivos
da pesquisa, salientando o sigilo das respostas individuais, garantindo que
somente poderiam ser divulgados dados coletivos e referentes ao propósito
estudado.
Na oportunidade, os participantes da pesquisa foram informados que
não teriam nenhuma despesa, bem como não seriam remunerados por fazerem
parte dela. Da mesma forma, lhes foi assegurado que o estudo em questão não
traria complicações legais nem risco à dignidade, estando os procedimentos
adequados aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos, conforme
Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Salientou-se ainda que
cada empregado poderia livremente recusar-se a participar da pesquisa e/
ou desistir em qualquer das fases, sem qualquer prejuízo. As informações
coletadas por meio da aplicação do questionário foram, primeiramente,
tabuladas em planilha Excel posteriormente, analisadas por meio de software
estatístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Versão 11.5.
4 DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Para atingir o objetivo geral do referido trabalho, que era investigar
se o investimento em treinamento por parte da organização impacta na
perspectiva de crescimento profissional do empregado, inicialmente, foi
necessário conhecer o subsistema de treinamento de cada organização, bem
como identificar se há investimento em treinamento por parte destas, sendo
estas organizações X e Y. Dessa maneira, foram coletadas informações a partir
das entrevistas semiestruturadas aplicadas aos responsáveis pela área de
Gestão de Pessoas.
A empresa Y, devido a ser detentora da certificação da ISO 9001,
necessita realizar o levantamento de necessidades de treinamento, sendo
que este enfoca mais a questão técnica, observando-se as necessidades
relacionadas ao produto e ao processo. Dessa forma, os funcionários são
capacitados por meio de treinamento interno, sendo realizados de acordo com
a demanda de cada cargo e/ou função oportunamente na rotina da empresa
não havendo uma política definida para tal. Trata-se de uma ação contingencial,
não contando com uma equipe, um programa completo e efetivo para que
possa acompanhar este processo e avaliar a eficácia e eficiência desses
treinamentos, os quais contam com uma previsão semestral de recursos
financeiros. Nessa mesma perspectiva, os cursos profissionalizantes em
entidades externas ou in-company, sempre contam com disponibilidade de
verba.
De modo geral, os treinamentos para a área operacional são realizados
internamente, enquanto que para as áreas administrativas e de gestão são
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realizados externamente em entidades conhecidas e/ou sugeridas pelos
próprios empregados, de modo que treinamentos rápidos e corriqueiros sejam
oferecidos in-company, sendo que em ambas as modalidades os empregados
ganham o auxílio da empresa em 50% do valor do treinamento.
Devido a ter um produto diferenciado e pela dificuldade de mão de obra
no mercado de trabalho, a referida organização está implantando um programa
chamado “Educa, Treina e Faz”. Este programa visa a suscitar nos empregados
interesse por algo novo, apontando a importância destes adquirirem novos
conhecimentos, bem como colocarem em prática o que apreenderam. Os
treinamentos que irão compor este programa, denominados relâmpagos rápidos, serão realizados nos postos de trabalho e vinculados ao produto e
processo. Os empregados serão treinados três vezes, com o intervalo de
dez dias, para que realmente consigam exercer suas atividades de forma
satisfatória, sendo que, no período de um mês, finalize o ciclo de treinamento
em sua atividade. O gestor de cada área irá acompanhar a execução do
treinamento de forma avaliadora.
Atualmente, a organização não conta com instrutores internos
habilitados para efetuar treinamento, devido à falta de didática, precária
capacidade de expressão-vocabulário e pouca preparação para fazer um
acompanhamento. Contudo, dispõe de profissionais que, em sua maioria,
contam com Ensino Médio e exercem atividades estratégicas, os quais não se
encontram com facilidade e disponíveis no mercado de trabalho. Reforça-se
que esta realidade tende a mudar diante do novo programa a ser implementado,
uma vez que a organização pretende investir na qualificação destes a fim de
atingir os seus propósitos.
No que diz respeito às situações de treinamento externo, a organização
avalia as instituições de ensino, instrutores, conteúdos e carga horária,
ressaltando que nem sempre uma boa instituição tem instrutores qualificados
para o treinamento necessário. Cabe salientar que é fornecido auxílio na parte
de educação, pagando 50% dos estudos para os empregados, estando esta
prática inclusa na política da organização.
Na organização X, a partir do formulário do Programa de Qualidade
(PQ), é seguida uma política de treinamento, em que serão encontrados
pontos como: levantamento de necessidades, execução e demais informações
necessárias para que o processo tenha um bom resultado. Dessa forma, o
levantamento de necessidades de treinamento é realizado com base em um
formulário que é encaminhado para gestores, gerentes e coordenadores,
após a efetivação da avaliação de desempenho, indicando a necessidade
de treinamento de cada área, apontando a demanda de curto, médio e/ou
longo prazos. De igual modo, diante do histórico da organização em relação
ao investimento em treinamento, esta não deixa de observar o orçamento
financeiro, tendo uma previsão de recursos pré-aprovados para cada área.
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Este processo é confirmado anualmente pela organização, sendo que o prazo
fica estendido até o mês de março, iniciando seu ano fiscal. Posteriormente
à entrega destes formulários ao setor de Gestão de Pessoas, as informações
neles constantes são compiladas e agrupadas por área: fiscal, administrativa,
fabril, engenharia e demais áreas. Finalmente, elabora-se o planejamento de
treinamentos.
A organização estipula uma meta de horas de treinamento, sendo que
neste ano (2012) a meta foi mais audaciosa, equivalente a 45 horas/homem/
ano, conforme a coordenadora do setor de Gestão de Pessoas, mas o normal é
de 32 horas/homem/ano.
Os treinamentos são dados de forma mista, conforme a demanda de
cada área, cada público, avaliando o tipo de abordagem mais adequada, mas
a maioria é ministrada internamente. Os treinamentos internos direcionados
à área fabril são de responsabilidade de um único empregado cuja função é
Instrutor e Orientador Pedagógico, sendo este um profissional focado apenas
para a área de capacitação, bem como é responsável pelo grupo de menores
aprendizes.
No que concerne aos treinamentos externos, estes são avaliados de
acordo com a política da empresa, ou seja, é necessário avaliar três orçamentos
de instituições diferentes, levando em consideração as indicações, outras
empresas que buscaram os serviços destas instituições, o mesmo se atribui
para os instrutores. Posteriormente, são repassados ao setor de compras
devido ao custo e, no decorrer dos treinamentos, estes são avaliados, sendo
que no final de cada um é realizada uma avaliação, tanto do conteúdo como
do instrutor. Ressalta-se que é necessário que a avaliação atinja os 75% de
aceitação, para que esta instituição passe a ser uma parceira da organização.
Conforme informações levantadas nas entrevistas semiestruturadas,
foi possível constatar que a organização Y conta com um subsistema de
treinamento, porém não efetivo, no qual se percebe pouco investimento em
treinamento, uma realidade que está sendo mudada gradativamente com o
intuito de valorizar este processo. Todavia, na organização X, o subsistema
de treinamento é bem elaborado e efetivo, justificando o bom nível de
investimento neste processo.
Com referência ao objetivo específico de mensurar o nível de perspectiva
de crescimento profissional dos empregados dentro da organização, foi
aplicado um instrumento de pesquisa a uma amostra de 85 participantes.
Para medir a confiabilidade do referido instrumento, foi utilizado o teste Alpha
de Cronbach, que é considerado o mais utilizado para este tipo de averiguação.
De acordo com Pestana e Gageiro (2005), existe uma classificação que varia
de 0 a 1, correspondente a “inadmissível” podendo chegar a “muito boa”.
Foi possível obter um resultado confiável de ,7245, classificando-se como
“razoável”. Vale ressaltar que este instrumento de pesquisa foi elaborado por
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Bastos (2011), com o intuito de desenvolver uma pesquisa para o Programa
de Pós-Graduação da Universidade Federal da Bahia, realidade que difere da
cultura e do contexto das organizações X e Y, bem como da cidade de Caxias
do Sul – RS.
Com os resultados obtidos, foi possível descrever o perfil da amostra
dos empregados abordando, percentual de faixa etária, sexo, estado civil,
grau de escolaridade e quanto tempo exerciam suas funções dentro das
organizações. Posteriormente, será apresentado o nível de perspectiva de
crescimento profissional dos empregados.
Quanto ao percentual de entrevistados por faixa etária, 76,5% da
amostra correspondem à faixa etária de 20 a 39 anos; 16,5% da amostra
ficam entre 40 e 59 anos; e, 7,1% da amostra referem-se à faixa etária de
menos de 20 anos. Dessa maneira, a maioria dos empregados é formada
de adultos jovens. Na amostra estudada, há uma predominância do sexo
masculino, contemplando 80% desta amostra, em contrapartida a 20% do sexo
feminino. Nesse dado, vale ressaltar que as organizações buscam mão de obra
masculina devido ao produto que desenvolvem, cujas funções exigem elevado
esforço físico. Em relação ao estado civil, em 42,4% da amostra encontramse os solteiros, separados e/ou viúvos, ao passo que 57,7% da amostra são
compostos por casados e em união estável.
Quanto ao grau de instrução, 34,1% da amostra contam com Ensino
Médio Completo, 23,5% da amostra contam com Ensino Fundamental Completo,
20% da amostra estão com o Ensino Médio Incompleto; 11,8% da amostra estão
com o Ensino Fundamental Incompleto, 9,4% da amostra contam com Superior
Incompleto e 1,2% da amostra estão com o Superior Completo. Os empregados
estão percebendo que a escolaridade hoje em dia é um requisito importante
para obter um bom trabalho, ou até mesmo um ponto estratégico para alcançar
uma promoção. Com isso, dedicam-se mais aos estudos, elevando o nível de
conhecimento, pois, afinal, acabam percebendo os benefícios deste empenho.
Porém, ainda há aqueles que pensam que os estudos não lhe servirão, ou
apenas, que não fazem diferença alguma em suas vidas.
No dado que se refere a quanto tempo exercem atividade profissional
dentro da organização, destacam-se 58,9% da amostra com permanência até
três anos de empresa; 30,6% correspondem de três a oito anos na empresa;
ficando 10,6% da amostra na casa dos nove anos ou mais de permanência na
organização.
Devido ao mercado de trabalho aquecido, os empregados estão
buscando organizações que lhes proporcionem mais benefícios, salário mais
atrativo e crescimento profissional; isso explica a rotatividade da mão de obra,
dificultando para as organizações contratarem empregados com bom nível de
estabilidade profissional.
Com o intuito de atender a mais um objetivo específico deste estudo,
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foram mensuradas as médias de perspectiva de crescimento profissional dos
participantes da amostra, conforme Figura 1. As médias obtidas para cada
situação refletem o grau de discordância ou concordância dos empregados,
considerando uma escala Likert de 06 pontos. Desse modo, foi possível
observar e avaliar que na organização X os empregados concordam um pouco
com a possibilidade de crescimento profissional, uma vez que a média obtida
foi de 4,59. Contudo, na organização Y, os empregados discordam um pouco
no que diz respeito a esta perspectiva, ou seja, não vislumbram muito esta
possibilidade, uma vez que a média obtida foi de 3,02. Analisando o resultado
final, de forma conjunta a organização X e Y, foi possível mensurar que os
empregados, de modo geral, concordam um pouco com a perspectiva de
crescimento profissional dentro das organizações, uma vez que a média global
para ambas as organizações foi de 4,13.
Amostra 2

Nº de respondentes

Média

Desvio padrão

Empresa X

60

4,5917

,67014

Empresa Y

25

3,0250

1,18585

Empresas X e Y

85

4,1309

1,11034

Figura 1 – Média da perspectiva de crescimento profissional
Fonte: Elaborado pela Autora

Ao analisar os dados coletados, a partir das entrevistas
semiestruturadas realizadas com os responsáveis pela área de Gestão de
Pessoas das organizações X e Y, juntamente com os dados levantados a partir
da amostra estudada, pode-se afirmar que há uma relação entre o investimento
em treinamento por parte das organizações e a perspectiva de crescimento
profissional por parte dos empregados. Pode-se inferir que a organização X,
devido a ter uma política de treinamento, este fato impacta na visualização,
por parte dos empregados de uma perspectiva de crescimento profissional,
ao passo que na organização Y, por esta não ter uma política definida para
treinamentos, os empregados não vislumbram muito esta possibilidade.
Cabe ressaltar, no que diz respeito às relações entre organizações e seus
empregados, que há muitas possibilidades de influência nesta via de mão
dupla, considerando que ambos buscam atingir seus objetivos sem esquecer
que juntos se tornam uma força única e certamente vencedora.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo teve como objetivo investigar se o investimento em
treinamento por parte das organizações impacta na perspectiva de crescimento
profissional dos empregados, o que foi alcançado com sucesso. A partir das
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entrevistas semiestruturadas aos responsáveis pela Gestão de Pessoas e
pelos questionários, aplicados a uma amostra de 85 empregados, foi possível
avaliar e observar que na organização X, por terem bem definido e efetivo este
investimento em treinamento, os empregados concordam um pouco com
a possibilidade de crescimento profissional de suas carreiras, obtendo uma
média de 4,59. Contudo, para a organização Y, embora tenha certificação para
a ISO 9001, não há uma política definida com relação a treinamentos, a qual
poderia contribuir para a melhoria dos resultados operacionais e financeiros,
tendo em seu quadro de pessoal empregados mais engajados com as rotinas
de trabalho, consequentemente, mais motivados. Diante disso, devido a não ter
um investimento eficaz em treinamento, os empregados atingiram uma média
de 3,02, discordando um pouco dessa perspectiva, ou seja, não visualizam
muito um crescimento profissional. Resultados estes que remetem a inferir
que o investimento em treinamentos, por parte das organizações, impacta na
perspectiva de crescimento profissional de seus empregados. Entende-se que
se houvesse por parte da organização
Cabe salientar que, ao acoplar as informações prestadas pelos
empregados das organizações X e Y, obteve-se uma média de 4,13, a qual
aponta que os empregados, de modo geral, concordam um pouco que há uma
perspectiva de crescimento profissional dentro das organizações. Tal resultado
instiga as organizações a cada vez mais comprometerem-se a buscar formas
diferentes para o bom andamento do trabalho, garantindo e aprimorando
este resultado, além de serem vistas como melhores organizações para se
trabalhar. Todavia, não elimina do empregado o seu compromisso, seja com ele
mesmo ou com a própria organização, de buscar qualificação e aprimoramento
para galgar melhores cargos dentro das organizações, bem como melhor se
colocar no mercado de trabalho.
Entre as limitações do estudo, destaca-se a rotatividade das
organizações, o que dificulta ao empregado avaliar de forma adequada as
atividades propostas por elas, devido ao seu pouco tempo de permanência
na organização. Outra limitação refere-se aos empregados, por muitas vezes,
desconfiarem que, ao responder o questionário, poderiam ter prejuízos no seu
ambiente de trabalho, pois, afinal, iriam responder a verdade, o que realmente
pensavam sobre as organizações em que atuam.
Portanto, espera-se que este estudo contribua para o contexto das
organizações e do trabalho e ao mesmo tempo sugira questionamentos
em outros profissionais interessados no assunto, provocando interesse
em pesquisas futuras. Entre as possibilidades de pesquisas acredita-se
importante aplicar a mesma investigação com todos os empregados das
organizações em estudo, obtendo um resultado para cada área e correlacionar
os dados para alcançar uma amplitude maior quanto aos resultados, bem
como replicar o estudo em organizações de segmentos diferentes e comparar
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os resultados obtidos.
Por fim, vale ressaltar que certamente as possibilidades de investigação
não se esgotam aqui, havendo outras possibilidades de pesquisas a serem
realizadas no campo do tema abordado, uma vez que as organizações estão
cada vez mais competitivas e os empregados mais ávidos por obterem
crescimento profissional.
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Resumo: Este trabalho busca identificar a percepção do trabalhador quanto ao seu estado geral
de saúde, comparando dois diferentes setores de uma mesma indústria. Para tal, foi aplicado
o Questionário de Saúde Geral, que identificou quantitativamente seis fatores relacionados
à saúde. A partir destes índices, foi possível aprofundar a análise dos dados, explorando
aspectos qualitativos neles contidos. Investigou, ainda, quais os aspectos referentes à saúde
do trabalhador sugerem possíveis riscos e discute sobre possíveis contribuições da psicologia
para a organização a partir dos dados referentes à percepção de saúde do trabalhador. Esta
pesquisa revelou que, no geral, a população investigada foi considerada dentro da normalidade
esperada pelo instrumento aplicado.
Palavras-chave: Saúde. Percepção. Trabalhador.

1 INTRODUÇÃO
A busca pela compreensão da relação entre saúde e trabalho vem
sendo objeto de pesquisa há muitos anos, tanto nas áreas de Psicologia,
Sociologia, Administração, Psiquiatria, dentre outras, buscando compreender
se as causas das doenças mentais estavam mesmo vinculadas ao trabalho. Em
seus estudos sobre Psicodinâmica do Trabalho, tendo por base a psicanálise,
Dejours traz à tona questões relacionadas à saúde mental e trabalho, sendo
considerado o autor com maior interesse em investigar as consequências
mentais do trabalho, mesmo que não surjam doenças mentais propriamente
ditas.
Inicialmente, segundo Robbins (2005), os psicólogos organizacionais
preocupavam-se em estudar fatores importantes para as condições de
trabalho que pudessem estar impedindo um bom desempenho. Agora, seu
campo de estudos ampliou a fim de envolver análises sobre percepção,
emoções, treinamento, eficácia de liderança, satisfação no trabalho, avaliação
de desempenho, estresse profissional, etc.
O presente estudo também traz à tona ideias de Zanelli (2004, 2010,
2011), que entende que a presença de depressão e ansiedade dentro das
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empresas pode refletir em elevado custo para estas, pelo fato de acarretar
em absenteísmo, afastamentos, queda de produtividade, doenças físicas
e mentais. Ele comenta, inclusive, que o tratamento desses problemas
emocionais beneficia ambas as partes, funcionário e empresa. E, ainda, que
as obrigações diárias de trabalho vêm agravando os danos à saúde e o nível de
estresse.
Motivação e satisfação no trabalho também estão entre os temas
abordados, ao passo que, dentre as muitas teorias existentes para explicar
a satisfação no trabalho, todas elas visam a entender em que medida tal
trabalhador satisfaz suas necessidades ou motivações humanas. A palavra
estresse passou a fazer parte de nosso vocabulário cotidiano há alguns anos,
tanto clínica quanto profissionalmente.
Com base nesse referencial teórico, o objetivo geral deste trabalho foi
de identificar a percepção do trabalhador quanto ao seu estado geral de saúde.
Teve como objetivos específicos investigar quais os aspectos referentes à
saúde do trabalhador que podem sugerir possíveis riscos à sua saúde, além
de discutir sobre possíveis contribuições da Psicologia para a organização a
partir dos dados referentes à percepção de saúde do trabalhador. Para tal, foi
aplicado o Questionário de Saúde Geral - QSG, que tem por intuito avaliar a saúde
mental dos indivíduos, sendo considerado o único fator geral que mede a falta
de saúde mental. Fizeram parte da amostra deste estudo 41 trabalhadores
de uma empresa metalúrgica do município de Veranópolis. A partir da análise
do material colhido, algumas inferências puderam ser feitas em relação à
percepção de saúde do trabalhador e às práticas vigentes na organização.
Por passarmos boa parte de nosso tempo no trabalho, é necessário
que se proporcionem condições favoráveis para que os indivíduos possam
desfrutar de boa saúde. Por saúde entende-se, aqui, não apenas a ausência
de doenças, mas um estado de completo bem-estar físico, mental e social,
conforme definição da Organização Mundial da Saúde (OMS). Zanelli (2010)
fala sobre o fato de os trabalhadores estarem enfrentando dificuldades para
perceber ações em benefício da própria saúde e do bem-estar coletivo. Devemos
levar em consideração, ainda, depressão e estresse como grandes causas de
baixa produtividade, podendo muitas vezes terem sido desencadeadas por
situações referentes ao trabalho.
A todo o momento surgem pesquisas comprovando o fato de
trabalhadores saudáveis acarretarem menor custo à empresa. Conforme
revisto por Zanelli (2010), a presença de depressão e ansiedade dentro das
empresas acaba gerando alto custo a elas, tendo como efeitos absenteísmo,
afastamentos, queda de produtividade e doenças físicas e mentais.
Também podemos levar em consideração o fato de que se sentirem
saudáveis, é bem provável que permaneçam na empresa, fato esse confirmado
por Baun, na revista Harvard Business Review (2011), em uma de suas
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reportagens, refere à afirmação do desligamento voluntário em organizações
que oferecem programas de bem-estar eficazes é consideravelmente menor
do que em organizações com programas de baixa eficiência. A revista ainda
traz pesquisas relacionadas aos gastos com tributos relacionados à saúde dos
empregados, empresas nos Estados Unidos elaboram programas para reduzir
esses gastos, a partir de subsídios e incentivos fiscais da nova legislação.
Diante disso, o presente trabalho investiga quais os aspectos referentes à
saúde do trabalhador sugerem possíveis riscos à sua saúde, investigando
as contribuições que a Psicologia poderia proporcionar para a organização, a
partir dos dados da pesquisa.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 comportamento organizacional
O comportamento organizacional, segundo Robbins (2005), preocupase em estudar o que os indivíduos fazem nas empresas e como esse
comportamento atinge o desempenho delas. O propósito deste estudo é o de
empregar esse conhecimento a fim de melhorar a eficiência organizacional.
Robbins (2005) comenta que esse estudo envolve elementos como:
“motivação, comportamento e poder de liderança, comunicação interpessoal,
estrutura e processos de grupo, aprendizado, desenvolvimento de atitudes e
percepções, processos de mudanças, conflitos, planejamento do trabalho e
estresse no trabalho”. (2005, p. 7).
Segundo Robbins (2005), inicialmente, os psicólogos organizacionais
preocupavam-se em estudar fatores importantes para as condições de
trabalho que pudessem estar impedindo um bom desempenho. Atualmente,
seu campo de estudos ampliou a fim de envolver análises sobre percepção,
emoções, treinamento, eficácia de liderança, satisfação no trabalho, avaliação
de desempenho, estresse profissional, etc.
Para Vecchio (2008), o comportamento organizacional é “um campo
de análise voltado à pesquisa científica dos processos comportamentais
que ocorrem em contexto de trabalho” (p. 04), que inclui assuntos como
atitudes, desempenho dos colaboradores e motivação, além de estrutura das
organizações e pressões ambientais, que acabam por atuar no comportamento
e nas atitudes do sujeito. Tendo em vista a ênfase no estudo científico dos
sinais comportamentais, tanto grupal quanto individual, evidencia fenômenos
organizacionais e ambientais, cabendo aos recursos humanos a preocupação
em aplicar o conhecimento comportamental para localizar, selecionar e treinar
pessoas, tendo no desenvolvimento organizacional a visão de um melhor
desempenho da organização.
Em seus estudos sobre Psicodinâmica do Trabalho, tendo por base
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a psicanálise, Dejours traz à tona questões relacionadas à saúde mental e
trabalho. Um dos temas abordados por ele é o sofrimento no trabalho:
O sofrimento implicará sobretudo um estado de luta do sujeito contra as forças (ligadas à organização do trabalho) que
o empurram em direção à doença mental. [...] o sofrimento
foi essencialmente concebido como atravessado por forças
que favorecem sua evolução natural para a doença. A definição precedente abarcava aquilo que mais tarde foi designado como ‘sofrimento patogênico’: a saber, o sofrimento que
emerge quando todas as possibilidades de adaptação ou de
ajustamento à organização do trabalho pelo sujeito, para colocá-la em concordância com seu desejo, foram utilizadas, e
a relação subjetiva com a organização do trabalho está bloqueada. (1994, p. 127).

Outros teóricos o citam, na tentativa de definir sofrimento. No artigo
Sofrimento no Trabalho na visão de Dejours (2006), os autores tentam
identificar suas causas no trabalho, e comentam o fato de o sofrimento no
trabalho consistir em um dos efeitos da persistência do ser humano em viver
em um ambiente que lhe é contrário. Mas, se lhe é contrário, por que continuar
ali? Na releitura de Dejours, os autores colocam o fato de o sofrimento ser
inevitável e estar em toda a parte, depende da construção psíquica e social
de cada um, acabando por repercutir no ambiente de trabalho. Ele também
traz a releitura do conceito de normalidade, como “o equilíbrio psíquico entre
constrangimento do trabalho desestabilizante ou patogênico e defesas
psíquicas”. Para Dejours (1992), o corpo é alvo das condições de trabalho, ao
passo que o funcionamento psíquico é atacado pela organização de trabalho.
Para as empresas, o sofrimento, na maioria das vezes, passa a
interessar a partir do momento em que gerar consequências na produtividade
e, a partir daí, buscam-se alternativas a fim de acabar com ele. Então, quais
seriam as políticas às quais as empresas poderiam adotar, para tentar
diminuir esse sofrimento? Eis aqui um caminho pelo qual a Psicologia tem se
preocupado em seguir.
Ao abordar o sofrimento do trabalhador, Lima (1998) retoma as ideias
de Christophe Dejours, que é considerado o autor com maior interesse em
investigar as consequências mentais do trabalho, mesmo que não surjam
doenças mentais propriamente ditas, pois seu maior objetivo de estudo é o
sofrimento, analisando possibilidades de transformar essa realidade. Dejours
percebe que, diante do conflito de não ser possível atingir um equilíbrio entre
as necessidades psicológicas e fisiológicas do sujeito e as exigências da
organização do trabalho, surge um sofrimento, tendo como grande mistério a
normalidade no trabalho, não a doença mental em si, procurando compreender
as estratégias de defesa admitidas pelos trabalhadores, tanto individual
quanto coletivamente, com o intuito de fugir da doença e manter o equilíbrio
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psíquico. Lima (1998) conclui o estudo sobre Dejours afirmando que não
estaria no trabalho a origem das doenças mentais, podendo este, no máximo,
provocá-las, mesmo assim, a partir de certos casos bem específicos.
Zanelli (2010) comenta que, na Psicologia Organizacional e do Trabalho,
a principal preocupação é entender as relações entre trabalhador, trabalho
e saúde mental, tentando compreender condicionantes, determinantes e
consequências dessa relação, podendo assim intervir no problema. Assim,
diante de tantas cobranças por solução de problemas e por alta produtividade,
muitas vezes, os trabalhadores enfrentam dificuldades para notar, pensar
e agir em prol da própria saúde e do bem-estar coletivo. Outra preocupação
do autor está relacionada ao estresse emocional, quanto à necessidade de
reconhecimento, prevenção e controle.
Segundo Zanelli (2010), a presença de depressão e ansiedade dentro
das empresas reflete em elevado custo para estas, pois acarreta absenteísmo,
afastamentos, queda de produtividade e doenças físicas e mentais. Ele também
traz o fato de o tratamento desses problemas emocionais beneficiarem as
duas partes, funcionário e empresa. Ainda, que as obrigações diárias de
trabalho vêm aumentando os danos à saúde e o nível de estresse. O autor
leva em consideração o fato de o custo da mão de obra de países de terceiro
mundo ter diminuído, ao mesmo tempo, as empresas estão automatizando e
simplificando suas tarefas; com isso, o operário acaba levando trabalho para
casa deixando de lado, assim, o tempo que teria à disposição para o lazer.
Inclusive, as contratações temporárias, que vêm para diminuir os custos
administrativos e de mão de obra, são vistas como reforço ao estresse e à
redução do bem-estar dos trabalhadores. Em consequência disso, esses
operários vivem em constante tensão, por estarem, continuamente, pensando
se terão ou não um emprego no futuro. Como resultado, ele afirmam que
as chefias se deparam com a perda da confiança, da clareza e do respeito,
deve-se isso, ao nível de satisfação no trabalho pois, quando uma chefia não
consegue mostrar compromisso com os indivíduos, as chances de se deparar
com desgaste físico e emocional se intensificam.
Em relação aos fatores estressantes no ambiente de trabalho, Zanelli
(2010) destaca:
[...] demandas acima das condições efetivas de produção ou
prestação de serviços de qualidade; pouco reconhecimento
profissional; reduzida participação nas decisões organizacionais de gestão e planejamento; longas jornadas de trabalho; dificuldades de promoção; exposição ao risco e periculosidade; pressão do tempo e atuações de urgência; problemas
de comunicação; competição no ambiente laboral; e, excesso de burocracia. (2010, p. 23).

A percepção de trabalho traz conotações de repulsa, para muitos, pode
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significar sofrimento ou até tortura, como sua origem lembra, como visto na
etimologia de sua palavra. A palavra trabalho é de origem latina, Tripalium,
que se referia a instrumento utilizado para tortura (ALBORNOZ, 2008). Na
religião, ele surgiu para que as pessoas pudessem pagar seus pecados. Após
essa percepção, Zanelli (2010) tenta definir trabalho ao falar que ele pode ser
entendido como esforço humano que tem por finalidade a transformação. Em
geral, é associado à remuneração. Assim, os indivíduos procuram satisfazer
suas necessidades e de suas famílias (ZANELLI, 2010, p. 24).
2.2 Motivação e satisfação no trabalho
Um dos assuntos abordados por Robbins (2005) diz respeito à
satisfação no trabalho. Ele a define como uma atitude, como o conjunto de
sensações que uma pessoa tem sobre o seu trabalho. Já que as empresas mais
avançadas deveriam prender sua atenção não somente na alta produtividade
e nos bens materiais, mas igualmente na qualidade de vida. Segundo ele, a
satisfação é o propósito legítimo da organização, devendo esta se preocupar
em oferecer trabalhos que sejam essencialmente gratificantes e estimulantes.
Já para Bernal (2010), motivação e satisfação no trabalho estão tão
unidas que normalmente aparecem juntas nos livros. Nesse sentido, atitude
profissional é o ânimo para agir de determinada maneira e a satisfação no
trabalho consiste no resultado de várias atitudes de um indivíduo ligadas
ao seu trabalho e aos fatores relacionados a ele. Já a moral, ele define como
sendo a detenção de um sentimento pelo trabalhador, por participar de um
grupo e por ser aceito nele, por meio de metas comuns e confiança no convívio
desses objetivos. A diferença básica entre satisfação e moral é que a primeira
concentra-se mais em fatos presentes e passados, sendo uma atitude
particular positiva, ao passo que a segunda dá mais ênfase ao futuro, referindose a um grupo. A satisfação, para Bernal (2010), habitualmente é alta, mas não
uniforme e depende de vários fatores. Dentre estes fatores estão: rendimento,
salário, características do cargo (não existe relação evidente entre satisfação
no trabalho e as novas tecnologias), participação na tomada de decisões,
variáveis demográficas, gênero, atividade sindical.
Com o intuito de melhor explicar a satisfação no trabalho, Bernal
(2010) busca a relação com a motivação, citando a pirâmide de Maslow,
em que sugere a hierarquização das necessidades. Este autor é a principal
referência histórica nos estudos sobre motivação, sendo sua teoria ainda hoje
mencionada na maioria dos trabalhos que abordam o assunto. Na pirâmide
da hierarquia das necessidades de Maslow (MASLOW, 1943 apud BERNAL,
2010), esta apresenta em sua base as necessidades básicas, seguidas por
necessidades de segurança, sociais, de autoestima, de reconhecimento e, no
topo, necessidades de autorrealização. Maslow (1943 apud BERNAL, 2010)
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acreditava que ao satisfazer as necessidades de ordem inferior, o sujeito se
interessará na busca pelas de ordem superior. Para Bernal (2010), a satisfação
está intimamente relacionada ao nível de motivação do indivíduo.
Ao comentar os achados das pesquisas de Elton Mayo, Bernal (2010)
afirma que a produtividade aumenta quando os indivíduos interferem nas
decisões referentes às próprias condições de trabalho, as motivações
dos trabalhadores referentes ao reconhecimento social são superiores às
econômicas. Para ele, a motivação trabalhista é, sobretudo, o produto da
integração do indivíduo em um grupo, assim, quanto maior a integração, e
mais à vontade se sinta com seus companheiros, maior será a satisfação no
trabalho e a produtividade. Já para McGregor (MCGREGOR, 1960 apud BERNAL,
2010), o trabalhador é, antes de mais nada, um ser humano, assim, necessita
desenvolver sua criatividade e suas capacidades, que exigem reconhecimento
e, apenas correspondendo-se essas necessidades superiores, poderá ser
motivado.
Dentre as muitas teorias existentes para explicar a satisfação no
trabalho, elas visam a entender em que medida tal trabalhador satisfaz
suas necessidades ou motivações humanas. Bernal (2010) afirma que,
se quisermos aperfeiçoar a satisfação, não devemos apelar aos fatores de
contexto, como salários, descansos, horários, etc., e sim aos de conteúdo,
como responsabilidades e reconhecimento. Para ele, as recompensas não são
a melhor maneira de motivar e aumentar o rendimento, pelo fato de serem
recompensas extrínsecas, e apenas as intrínsecas efetivamente motivarem.
Desse modo, as reais fontes de uma motivação estável são muitas, como
liberdade de ação, oportunidades de aprendizagem, participação nas tomadas
de decisões, desafios nas tarefas, confiança entre superiores e empregados,
etc. Os benefícios de contar no quadro de funcionários com pessoas motivadas
e satisfeitas parecem inquestionáveis. Estes aspectos podem influenciar na
saúde e na qualidade de vida dos trabalhadores (FRANÇA, 2008).
2.3 Saúde, qualidade de vida e bem-estar no trabalho
Os cuidados com a saúde do trabalhador tiveram início nos anos
próximos à Revolução Industrial, quando surgem empenhos para regulamentar
a higiene das condições de trabalho. Mas ainda pensava-se de modo mais
preciso, concreto, que o sujeito adoeceria ao ser submetido a agentes
físicos, químicos ou biológicos. Nos últimos anos, legislações trabalhistas
reconhecem o fato de existir uma relação desses agentes, como geradores de
doenças ocupacionais. Sendo assim, leva-se em consideração a organização e
as relações no trabalho como consideráveis fatores na propagação de doenças
(FRANÇA, 1999).
Para Zanelli (2011), o trabalho assume uma importância ímpar na
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vida das pessoas. Acredita ser o trabalho indispensável na vida das pessoas.
Para ele, o trabalho é indispensável para a saúde psíquica e para o equilíbrio,
além de ser meio de sobrevivência, compor laços sociais e servir de fonte de
reconhecimento particular. Podendo, também, transformar-se em adoecimento
orgânico, mental ou psíquico. Ele explica que, nos dias atuais, os transtornos
mentais ligados ao trabalho são causas, muitas vezes, de afastamento do
trabalho e de direito a benefícios previdenciários.
França (2008), em seu livro Psicologia do trabalho, aborda questões
relacionadas à psicossomática, valores e práticas organizacionais. Para ela,
psicossomática é a junção de psico (mente) e soma (corpo), que teve origem
na medicina. Leva em conta o fato de os processos psíquicos atuarem muito
na dinâmica do corpo, e acredita que as pessoas expressam seus sentimentos,
angústias, emoções de modo psicossomático.
Esta manifestação das pessoas também é observada nas empresas,
como pode ser verificado,
[...] a partir do limite da ‘dor do corpo’ ou de sensações de sofrimento psíquico, ocorrem processos de interação interpessoal marcados pela percepção de fenômenos relacionados à
doença, à saúde, ao trabalho e à produtividade. Uma resposta
psicossomática – uma queixa ou um sintoma – origina-se no
momento da objetivação da tensão, carregada de aspectos
subjetivos e sociais. (FRANÇA, 2008, p. 07).

Ao se tratar de uma queixa psicossomática, deve-se levar em
consideração um processo de influência recíproca entre mente, corpo e
ambiente. É nessa reação integrada que podem ocorrer as somatizações, que,
segundo a autora, significam disfunções físicas, evidentes ou não, das quais
sensações são de dor, doença ou mal-estar. Desse modo, a psicossomática
visa a compreender doenças que revelam e expressam a forma de a pessoa
viver, acompanhada de sua qualidade de vida e da maneira de interagir com
o mundo. França (2008) escreve, inclusive, sobre os achados de pesquisas
feitas nos EUA, onde a maior parte dos pacientes que frequentam os serviços
de cuidados primários exibem problemas psicossomáticos, consequentes de
estresse psicossocial.
2.3 Estresse no trabalho
Ao definir estresse no trabalho, Zanelli (2004, apud BUENDÍA,1998),
em que esclarece que o estresse se refere a um problema de adaptação ao
nosso meio. Com isso, define o estresse do trabalho como um problema de
adaptação a esse ambiente, por apresentar consequências como sensação
de insegurança e angústia. Diante dessa situação, nosso organismo passa
a ativar várias respostas neurobiológicas de autoproteção, como respiração
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acelerada, taquicardia, estado hiperalerta, hipertensão, que lutam contra
o estresse agudo, na busca de um consequente equilíbrio quando este se
resolve. Algumas definições desse autor dão ênfase à situação desencadeada
pela vivência, ou seja, os estímulos como principais causas de tensão. Outras
se concentram na percepção do sujeito em como ele interpreta esses fatores
estressantes, ao ponto que o que determinaria o estresse seria a interpretação
desses estímulos por parte do indivíduo.
O termo stress teve sua origem na Física, em que é conhecido como
o grau de imperfeição que uma estrutura tolera ao ser exposta a um esforço
(FRANÇA, 1999). A palavra estresse passou a fazer parte de nosso vocabulário
cotidiano há alguns anos, tanto clínica quanto profissionalmente (BERNAL,
2010). França (1999) define o estar estressado como: “estado do organismo,
após esforço de adaptação, que pode produzir deformações na capacidade
de resposta, atingindo o comportamento mental e afetivo, o estado físico e o
relacionamento com as pessoas”. (p. 25).
Bernal (2010), ao abordar o tema estresse, escreve que os sintomas
decorrentes destes são conhecidos por muitos. Sintomas como ansiedade,
fadiga, dificuldades para relaxar, insônia, perda de apetite, entre outros são
facilmente observados. O autor afirma que o estresse é a origem de 50% de
todos os atestados médicos, segundo dados da União Europeia. Constata-se,
assim, a importância do tema, tanto por razões humanas quanto econômicas.
[...] a definição de estresse [...]: um estímulo externo, produzido a partir das situações de trabalho; respostas psicológicas frente àquele estímulo, e uma gama de consequências,
nas quais o bem-estar do indivíduo está envolvido. [...] a relação entre estímulos externos e estresse pode ser moderada
por características individuais e situacionais. (KAHN; BYOSIERE, 1992 apud ZANELLI, 2004, p. 282).

		
Para Bernal (2010), o estresse não é, necessariamente, algo
negativo e França (1999, 2010) explica que o estresse, em si, não é bom
nem ruim, sendo impossível de arrancá-lo. A palavra stress provém do latim
e significa adversidade ou aflição, depois, passou a ser usada para exprimir
força, pressão ou esforço (FRANÇA, 2010). O indivíduo pode apresentar duas
alternativas diante de uma situação: o stress, ou estímulo estressor, ou a
resposta do sujeito diante de um estímulo. Para França, as reações de estresse
não são prejudiciais e encontram-se presentes em todos os momentos,
sendo tão necessárias a ponto de não podermos viver sem elas, por serem
facilitadoras nos momentos de adaptação.
Em primeiro lugar, a ‘situação estressante’ pode consistir em
um único acontecimento traumático, como a morte inesperada de um familiar próximo, uma violação ou perda do emprego; ou pode consistir em uma série de fatores que incomo-
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dam e geram uma tensão menos grave, mas que se prolonga
no tempo, como os ruídos de vizinhos do andar de cima, o
caráter irritante do chefe de trabalho, etc.; em segundo lugar,
o estresse pode levar a certas doenças, às vezes sérias, por
meio de sua ação sobre o sistema imunológico, o qual vai
destruindo paulatinamente, de forma que suas vítimas vão
perdendo pouco a pouco suas defesas; e, em terceiro lugar,
apesar de sua potencial gravidade, o estresse pode ser combatido de formas relativamente fáceis, destacando-se entre
elas o apoio social. (BERNAL, 2010, p. 145).

Portanto, Bernal (2010) comenta que o nocivo é se sentir ou estar
estressado por um longo período, pelo fato de nosso organismo não responder
continuamente a essas circunstâncias, apenas reagindo biologicamente em
face delas. Sendo assim, o ruim não é render-se a ele em algumas ocasiões,
mas sim, quando a situação estressante permaneça por muito tempo ou que
não tenhamos ferramentas para lutarmos contra ele. Segundo Zanelli (2004),
“[...] ninguém pode viver sem nenhum grau de estresse, porque qualquer
atividade e qualquer emoção são capazes de provocá-lo”. (p. 282).
O estresse pode ser classificado em positivo (eustresse) e negativo
(distresse). Nestes, as reações são fisiológicas e similares: mãos e pés
frios e suados; ritmo cardíaco e pressão arterial altos; aumento do nível de
tensão muscular, dentre outros. Já em relação ao nível emocional, as reações
encontradas nas duas divisões não são as mesmas. No eustresse há uma
motivação e estímulo da pessoa para lidar com a situação. O oposto ocorre
no distresse, em que há um acovardamento do sujeito, ocasionando, assim,
amedrontamento e fuga da situação (FRANÇA, 2010).
Dentre os efeitos nocivos, Bernal (2010) destaca: estado de cansaço
físico; tensão física; enxaquecas frequentes; náuseas; insônia; mudança nos
hábitos alimentares; insegurança; baixa autoestima; irritação; desvalorização
de si mesmo. As consequências do estresse podem chegar à depressão e,
muitas vezes, à morte súbita.
Ao falar sobre as causas do estresse no trabalho, Bernal (apud
FURNHAM, 2010, p. 339-343) afirma que é na organização que devemos buscar
tais causas. Dentre elas estão: exigências ocupacionais intrínsecas ao posto
de trabalho; conflito de funções; ambiguidade de funções; trabalho excessivo
ou insuficiente no cargo exercido; responsabilidade com o próximo; falta de
apoio social; falta de participação nas decisões que afetam os trabalhadores;
avaliação de desempenho deficiente; más condições objetivas de trabalho;
mudanças organizacionais; frustrações no desenvolvimento profissional;
superposição entre casa e trabalho.
Pode-se verificar que dentre as maiores causas de estresse estão
os fatores psicológicos, principalmente, os psicossociais (BERNAL, 2010).
Esses fatores apresentam-se como as maiores causas de estresse do que as
variáveis físicas, e quase todas essas variáveis apontadas estão tendo seus
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graus elevados a partir da globalização neoliberal. Para Bernal (2010), quando
variáveis psicológicas e psicossociais ajustam-se em uma pessoa com baixa
eutoestima e com pouco auxílio social, há maiores chances de ela sofrer as
consequências negativas do estresse.
Com o intuito de prevenir as consequências negativas da exposição
sucessiva às condições de estresse do trabalho, fica evidente a importância
de conhecermos algumas estratégias de enfrentamento e prevenção. Ao falar
sobre tais estratégias de enfrentamento do estresse, Bernal (2010) expõe
que seu controle raramente depende dos trabalhadores, dependendo do
controle do estressor, devendo recorrer a estratégias organizacionais, como
modificações na cultura da empresa; redefinição de cargos; mudanças na
estrutura da empresa; melhoria de remunerações e benefícios; serviços de
promoção da saúde; dentre outros. Já em relação à prevenção, podem ser
tanto individuais, técnicas de relaxamento e meditação; prática de exercício
físico; técnicas cognitivas e de autocontrole, como grupais e organizacionais.
Fica evidente, assim, que “quanto maior for o controle do trabalhador sobre
seu ambiente de trabalho, melhor será sua saúde e bem-estar e será menos
provável que sofra de estresse”. (BERNAL, 2010, p. 154).
Bernal (2010) também escreve sobre o termo burnout, que é usado
para definir a sensação de esgotamento de um sujeito devido ao excesso de
trabalho. Dentre os fatores geradores, ele destaca: maior importância que os
serviços sociais conquistam como agentes do bem-estar, aquele que faz uso
exige cada vez mais do serviço, os prejuízos do estresse são conhecidos. Tais
fatores caracterizam a síndrome composta por sintomas como esgotamento
emocional, despersonalização e falta de realização pessoal. Assim, o autor
explica que a vítima de burnout já perdeu a ilusão pelo trabalho e todos os
esforços destinados a fazer algo bem será em vão, apresentando uma forte
atitude negativa tanto com seu próprio desempenho profissional quanto
com as pessoas com quem trabalha, e que a causa encontra-se no trabalho
e não tanto no trabalhador. E, ainda, que a ausência de apoio no ambiente de
trabalho pode facilitar as consequências do estresse do trabalho relacionado
ao burnout.
O burnout é conhecido como uma resposta emocional, produto de
condições de trabalho. Tem origem em situações de estresse crônico. Isso
ocorre, por exemplo, quando profissionais mostram grandes expectativas
relacionadas a seus desenvolvimentos profissionais e dedicação à profissão,
e o grau de expectativa é bem contrário à realidade. Esse problema vem
sendo considerado uma das consequências mais importantes do estresse no
trabalho, caracterizado por um desgaste tanto mental quanto físico em razão
do esgotamento provocado por contínuas solicitações de energia. Apresenta
sintomas como exaustão emocional, despersonalização, redução da realização
pessoal e produtividade profissional e depressão (FRANÇA, 1999).
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Como descrito, o Bournout é uma forma de estresse limite, em que o
trabalhador não consegue mais administrar seus efeitos. Fica evidente, a partir
da revisão teórica, que inúmeras são as doenças que podem acometer os
trabalhadores. Entretanto, nem sempre o trabalho será fonte exclusivamente
de adoecimento. O trabalho também pode ser fonte de prazer e de saúde.
Assim, investigar qual a percepção que o trabalhador tem de sua saúde e
relacionar estes dados com as práticas e/ou políticas vigentes na organização
passa a ser importante. Isso porque, muitas vezes, o trabalhador pode estar
doente, mas não se percebe desta maneira. Outra possibilidade é o quanto
algumas práticas e/ou políticas possam ser alteradas para gerarem mais
saúde dentro das organizações, refletindo em ganho para os trabalhadores e
para os proprietários. A partir destas possibilidades, busca-se neste momento,
investigar mais a realidade destes trabalhadores para poder propor mais
reflexões sobre este tema.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A fim de dar conta dos objetivos propostos, esta pesquisa empregou
o método quantitativo para a coleta dos dados investigados. Uma pesquisa
quantitativa visa a testar teorias objetivas, considerando fundamental o
exame das relações entre as variáveis, que podem ser mensuradas por meio
de instrumentos. O intuito é de responder às questões e hipóteses a partir
de levantamentos e experimentos, a fim de que os dados numéricos obtidos
possam ser analisados estatisticamente (CRESWELL, 2007). Richardson
(1985) entende o método quantitativo,
[...] pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades
coleta de informações quanto no tratamento dessas a partir
de técnicas estatísticas, desde as mais simples como percentual, média, desvio-padrão, às mais complexas como coeficiente de correlação, análise de regressão, etc. (p. 29-48).

Levando em consideração o número de funcionários da empresa
estudada, o tempo disponibilizado para a pesquisa e seu custo, foi necessário
selecionar uma parte dessa população para estudar. Sendo assim, escolheu-se
uma amostragem que, segundo Roesch (2007, p.139), é denominada “amostra
por blocos”, em que a escolha não é aleatória, mas escolhe-se entrevistar todo
o pessoal de um setor específico. 		
Segundo Breakwell (2010), recolhemos uma amostra e propagamos
para uma população mais ampla pelo fato de se conseguir fazer melhor e mais
detalhadamente as observações sobre cada componente da amostra, além de
acarretar economia. A amostra deste estudo não foi aleatória, foi composta por
todos os funcionários de dois setores de uma empresa metalúrgica da cidade
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de Veranópolis que aceitaram participar da pesquisa. Os setores da fundição e
montagem foram escolhidos. O primeiro foi escolhido, pois é onde se constata
o maior número de afastamentos pelo INSS e maior incidência de atestados
médicos da empresa, quando comparado aos demais setores. O setor da
fundição é composto por quinze funcionários, todos eles do sexo masculino.
O nível de escolaridade varia desde Ensino Fundamental incompleto a Médio
completo; sendo cinco deles com Ensino Fundamental incompleto; dois com
Ensino Fundamental completo, quatro com Ensino Médio incompleto; e, quatro
com Ensino Médio completo. Quanto à idade, esta varia entre vinte e um e
cinquenta e oito anos.
Já os trabalhadores da montagem foram escolhidos pelo fato de este
ser o setor onde se constata o menor número de atestados e afastamentos
por motivos de saúde. Em relação às características específicas desse setor,
observa-se que ele é composto por vinte e seis funcionários; sendo seis
mulheres e vinte homens; com idades que variam entre dezoito e cinquenta
e quatro anos. Dos funcionários do setor, apenas dois rapazes não aceitaram
participar do estudo. O grau de instrução varia entre Ensino Fundamental
incompleto e Superior incompleto; sendo quatro desses com Fundamental
incompleto; cinco com Fundamental completo, um com Médio incompleto; 14
com Médio completo; e, um com Superior incompleto.
A coleta do material para esta pesquisa aconteceu por meio da
aplicação de um instrumento estruturado intitulado Questionário de Saúde
Geral (QSG). As aplicações foram individuais e seguiram as instruções de
aplicação e apuração do instrumento. Este questionário foi desenvolvido no
início da década de 70 por Goldberg. Na época, era chamado de General Health
Questionaire. Ele conta com sessenta itens e visa avaliar a saúde mental dos
indivíduos, sendo considerado o único fator geral que mede a falta de saúde
mental.
Para Breakewll (2010), a utilização de questionários de autoavaliação
tem a finalidade de mensurar características psicológicas a partir da hipótese
de que a melhor maneira de interpretar um sujeito é propondo a ele questões
diretas. Para ele, um fundamento importante ao se usar esse tipo de
questionário é a exatidão das respostas dos sujeitos.
Analisando seus principais eixos, observa-se que o QSG expressa um
grande fator, a ausência de saúde mental. Além disso, compõe cinco outros
fatores, que se correlacionam, expressando aspectos diferentes e importantes
da saúde mental. Goldberg (1996) subdivide estes cinco fatores da seguinte
maneira:
• Tensão ou estresse psíquico: enfatiza experiências de tensão,
irritação, sobrecarga, cansaço e impaciência que acabam deixando
a vida uma luta constante, infeliz e desgastante;
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• Desejo de morte: manifestam o desejo de acabar com a própria vida,
pelo fato de ela parecer inútil, sem perspectivas e sem sentido;
• Desconfiança no desempenho, autoeficácia: consciência de ser
capaz de cumprir ou alcançar as tarefas diárias satisfatoriamente;
• Distúrbios do sono: problemas afins ao sono, como pesadelos e
insônia;
• Distúrbios psicossomáticos: problemas de ordem orgânica, tais
como dores de cabeça, calafrios e fraqueza;
• Severidade da ausência de saúde mental.
O questionário, segundo Roesch (2007), é o instrumento que mais
se utiliza em pesquisas quantitativas, por buscar medir algo. O questionário
utilizado é composto por questões fechadas com várias opções. Assim,
o levantamento de dados foi colhido no próprio local onde os fenômenos
pesquisados ocorreram. Esses dados, por sua vez, foram adquiridos aqui,
a partir da pesquisa de campo. Segundo Lakatos (2008), em seu livro
Fundamentos de Metodologia Científica, a pesquisa de campo é aquela que
tem por finalidade obter informações a respeito de um problema, para o qual
se procura uma resposta. Ele coloca o fato de essa pesquisa pretender, num
primeiro momento, uma investigação bibliográfica sobre o tema. Num segundo
momento, precisa-se delimitar as técnicas a serem utilizadas nessa coleta de
dados e no estabelecimento da amostra, a fim de sustentar as conclusões
finais. Por último, antes da reunião de dados, é necessário determinar as
técnicas de registro dos dados e as utilizadas na análise que virá depois. A partir
dos índices obtidos na pesquisa, foi possível aprofundar a análise dos dados,
explorando aspectos qualitativos neles contidos. Isso foi possível por meio do
cruzamento entre os dados obtidos a partir do instrumento, o conhecimento
prévio da realidade pesquisada e o arcabouço teórico da Psicologia que consta
no referencial teórico deste estudo.
Todos os cuidados éticos foram tomados no momento da aplicação do
instrumento, análise e divulgação dos resultados. A pesquisa só teve seu início
após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Círculo – FSG, registrado
mediante número 0169. Para tal, foi garantido aos participantes da pesquisa
a completa confidencialidade e anonimato de seus resultados, colocando-se o
pesquisador à disposição para inteirá-los do seu resultado. Isso se oficializou
mediante a apresentação e posterior assinatura do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido, por todos os pesquisados, individualmente, no início da
coleta de dados juntamente com a declaração de ciência da empresa.
Levou-se em consideração o bem-estar dos participantes, de forma
que foram protegidos de serem física ou mentalmente prejudicados pelo
processo. O pesquisador deixou claro qualquer questionamento por parte do
participante, e jamais usou de sua posição com o intuito de pressioná-los a
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tomar parte ou permanecer em sua investigação, evidenciando que eles teriam
o direito de se retirar da pesquisa a qualquer momento. Não foi oferecida aos
participadores qualquer forma de pagamento.
Todas as informações obtidas a respeito dos participantes da pesquisa
são confidenciais e, caso sejam publicadas, não serão nomeados, criando
nomes fictícios quando houver a necessidade de falar sobre alguma situação
específica. Além disso, os dados obtidos foram armazenados em local seguro,
juntamente a pesquisadora. Esta pesquisa transcorreu-se durante o segundo
semestre de 2011, seguindo cronograma preestabelecido.
4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A partir da coleta de dados, foi possível fazer uma caracterização
inicial da amostra estudada, tendo como base sexo, escolaridade, idade e
estado civil. Diante disso, 85% dos sujeitos da pesquisa são do sexo masculino
e 15% do sexo feminino. Quanto à escolaridade, constata-se que 23% (oito)
dos homens não contam com Ensino Fundamental completo. Diferente das
mulheres, em que apenas 17% (uma) não o concluíram. Também foi possível
observar na amostra investigada que a média de idade dos homens é de 33,2
anos, enquanto a média feminina de 33,5 anos. Assim, podemos verificar que,
apesar de a média de idade dos dois sexos serem quase idênticas, o nível de
escolaridade das mulheres é superior ao dos homens.
Quanto ao estado civil, os dados considerados foram os informados
pelos sujeitos da pesquisa. Condição esta que pode não ser confirmada por
documentos, uma vez que alguns funcionários se consideram casados, mas
podem não ter oficializado legalmente a relação. Assim, constatou-se que no
universo pesquisado, a maioria dos funcionários é solteira, índice percebido
em 58% dos entrevistados.
Quando comparadas as características da amostra, separando-as pelos
setores investigados, alguns aspectos chamam a atenção. No caso da fundição,
seu quadro funcional é 100% masculino, o que pode ser em decorrência do tipo
de trabalho, que parece exigir maior esforço físico, situação essa que mulheres
dificilmente suportariam. Já o setor de montagem apresenta 23% de mulheres
em seu quadro de funcionários, uma vez que algumas atividades realizadas
naquele setor são mais adequadas às condições físicas delas. A elas são
direcionadas montagens de peças menores, com menor peso, ou o trabalho de
serigrafia. Outra justificativa que podemos levantar é o fato de o sexo feminino
ser mais detalhista. Há a necessidade de motricidade fina para a montagem e
manuseio de algumas peças, o que é, no geral, um facilitador para elas.
Na comparação entre os dois setores, também podemos estabelecer
um paralelo em relação ao nível de escolaridade, em que 33% dos trabalhadores
da fundição contam com Ensino Fundamental incompleto, e na montagem
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isso ocorre com apenas 15% dos sujeitos. No setor da montagem, cerca de 8%
apresentaram nível Superior incompleto. Nesse setor, a maioria dos indivíduos
apresentou Ensino Médio completo (54%), enquanto que no setor fundição,
sua maioria dividiu-se entre Ensino Médio incompleto (27%) e Ensino Médio
completo (27%). Talvez esta característica facilite a permanência das pessoas
no setor da fundição, considerado pesado e insalubre, juntamente com a média
de idade, por verificarmos que a fundição dispõe de uma média de 35,2 anos,
enquanto que a média da montagem apontou 31,6 anos.
Tendo por base a análise dos dados obtidos na pesquisa, são possíveis
algumas considerações sobre o estado de saúde mental da amostra. As
respostas dos 41 participantes da pesquisa permitiram que se estabelecessem
algumas relações entre os dois setores (conforme Gráficos 1 e 2 a seguir).
Segundo o manual técnico do QSG, todos os escores sintomáticos iguais ou
superiores a 03 devem ser considerados indicadores de presença de distúrbio
em qualquer um dos cinco fatores e do fator geral. O manual também revela
que, para interpretação de escore no fator geral, quanto maior este escore,
maior será o nível de distúrbios psiquiátricos. Os escores são atribuídos em
números de 5 a 100 e são obtidos por meio do cálculo correspondente a cada
fator, descrito no manual do instrumento. Após esse cálculo, o examinador
procura o percentil correspondente, na Tabela de Normas da Amostra de
Padronização. Encontramos, assim, o valor para cada fator e o percentil a ele
relacionado.
No fator stress psíquico ou tensão, o qual é entendido por Goldberg
como experiências de tensão; irritação; impaciência; cansaço e sobrecarga,
que acabam transformando a vida uma luta constante, desgastante e infeliz,
o setor da fundição obteve o escore mais elevado, com o número 85, apenas
13% ficaram com percentis acima de 50. No setor da montagem, o percentil
chegou a 80, sendo que 23% ficaram acima de 50. Se o fator stress psíquico
está elevado, e ele indica alto nível de ansiedade, podemos pensar que isto
se deva ao fato de o setor da montagem encontrar-se como um dos últimos
setores em ordem de processo na empresa, é onde tudo deve chegar a fim de
ser montado. Eles devem atender, igualmente, aos prazos de entrega. Podemos
pensar, inclusive, que em alguns momentos, estes trabalhadores podem estar
trabalhando sob pressão. O que pode vir a justificar o dado encontrado na
pesquisa.
No fator desejo de morte, que demonstra o desejo de acabar com
a própria vida, em virtude de ela se apresentar como inútil, sem sentido ou
perspectivas futuras, o setor da fundição variou seu percentil de 45 a 70,
sendo que 20% ficaram acima de 50. Na montagem, variou de 40 a 70, sendo
que apenas 19% ficaram acima de 50. O fato de o setor da montagem ter obtido
escore semelhante ao da fundição, pode se dever ao fato de haver mulheres
somente no setor da montagem. Nesse setor, a média para o fator desejo de
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morte, para o sexo feminino, ficou em 50, quando comparada à dos homens
do mesmo setor que se encontrou em 49, pode estar relacionada a maiores
níveis de labilidade, de instabilidade emocional, que o manual do instrumento
relata, no que se refere à saúde mental. Desejo de morte, entendido aqui, como
falta de esperança, de perspectivas de crescimento, com fatores depressivos
presentes. Esse dado nos leva a pensar que o setor da fundição tenha
apresentado em vinte por cento dos sujeitos percentis acima de 50 em virtude
de estes não enxergarem perspectivas de crescimento, talvez em função da
baixa escolaridade e da idade mais elevada, quando comparados ao outro setor.
Os itens referentes ao fator falta de confiança na capacidade de
desempenho, autoeficácia, que dizem respeito à percepção de ser capaz de
exercer as funções diárias de maneira satisfatória, no setor da fundição, apenas
7% ficaram acima de 50. Já no setor da montagem, 19% obtiveram índices mais
elevados. Esse fator possibilita refletir sobre como os sujeitos percebem sua
atividade no trabalho. Talvez o setor da fundição sinta sua função como algo
que lhes satisfaça mais, quando comparados aos do outro setor. Dessa forma,
o setor da montagem não se mostrou tão confiante quanto a sua capacidade
de desempenho. Possivelmente isto esteja relacionado, inclusive, com os
diferentes níveis de escolaridade. Talvez, por terem escolaridade inferior, a
fundição pense que, com a escolaridade que tem, a atividade que exerce esteja
de acordo. Já os da montagem têm nível de escolaridade maior e não está tão
satisfeita com suas funções.
No fator distúrbios do sono, que relata problemas referentes ao sono,
insônia e pesadelos, o setor da fundição obteve seu escore mais elevado,
com o número 100, sendo que 60% dos indivíduos apresentaram índices
superiores a 50. Enquanto que na montagem, em apenas 42% o mesmo
ocorreu. Não devemos deixar de considerar que distúrbios de sono podem
acarretar acidentes de trabalho, instabilidade no humor e até dificuldades de
relacionamento. O que pode vir ao encontro da informação acima aludida, em
que se refere ao alto índice de atestados e afastamentos, quando comparados
aos índices dos demais setores da empresa. Não devemos deixar de mencionar
o alto risco de acidentes que o referido setor apresenta. Dado este que pode
ser comprovado nesta pesquisa, o indivíduo que apresentou percentil mais
elevado foi aquele que, há alguns meses, precisou afastar-se da empresa por
ter se acidentado ali, pois teve queimaduras pelo corpo. Este afirma ter ficado
com algumas sequelas, quando relata não conseguir dormir direito após o
ocorrido.
No que se refere ao fator distúrbios psicossomáticos, que expressam
problemas de ordem orgânica, tais como dores de cabeça, fraqueza, calafrios,
sentir-se mal de saúde, 47% do setor da fundição ficaram acima de 50. Na
montagem é onde encontramos seu escore mais alto, de 95, mas apenas 35%
ficam acima de 50. Neste item, devemos levar em consideração o fato de o setor
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de a fundição apresentar altas temperaturas e oscilações bruscas destas, cuja
temperatura média fica em torno de 25,9°C, podendo chegar a 34°C, também
encontramos grandes variações quando relacionada à temperatura externa ao
setor com a do seu interior. No inverno, esta diferença pode chegar a mais de
35ºC.
Ao compararmos o índice de absenteísmo dos dois setores, que leva
em consideração horas perdidas (contabilizadas com a ausência ao trabalho
por um dia inteiro e atestados de até 15 dias) e horas trabalhadas, verificamos
que a média de janeiro a setembro de 2011, do setor da montagem ficou em
1,7% ao mês, enquanto o setor da fundição ficou em 2,6%. Dado este que
pode refletir as especificidades ambientais e da intensidade física do trabalho
realizado no setor de fundição.
A maioria dos entrevistados, no setor da fundição, também relatou
transpirar muito, no ambiente de trabalho, sendo este um episódio inevitável.
Os riscos de acidentes também são mais elevados, quando comparados aos
da montagem, riscos estes que podem envolver queimaduras. No entanto, o
setor da montagem apresenta-se com uma temperatura média de 22°C, em
razão do processo desempenhado. Ali a jornada é contínua e necessita do uso
de menor quantidade de equipamentos individuais de proteção.
Todos estes fatores acabam tornando o ambiente de trabalho, na
fundição, insalubre, em decorrência da presença de vários agentes agressivos
ao organismo do trabalhador. De modo geral, as mulheres apresentaram, para
este fator, uma média de 21 no percentil, quando comparadas aos homens,
que ficaram em 46.
Por fim, no fator geral, que pode ser decifrado como a gravidade da
ausência de saúde mental, o setor da fundição, mais uma vez, demonstrou
níveis superiores aos da montagem, de 27% contra 15%.

Gráfico 1: Dados gerais do setor fundição
Fonte: Elaborado pela Autora (2011)
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Gráfico 2: Dados gerais do setor montagem
Fonte: Elaborado pela Autora (2011)

Os índices mais elevados de indícios de sintomatologia psiquiátrica
são os obtidos no setor da fundição, do sexo masculino, de baixa escolaridade
e adultos. Assim, podemos pensar que isto daria indícios que funcionários
adolescentes são mais vulneráveis e instáveis e quanto maior o grau de
escolaridade, em princípio, maior a cultura, mais acesso e cuidados referentes
à saúde, maior consciência de buscar auxílio.
As mulheres apresentaram, em quase todos os fatores, escores
superiores aos dos homens, exceto no fator distúrbios psicossomáticos,
informação esta que pode ser mais bem visualizada na Tabela 1, abaixo. Isso
vem ao encontro de Goldberg, que comenta no manual do instrumento, o fato
de a mulher apresentar maior nível de labilidade, de instabilidade emocional,
no que se refere à saúde mental.
Fator

Masculino
Média
36
49

Feminino
Média
43
50

Total
Média
37
49

Stress psíquico
Desejo de morte
Desconfiança no
29
35
desempenho
Distúrbios do sono
46
47
Distúrbios
46
21
psicossomáticos
Severidade doença
34
38
mental
Tabela 1: Diferença geral dos escores médios nos fatores do QSG por sexo
Fonte: Elaborado pela Autora (2011)

30
46
42
35

Por fim, Goldberg afirma que o perfil sintomático do indivíduo é
enunciado quando os fatores de saúde dos pesquisados apresentar percentis
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acima de 90. Ele declara, inclusive, que em uma população normal, existe
em torno de 10% de casos psiquiátricos. Para o autor, casos que obtiverem
percentis próximos a 90 dever ser considerados casos limítrofes. Desse modo,
nossa amostra pesquisada enquadrou-se no que o autor chama de população
normal, pois não obteve mais de 10% de percentis superiores a 90. Isso
ocorreu em apenas dois casos, um no setor fundição, em que um indivíduo
apresentou, no fator distúrbio do sono, percentil 100. E um indivíduo do setor
montagem, que para o fator distúrbios psicossomáticos, apresentou percentil
95. Ao analisarmos percentis inferiores a 90, no setor fundição, três sujeitos
apresentaram percentil 85 (20% do setor), quando no outro setor quatro
obtiveram percentis 80 (15%). Além disso, nos gráficos que mostram os seis
fatores pesquisados, podemos observar que no setor de montagem, vários
indivíduos obtiveram percentis bem baixos, o que não acontece com tanta
frequência no outro setor.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos dados obtidos a partir desta pesquisa, foi possível identificar
que os trabalhadores percebem seu estado geral de saúde de forma normal,
pois apenas 5% apresentaram escore sintomático, próximos a 90. Os sujeitos
do setor de montagem perceberam-se mais saudáveis quando comparados
aos da fundição, ao confrontarmos seus percentis.
Constatou-se que os aspectos que merecem maior atenção, por
parte da organização, referentes à saúde do trabalhador foram distúrbios
psicossomáticos, distúrbios do sono e desejo de morte, em virtude de seus
percentis terem obtido pontuações superiores aos demais fatores, uma vez
que estes sugerem possíveis riscos em relação à saúde dos trabalhadores.
Com base nesses dados, a Psicologia Organizacional pode contribuir a
fim de melhorar alguns aspectos que se mostraram comprometidos, pensando
sempre em humanização do trabalho e em ferramentas que melhorem a
qualidade de vida e o bem-estar dos funcionários. Atingindo assim, o bemestar empresarial e, consequentemente, os propósitos sociais, culturais e
econômicos da organização.
No que se refere ao grau de escolaridade, podemos pensar em
maiores incentivos, por parte da organização, aos pensarmos, inclusive, em
proporcionar EJA na própria empresa. Isso melhora a autoestima, ajuda o
funcionário a crescer na empresa e se proteger melhor. Uma das informações
que a empresa relata é o fato de ela oferecer, como benefício, a ajuda de custos
para estudo.
Se no setor de fundição apareceram mais indícios de psicopatologia, o
que a empresa pode fazer por seus funcionários? Se os atestados se repetem
com os mesmos funcionários, verificar o que estava acontecendo com eles
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e, como o curso é crônico, examinar cuidadosamente se estes indivíduos
continuarão a apresentar atestados. Com relação ao indivíduo do setor da
fundição, que apresentou alterações significativas em seu questionário,
proporcionar suporte psicológico, pensando, inclusive, no encaminhamento
para atendimento psicológico, a fim de dar conta desse trauma do acidente.
No setor da montagem, da mesma forma, um indivíduo apresentou escores
elevados significativamente no questionário. Para este, da mesma forma, poder
proporcionar suporte psicológico, e propor encaminhamento a atendimento
especializado. Este último confessou estar sofrendo de esclerose múltipla, por
isso das alterações.
Se o fator stress psíquico está elevado e ele indica alto nível de
ansiedade, a empresa pode pensar em melhorar alguns fatores, como
condições de trabalho, refeitório adequado, oferecer mais suporte psicológico
neste setor. Só a porcentagem de insalubridade é suficiente para motivá-los?
O trabalho, na fundição, é visto, e o funcionário também se vê assim, como o
pior, o mais pesado, o mais sujo, o mais insalubre?
Por fim, mas nunca com menor atenção, devemos pensar, inclusive,
nos fatores que obtiveram menores pontuações, indicando fatores que devem
ser reforçados.
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Resumo: Este estudo tem por objetivo identificar estratégias de fidelização de clientes
em empresas prestadoras de serviços, bem como aspectos que envolvem a credibilidade
dos clientes para com a qualidade dos serviços obtidos. Nesse sentido, utilizou-se da
pesquisa bibliográfica e exploratória com abordagem qualitativa, explorando referencial
teórico direcionado aos serviços; qualidade nos serviços prestados; marketing de serviços;
marketing de relacionamento; satisfação de clientes; fidelização de clientes; retenção de
clientes e estratégias de marketing. Indicou-se na sequência, ações para alavancar os
objetivos específicos: analisando formas de relacionamento com clientes; constatando
aspectos relevantes à satisfação, avaliando necessidades e expectativas dos consumidores;
observando conceitos de marketing de relacionamento e serviços para a empresa; consultando
a importância da qualidade nos serviços prestados. Valendo-se desses fatores, evidenciouse as considerações finais, em que são mencionadas as facilidades encontradas, sem haver
referências a dificuldades no decorrer da pesquisa realizada. Encerrando-se o estudo com
lista de referências.
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1 INTRODUÇÃO
Observando-se a realidade social e econômica brasileira na atualidade,
percebe-se uma infinidade de empresas ofertando variedades de serviços e
produtos, intencionando participar continuamente no mercado, conquistando
e retendo clientes. No entanto, é fundamental a execução de estratégias
e práticas para a fidelização de clientes. Pois se percebe que clientes fiéis
não somente consomem produtos e serviços com frequência, exercem
similarmente a função de defensores da marca, divulgando-a para amigos,
familiares e conhecidos. Considerado um método extremamente eficiente de
marketing de marca, porque os consumidores prezam a opinião de grupos
referenciais a que pertencem.
Os clientes são mais difíceis de agradar agora do que eram durante
quase todo século XX, apresentam-se mais questionadores, conscientes em
relação ao preço dos produtos, mais exigentes, perdoam menos os erros dos
fornecedores e são abordados por uma infinidade de empresas concorrentes
com ofertas iguais ou melhores. O desafio não é deixá-los satisfeitos,
isso os concorrentes fazem, mas conquistá-los e fidelizá-los (KOTLER,
2000). Consumidores leais proporcionam resultados financeiros diretos e
trazem informações valiosas para a empresa, deixando evidências de seu
comportamento nos bancos de dados empresariais que, bem trabalhados,
viabilizam a criação de importantes diferenciais em relação à concorrência
(VAVRA, 1993). Acredita-se que propiciar aos clientes confiança é como investir
na conquista de sua fidelidade, levando-os a pensar antes de experimentar
uma nova marca. Porém, este é um processo contínuo e remete a empresa
a obter diferencial competitivo garantindo sua sobrevivência no mercado.
Outra medida que pode ser afixada pelas empresas como ação de aproximar
os clientes é o marketing de relacionamento. Também serve como estratégia
de comunicação e permite à organização difundir propostas comerciais e
segmentos de mercado aos formadores de opinião, por conseguinte satisfazer
os clientes (ZENONE; BUAIRIDE, 2005).
Nesse sentido, considera-se crucial a necessidade das organizações
de orientar as negociações e almejar lucratividade como fator essencial
à sobrevivência. Vislumbrando o engessamento econômico e financeiro
em práticas e estratégias modernas para manter a confiança dos clientes.
Situação que remete ao problema de pesquisa, quais os métodos principais de
fidelização de clientes em indústrias prestadoras de serviço nos dias atuais.
Baseando-se nessa concepção, o objetivo geral é identificar as principais
formas de fidelização de clientes em empresas prestadoras de serviços. Assim
como os objetivos específicos são: analisando formas de relacionamento com
clientes; constatando aspectos relevantes à satisfação avaliando necessidades
e expectativas dos consumidores; observando conceitos de marketing de
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relacionamento e serviços para a empresa; consultando a importância da
qualidade nos serviços prestados.
Na sequência, aponta-se um extenso referencial teórico voltado à
fidelização de clientes abordando os temas: Serviços; Qualidade em Serviços;
Marketing em Serviços; Marketing de Relacionamento; Satisfação dos Clientes;
Retenção de Clientes; Estratégias de Marketing; Fidelização de Clientes.
Fundamentando a metodologia da pesquisa bibliográfica e exploratória visando
à proposta deste artigo. Finalizando, são mencionadas as considerações finais
e sugestões de estudos futuros, evidenciando a viabilidade de fidelização e
retenção de clientes por indústrias prestadoras de serviços.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
Esta seção especifica conceitos e definições que norteiam o artigo,
tais como: serviços; marketing de serviços; qualidade nos serviços; marketing
de relacionamento; satisfação de clientes; percepção dos clientes; fidelização
de clientes e estratégias de marketing. Os quais foram aprofundados por
intermédio da pesquisa bibliográfica em dissertações, artigos e bibliografias,
voltados à compreensão do assunto proposto.
2.1 Serviços
Serviço é qualquer ato ou desempenho que uma parte pode oferecer
a outra e que seja essencialmente integrável e não resulta em propriedade
alguma. Sua produção pode ou não estar vinculada a um produto físico.
Atividades econômicas que criam valor e fornecem benefícios aos clientes
em tempos e lugares específicos, como decorrência da realização de uma
mudança desejada pelo destinatário do serviço. A empresa deve considerar
que o serviço está voltado ao cliente e esta percepção modifica de acordo
com a cultura de determinado lugar (KOTLER; KELLER, 2006, LOVELOCK;
WRIGHT,2001, ZEITHAML; BITNER, 2006). O serviço é medido pela experiência
dos clientes, dessa maneira, a procura por determinada empresa perpassa pela
confiança estabelecida entre ambos. Podendo ser avaliado diferentemente
por cada pessoa. A exigência com o serviço modifica com o tempo e o que é
qualidade hoje será distinto no futuro. A avaliação do serviço torna-se difícil
por ser intangível; em vista disso, a percepção do cliente com determinado tipo
de serviço é o que importa.
Avaliação baseada na pesquisa e na experiência são dois fatores
fundamentais. Quando o consumidor faz uma pesquisa antecipando a compra
de um serviço sua avaliação tende a considerar instalações físicas como
preponderantes na escolha. No aspecto físico este entende: equipamentos,
bens facilitadores, funcionários e o preço, os quais se reduzidos podem sugerir
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qualidade inferior. Ao passo que a avaliação baseada na experiência ocorre
seguidamente à entrega do serviço. É importante que o fornecedor diminua
a ansiedade do consumidor diante do risco na compra deste. A manutenção
dos clientes é fundamental ao fornecedor, por gerar menor importância ao
risco (GIANESI, 2010). O sucesso dos empreendedores depende da inovação
nos produtos, melhoria dos serviços e adaptação às constantes novidades do
mercado. Os serviços, ao contrário, variam em qualidade e eficiência.
2.2. Qualidade em Serviços
A qualidade em serviços é retratada por meio do feedback construtivo
do cliente, no que tange ao esperado e ao serviço prestado. Conectada à
satisfação, em que o cliente satisfeito com o prestador de serviços estará
percebendo a qualidade. Ocorrendo em qualquer situação, como solução de
um problema, atendimento de uma expectativa (LAS CASAS, 2009). Visando a
conquistar a confiabilidade dos clientes, as empresas investem em estratégias
e pesquisas para conhecer suas necessidades e acompanhar o grau de
satisfação mediante o serviço prestado. Na maioria das vezes, o cliente está
impossibilitado ou valida de modo equivocado a qualidade do serviço recebido,
gerando propaganda negativa e migrando para outro fornecedor. As empresas
utilizam a pesquisa para determinar desejos do mercado, dimensionando
cada serviço e programas de qualidade, visando a atender o que o cliente
precisa, priorizando processos a serem gerenciados e ponderando a evolução
do cenário (LOVELOCK; WRIGHT, 2001). A lucratividade da empresa provém da
qualidade prestada nos serviços, sempre que executados corretamente no
primeiro momento, evitando retrabalho, então reduzindo custos. Com isso, o
cliente torna a procurar a empresa e passa a divulgar no meio social o fato,
gerando novos clientes. Os serviços são a base para uma diferenciação eficaz
entre as organizações, fonte de vantagem competitiva, requerendo, assim,
nova abordagem para a gerência e demais departamentos, tanto quanto a
outras funções de negócios e marketing (GRÖNROOS, 1993).
Manter qualidade na prestação de serviços é uma atividade árdua e
complexa, pois, de um lado, encontra-se o consumidor exigente; e, de outro, as
empresas empenhando-se em alcançar vantagem competitiva em relação aos
concorrentes, equilibrando-se no atendimento diferenciado que proporciona. É
necessária a oferta na qualidade nos serviços se a pretensão é satisfazer e reter
os clientes, por ser essa primordial análise realizada pelo cliente ao buscar um
serviço. Analisando a qualidade do serviço os clientes ponderam cinco fatores:
confiabilidade; responsividade; segurança; empatia e tangibilidade (ZEITHAML;
BITNER, 2006). A qualidade em serviços está ligada ao reconhecimento dos
consumidores mediante o serviço prestado. Todavia, impondo uma subdivisão
aos consumidores: satisfazer as necessidades ou expectativas dos clientes.
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Entretanto, não basta um fornecedor satisfazer seu cliente até determinado
nível, é conveniente validar o nível de satisfação oferecido pela concorrência,
porque o cliente pode estar satisfeito, contudo mudar de fornecedor. Diante
disso, é interessante que os fornecedores satisfaçam as expectativas dos
consumidores em curto prazo, buscando diferenciar-se da concorrência
(KOTLER, 2000; GIANESI,2010).
2.3. Marketing em Serviços
É perceptível a diferença existente entre bens tangíveis e intangíveis,
devido a um ofertar ações aos clientes (consultoria, assistência, prestação
de uma atividade) e outro oferecer produtos que podem ser experimentados
diretamente, primeiramente a sua aquisição. A intangibilidade dos serviços
tem implicações diretas ao marketing, uma vez que os serviços não podem
ser estocados, é difícil administrar as flutuações de demanda; bem como
não podem ser patenteados, por isso facilmente copiados, não havendo
exclusividade a estes. Com a aparente simetria dos serviços fica difícil aos
clientes validar sua qualidade (ZEITHAML; BITNER, 2006).
O cliente opta por um serviço ou produto em detrimento a outro
por esperar o valor entre ofertas comparadas. No entanto, o ideal é que
as empresas obtenham claramente definido o escopo de marketing,
alinhando desempenho nos processos internos ao que o cliente procura com
determinado serviço ou produto (GALE, 1996). Qualquer empresa pode atrair
novos clientes, não obstante incorrendo gerência em processos centrais, a
rotatividade destes acaba gerando custos insustentáveis para a organização.
É prática usual a procura por novos clientes, ou seja, o marketing concentrado
em vendas, ao invés do relacionamento, em retenção. A organização voltada ao
relacionamento prima por qualidade em serviços e produtos (KOTLER, 2000).
Verifica-se, assim, que o marketing de serviços norteia o tratamento
adequado ao cliente, na interpretação de suas necessidades, levando-se em
conta fatores influentes para seu comportamento, porque os clientes compram
benefícios que esperam obter com os serviços. O marketing de serviços
estuda fenômenos e fatos que acontecem na venda de serviços, que são
compostos que auxiliam a empresa na compreensão da demanda de mercado
aos produtos, por intermédio de pesquisas de mercado (COBRA; ZWARG, 1987).
A essência do marketing de serviços é o serviço, perfeitamente executado. A
qualidade em serviços é a base do marketing de serviços. Essa sinergia de
estratégia e execução é a sustentação aos criadores e líderes da indústria de
serviços. Como há heterogeneidade nos serviços prestados no que se refere
às pessoas, ao tempo e organizações a qualidade é um desafio constante para
os profissionais de marketing. Assim sendo, a qualidade depende de inúmeros
fatores, dificultando ao administrador de serviços seguir padrões elaborados
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anteriormente (ZEITHAML; BITNER, 2006).
Considera-se o envolvimento do cliente no processo de produção do
serviço. Os clientes muitas vezes participam em certa medida da produção
de muitos tipos de serviços (CHURCHIL; PETER, 2000). Toda empresa prevê
serviço criado especialmente à satisfação de determinada necessidade do
cliente. O que os clientes almejam é um produto acerca da natureza qualitativa
e intangível, querendo o benefício e o serviço inerentes ao produto. O serviço
não é um simples evento, como o processo de criação de um ambiente de
informação, garantia e conforto orientado ao cliente.
2.4. Marketing de Relacionamento
O marketing de relacionamento é uma ferramenta que apoia as
empresas no gerenciamento da relação com os clientes potenciais. É uma
das tendências bastante focadas no marketing atual. Refere-se a conhecer
melhor seus clientes de modo a compreender seus desejos e necessidades
(KOTLER, 2005). Processo contínuo de identificação e criação de novos
valores com clientes individuais e compartilhamento de benefícios ao longo
da parceria. Envolvendo compreensão, concentração e administração de
colaboração constante entre fornecedores e clientes selecionados para
criação e compartilhamento de valores mútuos por interdependência e
alinhamento organizacional (GORDON, 2002). Tem a função de estabelecer,
manter e aumentar o relacionamento com clientes e demais parceiros, em
que o objetivo das partes envoltas sejam atingidos, inclusive na obtenção de
lucratividade (GRÖNROOS, 1993). O objetivo do marketing de relacionamento
visa a estabelecer relacionamentos mutuamente satisfatórios com clientes,
fornecedores e distribuidores, buscando atrair e conservar os de sua
preferência.
É fundamental no desenvolvimento da liderança, fidelidade do
consumidor e rápida aceitação de novos produtos e serviços no mercado. A
criação de relações sólidas e duradouras é tarefa árdua e de difícil manutenção,
devido ao cliente ter inúmeras opções, independente do segmento. A relação
pessoal é a única forma de permanecer com a fidelidade do cliente (MCKENNA,
1992). Relacionar-se de modo individual com os clientes é vital para conhecer
cada um, identificando suas necessidades e personalizando seu atendimento.
Estes são diferentes e ignorar estas diferenças não os faz tornar-se iguais.
Para efetivar o marketing individual, haverá necessidade de estagnar relações
específicas com clientes individualizados. Porém, algumas serão mais
importantes de outras. Os melhores clientes definir-se-ão pelas relações e
negócios lucrativos. O diálogo e o feedback são elementos indispensáveis da
relação como cliente (PEPPERS; ROGERS, 1994).
Utilizar o marketing de relacionamento auxilia as organizações na
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criação do valor aos clientes, proporcionando benefícios evidenciando seu
sentimento de valorização. Com isso, construindo relacionamento contínuo
com cada um destes. Empresas capazes de competir em níveis local e global.
Há algum tempo, as que apresentavam um produto de alta qualidade garantiam
vantagem competitiva sobre a concorrência. Dessa maneira, aquelas que
competem neste mercado iniciaram a perceber a relevância do relacionamento
como diferencial que dificilmente será copiado pelos concorrentes. Logo, estas
precisam desenvolver relacionamentos duradouros com os clientes, com o
propósito de se proteger dos concorrentes (CLARO, 2005). O marketing de
relacionamento representa um avanço importante do marketing tradicional.
Adotando essa estratégia, as empresas terão a oportunidade de mudar sua
maneira de atuação em relação aos consumidores, porque com a utilização
do marketing de relacionamento podem projetar e lançar ações, procurando a
fidelidade destes.
2.5 Satisfação dos Clientes
As organizações dependem da satisfação dos clientes para sobreviver
em um mercado constantemente competitivo. Devem desenvolver suas
atividades, partindo das necessidades dos clientes, proporcionando-lhes o
que ambicionam e satisfazendo-os. Demonstrando preocupação em produzir
serviços ou produtos na tentativa de satisfazer seus clientes, irá dispor de
resultados positivos. Empresas criam demasiadas expectativas da capacidade
de satisfazer os clientes, tendem a desapontá-los. Essa questão funcionando
como propaganda negativa, uma vez que os compradores formam opiniões
por experiências adquiridas ou relações interpessoais (KOTLER, 2000).
Ao gerar expectativas que estão aquém de suas habilidades, faz-se
necessário que as empresas sejam cuidadosas, procurando adequar-se e
atualizar-se para cumprir suas promessas. O importante é analisar como se
gerou tal expectativa, na possibilidade de atendê-la. Existem quatro fatores
que podem influenciar na expectativa do cliente: comunicação boca a boca,
comunicação externa, necessidades pessoais e experiência anterior (GIANESI,
2010). A comunicação boca a boca é a indicação por amigos, pessoas
experientes com determinado tipo de serviço. Após receber o serviço, o
consumidor compara-o ao serviço esperado, o resultante dessa comparação o
fará retornar à compra ou não deste fornecedor (KOTLER, 2000).
O serviço tende a ser avaliado antes de sua aquisição, o cliente
necessita encontrar informações acerca do fornecedor, por isso a importância
de satisfazer suas expectativas e ter a empresa indicada como excelência na
prestação de serviço. As comunicações externas devem estar de acordo com
a capacidade da empresa de prestar o serviço, do contrário causará frustração
ao cliente que espera além de sua capacidade (KOTLER, 2000). O mercado tem
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grande influência na expectativa do cliente. Preocupando-se constantemente
em conquistar novos clientes, desse modo, os fornecedores agem diretamente
com propaganda e indiretamente com prestação de serviço (GIANESI, 2010).
Embora constatada a distinção entre expectativas e necessidades, é com a
satisfação das necessidades que os fornecedores se preocupam, ao menos
em curto prazo (GIANESI, 2010). Persiste uma margem de tolerância entre o
serviço esperado e o recebido, ao ser extrapolada esta margem, o cliente pode
estar ou não satisfeito (ZEITHMAL; BITNER, 2006).
Os serviços são bens intangíveis e dependem da confiabilidade
do consumidor mediante a empresa que os expõem, mas também de sua
experiência em passar por semelhante situação antes (KOTLER, 2000).
Processos de câmbio transcendem as transações puras e simples,
são fenômenos que perduram e, por conseguinte, saber gerenciar os
relacionamentos é fundamental para lidar com a intangibilidade. É essencial
conhecer os clientes, obtendo dados que possam auxiliar na tomada de
decisões referente ao ambiente; em serviços, é conveniente conhecer suas
diferenças individuais. Analisa-se que o ambiente interfere no serviço em
virtude da permanência constante do cliente no local. Por isso, tudo precisa
estar estrategicamente elaborado e focado no cliente (TUPANOTTI, 2007).
Da ótica dos consumidores é um método que ajuda, visando a construir
mecanismos para sua satisfação, quando este encontra o produto ou serviço
almejado aliado a um bom atendimento, estará satisfeito.
2.6. Retenção de Clientes
O investimento em retenção de clientes é relevante e vantajoso às
empresas, para que estes permaneçam fiéis a seus produtos e serviços.
A satisfação de clientes é a chave para retenção, em que o cliente satisfeito
permanece mais tempo com a empresa, compra mais e fica menos sensível a
propaganda dos concorrentes (KOTLER, 2000). Uma relação de aprendizado
que motiva os clientes a ensinar a organização a personalizar os serviços
prestados de acordo com a preferência de cada um, tornando-se conveniente
a fidelidade deste (PEPPER; ROGERS, 2000).
Apesar de expressarem sua insatisfação com as empresas, mantêm
as transações por conta da insegurança com custo, em caso de substituição
de fornecedor. Não apenas a satisfação forma o cliente leal, bem como os
custos com a troca de fornecedor. O cliente sendo leal, gera menor custo com
marketing à empresa (GASTAL; LUCE, 2005). A conquista de novos clientes tem
valor elevado que simplesmente mantê-los. Todavia, as empresas insistem
em direcionar seus esforços na aquisição de novos clientes ao invés de
permanecer com os já fiéis (SVIOKLA; SHAPIRO, 1994). As empresas enfatizam
a retenção de clientes contrapondo à aquisição de novos. Porém, estes não
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são leais como antes, contam com múltiplas escolhas no mercado, ao tempo
que os produtos e serviços dos concorrentes atingem paridade crescente
(KOTLER, 2000). A retenção de clientes tem efeito mais elevado sobre os
lucros do que a participação no mercado, economias de escala e variáveis
relacionadas com a vantagem competitiva (BATESON; HOFFMAN, 2003).
Dentre algumas vantagens defensivas à retenção de clientes, perdura
um modelo atrativo composto de três partes: mobilização das pessoas e da
companhia em prol da retenção de clientes, elaboração do compromisso e
integração organizacional. O modelo proposto tem por suporte os princípios
básicos de responsabilidade individual, orientação para ação e adaptabilidade
desta. Inegavelmente, a maioria das práticas de marketing tem concentrado
esforços na atração de novos clientes, opondo-se à retenção dos atuais
em sua carteira. Percebendo-se, então, que as companhias conhecem bem
seus clientes, torna-se acessível atender as suas necessidades e desejos,
impulsionando a redução de gastos com estratégias para aquisição dos novos
(FURLOG, 1994).
2.7. Estratégias de Marketing
Na intenção de diferenciar-se da concorrência, apesar de procedimentos
internos visando a promover seu crescimento e atender padrões de qualidade
exigidos pelo mercado, as empresas vem direcionando atenção a estratégias
adequadas com o propósito de trazer os resultados esperados. Estratégia é um
conjunto de objetivos, políticas e normas que guiam o esforço de marketing
da empresa no decorrer do tempo, detalhando os segmentos de mercado
nos quais a organização almeja se concentrar. Escolhendo uma estratégia
de marketing, o administrador tem várias alternativas possíveis, pois cada
objetivo pode ser atingido de várias maneiras (KOTLER, 2001). Considerado
um plano de ação amplo por meio do qual uma organização pretende alcançar
seus objetivos e realizar sua missão (ETZEL; WALKER; STANTON, 2001).
Visto como um conjunto de objetivos e políticas principais capazes de
guiar e orientar o comportamento da empresa em longo prazo (CHIAVENATO,
2002). O conceito de estratégia envolve dois aspectos: externo e interno.
Aspecto externo refere-se ao ambiente que reveste a empresa e com a qual
interage. Surge como resposta aos desafios ambientais. Aspecto interno diz
respeito à necessidade desta, em seus processos e estrutura, adequando-se
aos desafios estratégicos. Internamente é preciso haver ajuste nas atividades,
a fim de a administração estratégica fluir satisfatoriamente em termos de
resultados (VIEIRA, 2002). A finalidade das estratégias é estabelecer como a
empresa deverá agir para alcançar os objetivos ou resultados estabelecidos
(OLIVEIRA, 2009).
Com o intuito de alcançar os objetivos planejados pela organização
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em período preestabelecido, as estratégias são relevantes. Portanto,
elaborados planos dirigidos à orientação de ações com intuito de pôr
em prática tais objetivos, relacionados ao ambiente externo. A partir de
processos organizacionais estruturados, é possível a adoção de estratégias
de marketing. Estas visam ao desenvolvimento de capacidades subjacentes
necessárias ao aprimoramento do relacionamento com os clientes (GORDON,
2000). Declarações de missão e objetivos da maioria das empresas enfocam
o crescimento, desejo de aumentar os rendimentos. Assim, ao procurar o
lucro tendem a considerar seus mercados e produtos, decidindo se continua
a realizar o que faz ou estabelece novos riscos (ETZEL; WALKER; STANTON,
2001). Existem quatro estratégias de crescimento comum:
a) Estratégias de desenvolvimento de mercado – são comuns quando
a empresa continua a vender seus produtos atuais, mas para um
mercado novo;
b) Estratégias de desenvolvimento de produto – exigem que a empresa
desenvolva novos produtos para servir clientes existentes;
c) Estratégias de diversificação – ocorrem no momento em que
uma empresa desenvolve novos produtos para vender em novos
mercados. Essas são arriscadas, pois não dependem dos produtos
de sucesso da empresa ou da posição em mercados relacionados;
d) Estratégias de penetração no mercado – ocorrem quando se procura
vender uma quantidade excessiva de produtos existentes para seus
clientes existentes. Táticas de suporte podem incluir gasto com
propaganda ou venda pessoal (ETZEL; WALKER; STANTON, 2001).
Apesar das estratégias de crescimento, existem estratégias de
marketing que compreendem aquelas relacionadas à posição de mercado.
No que se refere ao posicionamento de mercado, as organizações podem ser
classificadas da seguinte maneira:
a) Criadora de nicho – organização menor, opera em um nicho geográfico ou de clientes, indo de encontro aos concorrentes. A especialização é a chave de seu sucesso;
b) Desafiadora de mercado – ocupando a terceira posição em participação no mercado, podendo ser elevada, porém menor que a líder
em comparação ao mercado em questão;
c) Líder de mercado – a organização detém maior fatia do mercado;
d) Seguidora de mercado – a organização decide não desafiar a líder e
está satisfeita com as condições de mercado (KOTLER, 2001).
Diante de tais constatações, pode-se criar diversas estratégias com
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base no posicionamento mercadológico e no relacionamento de marketing,
estabelecido entre empresas e clientes.
O relacionamento entre empresa e cliente pode ser uma estratégia
atrativa e surpreendente, porque o marketing cria relações marcantes pelo uso
de informações, recursos artísticos e recursos humanos de forma a ocasionar
de maneira integrada e completa para dar ao cliente a ideia que ele é o único.
O marketing tendo no seu planejamento uma estratégia bem definida pode
alterar o cotidiano e a vida da comunidade. O relacionamento entre a empresa e
seu cliente é o que se torna importante dentro de uma estratégia para fidelizar
clientes (GIULIANI, 2003). Estratégias de marketing bem planejadas e que
estejam alinhadas com expectativas do consumidor influencia na decisão
de compra (KOTLER, 2000). As estratégias podem ser formuladas no intuito
de apoiar a empresa no gerenciamento do relacionamento, visando a atingir
o objetivo de atender e fidelizar os clientes por intermédio do marketing de
relacionamento.
2.8. Fidelização de Clientes
O conceito de fidelidade do cliente está no centro dos objetivos e
estratégias do marketing de relacionamento, por ser mais eficaz na retenção de
clientes que procurar e atrair novos. Os clientes existentes têm necessidades
identificáveis satisfeitas por produtos, justificando a estratégia de priorizar os
segmentos rentáveis, levando a participação de mercado (VAVRA, 1993).
Fidelização significa transformar o consumidor de comprador eventual
em frequente, que retorna e divulga a empresa, criando um relacionamento
extensivo. O cliente fiel está envolvido com a empresa, não alterando seu
hábito, mantendo seu frequente consumo de produtos e marca. Este é leal
à empresa em relação à marca ou serviço, ampliando o relacionamento ao
longo do tempo (ANGELO; SILVEIRA, 2001). A fidelização é responsável pela
permanência dos consumidores com as organizações, evitando sua migração
para a concorrência, proporcionando vantagens financeiras e relacionamento
prolongado a ambas partes. Projeta igualmente a satisfação destes, ao
empenhar-se em atender as suas expectativas. O grande apelo para que as
organizações desenvolvam relacionamento com seus consumidores focando
em sua fidelização pelo custo elevado na conquista de novos, embora esta
busca seja atraente e motivadora para as organizações. Além disso, atender
às necessidades dos atuais é acessível e confirma quem eles são, sua
localização e o que realmente precisam (KOTLER, 2000). A fidelidade é usada
na determinação da vontade de um consumidor em prestigiar uma empresa
específica durante algum tempo, comprando e utilizando bens e serviços
exclusivos, divulgando voluntariamente os produtos da empresa aos amigos. O
cliente fiel é uma fonte de renda inesgotável por determinado período. O cliente
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permanece enquanto estiver recebendo benefícios, não recebendo estes em
caso de troca de fornecedor. Se decepcionar-se com a empresa corre o risco de
optar pela concorrência (LOVELOCK; WRIGHT, 2001). Cliente fiel é aquele que
retorna à empresa por ocasião de novas transações, por estar satisfeito com
os produtos ou serviços (BOGMANN, 2001).
Passa a ser valorizado o relacionamento com os consumidores,
à medida que começou a perceber-se que fidelizar clientes é conquista
importante para manter-se atento ao que ocorre no mercado e ao que
possa interessar aos clientes, somente por intermédio de sua satisfação e
fidelização que se obterá lucratividade. A fidelidade do cliente é estado mental,
um conjunto de atitudes, crenças, desejos. É consequência do atendimento
ao composto de atributos que na concepção dos clientes torna-se relevante.
Desenvolvida por abordagens que desencadeiam um estado mental positivo
e comportamento associado (STONE; WOODCOCK; MARCHTYNGER, 1998). Até
pouco tempo, nas empresas, o foco principal era conquistar seus clientes.
Contudo, perceberam que é importante retê-los e após criar estratégias de
conquista de novos clientes em potencial. Partindo dessa situação, iniciaram
a criar relacionamentos fortalecidos e duradouros com os clientes que
consideram de maior valor. Relações fortes contribuem para percepção de
qualidade e aumentam a satisfação do consumidor, sua lealdade aos serviços
ofertados pela empresa.
Dessa maneira, os clientes analisam os fornecedores de tais serviços
como primeira opção no processo de decisão, obtendo maior satisfação
e fidelidade em relação à empresa (WARD; DAGGER, 2007). Sendo assim,
as empresas precisam agir tanto na mente do cliente como em seu padrão
comportamental, se pretende focar na sua fidelização. É interessante
estabelecer uma diferenciação entre os clientes que almejam ser fidelizados
e os que não pretendem um relacionamento aprofundado com as empresas.
Estratégias de marketing podem ser o caminho para identificar clientes fiéis
e estabelecer relação sólida com estes, método efetivo de solidificar a marca
de seus serviços.
Existem inúmeras barreiras a vencer para promover a fidelização
de clientes com êxito, adequando-se às mudanças e conquistando o cliente
almejado, que posteriormente proporcionará lucratividade substancial à
empresa.
3. METODOLOGIA
A pesquisa classifica-se quanto à natureza qualitativa, considerada
útil para identificar conceitos e variáveis relevantes de situações que podem
ser estudadas quantitativamente. Também é evidente o valor da pesquisa
qualitativa para estudar questões difíceis de qualificar, como sentimentos,
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motivações, crenças e atitudes individuais (GOLDENBERG, 1997). A postura
do pesquisador é de captar a perspectiva dos pesquisados, sem partir de um
modelo preestabelecido (ROESCH, 2006). A pesquisa qualitativa sinaliza o
problema, seus fatores antecedentes e subjacentes, bem como seu contexto
ambiental (MALHOTRA, 2006).
No que tange aos procedimentos e aos objetivos, caracteriza-se
a pesquisa como bibliográfica com estudo exploratório, possibilitando
considerações variadas ao assunto proposto. Verificando-se que a principal
vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador
a cobertura de uma gama de fenômenos mais ampla que aquela que poderia
pesquisar diretamente (GIL, 2002). O levantamento da bibliografia publicada,
em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. Sua
finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi
escrito sobre determinado assunto (MARCONI; LAKATOS, 2001).
Referente ao estudo exploratório, a finalidade é explorar um problema ou
situação, suas principais características são a flexibilidade, a versatilidade e a
criatividade de quem a realiza, pois não são realizados procedimentos formais
de pesquisa (GIL, 2002). Por meio da pesquisa exploratória, desenvolve-se
melhor o tema escolhido, ampliando as informações e definindo objetivos,
facilitando a formação de novas hipóteses para a pesquisa (ANDRADE, 2009).
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A competitividade mercadológica é acirrada entre os empresários e
seus concorrentes, na expectativa de fidelizar os clientes, motivo de sucesso
ou insucesso de seus empreendimentos. Sucesso por conseguir gerar serviços
e produtos de qualidade, preços acessíveis e fácil manutenção, cultivando
o relacionamento com os consumidores e apreciadores de sua marca. O
insucesso advém da ausência de estratégias de marketing para promover
retenção dos clientes em carteira e atração dos novos. Algo que viabiliza a
migração destes para outros fornecedores, com propostas significativas.
Atitudes como estas podem garantir a satisfação dos clientes, por
conseguinte, recomendará a empresa aos conhecidos, familiares e amigos. Em
contrapartida, um cliente insatisfeito além de deixar de atuar com a empresa,
levará a perda de uma quantidade imensurável de supostos clientes. A situação
pode ser disseminada pelos meios de comunicação, cada vez mais avançados
e a rapidez com que as informações se expandem nas redes sociais, podendo
gerar prejuízos inexplicáveis a esta empresa.
O presente estudo visou a conhecer estratégias e práticas usuais
na fidelização de clientes para empresas prestadoras de serviços. Para
tanto, propôs-se o problema de pesquisa: quais os métodos principais de
fidelização de clientes em indústrias prestadoras de serviço nos dias atuais.
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Com o propósito de esclarecer esta questão, desenvolveu-se um objetivo
geral, procurando identificar as principais formas de fidelização de clientes
em indústrias prestadoras de serviços. No intuito de melhor compreender
e alcançar esse objetivo, desdobrou-se em objetivos específicos: analisar
formas de relacionamento com os clientes; constatar aspectos relevantes
à satisfação, avaliando necessidades e expectativas dos consumidores;
observar conceitos de marketing de relacionamento e serviços para a empresa;
consultar a importância da qualidade nos serviços prestados.
A fundamentação teórica justificou a metodologia adotada para
elaboração da pesquisa deste trabalho. Possibilitando a compreensão do
contexto que permeia estratégias para fidelização de clientes. Percebeuse que a identificação de estratégias de marketing podem ser uma opção
pelas empresas à retenção de clientes, oferecendo aos clientes benefícios
exclusivos.
Igualmente, constatou-se que do marketing de relacionamento
provém um melhor conhecimento dos consumidores, estabelecendo com
estes relações extensivas, proporcionando-lhes satisfação pela qualidade nos
serviços prestados, atendendo suas expectativas, para então conseguir com
que se tornem fiéis a sua marca. Diante dos dados expostos, comprovou-se
que tanto o marketing de relacionamento como as estratégias de marketing
influenciam de modo positivo a fidelização de clientes nas empresas. Inclusive
que as empresas intensificam e melhoram as ações, posterior a este estudo,
adquirindo detalhes e dados relacionados às necessidades, expectativas
e carências, promovendo campanhas promocionais e revendo os preços
praticados aos consumidores, praticando manutenção dos serviços, quando
necessário.
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Resumo: A educação revela-se muito importante para o completo desenvolvimento do
educando, no entanto, o analfabetismo permanece como realidade para muitos jovens e
adultos no Brasil. O objetivo do presente trabalho é investigar as contribuições da Educação
de Jovens e Adultos (EJA) para a promoção da cidadania, bem como dimensionar as
colaborações da Psicologia neste contexto. O método utilizado para a coleta de dados foi a
pesquisa bibliográfica. Esta foi realizada a partir da busca eletrônica de artigos disponíveis
gratuitamente, em português, indexados nas bases de dados Google Acadêmico, SciELO
(Scientific Electronic Library Online) e no Centro de Referência em Educação de Jovens e
Adultos (CEREJA), bem como em sites oficiais ligados ao Governo Brasileiro para a averiguação
e conhecimento das leis, diretrizes e censos voltados à EJA. As palavras-chave utilizadas para
a busca foram: “EJA”, “EJA e Cidadania”, “Psicologia e EJA”, “Psicologia e Educação”, “Brasil e
Educação” e “Diretrizes da EJA” e o período de publicação dos estudos utilizados foi de 1996
a 2012. Além disso, foram utilizados livros das áreas da Psicologia, Educação, Educação de
Jovens e Adultos e Cidadania, teses e dissertações sobre o tema, publicados no recorte de
tempo referido. Ao final deste trabalho foi possível verificar que a proposta da EJA contempla,
além da alfabetização, outros fins que permitem ao educando o desenvolvimento de
características cidadãs que antes estavam ausentes. Quanto à Psicologia, foi constatado que
esta ainda não se faz muito atuante como um campo de trabalho na EJA, contudo, apresenta
muitas possibilidades de trabalho com relação à escola e ao educando.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Cidadania. Psicologia da Educação.
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1 INTRODUÇÃO
A educação, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – Lei n° 9.394 de 1996, além de abranger os processos formativos
nas instituições de ensino e pesquisa, é desenvolvida também no dia a dia
da vida familiar, nas relações de trabalho, nos movimentos sociais, nas
manifestações culturais, enfim, na convivência humana. Sua finalidade é o
completo desenvolvimento do educando, sua capacitação para o trabalho e
seu preparo e promoção para a prática da cidadania. Apesar de sua enorme
importância, ainda nos deparamos com a realidade do analfabetismo.
Tanto nos casos de analfabetismo (pessoas que não sabem ler
e escrever), quanto nos casos de analfabetismo funcional (pessoas
aparentemente alfabetizadas), encontram-se sujeitos que exercem pequena
ou nenhuma participação nas políticas públicas como cidadão ativo (MOREIRA,
2003). Quando a educação não foi acessível ou na idade indicada, a Educação
de Jovens e Adultos (EJA) entra como proposta que assegura oportunidades
educacionais, considerando os interesses, características e condições de
trabalho e vida dos estudantes (RESOLUÇÃO CNE/CEB N° 1 DE 5 DE JULHO DE
2000).
O tema Educação de Jovens e Adultos é bastante pesquisado
principalmente pela Pedagogia, contudo, a Psicologia não tem contribuído de
maneira importante com estudos, intervenções e práticas nesta área. Nesse
contexto, cabe à Psicologia fortalecer a garantia de métodos humanizados, a
contribuição para um olhar crítico sobre as práticas educativas e a busca para
o crescimento e emancipação dos indivíduos. Cabe a ela também favorecer o
despertar para a construção dos projetos de vida, a compreensão psicossocial
desses jovens e adultos, o desvendamento de suas histórias e aspirações. Além
de reforçar neles o direito de sonhar com outras possibilidades no trabalho, na
escola e na sociedade, proporcionando-lhes maior acesso à cidadania que lhes
é de direito, a partir da educação (SZANTO, 2006).
O motivo de se estudar as contribuições da EJA nos processos de
promoção da cidadania, além do fato de existirem poucas bibliografias que
envolvam o tema, pauta-se na importância social desse processo e na
relevância da educação na vida desses sujeitos que se tornam a partir dela,
cidadãos mais ativos e com maiores oportunidades. O objetivo do presente
trabalho é investigar as contribuições da Educação de Jovens e Adultos na
promoção da cidadania, assim como o de refletir sobre o papel do psicólogo
neste contexto.
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2 METODOLOGIA
A metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho foi a
pesquisa bibliográfica. Além de consultas a livros das áreas da Psicologia,
Educação, Educação de Jovens e Adultos e Cidadania, foram realizadas buscas
online de artigos científicos, dissertações e teses no SciELO, Google acadêmico
e no Centro de Referência em Educação de Jovens e Adultos (CEREJA), bem
como buscas em sites oficiais ligados ao Governo Brasileiro para a averiguação
e conhecimento das leis, diretrizes e censos voltados à Educação de Jovens
e Adultos. Foram considerados estudos publicados entre os anos de 1996 e
2012, pesquisados a partir dos seguintes uni termos: “EJA”, “EJA e Cidadania”,
“Psicologia e EJA”, “Psicologia e Educação”, “Brasil e Educação” e “Diretrizes da
EJA”.
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 Histórico da EJA no Brasil
Para maior compreensão da questão do analfabetismo brasileiro, é
preciso conhecer e estabelecer relações paralelas com a trajetória histórica
da alfabetização de jovens e adultos no país, que teve seu início no período
colonial. Os jesuítas foram os primeiros alfabetizadores dos jovens e
adultos, transmitindo uma formação enfatizada na religiosidade, normas e
comportamentos. Desse modo, predominava-se o domínio de uma cultura
branca, machista e cristã que reforçava uma educação excludente, seletiva e
discriminatória (PAIM, 2005; SOEK; STOLTZ, 2009).
Em 1824, a primeira Constituição Brasileira menciona a gratuidade
e acesso da educação primária aos cidadãos, contudo os índices de
analfabetismo da época revelavam que somente uma pequena parcela
da população, sobretudo as elites, tinha acesso a ela. Uma reformulação
da Constituição iniciou-se com a Revolução Industrial e em 1934 o ensino
obrigatório tanto para crianças quanto para adultos foi previsto (PAIM, 2005;
SOEK; STOLTZ, 2009).
Na década de 40, iniciou, com o apoio da UNESCO, um combate nacional
ao analfabetismo, que incentivou a criação do ensino supletivo primário para
adultos. Em 1947, é lançada nacionalmente a Campanha de Educação de
Adultos, elevando as taxas de alfabetização, cuja inspiração vinha do método
Laubach e a idealização de Manuel Lourenço Filho, alfabetizador brasileiro,
que visava a solucionar problemas educacionais com a instituição de políticas
globais. Outras campanhas foram lançadas com o passar do tempo pelo
Ministério da Educação e Cultura, mas todas com curta duração e metodologias
criticadas, sobretudo quanto ao seu caráter superficial de aprendizado (SOEK;
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STOLTZ, 2009; SZANTO, 2006).
Teve início, em 1964, o Plano Nacional de Alfabetização, cujo referencial
teórico principal foi Paulo Freire, alfabetizador pernambucano que trazia uma
perspectiva de trabalho político-cultural, focado no diálogo e no tratamento
do alfabetizando como protagonista de sua aprendizagem (SILVA; MARTINS,
2012; SOEK; STOLTZ, 2009; SZANTO, 2006). Freire (2002) propunha que a
alfabetização acontece na medida em que é considerada pelo analfabeto
mais do que um domínio mecanizado das técnicas utilizadas. Ela acontece a
partir de um olhar crítico sobre a necessidade de se entender o que se lê e
o que se escreve. Assim, ela implica um modo de incorporar, criar e recriar a
comunicação gráfica, intervindo na autoformação e podendo resultar em uma
condição mais atuante do sujeito em seu contexto. Nesse processo, o educador
tem o simples papel de oferecer os meios para a alfabetização, atuando de
forma a dialogar com o educando.
A partir de uma proposta de alfabetização que valorizava os saberes dos
alunos e a cultura local, as ações freirianas tornaram-se bastante conhecidas.
Com o golpe militar na década de 60, a educação popular foi reprimida, livros
foram confiscados e alfabetizadores, entre eles Freire, expulsos do país.
Apenas era permitido pelo governo militar alguns programas tidos como
conservadores e assistencialistas de alfabetização de jovens e adultos (SILVA;
MARTINS, 2012; SOEK; STOLTZ, 2009; SZANTO, 2006).
Como resposta ao crescente número de analfabetos no país, o governo
militar, com o intuito de erradicar o analfabetismo e proporcionar continuidade
à educação de jovens e adultos, cria em 1967 o Movimento Brasileiro de
Alfabetização (MOBRAL). Em seguida, em 1971 a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional n° 5692, de 1971 reforça as práticas e os investimentos em
educação. São criados os Centros de Estudos Supletivos (CES) e modificados os
materiais didáticos que passaram a ser chamados de Conjunto Didático Básico.
O método MOBRAL, pautado em lições preestabelecidas, fundamentava-se no
ensino da leitura, escrita e realização de cálculos, sem envolver a formação
crítica, a conscientização e autonomia que eram propostas vistas como
transformadoras e essenciais por Freire (SILVA; MARTINS, 2012; SOEK; STOLTZ,
2009; SZANTO, 2006).
A Fundação Nacional para Educações de Jovens e Adultos (Fundação
Educar) nasce com a extinção do MOBRAL em 1985, não executando
diretamente os programas, mas apoiando técnica e financeiramente projetos
ligados a organizações não governamentais (ONGs). Na década de 90, após a
Constituição de 1988, é promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional n° 9394/96, em que a Educação de Jovens e Adultos (EJA) passa a
ser considerada modalidade dentro da Educação Básica, tendo suas próprias
especificidades (SILVA; MARTINS, 2012; SOEK; STOLTZ, 2009; SZANTO, 2006).
No governo Collor, é implantado o Programa Nacional de Alfabetização
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e Cidadania (PNAC), que não se consolida, durando apenas um ano. Ainda
nessa época, o Programa Alfabetização Solidária (PAS) destaca-se e passa a
se chamar Alfabetização Solidária (ALFASOL), permanecendo até os dias de
hoje, recebendo verbas oriundas do Programa Brasil Alfabetizado, criado em
2000 com gestão descentralizada, na tentativa de reduzir os números do
analfabetismo brasileiro (PAIM, 2005; SOEK; STOLTZ, 2009; SZANTO, 2006).
Políticas públicas voltadas ao incentivo da leitura crescem e nasce, em
2007, o Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de Jovens
e Adultos com o intuito de que sejam avaliadas as obras didáticas deste
segmento. O Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) passa
a absorver a EJA, gerando a garantia de recursos financeiros e estimulando o
crescimento das matrículas pelos alunos (SOEK; STOLTZ, 2009; SZANTO, 2006).
Há, atualmente no Brasil, um grande número de pessoas que não
atendem, quanto ao domínio da linguagem, às expectativas sociais e, por
consequência, são discriminadas, estigmatizadas e sofrem restrições em
vários âmbitos sociais (UNESCO, 2008). Dados do Censo demográfico 2010,
realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que
o Brasil apresenta uma taxa de analfabetismo de 3,9% entre pessoas de 10 a
14 anos e de 9,6% entre pessoas com mais de 15 anos.
3.2 EJA e Cidadania
Entende-se como cidadania ativa, com base na Organização das
Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, 2005), além
do cumprimento de deveres e do gozo de direitos instituídos pelo Estado, o
direito de fazer parte da construção, elaboração e articulação desses direitos
de forma vigilante, democratizada e rica em futuras possibilidades.
Na sociedade letrada em que se vive, torna-se indispensável, para o
exercício da cidadania, o domínio mínimo sobre a cultura formal, sobretudo, o
da leitura e da escrita, embora esse domínio nem sempre signifique a garantia
ao indivíduo desta condição. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 1999). A escrita está
presente em grande parte das relações sociais e das situações de interação,
caracterizando-se também como instrumento cultural em que o conhecimento,
as informações e as produções são registrados (UNESCO, 2008).
Considerando as mais diversas atividades e ocupações em nossa
sociedade, percebe-se que os papéis exercidos pelas pessoas são afetados
de muitas formas pelo domínio ou não dessa linguagem (UNESCO, 2008).
Aqueles que desconhecem os códigos de linguagem ficam, em sua maioria,
dependentes da ajuda de outras pessoas, à margem das relações sociais,
limitados no entendimento de questões ou situações de leituras rotineiras
e mais expostos a serem ludibriados e desvalorizados perante os letrados
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 1999). São tantas as situações cotidianas que
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diferenciam os letrados dos analfabetos que ficam claros os motivos e a
necessidade de que a educação passe a ser acessível a todos, independente
da idade (UNESCO, 2008).
O analfabetismo funcional, isto é, pessoas aparentemente
alfabetizadas, mas com grau de alfabetização insuficiente para interpretar o
que leu e para desenvolver cálculos, é tão preocupante quanto o analfabetismo,
entendido como a incapacidade de escrever e ler, visto que nos dois casos
faltam subsídios para que se atendam às necessidades fundamentais para
o exercício da vida profissional e social, considerando os tempos atuais
(MOREIRA, 2003).
A proposta da EJA contempla em seu objetivo muito mais do que a
alfabetização, conceito que sofreu muitas mudanças no decorrer dos anos e
que hoje se sustenta como sendo além do exercício da prática da escrita e da
leitura, ela leva em conta também o tempo de estudo já que com a repetição
por alguns anos, o aprendizado de tais habilidades é consolidado (UNESCO,
2008). Sua proposta vai mais longe, visa também “[...] a incorporação ao
mundo do trabalho, o conhecimento e a valorização da diversidade cultural
brasileira [...] a formação para a vivência democrática, o fortalecimento da
autoestima e o exercício da autonomia pessoal.” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,
1999, p.25). Permite dessa maneira, a reedição dos processos de formação de
valores, capacidade de tomar consciência e responsabilidade pessoal e social.
Caracterizada como modalidade de educação, visando ao
conhecimento e aprendizado de aspectos formais e informais, bem como o
convívio socializado, a EJA pretende também desenvolver uma postura de paz,
tolerância, livre de discriminações e preconceitos, uma atuação participativa
na sociedade e comunidade, a inclusão social, enfim, a vivência cidadã
(VASCONCELLOS, 2008).
Pertence ao analfabeto representações sociais culturalmente
construídas que reforçam um estigma de incapacidade, um sentimento de
inferioridade e um contexto de exclusão, dificuldades econômicas, falta de
oportunidade e tentativas frustradas de alfabetização. Com a construção do
conhecimento proporcionada pela EJA e uma proposta voltada à realidade
desses sujeitos, considerando suas experiências de vida e noções já adquiridas,
é presumível que esses alfabetizandos repensem sobre a sua capacidade
de aprendizado e sua realidade atual. Nessa perspectiva de construção do
conhecimento, nasce uma reconstrução de suas representações sobre
o mundo e sobre si. Desse modo, com um redimensionamento de suas
expectativas e possibilidades, esses sujeitos passam a transformar seus
significados e a viver uma vida social mais ativa e ciente de seus direitos e
deveres, exercitando sua cidadania (CUNHA, 2005).
Essas características e ações cidadãs, que a priori não faziam parte do
mundo do analfabeto, passam, com sua inserção no mundo letrado, a ser uma
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realidade presente. Entende-se como cidadão muito mais do que aquele que
conhece os seus direitos e deveres para com o Estado, mas também aquele
que se projeta, superando sua condição de indivíduo, na luta política, com um
objetivo transformador frente às desigualdades sociais (MARTINS, 2000).
A educação, bem como a Educação de Jovens e Adultos pautada na
igualdade, além de um direito para a garantia do desenvolvimento de diversas
capacidades representa uma ação transformadora na sociedade. Para que os
alfabetizandos “[...] se tornem autores de sua própria história é fundamental
que deixem a escuridão do analfabetismo para que atinjam a luz do mundo
letrado, reconhecendo em si mesmo um novo cidadão, aquele que deixou de
ser invisível aos olhos da sociedade [...]” (SILVA; MARTINS, 2012, p. 7).
A cidadania e a educação são pilares da formação humana, uma
herança cultural, um processo social e humanizador, bem como uma
consequência das análises sociais. Elas levam em seu escopo o privilegiado
propósito de agregar positivamente para o crescimento ético, produtivo e
sustentável da sociedade e de seus integrantes. Um plano educativo, como o
da EJA, deve promover a crítica e a reflexão, desenvolvendo integralmente os
sujeitos, em seus aspectos intelectuais, biológicos, psicológicos e espirituais
(VASCONCELLOS, 2008).
3.3 Contribuições da psicologia no contexto da EJA
A atuação do psicólogo escolar tem em seu propósito a mediação
entre os processos de aprendizagem e o desenvolvimento humano, no
sentido de contribuir para a sua promoção, sem restringir-se apenas à escola,
mas considerando os outros contextos em que o educando está inserido. Por
muito tempo, o psicólogo nas escolas identificava e classificava nos alunos,
dificuldades escolares com o intuito, por meio de metodologias da Educação
e da Psicologia, de ajustá-los para que atingissem padrões aceitos como
normais socialmente. Contudo, a partir de novos estudos e olhares sobre esse
tipo de atuação, uma postura diferenciada foi adotada e a Psicologia Escolar
passou a ter uma intervenção de caráter preventivo, buscando alternativas
coletivas e individuais de superação das adversidades, valorizando, sobretudo,
as potencialidades e as diferenças, deixando de lado a antiga ênfase em
dificuldades e problemas (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2009).
Olhando sobre a perspectiva da Psicologia, observam-se suas
possibilidades de contribuição para com a EJA. Nessa ação de emancipação
popular, que é a alfabetização de jovens e adultos, ocorrem impactos
psicossociais que contribuem para o processo de conscientização de
educandos e educadores (FREITAS, 2007). Os educadores, sobretudo, são os
grandes responsáveis para esse acontecimento. Sabe-se que os não letrados
geralmente carregam consigo um estigma, uma marca negativa e sentimentos
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de inferioridade que baixam sua autoestima e aumentam a descrença para
consigo mesmos. O educador comprometido com o seu trabalho pode romper
com essa condição se adotar um olhar sobre todo o contexto daqueles
educandos. Ele pode criar formas de manejo no processo de aprendizagem
que desencadeiem condições justas e dignas, que não oprimam e nem
discriminem, mas sim que potencializem o que é positivo. Compreendendo os
processos psicossociais individuais dos educandos, o educador pode reforçar
que cada um deve ser protagonista de sua história, resgatar a cooperação e
a tolerância à diversidade e também propor reflexões quanto aos processos
identitários (FREITAS, 2007).
Na intervenção da Psicologia Escolar, os professores são inseridos
como parceiros no sucesso do aprendizado do educando e na identificação de
sinais de dificuldades escolares. Além de parceiros, os professores também
são alvos dos olhares do psicólogo, já que sua saúde psíquica e suas ações
didáticas são fundamentais nesse processo (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2009).
A identidade, iniciada desde o nascimento e continuada nas relações
sociais estabelecidas pelo sujeito, é diferenciada por características próprias,
mas ao mesmo tempo se iguala a um grupo, a uma realidade social. Além da
identidade, em sua formação, o aluno da EJA carrega consigo também papéis
sociais que ocupa dentro e fora da escola. Esses papéis frequentemente são
vistos como definitivos, mas na realidade configuram-se em representações
temporais. Quando um papel é visto como definitivo ou cristalizado, há a
desconsideração de toda uma trajetória de vida, rejeitando as transformações
que inevitavelmente ocorrem no ser humano. Se um analfabeto encontra
professores que já estabelecem uma imagem prévia sua, tende a reproduzir
continuamente sua identidade de analfabeto, na tentativa involuntária de
manter uma identidade, repetindo e ignorando as mudanças e transformações
que com ele ocorrem. É necessário, para que o aluno deixe de repor uma
identidade pressuposta, que ele enfrente processos de metamorfose,
transformando-se. Somados aos significados construídos na escola, devem
ser adicionados também, os significados construídos em outros ambientes e
relações vividas pelo sujeito (PAIM, 2005).
Há a necessidade por parte do educador de uma compreensão dos
sentimentos dos alunos sobre o que estão aprendendo. Nas situações de
ensino e aprendizagem, o ponto de início do educador não deve ser pautado
nas dificuldades do educando, mas no seu repertório, naquilo que ele conhece.
É preciso o cuidado para não deixar que o olhar reflexivo sobre o aluno seja
tomado pela competência técnica. O educador deve se aproximar do aluno
real e não lamentar não ter o aluno ideal a sua frente. Para trabalhar no
plano concreto com o aluno, é preciso compreender como ele percebe a sua
realidade, entender seus sentimentos, seus pensamentos e sua linguagem
(PAIM, 2005).
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Pode-se afirmar que a Psicologia, de fato, ainda não se faz presente
como um campo de trabalho nas escolas públicas do país, sobretudo na EJA,
apesar de ter muitas possibilidades de atuação. Entre essas possibilidades,
em relação à escola, cabe à Psicologia buscar a garantia de receber e formar
professores que estejam engajados com a finalidade transformadora da
educação, preparados tecnicamente e na busca constante de formação. Ainda
diz respeito a ela, a reivindicação por condições materiais mínimas para a
efetivação da aprendizagem. Já em relação aos alunos, compete a ela fortalecer
a garantia de métodos humanizados, a contribuição para um olhar crítico
sobre as práticas educativas, a busca para o crescimento e emancipação dos
indivíduos, o despertar para a construção dos projetos de vida, a compreensão
psicossocial desses jovens e adultos, o desvendamento de suas histórias
e aspirações, além de reforçar neles o direito de sonharem com outras
possibilidades no trabalho, na escola e na sociedade, proporcionando-lhes
maior acesso à cidadania, a partir da educação (SZANTO, 2006).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A alfabetização no Brasil continua sendo um desafio mesmo compondo
um direito fundamental e sendo um dever da família e do Estado. A educação
deve ser uma proposta obrigatória e gratuita para o ensino básico, incluindo
também os sujeitos que não tiveram acesso a ela na idade apropriada. Para a
formação pessoal desses sujeitos, a EJA contribui de forma indispensável, já
que considera, conforme a Resolução CNE/CEB n° 1, de 5 de julho de 2000, que
estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e
Adultos, a partir de uma identidade própria, as particularidades relacionadas ao
perfil de seus estudantes. Além de ser pautada pelos princípios de: equidade
quanto ao reconhecimento e distribuição curricular; diferença quanto ao
desenvolvimento e valores de cada um; e proporcionalidade que assegure a
mesma identidade formativa dos demais alunos da escolarização básica.
Existem muitas situações cotidianas que diferenciam os letrados dos
analfabetos e sabe-se que não há como sujeitos sem acesso à educação, em
especial sem o domínio da leitura e da escrita, participarem ativamente como
cidadãos. Para ser um cidadão ativo, é necessário contribuir para a construção
e a elaboração de seus direitos e deveres. Percebe-se, então, a necessidade da
educação para tornar esses sujeitos cidadãos ativos, bem como protagonistas
de suas histórias. As contribuições da EJA, balizadas na educação como
transformadora, desvendam um mundo letrado, antes distante, e vão rumo a
um mundo de novas possibilidades na escola, no trabalho e na sociedade. Da
mesma forma, reforçam uma política de inclusão social, respeito e atuação
participativa na sociedade, proporcionando aos educandos a experiência da
vivência cidadã. Estimulando-os não só a participarem da construção de seus
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direitos e deveres, mas também a somarem para o crescimento sustentável,
ético e produtivo da sociedade.
Nessa transformação, percebe-se a interface entre a Psicologia, a
educação e a cidadania, já que por meio da aprendizagem é possível conquistar
condições mais dignas, justas e cidadãs, o que reflete diretamente nos
processos identitários e psicossociais individuais dos educandos.
Embora ainda pouco atuantes, muitas são as possibilidades de
intervenções dos psicólogos diante do contexto da EJA, sobretudo quanto às
contribuições na mediação dos processos de aprendizagem e desenvolvimento
humano. Em síntese, buscando com o aluno alternativas para a superação das
adversidades e com a escola e professores, estimulando o engajamento da
equipe nesse processo.
Diante do crescimento de políticas públicas voltadas ao incentivo da
leitura e do estímulo político nacional para o aumento das matrículas na EJA,
com o intuito de reduzir os números do analfabetismo no país, esperam-se
maiores espaços de atuação para os psicólogos nessas instituições. Além
disso, considera-se importante e essencial para o constante aperfeiçoamento
e efetividade dos processos de educação de jovens e adultos no país, instigar
uma análise crítica sobre o tema e averiguar seus resultados, a fim de que
se apresentem e se construam alternativas de aprimoramento, tanto nas
ações educacionais quanto nas vivências cidadãs. Acredita-se que sejam
necessários novos estudos da Psicologia para com a EJA e suas ações, de
maneira a cooperar para o seu desenvolvimento, valendo-se de um olhar
humanizado e focado na emancipação desses jovens e adultos.
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Resumo: O presente artigo busca identificar produções sobre como estão sendo as práticas
atuais de trabalho na psicologia escolar. Utilizou-se da pesquisa bibliográfica como base na
busca de textos produzidos nos últimos dez anos em bases indexadas. Este material serviu
como principal fonte para o entendimento da possibilidade do trabalho em rede construída
por psicólogos que atuam na área da Psicologia Escolar. Trata-se de movimentos importantes
que vêm sendo constituídos pela Psicologia no país, em diferentes campos de atuação,
acompanhando novas necessidades sociais. No campo da Psicologia Escolar, é possível
encontrar experiência e reflexões que demonstram estes movimentos voltados para um
trabalho profissional que compreende a importância da constituição de redes de instituições
e pessoas para o alcance da promoção da saúde, indo além de funções de diagnósticos de
patologias. Embora ainda haja grande necessidade de avançar nessas práticas, é possível
encontrar um considerável número de produções, que apontam positivamente novos
caminhos para a Psicologia Escolar.
Palavras-chave: Psicologia Escolar. Rede de Apoio. Necessidades Sociais.

1 INTRODUÇÃO
Partindo de uma prática profissional, preocupada com o indivíduo
inserido em um contexto social, a Psicologia ao longo dos anos, reestruturouse como ciência e profissão, desenvolvendo práticas e discursos condizentes
com a realidade vigente e com os diversos campos de atuação conquistados.
Por isso, a Psicologia Escolar hoje pode ser pensada como um trabalho que exige
uma troca entre os indivíduos que vivem a realidade escolar, a comunidade
local e a sociedade em geral (PATO, 1997, p. 19).
Assim, em virtude de uma experiência em escolas com um estágio de
Psicologia e da demanda de encaminhamentos diversos para atendimentos
fora da escola que surgiram durante a prática, houve o interesse em aprofundar
o trabalho em rede como importante estratégia para a Psicologia no ambiente

120

Psicologia

escolar. A curiosidade acadêmica deu as bases para estruturação de um
Trabalho de Conclusão sobre o tema, que resultou neste artigo. Nele serão
apresentados o percurso metodológico, bem como os principais achados a
partir de descritores que auxiliaram a delimitação da temática.
Para dar conta do tema, a pesquisa tratou de resgatar aspectos
históricos que ajudam a entender a construção da Psicologia Escolar no
Brasil ao longo dos anos e as possibilidades do psicólogo escolar articular seu
trabalho junto com outros profissionais, a fim de redimensionar a educação
para algo além do ensinar-aprender.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 A Caminhada da Psicologia Escolar no Brasil
O texto de Bock (1999) informa que no ano de 1962, por meio da
Lei 4119, foi oficialmente regulamentada a profissão de psicólogo no país. A
partir desse acontecimento, a Psicologia passou a ser vista de outra maneira,
desenvolvendo-se com maior rapidez e força. Foi também na década de 60,
mesmo que determinada por métodos adaptacionistas, que a Psicologia
começou a se estabelecer aos poucos como uma prática profissional presente
nas escolas (TANAMACHI, 2000, p. 11).
Havia na relação entre Psicologia e Educação uma forte influência da
Medicina. De acordo com Yazlle (1997), “o movimento de Higiene Mental foi o
responsável pela popularização da Psicologia Aplicada à Educação, em razão
dos manuais que dirigiam a pais, professores e pediatras orientações com
base na Psicologia normatizadora”. Nessa época, o atendimento psicológico
nas escolas foi marcado pelo modelo clínico de atuação, com ênfase no
diagnóstico e na prescrição.
A partir daí, o papel do psicólogo escolar ficou ligado à aplicação de
testes para medir a inteligência e, assim, diagnosticar e tratar crianças que
apresentassem problemas de aprendizagem, menosprezando o papel da
realidade social e das práticas pedagógicas vigentes (ARAUJO; ALMEIDA, 2010).
Em meados da década de 70, inicia-se uma crítica ao modelo biologizante
como explicação ao problema de aprendizagem dos escolares e começa a
surgir um novo olhar que requer pensar nos problemas educacionais de um
modo mais amplo. Segundo diversos autores, nasce daí a chamada Psicologia
Escolar Crítica “que se caracteriza por propor um olhar para o processo de
escolarização e para o contexto sócio-político-cultural em que estão inseridos
os processos educativos”. (BARBOSA; SOUZA, 2012, p. 170).
Atualmente, o desafio da Psicologia em assumir um compromisso
social para promoção e prevenção em saúde contraria a forma equivocada
como ainda se entende e trata os fenômenos provenientes da educação e
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seu ambiente. Esse novo compromisso social da Psicologia, segundo Bock
(1999), critica a forma como a profissão se afirmou, ou seja, naturalizando os
fenômenos psicológicos e afirma que não há mais como pensar o indivíduo
descolado de seu mundo social e cultural, portanto, é necessário pensar suas
práticas e intervenções num contexto maior para atingir as necessidades da
comunidade social. Para Gomes (1995), o compromisso social do psicólogo
escolar requer:
preservar a coerência entre educar e acompanhar as
mudanças rápidas por que o mundo está passando;
preservar a saúde mental no ambiente escolar a partir
da reflexão crítica sobre os processos em que estamos
envolvidos (institucionais, exigências sociais, influências da mídia, etc); buscar estratégias de preservação
da saúde física e integridade humana. Estes são os desafios do psicólogo escolar para um bom desempenho
profissional. (GOMES,1995, p. 463).

Para Reger (1989), o psicólogo, que baseia sua atuação num modelo
médico, age como clínico no ambiente escolar. Mediante essa crítica, seria
possível afirmar que a prática do psicólogo escolar deve ocorrer levando
em conta que os fenômenos comportamentais têm ligação com as relações
estabelecidas nas atividades educacionais.
Conforme Andaló (1984), uma efetiva intervenção do psicólogo no
contexto escolar requer que este assuma o papel de agente de mudanças dentro
da instituição escolar, atuando como gerador de reflexões e conscientização
dos papéis assumidos pelos grupos que compõem a escola. Assumindo essa
postura, o psicólogo estaria agindo sobre as relações que acontecem nesse
contexto, levando em consideração tudo que dele faz parte: seus grupos, meio
social e o tipo de clientela atendida. Essa visão modifica a forma de se olhar
para os problemas escolares como sendo apenas provenientes dos alunos, e
sim, dirige a atuação do psicólogo para a escola como instituição.
Novas intervenções do psicólogo têm surgido no ambiente escolar
e suas ações podem ser percebidas na orientação educacional, formação
docente, orientação profissional e várias outras atuações que promovem
o envolvimento das pessoas que fazem parte do contexto educativo como
alunos, pais educadores e toda comunidade escolar em geral (BARBOSA;
SOUZA, 2012, p. 171).
Nesse mesmo sentido, o governo federal lançou um programa que
vem auxiliar o trabalho do psicólogo escolar contribuindo para novas formas
de atuação da profissão. O foco do Programa Saúde na Escola (PSE, BRASIL,
2009) é agir preventivamente nos problemas que a escola apresenta,
promovendo saúde e atenção integral para toda a comunidade escolar e, para
que isso aconteça, é necessário um trabalho intersetorial e interdisciplinar. O
trabalho preventivo nas escolas ainda é difícil e, na maioria das vezes, trata-

122

Psicologia

se os problemas quando estes já estão instituídos, mas essa realidade vem
mudando aos poucos, principalmente, com a contribuição de profissionais
preocupados com a saúde e bem-estar em todos os campos sociais, inclusive
nas escolas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, BRASIL, 2009, p. 11).
2.2 Redes de Apoio como Recurso de Trabalho
A palavra rede, originada do latim rete tem inúmeros sentidos e
significados, dependendo o contexto no qual se coloca. Para o sociólogo
Castells (1999), uma rede é “um conjunto de nós interconectados, em que
o nó seria o ponto no qual uma curva se divide”. Por mais que alguns nós
possam parecer mais importantes que os outros, todos têm igual importância
para manter a rede de forma interligada.
Para Schaffner e Buswell (1999), uma rede de apoio ampara-se
no trabalho de diversos profissionais, educadores e outros especialistas,
formando diferentes equipes de apoio, cada uma com uma função. Esses
mesmos autores dizem que no espaço escolar essa rede acontece por
intermédio da atuação de diversos indivíduos que fazem parte do meio,
como: gestores, educadores, especialistas, alunos, familiares e membros da
comunidade.
Existem várias opções de classificação das redes sociais. As redes
informais, conforme Guará (2000), “se formam a partir do espaço doméstico,
da família, da vizinhança; da rua, do quarteirão; da pequena comunidade”.
Já as redes públicas são formadas por serviços especializados para os
cidadãos, que são dever do Estado. Esses serviços são fundamentais e estão
consolidados, porém, funcionam como ponto de resistência a mudanças de
poderes instituídos. A iniciativa privada também adota a organização em redes.
Embora esta seja acessível somente a camadas restritas da população, ela
oferece serviços mais especializados e de cobertura ampla. Como percebemos,
as redes podem variar muito em seus objetivos, alcance e estratégias de
articulação, impactando de forma direta nos resultados alcançados. (GUARÁ,
2010, p. 85).
Em várias situações vivenciadas no ambiente escolar, percebe-se
a necessidade de uma rede de apoio que faça um trabalho de interlocução
com o que acontece dentro e fora da escola. Isso remete a pensar ações
de ampliação da participação dos diferentes atores que compartilham o
espaço da escola, com ampliação de espaços de autonomia e de construção
coletiva. Assim, profissionais tanto da Psicologia como de outras áreas podem
dar suporte a outros profissionais como professores, subsidiando-os na
discussão e conhecimento necessários para lidar com diversidades e inclusão
na escola, bem como na sua relação com outros espaços de circulação para
estes alunos. A partir desse exemplo, podemos compreender as redes de
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apoio como ações articuladas com profissionais “em um espaço de debate em
que são compartilhadas ideias, conhecimentos e alternativas construídas no
grupo”. (RODRIGUES; REIS, 2010, p. 5).
Segundo Rodrigues e Reis (2010), ao falarmos em rede de apoio
para a escola, devemos nos remeter à intersetorialidade, princípio presente
no Sistema Único de Saúde que trata de reconhecer dentro do território de
ação os serviços que existem e podem ser acessados. Esse é um dos passos
essenciais para a caracterização das redes de apoio. O desconhecimento
das possíveis articulações que a escola pode realizar reduz seu acesso aos
serviços quando estes forem necessários. Importante salientar que o conceito
de intersetorialidade tem avançado na saúde, mas que ainda é preciso avançar
muito em termos de educação para alcançar esse nível de relação com a rede.
3. METODOLOGIA
Para o desenvolvimento do presente artigo foi utilizado o método
de pesquisa bibliográfica. Segundo Salvador (1986), pesquisa bibliográfica
trata-se da coleta das referências, o que requer quantidade e qualidade nos
dados coletados, sendo realizada em duas etapas. A primeira é a escolha de
fontes bibliográficas e a segunda o levantamento das informações contidas
na bibliografia.
Para Severino (2007, p.122), “a pesquisa bibliográfica é aquela
realizada a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores,
em documentos impressos, como livros, artigos, teses, etc.”. Os dados teóricos
utilizados já foram usados e registrados por outros pesquisadores, por isso, os
textos servem como fonte dos temas a serem pesquisados.
Os tipos de fontes bibliográficas podem ser os mais variados e
exigem procedimentos diferentes. Podemos citar como fonte as publicações
em imprensa escrita (jornais, revistas), por meios audiovisuais (rádios,
filmes, televisão), material cartográfico (mapas e gráficos) e publicações
(livros, teses, monografias, publicações). Após localizar as fontes de dados,
o pesquisador precisa selecionar o material e fazer a leitura deste. A etapa
seguinte requer o fichamento, organização e processamento do material que
será utilizado na pesquisa (MARCONI; LAKATOS, 2008, p. 21).
Para Lima (1997), fichamento é uma técnica de tratamento do material
bibliográfico que se utiliza de fichas para realizar o registro do material
analisado. Devem-se anotar de forma ordenada e criteriosa as referências
bibliográficas e o conteúdo resumido do material fazendo observações
pertinentes ao estudo.
Dessa forma, a realização da pesquisa teve como objetivo identificar
práticas da Psicologia Escolar no Brasil que apontem para a realização de
um trabalho que utilize redes de apoio. Partiu-se para a busca de artigos,
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produções de pesquisa como dissertações e teses, entre outras produções
relacionados à Psicologia Escolar e sua trajetória ao longo dos anos. Para isso,
delimitou-se como período a busca de publicações ocorridas nos últimos dez
anos.
Os artigos encontrados foram divididos por ano de publicação, e
separados os que, com a leitura dos seus resumos, estivessem de acordo
com a temática da pesquisa. Ao final, foram construídos quadros de leitura
em que foram colocados os apontamentos principais de cada trabalho lido,
para produção do relatório final, fazendo o encontro das diferentes leituras e
achados da pesquisa. Uma das vantagens da pesquisa com análise bibliográfica
é poder consultar as publicações várias vezes, reler artigos e complementar
as informações sempre que forem necessárias, assim as aproximações e
reaproximações do material foram importantes para o processo de análise.
4. RESULTADOS ENCONTRADOS
Para auxiliar na busca de produções que chegassem mais próximas
ao tema desta pesquisa, foi necessário separar o trabalho em etapas: escolha
das fontes indexadas de pesquisa, delimitação dos descritores para busca,
pré-análise do material encontrado, mapeamento de materiais repetidos,
análise de resumos, escolha de artigos para leitura completa, organização dos
resultados.
Primeiramente, as bases de dados pesquisadas foram as publicações
indexadas que cruzaram dados a partir da base de dados Scientific Electronic
Library Online, (SCIELO) que reunia produções também de outras bases como
Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval Systems
Online (MEDLINE). Buscaram-se também teses e dissertações no banco de
dados da CAPES.
Para a revisão das informações, num primeiro momento, optou-se
por buscar estudos que tratassem do assunto Psicologia Escolar, de maneira
geral, conforme critérios de inclusão inicialmente preestabelecidos pela
pesquisadora: ser artigo e estar disponível online, apresentar texto completo
em língua portuguesa divulgados em periódicos nacionais e internacionais,
situados num recorte temporal de 2003 a 2012, com estudos de natureza
qualitativa e quantitativa e que não se repetissem. Em seguida, foram lidos,
analisados e refinados de acordo com o objetivo principal estabelecido e diante
de novos critérios de inclusão e exclusão surgidos.
Nesse sentido, organizaram-se as seguintes estratégias para busca:
a) A primeira estratégia utilizada foi buscar trabalhos com a temática
Psicologia Escolar, a fim de identificar conceitos atuais sobre o
tema e verificar se apareceria algo sobre um novo modo de trabalho
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da Psicologia Escolar que acenasse minimamente a presença de
trabalhos com redes de apoio.
Na base de dados SCIELO foram encontrados 255 (duzentos e
cinquenta e cinco) artigos com o descritor Psicologia Escolar,
desses foram excluídos 153 (cento e cinquenta e três) obedecendo
ao período de recorte da pesquisa, entre os anos de 2003 a 2012,
e divulgados em Língua Portuguesa. A partir da leitura dos títulos e
resumos foram retirados os estudos que não estavam relacionados
à temática, restando 30 (trinta) artigos para serem lidos e
analisados.
b) A segunda estratégia utilizada consistia em, também na base de
dados SCIELO, realizar o cruzamento do descritor principal com os
demais descritores escolhidos: rede de apoio. Como resultado, no
cruzamento do descritor Psicologia Escolar e rede de apoio foram
encontrados dois artigos.
c) O cruzamento com os descritores Psicologia Escolar e rede
trouxe 20 (vinte) artigos, porém, dois destes foram excluídos
por repetição, pois apareceram no primeiro cruzamento. Aqui os
critérios de inclusão utilizados foram basicamente os mesmos
do descritor-chave: Psicologia Escolar, apenas o recorte temporal
foi diminuído em cinco anos, tendo como objetivo dar conta de
encontrar produções mais recentes sobre o tema principal que se
refere ao encontro do trabalho da Psicologia Escolar utilizando as
redes de apoio.
d) A terceira estratégia utilizada, a fim de verificar a possibilidade
de encontrar mais artigos que abordassem o tema da pesquisa,
foi realizar uma busca com o cruzamento das palavras psicologia
- escola - rede. Importante destacar que a busca trouxe 13 (treze)
estudos sendo 11 (onze) deles excluídos por repetição, pois
apareceram nos dois primeiros cruzamentos. Abaixo, o fluxograma
da coleta de dados na base de dados SCIELO com o descritor-chave
Psicologia Escolar e o cruzamento dos descritores: psicologia escolar
e rede de apoio; psicologia escolar e rede; psicologia – escola – rede.
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Tabela 1 – Fluxograma da coleta de dados

Fonte: Bases de dados SCIELO (2012)

e) Na quinta estratégia utilizada, a busca ocorreu no banco de teses e
dissertações da CAPES, com o descritor Psicologia Escolar e Redes
de Apoio. Tendo como critério o recorte temporal das publicações
realizadas entre 2008 e 2012, foram encontrados 39 (trinta e nove)
trabalhos entre teses e dissertações. A diminuição do recorte em
relação às teses e dissertações ocorreu em função da escolha por
produções mais atuais no campo acadêmico. Com a leitura dos
resumos, foram separados quatro destes para apreciação completa,
por serem mais coerentes com a temática da pesquisa.
5 REVISÃO DA LITERATURA
Posteriormente com a análise e leitura dos artigos, percebeu-se
que há uma produção considerável sobre a temática com publicações que
apresentam aspectos históricos da Psicologia Escolar e a busca por novas
teorias e técnicas para a atuação profissional. Como no artigo de Barbosa
e Marinho-Araújo (2010), as autoras fazem um resgate, trazendo como a
Psicologia Escolar surgiu no Brasil com a formação dos primeiros laboratórios
para estudo de crianças com problemas de aprendizagem, passando para a
discussão dos momentos de crise que surgiram em meados dos anos 80,
quando surge a busca por novas teorias e métodos de atuação profissional,
além do compromisso do psicólogo escolar com questões sociopolíticas. Para
finalizar, destacam a busca pela ressignificação da identidade do psicólogo
escolar mediante as demandas sociais vigentes e o surgimento de uma nova
identidade profissional específica para o psicólogo escolar.
Em consonância com o tema anterior, o artigo de Dazzani (2010)
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pontua os momentos marcantes da relação entre psicologia e educação no
Brasil: nos primórdios da República quando os estudos em laboratórios foram
surgindo e o profissional pouco conhecia sobre a realidade escolar, passando
ao período do capitalismo em que a Psicologia assume um papel técnico e
psicométrico, até ingressar entre os anos 60 e 80 quando a Psicologia Escolar
passa a ser exercida de forma organizada, porém diminuindo os problemas
que ocorriam na escola. A partir dos anos 80 é que se começa a questionar e
debater a proposta de uma Psicologia Educacional preocupada com os desafios
da Educação no Brasil. Deu-se o início de uma Psicologia Escolar crítica e
preocupada com as mudanças em sua concepção e atuação.
A partir da leitura do artigo de Giongo e Oliveira-Menegotto (2010),
conclui-se que o psicólogo escolar necessita do conhecimento de diversas
áreas para atender ao aluno de forma sistêmica e interdisciplinar. As escolas
se acostumaram com a atuação tradicional do psicólogo, aquele que se
ocupa apenas em resolver os problemas de aprendizagem e comportamento
dos alunos. As práticas da Psicologia Escolar ainda são vistas como aquelas
utilizadas quando a Psicologia foi reconhecida no Brasil, baseada na aplicação
de testes e no psicodiagnóstico. Apesar das críticas ao modelo clínico aplicado
nas escolas, não há um modelo teórico desenvolvido que dê apoio às novas
práticas defendidas. A partir disso, o desafio do psicólogo escolar é olhar as
dificuldades de aprendizagem por meio de um modelo circular de causas, que
compreenda o contexto e não mais de um modelo centrado apenas no aluno.
Em artigos que descrevem a queixa escolar como principal produto da
escola e de responsabilidade de manejo do psicólogo, o artigo traz também
a possibilidade de quebrar com a rigidez dos atendimentos individualizados
nas escolas, e tratar do assunto dialogando com outros profissionais da área
de saúde mental (fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, educadores de
saúde, assistentes sociais e médicos) que também se dedicam a pensar as
queixas escolares e formas de trabalhar com elas, atitude que vem de encontro
à proposta deste estudo que pretende ampliar para além dos limites da escola
o atendimento integral aos escolares.
Uma visão mais ampla do que abrange o olhar sistêmico para as queixas
escolares surge no artigo de Lessa e Facci (2011), que amplia a atuação do
psicólogo mediante a queixa escolar, passando de uma visão tradicional para
uma perspectiva histórico-cultural. O estudo concebe que ao considerar o
homem como um sujeito histórico, que produz e é produzido pelas condições
materiais, a Psicologia Histórico-Cultural pode ser uma grande aliada na defesa
da compreensão da formação humana no processo educativo.
Existe um movimento histórico de abandono de práticas
individualizantes que a Psicologia Escolar tem realizado, e quando não
valorizado acabam contribuindo para que a imagem do psicólogo tradicional
prevaleça. É necessária a construção de uma imagem social do psicólogo
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escolar, desconstruindo-se a clínica. A partir de uma revisita ao trabalho de
Vygotsky, os autores salientam que a Psicologia tem um caráter históricocultural e vem auxiliar o psicólogo escolar a estabelecer sua imagem social,
pois sua dimensão crítica supõe que a análise de qualquer fenômeno deve ser
abrangente, levando-se em consideração os diversos fatores que o constituem
e a cultura do lugar onde o sujeito está inserido e que está inscrita nesse
contexto social.
Outro artigo que discute a temática da queixa escolar intitulado
“A Queixa Escolar nos Ambulatórios Públicos de Saúde Mental: Práticas e
Concepções” faz uma análise das queixas escolares encaminhadas pelas
escolas, para os psicólogos que trabalham em ambulatórios da rede pública
de Saúde Mental. Mais uma vez o problema é atribuído ao aluno e sua família,
desconectado da escola. O artigo ressalta que muitas vezes esses locais não
estão equipados para esse tipo de atendimento, ou mesmo, que os próprios
profissionais que ali trabalham não se sentem preparados para dar esse
atendimento, lançando uma crítica aos cursos de formação de psicólogos,
no sentido de melhor instrumentalizar os profissionais egressos para a área
escolar. Apesar das críticas, o texto sugere que os municípios possam ter locais
especializados para tratar essa demanda de atendimento para as dificuldades
escolares, como forma de auxiliar os psicólogos que estão inseridos nas
escolas e que não conseguem dar um atendimento satisfatório ao aluno pelo
volume de trabalho que estas demandam.
Utilizando o descritor Psicologia Escolar e Redes de Apoio, foi possível
perceber uma aproximação nas práticas do psicólogo escolar, com o que
chamamos de um trabalho em redes de apoio. Um exemplo da utilização do
trabalho em rede para os psicólogos que atuam nas escolas é relatado no
artigo de Scortegagna e Levandowski (2004). O estudo faz um levantamento
dos encaminhamentos realizados pelas escolas municipais para o Serviço de
Psicologia do programa VinculaAÇÃO (grifo do texto original). Esse programa
oferece vários serviços à comunidade escolar municipal (pais, professores,
alunos e escola): psicologia, fonoaudiologia, serviço social, psicomotricidade,
atividades artísticas e atividades corporais. Apesar de o estudo mostrar que há
uma falta de reflexão dos professores acerca do contexto escolar dos alunos
encaminhados e da necessidade de se fazer um trabalho de intervenção nessas
escolas, percebe-se que programas como o citado no artigo são necessários
para permitir que a escola seja orientada em suas necessidades, que muitas
vezes não são atendidas dentro de seu ambiente formal.
No artigo de Amparo, Galvão, Cardinas & Koller (2008), é focado o
contexto da escola como lugar de destaque como fator de formação e de
socialização e como importante fonte de apoio social e afetivo para os jovens,
principalmente os que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco
social. Os amigos, professores e pais representam importantes fatores de
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proteção e formam uma rede de apoio social e afetiva para estes jovens no
contexto escolar. Rocha e Aguiar (2010) relatam as experiências obtidas
em um trabalho denominado Rede de Proteção ao Educando (RPE), em que
psicólogos, assistentes sociais e educadores discutem temas relacionados ao
fazer institucional nas escolas e suas implicações com as subjetividades dos
envolvidos.
Pode-se perceber que a compreensão da Psicologia Escolar, na
perspectiva de um trabalho em rede atualmente, tem sido estimulada por
programas como Programa Saúde na Escola (PSE, BRASIL, 2007). Com a
finalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede
pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e
atenção à saúde (BRASIL, 2008b). Essas ações compreendem, entre outras:
avaliação clínica e nutricional; promoção de alimentação saudável; avaliação
oftalmológica, auditiva e de saúde bucal; avaliação psicossocial; prevenção
e redução do consumo do álcool e uso de drogas; educação permanente em
saúde; promoção da cultura da prevenção no âmbito escolar; etc. O psicólogo
inserido na escola poderá ser o agente de mediação para que essas ações
realmente ocorram e que a escola e agentes de saúde possam fazer um
trabalho efetivo e continuado nas escolas, a partir do que está previsto no PSE.
Para que se possa pensar em um trabalho em rede de apoio com
garantias de efetividade, são necessárias algumas ações em parceria como:
criação de um canal de comunicação entre as escolas e equipamentos públicos
já existentes na região para a realização de projetos coletivos, além da criação
de fóruns intersecretarias para integração de políticas nas áreas da educação,
cultura, assistência social, esporte, saúde, etc. Permitir o diálogo entre as
redes municipal e estadual de ensino envolvendo as equipes das escolas, com
o objetivo de garantir o acesso e a organização do atendimento de acordo com
a demanda e a criação de novos grupos de entidades da região interessados
em discutir temas específicos.
Para complementar o que já foi dito sobre redes de apoio, algumas
dissertações e teses encontradas falam sobre rede de apoio social. Em uma
pesquisa de mestrado (LUZ, 2011), que investigou a visão de adolescentes em
idade escolar e seus cuidadores, sobre saúde e doença mental, acessibilidade
aos serviços de saúde, estratégias de cuidado e redes de apoio utilizadas por
eles, verificou-se que a rede de apoio mais utilizada pelos jovens para busca
de auxílio para um problema mental são em primeiro lugar os pais, médicos,
agentes de saúde e por último, a escola. Esse dado mostra que muitos
adolescentes não percebem a escola como um lugar onde se possa pensar
a sua saúde mental, compreendendo questões que ultrapassam o campo da
educação como espaço de aprendizado.
Na pesquisa de mestrado de Bendinelli (2012), a autora afirma que no
ambiente escolar é possível integrar um trabalho em rede para inclusão de
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alunos com algum problema físico ou de aprendizado. Esse trabalho partiria
do envolvimento dos alunos na sala de aula, os professores de classe comum
colaborando com os professores especializados e a equipe escolar como um
todo, mas principalmente da participação dos gestores que impulsionariam o
processo de inclusão e integração escolar desses alunos.
O psicólogo que deseja trabalhar na escola precisa muitas vezes
do auxílio de uma rede de apoio, principalmente em casos em que apenas o
atendimento dentro da escola não surte o efeito desejado. Cada caso demanda
ações específicas, dessa forma, é essencial que o psicólogo e a escola possam
trabalhar em conjunto com outros serviços especializados, assim como com
representações da própria comunidade modificando o olhar da Psicologia para
uma compreensão de contexto dos sujeitos. Compreensão essa que, segundo
Bock (1999), o psicólogo precisa ter para conseguir adaptar seu saber à
demanda e à realidade que se apresenta.
Cabe ressaltar em relação aos artigos que foram descartados por não
se referirem ao objeto da pesquisa, o que apareceu como temática dessas
produções sobre a atuação do psicólogo no contexto escolar, pois dizem da
atuação, da função social e das mudanças em relação ao fazer da profissão.
Nos artigos descartados pelos critérios de inclusão da pesquisa
surgiram temas tais como: a utilização dos testes como ferramenta de
trabalho; as novas formas de agir do psicólogo diante do fracasso escolar; visão
patológica nas dificuldades de aprendizagem; relações interpessoais e saúde
mental na escola; inclusão dos portadores de necessidades especiais em
escolas regulares; escolha e orientação profissional; relações entre Educação
e injustiça social; humilhação; preconceito e violência, entre outros temas.
Isso nos mostra que os psicólogos escolares estão produzindo pesquisa e
realizando publicações diversas com ênfase ainda em uma atuação clínica,
voltada para o atendimento do indivíduo, porém abrindo outro leque de
possibilidades que entende o contexto como parte importante no processo
de produção de saúde-doença, ou de construção da aprendizagem, como os
temas voltados para o bullying, violência, relações interpessoais.
6 RESULTADO E/OU DISCUSSÕES
Como resultado mais significativo do estudo, pode-se observar que,
nos últimos anos, a Psicologia Escolar tem se ocupado efetivamente da
reflexão e da prática voltada para o trabalho em rede e das trocas intersetoriais
ainda de modo bastante tímido, pois, pelo que se pode observar, é recente o
movimento de ampliação do trabalho da Psicologia Escolar, data da década de
80 do século XX o início de algumas discussões sobre a postura da profissão
no âmbito escolar.
Porém, a presença de publicações que destacam o trabalho com redes
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de apoio é um ótimo sinal de que a Psicologia Escolar pode avançar ampliando
seu papel e rompendo com ações voltadas para um olhar que considera
sujeitos individuais, centrando sua ação sobre problemas de comportamento
e aprendizagem.
A Psicologia como profissão tem se aberto para uma atuação
comprometida com o compromisso ético-político assumido pela profissão
diante das novas demandas da sociedade, e o campo da Psicologia Escolar
precisa promover outros modos de ação que não estejam centrados no
adoecimento, mas que possam considerar as mudanças sociais e contribuir
para produção de autonomia e cidadania. Isso se mostra bem nas palavras de
Ana Bock:
Assumir um compromisso social em nossa profissão é estar
voltado para uma intervenção crítica e transformadora de
nossas condições de vida. É estar comprometido com a crítica desta realidade a partir da perspectiva de nossa ciência
e de nossa profissão. Assumir compromisso social em nossa
prática é acreditar que só se fala do ser humano quando se
fala das condições de vida que o determinam. Termos práticas terapêuticas deve significar termos práticas capazes de
alterar a realidade social, de denunciar as desigualdades, de
contribuir para que se possa cada vez mais compreender a
realidade que nos cerca e atuarmos nela para sua transformação no sentido das necessidades da comunidade social.
(BOCK, 1999, p. 14).

Cabe salientar que em alguns trabalhos lidos, a Psicologia mostra que
aos poucos está construindo seu espaço de atuação e intervenção no meio
escolar, lançando novos olhares e utilizando novas técnicas que contribuam
para o desenvolvimento cognitivo, humano e social de toda comunidade
escolar.
O psicólogo precisa avançar em práticas que lhe possibilitem trabalhar
em rede, ou seja, com outros profissionais que atuem ou não de forma direta
no ambiente escolar, a fim de proporcionar uma Educação com qualidade
junto ao Estado. Para que isso efetivamente aconteça, é preciso lutar pela
conscientização de políticos e governantes quanto à contribuição da Psicologia
e demais profissionais (fonoaudiólogo, fisioterapeuta, assistente social) para
a educação brasileira de forma que, envolvidos com seus discursos a favor de
uma nação educada e instruída, criem leis e mecanismos para sua efetivação
social (CASSINS, 2007, p. 15).
Um fator importante para a contribuição de um profissional da
Psicologia preocupado com o compromisso de sua atuação advém em
parte de sua formação acadêmica. Os currículos dos cursos de Psicologia
estão aos poucos se abrindo mais para a formação de um profissional que
interroga o conhecimento adquirido, desviando do padrão rígido de uma
educação tecnicista, que aplica apenas o que é ensinado, sem questionar.
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A carga horária maior e a abertura de diferentes áreas para a realização dos
estágios obrigatórios demonstra que as Instituições estão tendo o cuidado e o
compromisso de preparar melhor o estudante para sua vida profissional.
Cabe salientar também a necessidade de se construir um trabalho
intersetorial na Psicologia, como possibilidade de se discutir as políticas
públicas para atenção integral ao sujeito que transita no ambiente escolar.
Além disso, pode-se assegurar que cabe à Psicologia Escolar
contribuir junto com outros conhecimentos, principalmente, dialogar com
outras ciências, para a construção de um projeto político pedagógico eficaz
nas escolas. O psicólogo pode ser um profissional importante no coletivo de
atores que fazem parte deste contexto para que esses pressupostos sejam
incorporados de fato na prática dos profissionais que trabalham nas escolas,
sobretudo, o professor.
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Psicologia avança de acordo com as mudanças da sociedade para
uma nova concepção de ciência e profissão voltada para os interesses desta
mesma sociedade, mas acima de tudo tendo clareza de sua função social
neste processo. A pesquisa realizada possibilitou perceber que muitas práticas
que atualmente são utilizadas por psicólogos escolares não acompanham tais
mudanças e ainda estão situadas numa posição isolada de outras profissões,
numa lógica fragmentada de atuação, mas que aos poucos também estão
sendo modificadas. Muitas dessas mudanças foram possíveis devido ao
compromisso da Psicologia que possibilitou a percepção de saúde na escola.
A quantidade considerável de publicações a respeito do tema Psicologia
Escolar, entre elas a revista da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e
Educacional (ABRAPEE) mostram que a profissão está aperfeiçoando sua
teoria e prática nesse campo de atuação.
Porém, muito pouco se fala em rede de atenção para a Psicologia
Escolar se compararmos com o grande número de trabalhos publicados
na área. A pouca visibilidade desse trabalho tão importante talvez esteja
relacionada ao fato dos psicólogos escolares ainda estarem mais voltados
para o que acontece na escola, sem ampliar seu olhar para o entorno desta.
A política pública, cujo propósito está no compromisso com a promoção
dos direitos humanos, vem ajudando a mudar essa lógica fragmentada, pois
sabemos que nenhuma ação individual consegue atingir integralmente o
sujeito sem o necessário suporte de um trabalho em rede. Trabalhar em rede
é mobilizar o todo, desacomodar, reformular o que está cristalizado. Isso irá
gerar um desconforto e algumas discussões, para que depois se construam
algumas ações em prol da coletividade.
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Resumo: O presente artigo resulta de um trabalho realizado com o intuito de compreender o
sentido atribuído pelos alunos ao conhecimento formal aprendido na Educação de Jovens e
Adultos (EJA). Para tanto, foi realizada uma pesquisa de campo, em que foram entrevistados
alunos frequentadores desta modalidade de ensino, em uma escola estadual, no turno da
noite. Para a análise de resultados, optou-se pela técnica de Análise de Conteúdo de Bardin.
Palavras-chave: Educação. Jovens e Adultos. Sentido.
Abstract: This paper is a result from a research, which has been carried out with the purpose
of understanding the meaning attributed by the students to formal knowledge learned in the
Young Adults Education (YAE). For this purpose, it has been carried out a field survey, in which
students who go to this kind of modality in a State school in the night shift, were interviewed.
For the analysis of results, it has been chosen Bardin’s content analysis technique.
Keywords: Education. Young Adults. Meaning.

Ensinar e aprender são processos relacionados à Educação. Ocorre,
desde os primórdios, quando grupos transmitiram e transmitem para as
gerações seguintes informações, cultura, jeito de agir, resolver problemas,
conviver num determinado grupo, na sociedade. No que se refere ao seu
aspecto social, a Educação também tem sentido de adaptação e adequação do
sujeito ao meio no qual está inserido.
Por sua vez, a educação formal, que acontece nas instituições
escolares, da Educação Infantil à Pós-Graduação, apresenta objetivos definidos
e intenção nas ações, também sendo definida como Educação Escolar2. Entre
as modalidades de ensino, encontra-se a Educação de Jovens e Adultos (EJA)3.
1
2
3

Segundo Cora Coralina, “O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada. Caminhando
e semeando, no fim terás o que colher”.
Segundo informações do site http://pt.wikipedia.org/
“A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de estudos oferecida como estudos presenciais,
autorizados pelo Conselho Estadual de Educação em estabelecimentos de ensino em cujo espaço
educativo é desenvolvido uma metodologia diferenciada e atende à legislação específica. Parte de
uma análise e avaliação de estudos formais e informais do aluno, para que possa ser localizado na
parte do curso onde tem condições de prosseguir, conforme o Plano de Estudos de cada escola”
(www.seduc.rs.gov.br).
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RECORTE TEÓRICO
Pensar a educação hoje apresenta a implicação de levar em conta
um passado que influencia o desenvolvimento das práticas exercidas até
então. O homem primitivo não aprendia por meio de uma instituição que hoje
conhecemos como escola, aprendia a partir da sua necessidade de ajustamento
ao ambiente físico e social, pela experiência. Da evolução humana faz parte
esta trajetória de mudanças, até a organização da sociedade e da escola como
as conhecemos atualmente.
A história da Educação no Brasil tem como marco inicial a chegada dos
jesuítas, por volta de 1549. Esta data é referência determinante para a cultura
e desenvolvimento desta civilização. Pelo período aproximado de duzentos
anos, os únicos educadores do Brasil foram os jesuítas e, apesar de aqui terem
implantado diversas instituições, alteraram a cultura existente, sobrepondo
àquela praticada pelos índios.
Até os dias atuais, o ensino conserva aspectos referentes ainda àquele
configurado pelos jesuítas. É claro que muitas mudanças ocorreram ao longo
do tempo, incluindo a aprovação da Constituição de 1988, trazendo consigo
inovações e lembrando a necessidade de erradicação do analfabetismo e
a universalização do ensino formal. Desde lá, tem-se percorrido uma longa
trajetória, envolvendo discussões e também uma busca constante pela
mudança.4
Novas leis regem esta busca na educação, como a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB) Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996,
fruto da evolução da concepção de ensinar e oferecer o ensino, em diferentes
tempos históricos, também influenciadas pela utilidade e importância
atribuídas a esta prática pelo homem de acordo com a sua cultura. A escola
pode ser o lugar onde seja oferecida uma formação social voltada para
processos de mudança5, a partir de um processo de libertação de atavismos6
para podê-la repensar.
Trabalhar com Educação envolve uma série de conhecimentos de
mundo, tanto do passado quanto do presente e futuro, envolve a consciência da
diversidade de ritmos e a unicidade de cada ser humano7. Ainda, segundo este
autor, a prática de ensino é norteada por saberes aprendidos e reaprendidos
desde os primórdios da história cultural e social.
O que se pretendeu foi realizar aquilo que o homem realiza desde
os primórdios, o que fez surgir o conhecimento: buscar explicações para os
problemas enfrentados, e assim, encontrar explicações sobre si mesmo e
4
5
6
7

DEMO, 2005.
ALVES, 2006.
Atavismo refere-se àquilo que se repete nos indivíduos de uma geração a outra, talvez não de forma
evidente e, sim, latente. Diz respeito ainda, “reversão a um tipo primitivo”. (SACCONI, 2001, p. 94).
ARROYO, 2000.

139

Psicologia hoje: Desafios da Educação

Psicologia

sobre o mundo do qual faz parte, utilizando-se de ferramentas que permitam
lidar com estes desafios.8
METODOLOGIA
É pela palavra que se entra no mundo humano.9

A organização do projeto que deu origem a este estudo envolveu a
escolha de um método10 de pesquisa, para coleta e posterior análise dos
dados. Primeiramente, foi realizada uma Revisão Bibliográfica11, procurando
conhecer o que já foi escrito e publicado sobre o tema abordado. Como em
todo o processo de elaboração e prática deste trabalho, houve a inserção da
pesquisadora no local e sua interação no contexto educacional da EJA, ocorreu
a Observação Participante.12
Além disso, foram realizadas entrevistas não diretivas, numa pela
abordagem de entrevista fenomenológica13, permitindo a fala mais aberta
dos entrevistados e pontuações da pesquisadora, conversas informais com
professores e demais profissionais que atuam na escola no turno da noite e
registros em um Diário de Campo.
Participaram, voluntariamente, da pesquisa, nove sujeitos, maiores de
dezoito anos, matriculados e frequentadores da Educação de Jovens e Adultos,
no turno da noite, de uma Escola Estadual de Ensino Fundamental. Permeando
todo o trabalho descrito a seguir, é importante salientar a essência do mesmo,
que foi baseada em uma postura empática14, da pesquisadora em relação a
todos os participantes.
Levando em conta estes instrumentos, esta modalidade de trabalho
foi classificada como uma Pesquisa Qualitativa Etnográfica15, pois se buscou a
compreensão e reflexão acerca do objeto de estudos e não a sua quantificação.
Os dados coletados foram submetidos à Análise de Conteúdo de Bardin.16
8 COSTA, 2003.
9 Rubem Alves, 2010.
10 “Método significa ‘caminho’. Se você pensa que tem um saber, é preciso que você saiba o caminho
que foi seguido para chegar até ele. O método é o caminho que se deve seguir para chegar a conhecer
o objeto que se estuda.” (ALVES, 2010, p. 109).
11 A revisão bibliográfica inclui como materiais de pesquisa aqueles impressos (como livros e revistas),
porém, diante dos avanços da tecnologia, pode incluir também outras fontes como CDS e materiais
acessíveis via internet (GIL, 2010).
12 É um tipo de observação que supõe a interação do pesquisador, sua inserção no grupo a ser
pesquisado (MARCONI; LAKATOS, 2008).
13 Objetiva-se “captar a maneira do cliente de vivenciar o mundo”. (CARVALHO, 1987, p. 34).
14 “Identificação emocional e comportamental de si próprio com outro indivíduo da mesma espécie”.
(SACCONI, 2001, p. 343).
15 Este tipo de pesquisa oportuniza um olhar focado no ambiente de pesquisa, a partir da aplicação
de métodos e técnicas que dizem respeito à abordagem qualitativa, sendo também descritiva.
(SEVERINO, 2007).
16 Esta forma de análise possibilita categorizá-los a partir de unidades de significado, de sentido, que
foi a busca essencial realizada neste trabalho. (BARDIN, 1977).
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ANÁLISE DOS RESULTADOS
Categorização
A partir do encontro17 para a realização das entrevistas, percebeu-se
quatro unidades maiores de significado, tratando da trajetória de vida dos
sujeitos participantes. Parece importante destacar que as questões colocadas
implicaram um momento de olhar para uma história vivida, localizar-se no
presente e projetar-se diante do futuro, estabelecendo pelo simbólico da
linguagem falada18 um compromisso consigo mesmo. Salienta-se, assim, um
misto de sentimentos aos quais os participantes foram expostos a partir de
questionamentos, aparentemente simples. O resultado disso? A perspectiva
da mudança.
Perguntadas sobre sua experiência como estudantes, as pessoas
entrevistadas relataram formas diversas de viver, de relacionar-se com o
universo, de priorizar escolhas diante das condições de vida em cada tempo de
sua existência. Assim, foi possível organizar suas respostas a partir de quatro
categorias, a partir de unidades de significado:
a19a20 b21

UNIDADES DE SIGNIFICADO

CATEGORIA

* (...) daí eu resolvi casar e ter filhos daí não
f... não fui mais estudar, parei de estudar na
sétima série, fiz todinha ela, passei de ano,
aprovada sem recuperação, daí parei de
estudar porque eu engravidei”. A – 30 anos

HISTÓRIA DE VIDA
(motivos, sonhos, trajetória)

* “Ah porque aquela vez não tinha condições
né, o pai tinha... nós tinha bastante irmãos,
então até a quarta todo mundo estudou e
depois parava”. - X - 43 anos
*”Ah, porque me disseram que é mais fácil
né, e também que eu não tenho mais tempo
pra, pra ir numa turma normal né”. - O - 27
anos.

“[...] Que as palavras que eu
falo não sejam ouvidas como
prece, nem repetidas com
fervor.
Apenas respeitadas, como
as únicas coisas que restam
a uma pessoa inundada de
sentimentos [...]19”.

* [...] na época que eu parei, a gente ou
trabalhava ou estudava... meu pai ele não
tinha condições de nos dar o estudo né...
então a gente tem que optar né... ou estuda
ou trabalha [...].- U - 56 anos.
17 Para Bollnow (1971), o encontro é um acontecimento que desestabiliza nossas concepções
anteriores a ele, oferecendo uma oportunidade diferente diante do curso em andamento de vida dos
sujeitos e oferecendo-lhes, ao mesmo tempo, um novo começo.
18 “Meu mundo é aquilo sobre o que posso falar”. (ALVES, 2010, p. 84).
19 Trecho da letra da música “Metade”, de autoria do cantor Oswaldo Montenegro.
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PROJETO EXISTENCIAL

*“[...] Mas eu acredito que ela pode sim me
ajudar muito a me formar e de repente ser
uma estilista, quem sabe?”. - J - 48 anos.
*”Ah, quero concluir ele, porque eu quero
fazer cursos né, quero me atualizar,
terminar a oitava, se conseguir o primeiro e
assim em diante, pra mim melhorar na, no
meu trabalho”. - O - 27 – anos.

“[...] Porque metade de mim é
partida, mas a outra metade é
saudade [...]20”.

“Terminar o segundo grau, depois eu vou
fazer um curso de enfermagem para mais
tarde trabalhar numa clínica de ge... na
parte geriátrica”. - A - 30 anos.
*”Valorizada”. - J - 48 anos
*”Até os dezoito. Por isso que eu venho junto
com ele, e eu gostaria que ele terminasse
tudo, que ele assim... hã... tivesse vontade
de ser alguma coisa... de estudar pra ser
alguma coisa sabe? Eu não vou desistir
mas... dele né”... - H - 38 anos
*”Sim é, e evoluir mais”. O - 27 anos.

ESPERANÇAS21

“[...] Porque metade de mim é
o que eu penso, Mas a outra
metade é um vulcão [...]”.22

*”Ah... talvez... tipo assim, que seja mais
rápido, eu consiga concluir tudo mais em
tempo... pouco tempo, mais... como é que
eu vou te explicar... eu tenho pouco tempo...
eu acho que eu tenho pouco tempo né... pela
idade já que eu tô bem mais que atrasad”...
- L - 30 anos.

a1 r2 t3
20 Trecho da letra da música “Metade”, de autoria do cantor Oswaldo Montenegro.
21 Segundo o “Dicionário Priberam da Língua Portuguesa” – versão online, esperança representa uma
expectativa, baseada em direitos e promessas, além do ato de esperar algo que vai acontecer,
confiança.
22 Idem ao anterior.
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*”Às vezes, porque tem jovens assim ó,
que eles vêm pra sala de aula, mas eles
não prestam atenção no que a professora
está passando pra eles. Então nós com a
vontade que nós temos de aprender, porque
assim ó, uma que o nosso tempo já passou
né, então, o que vem pra nós é lucro né,
então nós temos essa vontade de aprender
né... coisas novas e se integrar mais né...
na... mais no estudo”. - U - 56 anos
*”É, eu quis saber, na verdade como é que é
né... porque como eu fiquei tanto tempo fora
da escola eu tinha até um certo receio de
vir e participar e... Muita vergonha né, muita
vergonha de ter dificuldades, porque hoje
em dia né, o estudo está tão avançado e
eu tinha vergonha de vir e não saber quase
nada né, mas graças a Deus tô aqui” - J - 48
anos.

TEMPO EXISTENCIAL

“[...] Porque metade de mim
é a lembrança do que fui. A
outra metade eu não sei [...]”.

*”Ah... apesar das brincadeirinhas que os
meninos me cha... ah tu é a mais velha da
sala e não sei o que, me chamam de véia, de
tia, eu não me importo, eu tô gostando de vir
sabe, eu me sinto bem”. - H - 38 anos.
*”Ah... sei lá... porque eu fiquei muito tempo
parada eu acho... fiquei praticamente dez
anos, eu parei em 2002, acho que foi, daí
então agora eu tô correndo atrás... então...
eu acho que vai ser legal...” - L - 30 anos.

a22
ANÁLISE DAS CATEGORIAS
a) História de vida

Quem conta uma história, fala de um tempo já distante, da lembrança
que ela suscita. Traça um fio invisível entre aquilo que foi, que está sendo e
que será. Certas vezes, é difícil explicar como foram feitas determinadas
escolhas em certo tempo, porém, hoje elas são vistas em relação a uma outra
perspectiva.
A maturidade traz consigo a bagagem da experiência e, esta, a
oportunidade de poder entender se certa coisa, num certo momento, é boa
para a vida ou não.23
23 ALVES, 2010.
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Percebeu-se entre os entrevistados, o valor dado a poder contar a
sua história, falar sobre uma trajetória de vida e ficar diante do possível em
contraste com tantos instantes da vida em que tudo pareceu impossível.
Salienta-se, na História de Vida, a necessária escolha entre trabalho e estudo,
conciliados agora, a partir da oportunidade oferecida na modalidade EJA.
b) Projeto existencial
Hoje, aquilo que passa diante dos olhos não é mais o mesmo de algum
tempo atrás, embora pela ilustração da lembrança possamos até enxergar
certa semelhança. É deste ponto em diante que a vida se constrói e reconstrói,
implicando diferentes escolhas ou diante de opções que, por um motivo ou
outro, não faziam parte deste universo pessoal algum tempo atrás.24
Entre os entrevistados, percebeu-se maturidade para escolher estar
de volta à escola, colocando-se como aprendizes, percebendo o período da
EJA como um estágio a ser concluído, intermediário entre a realidade como se
apresenta e os sonhos para o futuro. Sabe-se que é a capacidade de manter um
Projeto Existencial na vida dos sujeitos que os ajuda a significar as agruras e
alegrias da vida. Metade de cada um é movimento em direção ao desconhecido,
àquilo que se está alicerçando para o futuro. Mas a outra metade, é saudade de
um tempo que não volta mais.
c) Esperanças
Diante de vivências anteriores, estabelece-se um plano de futuro, a
ser realizado no presente. Planejar implica pensar certos caminhos a serem
percorridos, num espaço e tempo e também no preço a ser pago para alcançar
tal finalidade. Pode ser que o preço seja voltar à escola para acompanhar um
filho. Isso também implica realização pessoal para uma mãe que já viu muito
da vida, ou ir além do aparente limite existente hoje. Pode ser que o mais
importante seja um olhar de valia e a valorização dessa trajetória, às vezes
reta e às vezes torta, mas que está sendo construída.
A preocupação com o tempo passando marca diferentes momentos da
fala25. Metade de cada um é a racionalidade, a sistematização pela fala de algo
vivido e a outra metade é a esperança pelo que se fará pelo que virá.

24 “Em nossas vidas cotidianas, há mil e uma razões para que não nos deixemos experienciar nossas
atitudes plenamente, razões oriundas de nosso passado e do presente, razões que residem na
situação social.” (ROGERS, 1997, p. 126).
25 “A vida, para ser, leva tempo, demanda paciência, exige cuidados, há que se esperar [...]” (ALVES,
2002, 51).
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d) Tempo existencial
Quando cresce, o ser humano encontra-se com outras prioridades,
conforme o amadurecimento. Ao olhar para o lado, diante de sujeitos mais
jovens, faz-se uma avaliação do passado e fica-se com a expectativa de poder
usar “a voz da experiência” para explicar o que se viu da vida. No entanto, a
conclusão a que se chega é apenas a da diferença de horas como um abismo
sutil entre os mais velhos e os mais jovens.
Há etapas de uma vida que só podem ser compreendidas ao serem
experimentadas. Entre receios e vergonhas, a superação dos próprios
preconceitos em relação à idade de ser estudante. A escola, também é lugar
da incerteza, do vazio, da descoberta e da expressão da própria leitura de
mundo26. A escola torna-se o lugar do encontro consigo em novas perspectivas,
no redemoinho da mudança, na escolha pela perseverança a cada dia.
CONSIDERAÇÃO
Porque para lidar com a incógnita você tem que saber que
aquele seu quebra-cabeça vai ser desmontado. Você tem que
lidar com a ideia de que a vida é uma incógnita.27

Falar desde a hermenêutica de quem vê significa este movimento que
acontece entre aquele que fala (entrevistado), aquele que ouve (entrevistador)
e aquele que lê (pesquisador responsável), surgindo, então, deste encontro,
algo novo perpassando experiências e a trajetória de todos os envolvidos. Não
podemos afirmar “isto é meu ou seu”, porque chegamos ao “nosso”.
Foi um privilégio imenso poder estar diante dos sujeitos no momento
em que pensavam suas vidas escolares a partir das questões propostas na
entrevista. Privilégio porque todos aprendemos juntos (já dizia Paulo Freire),
mas, maior ainda, diante da exclusividade de poder observar expressões,
olhares e gestos durante esta fala28. Se o corpo fala, realmente, foi possível
ver uma vida inteira expressa nas marcas do tempo da face de cada um, em
poucos minutos de fala, mas numa intensidade e profundidade imensuráveis
quando se coloca em jogo sentimentos, emoções e sonhos.
Cabe ressaltar que a experiência da EJA apresenta a peculiar
característica de que, não raras vezes, tratamos do retorno do sujeito à
experiência de estudante, fato importante, pois é preciso levar em conta uma
história anterior e uma ideia já existente a respeito do sistema de ensino.
Há, também, um misto de interesses dentro das salas de aula, decorrente
26 Por isso, “Professor, assessor, educador é apenas aquele que vai ajudar a explicitar e a sistematizar
aquilo que a vida e o contexto dos educandos fornecem como elementos.” (BETTO; FREIRE, 1986, p.
44).
27 DIMENSTEIN; ALVES, 2004.
28 “Os corpos se inscrevem, em seus acasos de elaboração sobre registros (que os registram e os
marcam) [...]”. (SIVADON; FERNANDEZ-ZOÏLA, 1988, p. 155).
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da diferença de idade entre os frequentadores. Um professor, geralmente,
encontra diante de si alunos adultos e adolescentes numa mesma sala (o que,
para os entrevistados, em determinados momentos é causa de conflitos). Há,
nesse aspecto, os extremos entre obrigação de estar na escola e opção de
estar na escola. Tendo sido levantada, entre os entrevistados, a sugestão de
organizar as turmas por idade, colocando adolescentes e adultos em turmas
separadas.
A Educação de Jovens e Adultos é uma oportunidade de aprendizado e
conclusão de etapas do ensino formal para aqueles que não o fizeram seguindo
a relação idade/série de forma concomitante. Percebeu-se, ao longo da
realização desta pesquisa, a importância da figura do professor, como aquele
que respeita a experiência vivida pelos alunos e da escola como acolhedora
e continente das incertezas que permeiam o retorno da pessoa para a vida
escolar.
Por que a EJA é sobre viver, aprender e recomeçar?
Pergunta complexa. Quando se iniciou a caminhada rumo às
descobertas que viriam ao realizar esta pesquisa, não se sabia ao certo, o
que encontrar, mas havia a busca. Diante de outras pessoas, não há como ser
diferente, entra-se em contato com sua máxima força e máxima vulnerabilidade
ao mesmo tempo. Na sociedade dos descartáveis, na qual as pessoas também
são comparadas e usadas como objetos não é fácil falar sobre recomeço.
Porém, diante do viver, cada passo é um recomeço, porque na estrutura
íntima do adiante, estão a lembrança do passado e a brevidade do presente.
Na EJA, aprende-se muito sobre a decisão do recomeço. Objetivamente, esta
pesquisa tratava da caminhada escolar de cada voluntário entrevistado,
mas subjetivamente, trouxe à tona a capacidade de cada um, de reinventar
novos começos diante das reviravoltas da existência e sobre como a escola,
principalmente a Educação de Jovens e Adultos, oferece às pessoas esperança
e instrumentos para operar mudanças e realizar sonhos.
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Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar o conto de fadas como recurso terapêutico na
clínica infantil, utilizando-se principalmente os estudos de Freud (1913), Bettelheim (2002),
Gutfreind (2003) e Corso & Corso (2006). Valendo-se da pesquisa qualitativa, realizou-se
um grupo terapêutico com crianças em que o conto de fadas atuou como desencadeador de
associações e facilitador do processo. Optou-se pela noção de fantasia (SARNOFF, 1995) e
relações parentais (GUTFREIND, 2003), para fazer um recorte nos conteúdos que emergiram
no trabalho com a criança. O grupo foi realizado no local de Estágio Supervisionado acadêmico,
em um serviço de Saúde Mental público de uma cidade na Serra Gaúcha. A faixa etária estava
entre seis e nove anos. Os encontros foram realizados uma vez por semana com duração
de uma hora, sendo coordenados pela pesquisadora. Os dados foram coletados por meio
do relato dos encontros do grupo, permitindo-se apresentar as falas das crianças para,
posteriormente, correlacionar com os estudos psicanalíticos sobre contos de fadas. Percebeuse pelo encadeamento das sessões, a facilidade das histórias de possibilitar um entendimento
dos processos psíquicos da criança em terapia, bem como a identificação da criança com as
figuras representadas, além de iniciar o trabalho com os conflitos subjacentes.
Palavras-chave: Contos de Fadas. Psicologia. Fantasia. Relações Parentais.

1 INTRODUÇÃO
No período anterior ao advento da escrita, o passar das ideias entre as
pessoas era feito basicamente por meio de histórias orais, as quais continham
os ensinamentos básicos que eram transmitidos entre gerações. Originalmente
as histórias populares, lendas e contos de fadas não tinham como públicoalvo as crianças, visto que essa definição não estava sistematizada tal qual a
conhecemos. Mesmo após a consolidação da escrita como um dos principais
meios de comunicação, as histórias orais mantiveram sua importância até os
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dias atuais. Nota-se claramente sua relevância para diversos meios da cultura
popular, vide as lendas regionais, contadas até hoje.
Um dos estudos que corrobora essa definição está no livro Três
Ensaios sobre a Sexualidade de Freud (1905). Ao longo de sua produção, o
autor defende a existência de um aparelho psíquico na criança, assim como
formula o conceito de sexualidade infantil.
Nesse contexto, os contos de fadas se firmam como literatura para
crianças, os quais contêm o pensamento arcaico presente na cultura dos
povos que foram passados de geração em geração inicialmente pela oralidade,
sendo, até os dias atuais, um importante vínculo com a fantasia. Vale ressaltar
que os escritos de Perrault (1697), Grimm (1822) e Andersen (1835) são
importantes marcos na formação da literatura infantil, que precedem as
publicações de Freud.
Pode-se deduzir o aspecto lúdico dessas histórias fantásticas e a
possibilidade de a criança estar em contato com emoções parecidas com as
suas e poder experimentá-las sem identificá-las como próprias, auxiliando em
seu desenvolvimento. Portanto, utilizar a contação das histórias, bem como
proporcionar um espaço de interação com a criança, pode ser um trabalho
significativo de ser realizado e trazer benefícios para esse público. Além de
ser uma forma de facilitar à criança a passagem desse universo infantil, cheio
de percalços, os quais são retratados nos contos de fadas, e facilitar que ela
possa propor novas alternativas a seus próprios conflitos.
Na literatura atual da Psicologia, considera-se essencial no tratamento
com crianças que estas tenham a possibilidade de rever os seus conflitos de
forma significativa. Portanto, interroga-se, nesta pesquisa, quais os efeitos da
utilização do conto de fadas como um recurso terapêutico com crianças na
elaboração e (re)elaboração de seus conflitos nas relações parentais.
2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 O infantil
O presente estudo utiliza-se principalmente da abordagem
psicanalítica, considera-se que essa lente acrescenta à temática escolhida,
não a esgotando. Além de ampliar o escopo de compreensão do sujeito,
proporciona o entendimento de sua constituição psíquica e interação com o
ambiente.
Importa, pois, reconhecer um dos primeiros trabalhos sobre o infantil1,
atribuído ao relato de Freud do caso do Pequeno Hans (Freud, 1909). Esse foi
1

O infantil como conceito em psicanálise refere-se às sensações que ficaram grafadas no psiquismo
no início da constituição psíquica, está para além do que foi visto, ouvido, ou vivido na infância, o
infantil se faz presente no modo como o analisando se põe em análise, assim sendo diz respeito à
realidade psíquica. (ZAVARONI, 2007).
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realizado por meio da intervenção do pai do paciente supervisionada por Freud.
O relato permitiu importantes progressos à teoria e prática em psicanálise,
proporcionando também a sua aplicação com crianças.
Com efeito, Arfouilloux (1983) aponta que a psicanálise de crianças
desenvolveu-se posteriormente a de adultos. Primeiramente, foi uma forma
de promover o desenvolvimento psíquico infantil e observar a pertinência das
reconstruções de seu passado. Com o tempo, algumas abordagens tomaram
forma e constituíram importantes contribuições à técnica.
Melanie Klein (1969) contribui ao encontrar um parentesco entre
jogo e fala, sendo assim possível sua equivalência no trabalho com crianças.
Gutfreind (2003) complementa que a técnica lúdica infantil corresponde às
associações livres dos adultos, já que as crianças, em seu jogo, representam
simbolicamente as fantasias e os desejos, assim como os conflitos em
geral. Por conseguinte, para Klein (1969), o jogo do ponto de vista simbólico,
proporciona à criança atividades próprias para estimular fantasias nas quais
elas podem se refugiar e, assim, tornarem-se capazes de suportar uma
situação real que não podem modificar.
Outra autora pioneira no trabalho com crianças foi Sophie Morgesntern
(1927), ela relata uma das primeiras experiências com uma forma alternativa
de comunicação com a criança. A autora investigou um caso de mutismo
psicogênico, no qual a criança comunicava-se com ela a partir do desenho.
Estudou os contos, sonhos, sonhos diurnos, jogos e desenhos infantis.
Ainda relacionado ao tema Aberastury (1992) acrescenta que, no transcurso
do tratamento analítico, os desenhos possibilitam revelar o significado
inconsciente e os símbolos neles empregados, recursos utilizados pelos
profissionais que se dedicaram a este campo da investigação.
Considerando ser este um estudo com crianças, cabe especificar a
faixa etária escolhida, optou-se, portanto, em enfocar o período de latência
no estudo, por mostrar maior afinidade com a proposta. Esse período do
desenvolvimento denominado por Freud (1908) como fase de latência,
compreende a idade de seis a 12 anos aproximadamente.
Para Sarnoff (1995, p. 34), a latência constitui-se numa fase na qual a
“criança vivencia uma complexa reorganização da estrutura defensiva do ego. O
estado de bom comportamento, docilidade, e educabilidade é mantido, apenas
como resultante de um equilíbrio entre defesas e impulsos”. Constatando que
a formação da fantasia é uma das defesas subjacentes à latência, essa fase,
constitui-se num período importante no desenvolvimento da criança.
Ponderando acerca da técnica com crianças e a idade em que se
encontram, sugere-se a utilização do jogo e do desenho, bem como o conto
de fadas, o qual, por sua vez, aliado a esses recursos constitui-se de uma
importante forma de trabalho terapêutico ressaltado no próximo capítulo.
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2.2 Contos de Fadas
O conto de fadas como conhecido atualmente, tem como referencial
Charles Perrault com a publicação em 1697 de Histórias ou contos do tempo
passado, com suas moralidades – contos da minha mãe Gansa. Além dele,
os irmãos Jacob e Wilhelm Grimm, unindo o relato das narrativas orais do
povo, compilam esse material no livro Contos de fadas para adultos publicado
entre1812-1822. Posteriormente, Hans Christian Andersen publicou, em 1835,
mais de uma centena de contos infantis, dos quais poucos chegaram ao
conhecimento do público.
Como afirma Guftreind (2003, p. 110), “eles [contos] surgiram antes
dos conceitos de psicopatologia e psicanálise, e sua função terapêutica
parece existir há séculos de forma empírica”. Sendo assim, pode-se dizer que
o conto, desde suas origens, foi uma forma de expressão da cultura dessas
populações, bem como uma maneira de externalizar sua subjetividade.
Pode-se dizer que uma característica comum aos contos de fadas
é a linguagem simbólica, sendo assim, ratifica Anzieu (1998, p. 256), “um
símbolo é um signo corporal ou material que evoca, por semelhança ou por
contiguidade, a coisa significada”. Em suma, pode-se dizer que o signo está
no lugar do objeto que representa e, em muitos casos, ocorre por meio de uma
convenção social.
Sendo assim, faz-se necessário um olhar atento para esse registro,
presente nos sonhos, mitos, e também nos contos de fadas, o que ressalta
seu valor como desencadeador de associações significativas. Freud (1913),
ao investigar a linguagem utilizada nos sonhos, percebe sua proximidade
com a linguagem dos contos de fadas, estabelece assim que compreender a
linguagem de um implica compreender a linguagem do outro.
O conto de fadas não teria seu impacto psicológico sobre a criança se
não fosse uma obra de arte, concordam Fromm (1983) e Bettelheim (2002),
e, por suas qualidades literárias, também engloba a dimensão do prazer e
encantamento. Logo, o significado mais profundo do conto de fadas será
diferente para cada pessoa, e diferente, para a mesma pessoa, em vários
momentos de sua vida.
Portanto, uma abordagem do ponto de vista da Psicologia pode
direcionar este potencial do conto de fadas à terapia com crianças. Na
sequência, serão dissertados os enfoques do trabalho, a fantasia e as relações
parentais, que basearam a análise dos dados subsequente.
2.3 Fantasia
Um dos benefícios da utilização do conto de fadas, apontados por
Gutfreind (2003, p. 196), remete diretamente ao imaginário e a fantasia. O
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autor afirma que o prazer demostrado pela criança em ouvir as histórias indica
certa elaboração na capacidade de distinguir o real e o imaginário. Sendo assim,
alude-se para os benefícios do conto de fadas no processo de elaboração da
fantasia na criança.
Da mesma forma, Gutfreind (2003) acrescenta ao assunto, afirmando
que a capacidade de produzir e evocar suas próprias imagens ou, simplesmente,
imaginar é facilitada utilizando-se dos contos. Para ele, o fato de a criança dar
atenção à história está ligado a essas habilidades.
Acerca da fantasia, Arfouilloux (1983, p. 82) alerta quanto ao modo
de trabalhar com o tema, “com muita frequência a criança acha-se incapaz
de verbalizar fantasias que são, todavia, pré-conscientes e tem a impressão
de estar diante do mais completo vazio, quando o examinador procura fazêla falar.” Sendo assim, torna-se prudente não induzir na criança mecanismos
associativos bloqueados pela angústia ou forçá-la a exprimir fantasias préconscientes, muitas vezes, carregadas de significação sexual inconsciente.
Como estudo de referência, tem-se o romance familiar do neurótico,
de Freud (1909 p. 220), que explica “A técnica utilizada no desenvolvimento
dessas fantasias (que, naturalmente, são conscientes nesse período) depende
da inventividade e do material à disposição da criança”. O autor acrescenta
que as fantasias são desenvolvidas para obter maior ou menor semelhança.
O assunto também é comentado em Corso & Corso (2011, p. 64), explicitando
que “lida justamente com essa distância entre o tanto que se espera e o pouco
que se consegue na relação entre pais e filhos”. Portanto, a criança idealiza por
meio da fantasia os pais e a sua família, duvida se é realmente filha de seus
pais ou de outros.
Para Sarnoff (1995), a utilização da fantasia acontece quando
um conflito ou sentimento, ocorrido durante essa fase, não podem ser
vivenciados conscientemente por uma criança, ou por serem proveniente de
medos demasiados ou sentimentos fortes que não podem ser trabalhados
na realidade. Na fase inicial de latência, a fantasia é o principal meio de
ajustamento aos estresses emocionais.
O autor assinala que as histórias representadas pelas crianças podem
estar relacionadas a acontecimentos corriqueiros com os quais ela não podia
lidar no momento. Nesse sentido, julga-se importante discorrer sobre as
relações parentais circunscritas na questão das fantasias infantis.
2.4 Relações Parentais
O conto de fadas, em geral, traz em seu enredo um conflito que é
desenvolvido ao longo da história, muitos deles incluem a imagem da criança
acerca de seus pais, como é o relacionamento entre eles, como a criança
percebe as figuras parentais e sua influência em suas vivências. Gutfreind
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(2003) coloca que muitas personagens evocam as figuras parentais e
estimulam o funcionamento psíquico infantil. A criança identifica nos pais
das histórias as relações com seus pais reais, então, pode se expressar por
intermédio de desenhos, relatos de sonhos e de devaneios, os conflitos que
vivencia.
A noção de figura parental foi desenvolvida por Freud (1909, p. 219) em
seus textos, sendo representativa da lei e da autoridade. Essa representação
encontra ressonância nas figuras paternas dos contos de fadas e a criança, por
sua vez, percebe essas relações. O autor afirma que “os pais constituem para
a criança pequena a autoridade única e a fonte de todos os conhecimentos.
O desejo mais intenso e mais importante da criança, nesses primeiros anos,
é igualar-se aos pais”. Sendo assim, a figura paterna e materna mostra-se
poderosa perante a criança.
Portanto, a criança, muitas vezes, utiliza-se da fantasia para criar os
pais idealizados, conforme Freud (1909), algumas questões que levam a
esse resultado são os impulsos da rivalidade sexual. Ainda, o autor comenta
o sentimento da criança de estar sendo negligenciada pelos pais, e o fato de
ter de dividir esse amor com os irmãos. Freud (1909 p. 220) salienta que “a
imaginação da criança entrega-se à tarefa de libertar-se dos pais que desceram
em sua estima, e de substituí-los por outros, em geral de uma posição social
mais elevada”. Essa sensação baseia-se na ideia, de que a criança é adotada e
o pai ou mãe são o padrasto ou a madrasta. Esses conflitos estão presentes de
forma predominante nos contos de fadas, e podem auxiliar a criança durante
esse estágio.
Nesse processo de idealização das figuras parentais, principalmente
a criança mais nova, utiliza histórias imaginativas para menosprezar os
irmãos mais velhos. Para Freud (1909, p. 221), “pode então surgir uma
interessante variação desses romances familiares, em um que o herói e
autor tem uma legitimidade reconhecida enquanto seus irmãos e irmãs são
declarados bastardos”. A criança, por sua vez, utiliza essa fantasia como uma
supervalorização que caracteriza os primeiros anos.
O núcleo familiar depara-se com a idealização, conforme Corso & Corso
(2011, p. 64), “as histórias de reis e rainhas [...] passaram a ser dedicadas às
crianças e deram lugar a uma identificação imediata destas com os príncipes
e as princesas, dos pais com os monarcas e de sua casa com o castelo real”.
O autor comenta que o ideal que se almeja com a família não corresponde à
realidade, mas ao sonho e ao desejo.
Podem estar presentes, por exemplo, como explicita Bettelheim
(2002), quando o menino edípico, que se sente ameaçado por seu pai, devido
ao desejo de substituí-lo nas atenções da mãe, projeta o pai no papel de
monstro ameaçador. A criança coloca os pais, ora como pais amorosos, ora
como os vilões das histórias.
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Acerca das representações que as crianças fazem dos pais na idade
entre oito e nove anos, Custódio (2008) explica que essas são construídas
com base nas interações experienciadas no contexto familiar e influenciam a
forma como a criança interpreta a realidade e interage com ela. Para a autora,
é nessa etapa do desenvolvimento que as representações se tornam mais
elaboradas e estáveis, relacionando-se com os processos cognitivos e afetivos
da criança. Desse modo, propõe-se, em seguida, fazer a análise dos dados
provenientes dos relatos do grupo, separados nos tópicos já mencionados no
presente referencial.
3 METODOLOGIA
A pesquisa em pauta enfocou o conto de fadas como recurso
terapêutico na clínica do infantil. O estudo foi realizado no local de Estágio
Supervisionado2, sendo este um serviço de Saúde Mental público, que presta
atendimento psicológico infantil na modalidade individual e em grupo e
atendimento psiquiátrico infantil e adulto.
As crianças participantes aguardavam por atendimento psicológico no
serviço. Foram chamadas por ordem de espera na lista e por idade, entre seis e
nove anos para constituir o grupo. Segundo Levinsky (1997), a maior procura
por atendimento psicoterápico está nessa faixa etária, pois a criança consegue
se expressar e está em fase de alfabetização e, quando não alfabetizada, já
convive em um ambiente socializado que é a escola.
Optou-se por constituir um grupo só de meninos, pois esses eram a
grande maioria na busca por atendimentos. O grupo oscilou entre três e cinco
participantes, número recomendado (ZIMERMAN, 1997; LEVISKY, 1997). No
grupo, caso alguém não pudesse mais participar, outra criança seria chamada.
Pela especificidade do público-alvo e as questões institucionais, o grupo foi
realizado uma vez por semana, com duração aproximada de uma hora, a coleta
de dados foi realizada durante dois meses.
Para escolher as histórias apresentadas, foram utilizados
principalmente os estudos de Bettelheim (2002) e Corso & Corso (2006) e as
especificidades do grupo já mencionadas.
Quanto à metodologia deste estudo, utilizou-se da pesquisa qualitativa
que, Flick (2004) considera a subjetividade do sujeito participante, bem
como as reflexões dos pesquisadores a respeito de seu trabalho como parte
do processo de produção de conhecimento. Moraes (2008) corrobora essa
forma de trabalhar quando utilizada em grupo, indicando que apresenta
características próprias, em termos de literatura, interpretação e análise dos
dados.
2

O Estágio Supervisionado aconteceu em um Cais-Mental (Centro de Atenção Integral em Saúde
Mental). A pesquisa foi realizada no primeiro semestre de 2013, coincidindo com o segundo
semestre de estágio.
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No presente estudo, os dados foram coletados por meio dos
relatos verbais do grupo, incluindo-se as produções realizadas, desenhos,
dramatizações, narrativas, entre outras, conforme disponibilidade e disposição
dos participantes. Ressalta-se, porém, que os registros dos encontros do
grupo constituíram a principal fonte para análise.
Os dados da pesquisa foram analisados, de acordo com a Análise
de Conteúdo de Bardin (2001), pois se mostrou coerente com a forma e
conteúdo dos dados coletados. Assim sendo, Campos, (2007) afirma: “A
análise de conteúdo se dispõe a elucidar o sentido, desvelando as intenções,
comparando, avaliando, descartando os acessórios, para que, reconhecendo
o essencial, possa dar sentido às ações”. Portanto, a análise abrange não
somente a mensagem manifesta, mas também o conteúdo latente, que pode
ser desvendado.
Para proceder a análise, utilizou-se de Campos (2007), o qual
compreende a concepção de discurso como palavra em ato, entendendo
discurso como toda a comunicação estudada. Essa abordagem considera
que na produção da palavra é feito um trabalho e um sentido e são operadas
transformações.
A partir da descrição do relato do grupo foram categorizadas as falas
das crianças, conforme o tema principal de que tratavam, isto é, agruparam-se
em duas partes principais, previamente delimitadas, quais sejam: a fantasia
(SARNOFF, 1995) e as relações parentais (GUTFREIND, 2003). Optou-se por
aglutinar as falas das crianças, conforme a história em que apareceram.
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
4.1 Apresentação dos dados referentes à fantasia na criança
A fantasia, tão presente nos contos de fadas, e também no cotidiano das
crianças em fase de latência (SARNOFF, 1995), apareceu nas verbalizações do
grupo, principalmente quando convidados a criar um novo final para as histórias
ou quando questionados o que fariam no lugar de determinado personagem.
Além dessas situações, a fantasia evidenciou-se nas identificações das
crianças, nos receios infantis, e no faz de conta.
Optou-se por condensar os relatos de acordo com a história em que
apareceram, facilitando a exposição, para ilustrar esse tópico será abordado
o conto de Chapeuzinho Vermelho3. Para Bettelheim (2002), é comum os
contos de fadas oferecerem à criança situações e problemas existenciais.
3

Essa a história de uma menina que a pedido da mãe vai visitar a avó. No caminho, encontra o lobo
que lhe sugere outra rota para seu destino. Enquanto isso, ele vai até a casa da avó e a devora, em
seguida, espera a menina. Ao chegar, ela se questiona quanto a forma física da “avó”. O lobo então a
devora, um caçador que passava por ali, vai até a casa e descobre o acontecido, abre a barriga do lobo
e salva as duas. História completa em Tatar (2004).
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Esses, por sua vez, muito intensos, fazem do conto de fadas tão complexo
e desencadeador de memórias e fantasias que falam diretamente à criança.
Portanto, esses temas devem ser cuidadosamente manejados ao contar as
histórias.
Corso & Corso (2006, p. 54) fazem um paralelo entre a figura do lobo e
o pai, “O pai deve ser temível, como o Lobo, mas, para a menina, é importante
fantasiar que ele também a deseja e a corteja.” Assim, pode-se associar a
figura do pai com o lobo da história, envolvendo a curiosidade e a sexualidade
infantis, que não podem ser negadas.
O conto por si só apresenta essa sedução entre a criança e seus
progenitores. Para Corso & Corso (2006, p. 55), “ter uma sexualidade, sabê-la e
exercê-la são três coisas bem distintas. Esta última possibilidade somente se
inaugura na adolescência, enquanto a infância oscila entre as duas anteriores”.
Sendo esse o tema principal da história.
Acerca da história, Corso & Corso (2006) comentam que as várias
versões frisam que Chapeuzinho não teve medo, pois não sabia do perigo que
corria com o lobo, que elabora um plano para devorar tanto ela quanto a vovó.
Eles enfatizam ainda que apesar das várias versões presentes atualmente,
preservou-se o diálogo4 entre a vítima e o algoz. Essa é uma história sobre a
perda da inocência, e isso está preservado.
Para Corso & Corso (2006), a personagem é uma criança com a
ingenuidade de quem não sabe, e não poderia saber, sobre o sexo, porém tem
uma intuição de que há algo mais entre os seres humanos.
Em Chapeuzinho Vermelho, as crianças puderam expressar suas
preferências no momento de escolher quem encenar. Cada um deles optou
por um personagem diferente. A abertura, para vivenciar o jogo de papéis
identificatórios e suas facetas, permitiu que os meninos pudessem fazer tanto
o papel do lobo quanto do caçador.
O personagem de chapeuzinho e vovó foi escolhido pelo mesmo
menino nas encenações. Ao que foi rebatido por outra criança: “deixa a prof.
ser a chapeuzinho”, numa tentativa de deixar as personagens femininas com
a coordenadora. O menino não concordou e fez as personagens femininas.
Importa notar que o famoso diálogo entre Chapeuzinho e o Lobo não foi
enfatizado pelas crianças, o menino que fazia o lobo em geral não esperava
que se terminasse de falar para atacar. A negação do diálogo entre o lobo e
chapeuzinho pode indicar ser a sedução mais ameaçadora do que a própria
devoração.
Ainda nesse tema, Bettelheim (2002, p. 212) comenta, “para a mente
infantil, as implicações sexuais permanecem pré-conscientes, como deveriam.
Conscientemente, a criança sabe que não existe nada de errado em colher
4

“Ó avó, que orelhas grandes você tem! É para melhor te escutar! Ó avó, que olhos grandes você tem!
É para melhor te enxergar! Ó avó, que mãos grandes você tem! É para melhor te agarrar! Ó avó, que
boca grande, assustadora, você tem! É para melhor te comer!” (TATAR, 2004, p. 33 e 34).
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flores; o que está errado é desobedecer à Mamãe.” Assim sendo, para o autor,
a personagem expressa os processos internos da criança.
A história também ilustra a curiosidade das crianças em relação ao
sexo, Corso & Corso (2006) contrapõem dizendo que, apesar de tratar de
temas como o desmame e fobias, a questão principal está na sedução. A
história mobilizou de tal forma as crianças que, enquanto eles utilizavam os
fantoches não retomaram o enredo, permaneceram um atacando o outro,
usando os fantoches aleatoriamente.
Ainda sobre o conto, tem-se o caso do relato do “Homem dos Lobos”
(Freud, 1918), no qual o paciente faz referência a duas histórias muito
conhecidas, O Lobo e Os Sete Cabritinhos e Chapeuzinho Vermelho. Na ocasião,
ele descreve o medo que evocava a figura do lobo em um livro infantil. Freud
(1913b, p. 310) complementa que o efeito produzido por essas histórias
foi demonstrado no paciente que as sonhou mediante uma fobia animal
comum, “esta fobia só se distinguia de outros casos semelhantes pelo fato
de o animal causador da ansiedade não ser um objeto facilmente acessível à
observação, [...] mas conhecido dele somente de histórias e livros de figuras”.
Posteriormente, Freud questiona-se quanto a esse conteúdo e abre o caminho
para futuras investigações:
Se no caso de meu paciente, o lobo foi simplesmente um primeiro representante paterno, surge a questão de saber se o
conteúdo oculto nos contos de fadas do lobo, que come cabritinhos e de ‘Chapeuzinho Vermelho’ não pode ser simplesmente um medo infantil do pai. (1913b, p. 310).

Nesses casos, há uma relação entre o conteúdo do sonho e elementos
dos contos de fadas. Assim, as crianças, por meio da encenação, puderam
iniciar um processo de elaboração de conteúdos emergentes ligados à figura
do lobo da história. Esse conto, porém, mobilizou bastante as crianças que
pediram para desenhar logo em seguida, indicando uma possível evitação
de conteúdos da história. Sarnoff (1995, p. 108) afirma, “não há dúvida de
que, durante a transição, situações não-resolvidas de estresse produzem
regressões que reativam o brinquedo como defesa”. A seguir, apresenta-se a
complementação da análise, enfocando os conteúdos referentes às relações
parentais.
4.2 Apresentação dos dados referentes às relações parentais
Sobre a origem e utilização terapêutica do conto de fadas, explica
Gutfreind (2003, p. 28) que esse detém um valor como mediador capaz de
permitir à criança elaborar seus conflitos psíquicos, estimulando-a a enfrentar
seus afetos mais assustadores e ajudando-a a manter uma distância desses.
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Acrescenta a possibilidade de promover uma reflexão, por meio dos modelos
de personagens que oferecem aos processos de identificação com as imagens
parentais, as quais aparecem em muitos contos de fadas. Considerando as
histórias escolhidas, destaca-se João e o Pé de Feijão.5
Nessa história, a identificação com o herói foi intensa entre as
crianças, ressaltou-se a aproximação com o personagem e os deslocamentos
identificatórios. Todos pediam muito para encenar João e solicitaram que a
coordenadora encenasse a mãe de João. Nessa história, conforme Corso &
Corso (2006), os ogros e os gigantes são os representantes masculinos das
bruxas.
Os recursos de faz de conta, por sua vez, afirma Sarnoff (1995), são
constantes, pois as crianças fazem uso dos objetos da sala e criam a partir
deles. Um menino pegou um carrinho, depois disse que o objeto era a galinha
dos ovos de ouro, utilizou as moedas de seu bolso para dizer que eram os
feijões mágicos.
Nesse conto, há o tema do desmame, pois a primeira cena já indica
a correlação da vaca leiteira que seca e a criança que precisa basear sua
alimentação em outros alimentos que não o leite materno. Conforme Corso
& Corso (2006, p. 119), “para crescer é preciso perder as vantagens de ser
pequeno, como o leite do seio materno representado pela vaca”. Nessa troca,
está implícito o crescimento por meio dos feijões mágicos. A relação com a mãe
já não era a mesma, ela já não fornecia o que ele desejava. Nas encenações do
grupo, as crianças demoravam-se na cena em que a mãe entrega a vaca a João
e pedia que fosse a cidade vendê-la.
Para Bettelheim (2002, p. 226), “O primeiro passo é o abandono da
dependência de soluções orais para todos os problemas da vida.” Ele ainda
complementa “Só a confiança no que o próprio corpo – ou especificamente a
sexualidade em florescimento – pode fazer por ela, permite à criança abandonar
a dependência da satisfação oral”. Esta é outra das razões por que João se
dispõe a trocar a vaca pelas sementes. Dessa forma, a dependência oral, para
o autor, deve ser substituída pelo que a criança pode fazer por iniciativa própria,
a venda da vaca e a troca pelos feijões exemplifica essa relação.
Bettelheim (2002) salienta que, antes de avançar, o menino precisa
elaborar a situação edípica, que começa com uma profunda decepção em
relação à mãe, e segue envolvendo competições e intensos ciúmes do pai,
como demonstrados na história. O autor prossegue, acrescentando, que ao
cortar o pé de feijão, João não só se liberta de uma imagem do pai como ogro
destrutivo e devorador, mas também abandona sua crença no poder mágico
5

Essa é a história de um menino e sua mãe que moram numa casa humilde, sem recursos. Ele leva
uma vaca para vender e conseguir dinheiro, acaba trocando-a por feijões mágicos. Esses crescem
incrivelmente, João sobe no pé de Feijão e lá encontra um gigante e sua esposa. O gigante não
percebe sua presença até que João tenta fugir, o gigante acorda e o persegue, porém ele escapa
levando consigo uma galinha de ovos de ouro. História completa ver Tatar (2004).
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para resolução de problemas.
Essa história, para Bettelheim (2002) e Corso & Corso (2006), é
profícua para trabalhar com as diversas conjugações do pai, ao longo do
processo de construção da identidade no menino. Corso & Corso (2006, p.
120) comentam, “Como nas histórias de princesas, em que a mãe boa está
sempre morta, nesta o bom pai também está morto”. Esse fato facilita a
identificação com o menino que, por sua vez, pode enfrentar esse pai, sem
estar diretamente nomeado como tal, ele confronta seus representantes na
história.
Sugerem Corso & Corso (2006, p. 120) que o gigante, como
mencionado, é outro representante da figura paterna: “que possui muitos
bens, mas não reparte com ninguém e ainda tem uma mulher que lhe serve.
Esse é o pai na visão primitiva da criança: ele é o dono do pedaço, é o dono da
mãe e, inclusive, vê o filho como uma de suas posses”. A criança, por sua vez,
sente-se primeiramente ameaçada com essa figura e o que ela representa.
Assim, nessa história, ele se apropria da herança do pai, ao roubar o
gigante. Demonstram Corso & Corso (2006, p. 122) que, como na vida, o filho
faz sua colheita de traços identificatórios. Portanto, “a seleção dos aspectos da
personalidade e do inconsciente parental que farão sintoma em nós, eco em
nossa forma de ser, é uma tarefa, desempenhada pela inevitável neurose de
cada um”. Dessa forma, a apropriação desses aspectos acontece de maneira
ativa como na história.
Além da identificação inicial com o herói, as crianças verbalizaram as
questões de enfrentamento com a figura paterna poderosa, com os adultos
que parecem gigantes perante as crianças. Elas puderam, por meio dessas
verbalizações, externalizar emoções como raiva e medo.
Durante o conflito da história, a perseguição entre o gigante e João, as
crianças comentam o que fariam caso fossem João: “Eu ia sair correndo.” “Eu
ia dar um chute.” “Eu ia dar um chute na cabeça dele”. Ao serem questionados
sobre o assunto acrescentam: “Eu ia subir nele até chegar na cara dele e dar
um soco”. “Eu ia arrancar a cabeça dele, e destruir todo ele, e cortar com um
machado.” “o quê?” “O gigante”. Aqui a influência da própria história, pois o
machado seria utilizado para contar o pé de feijão, impedindo que o gigante
descesse e alcançasse João, e as crianças utilizando, como ferramenta, para
um confronto direto com o gigante.
Corso & Corso (2006) explicam, “gigantes são todos os adultos
para a criança pequena, mas com o tempo ela vai descobrindo que,
surpreendentemente pode enganá-los. [...] A criança desde muito pequena
descobre que a força descomunal de seus gigantes tem inúmeros pontos
fracos”. O que foi possível perceber pelas falas das crianças, ao derrotarem o
gigante, sendo mais espertos que ele.
Da parte dos pais, há a resistência ao crescimento dos filhos a qual
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precisa ser eliminada por meio da morte do gigante. Apesar das diferenças,
João é mais ágil e rápido e consegue vencer na esperteza, Corso & Corso
(2006) exemplificam essa trajetória:
O trabalho de uma análise frequentemente repete a operação de João: primeiro pegar as riquezas – sejam elas fartas
ou parcas – dos pais, a seguir conscientizar-se de que provieram deles, depois apropriar-se delas e, por último, aceitar
a oportunidade de que elas façam parte de uma história
pessoal. Para saber quem somos, é fundamental descobrir
de onde viemos e de que é feita a bagagem que carregamos
para todos os lados, a qual chamamos de identidade. (CORSO
& CORSO, 2006, p. 125).

Durante o trabalho com a história de João e o pé de Feijão, as crianças
encenam uma perseguição, em que estão constantemente fugindo do gigante,
revelando uma reação à figura paterna, difícil de ser enfrentada. Para tanto, a
criança tem de se empoderar do papel de João para poder ganhar do gigante
na esperteza.
Esse confronto do personagem principal com o gigante desencadeou
um jogo com as almofadas do setting que as crianças utilizaram para atirar
umas nas outras. Num segundo momento, questionou-se o fato, ao que
comentaram: “Se alguém me chutar eu chuto de volta”. “Faço assim, assim”
(mostra golpes no ar). Após isso, outro menino intervém ao que é seguido
pelos outros colegas: “Brigar não leva a nada”. “Eu não brigo”. “Eu também
não”. “Se acontece alguma coisa assim, chama a prof.”. Mesmo assim, o
primeiro menino fica irredutível, pois, quando questionado, novamente diz: “Eu
bato de volta.”
Apesar de ser uma história que mobilizou muito as crianças, por
fazer uso de identificações e conteúdos conflitivos, as crianças conseguiram
finalizar as encenações e verbalizar suas emoções, o que desencadeou
reflexões posteriores.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ressalta-se, neste estudo, a realização de um grupo terapêutico tendo
o conto de fadas como norteador. Foi possível, a partir desta metodologia, a
visualização das questões e conflitos implícitos nas histórias, e a posterior
vivência destes pelas crianças. Observou-se que o conto de fadas permitiu às
crianças trabalhar com suas representações da figura materna e paterna, bem
como refletir sobre a sua postura perante algumas dificuldades.
Nesta pesquisa, as etapas de trabalho foram realizadas, conforme
descritas no projeto de investigação, o qual delimitou o trabalho. Inicialmente,
seriam utilizados questionários com os pais e com a criança anteriormente
à entrada destas no grupo, porém, optou-se pela supressão desses por não
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fazerem parte dos trâmites do local de realização do estudo. Observou-se que
essa mudança não acarretou consequências ou modificações no trabalho
como um todo, pois os demais itens do projeto foram seguidos normalmente.
Revelou-se muito adequado o número de participantes no grupo, caso
houvesse ampliação, seria necessário um co-terapeuta, o que não foi previsto
no projeto.
Assim sendo, procurou-se durante a análise e discussão dos dados
preservar a fala das crianças e a configuração do grupo, considerando a
frequência em que os temas apareceram, cabendo ressaltar que foram
elencados os tópicos principais e subdivididos nas categorias já mencionadas,
para facilitar a exposição do trabalho. Importa lembrar que nem todos os
tópicos foram explorados tendo em vista a gama de possibilidades que o tema
do conto de fadas proporciona, o que corrobora a necessidade de pesquisas
futuras. Nesse primeiro momento, os desenhos e demais produções das
crianças não foram diretamente utilizados, constituindo fonte complementar.
Entretanto, anuncia-se a necessidade do aprofundamento da pesquisa
principalmente na continuidade do trabalho com os conteúdos conflitivos
apresentados. Revelou-se curto o tempo de trabalho com as crianças, deixando
para uma investigação futura a apresentação das mudanças significativas nos
infantes.
Importa ressaltar os ganhos na visualização prática das análises de
contos de fadas já publicadas: Bettelheim (2002), Gutfreind (2003) e Corso
& Corso (2006). Assim, a contação das histórias nesta investigação pôde
proporcionar um espaço de interação com a criança, mostrando-se um trabalho
significativo de ser realizado e trazendo benefícios para essa população. Além
de ser uma forma de facilitar à criança a passagem desse universo infantil,
cheio de percalços, os quais são retratados nos contos de fadas. Promovendo
à criança a proposição de novas alternativas a seus próprios conflitos, tanto
para si como para aos seus pares. Além disso, constitui-se tema relevante na
investigação do funcionamento psíquico, dialogando com pesquisas afins.
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Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo central analisar o significado atribuído pelos
estudantes de Psicologia da Faculdade da Serra Gaúcha (FSG) ao tratamento psicológico
pessoal durante o percurso acadêmico. Desse modo, verifica-se o número de alunos que
realiza o tratamento pessoal, bem como a relação que estes estabelecem com a prática, além
de analisar também as contribuições que o tratamento pessoal poderia dar durante o percurso
acadêmico, verificando quais as dificuldades encontradas para a sua realização. A proposta é
fundamentada a partir de um construto teórico psicanalítico, que contempla autores recentes
que se detiveram sobre o tema como estudantes de Psicologia. Quanto à metodologia, tratase de uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa. A população-alvo é composta
pelos estudantes do Curso de Psicologia da Faculdade da Serra Gaúcha, sendo utilizada
uma amostra estratificada de acordo com os três momentos que compuseram a pesquisa.
Dentre os principais resultados, destaca-se o número de estudantes que realiza o tratamento
pessoal, sendo este o menor dentre os pesquisados, embora a quase totalidade entenda a
prática como essencial para a formação. Conclui-se, portanto, que, embora os estudantes
considerem a realização do tratamento pessoal durante a formação relevante para esta e para
o futuro exercício profissional, ainda existem impedimentos na sua prática.
Palavras-chave: Formação do psicólogo. Percurso acadêmico. Tratamento pessoal.

1 INTRODUÇÃO
Interessam ao psicólogo os fenômenos psíquicos e comportamentais
do sujeito, auxiliando-o no autoconhecimento, de maneira mais profunda,
bem como no enfrentamento de suas dificuldades emocionais e na busca de
caminhos para alcançar o bem-estar subjetivo. Todos nós somos portadores
de uma história, de vivências que nos constroem e nos marcam de forma

165

Psicologia hoje: Desafios da Educação

Psicologia

singular. O tratamento pessoal permite ao sujeito apropriar-se dessas vivências,
podendo identificá-las e ressignificá-las, quando necessário, adquirindo com
isso maior autonomia e equilíbrio emocional.
Ao iniciar a formação em um curso de Psicologia, o acadêmico é
convidado, muitas vezes, a iniciar também o seu tratamento pessoal. Por
não ser obrigatório, cabe ao estudante, por desejo próprio, investir ou não
em seu desenvolvimento pessoal. A obrigatoriedade do tratamento pessoal o
inviabiliza, pois existe a necessidade do atravessamento do desejo, o desejo
de saber de si, de se apropriar de seu interno e de trabalhar suas questões
pessoais.
O instrumento de trabalho do psicólogo é a sua estrutura psíquica,
com isso, todo investimento em suas próprias questões lhe proporcionará
uma maior preparação para o exercício profissional. Ao longo de sua formação,
o estudante pode se deparar com uma carga emocional despertada pelo
próprio curso. Essa carga pode desencadear mobilizações e influenciar sua
vida acadêmica. Outro fator relevante diz respeito ao surgimento de angústia
durante o curso. São as práticas dos estágios que exigem do acadêmico uma
postura profissional antecipada.
Com uma visão mais ampliada de si mesmo, o estudante de Psicologia
pode identificar como se relaciona com o curso, compreender de que forma
é atravessado por suas questões pessoais durante o percurso acadêmico e
o quanto isso irá refletir no exercício de sua profissão. O tratamento pessoal
permite também ao futuro profissional o desenvolvimento da empatia, pois
sua escuta acontecerá a partir de um lugar já experimentado.
Como profissional da saúde mental, cabe ao acadêmico e ao profissional
da Psicologia a busca pelo cuidado e manutenção da sua própria saúde psíquica,
além de seu equilíbrio emocional. Tendo em vista tais questões, interroga-se:
Qual o significado do tratamento pessoal para o estudante de Psicologia da
Faculdade da Serra Gaúcha (FSG)?
O presente trabalho busca analisar o significado atribuído pelos
acadêmicos de Psicologia da FSG ao tratamento pessoal durante o percurso
acadêmico e pretende, também, verificar o número de acadêmicos que
realizavam tratamento pessoal. Para tanto, foi avaliada, com os estudantes,
a relação que eles estabelecem com a prática durante o percurso acadêmico,
identificando qual a maior dificuldade, segundo os alunos, para sua realização.
Foram analisadas também as contribuições do tratamento pessoal para o
percurso acadêmico e para o exercício da prática profissional.
Na contemporaneidade, com a ampliação dos contextos de atuação
do psicólogo, seus desafios e complexidades, o preparo teórico e prático, a
supervisão e o tratamento pessoal constituem os pilares que podem garantir
maior segurança e eficácia no exercício da profissão.
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2 DESAFIOS NA FORMAÇÃO
A fragmentação da Psicologia, como área de conhecimento, refletese, inevitavelmente, na atuação profissional. Estudos apontam que mais da
metade dos profissionais formados em Psicologia optam pela Psicanálise a
fim de fundamentar seu trabalho (BASTOS; GOMIDE, 1989). Com isso, a escolha
pela Psicanálise como base de fundamentação teórica do presente trabalho
permite dar ênfase ao que diz Freud sobre a formação do analista, sobretudo,
sobre um dos tripés que sustentam sua formação e a análise pessoal. Freud
(1910, p. 130) já enuncia em um artigo “As perspectivas futuras da terapêutica
psicanalítica”, do livro “As cinco lições da Psicanálise”, que:
[...] notamos que nenhum psicanalista avança além do
quanto permitem seus próprios complexos e resistências internas; e, em consequência, requeremos que ele deva iniciar
sua atividade por uma autoanálise.1

Ademais, como o tema proposto não se restringe apenas à formação
do psicanalista, mas do psicólogo (com orientação analítica ou não), abordamse ainda autores recentes que se detiveram sobre o tratamento pessoal na
condição de estudantes de Psicologia.
Freud e Lacan discutiam a formação do analista baseada na tríade:
análise de controle, formação teórica e análise pessoal, sendo essa indicação
o ponto fundamental da formação do analista por excelência. Freud, como
precursor da Psicanálise, estipulou alguns requisitos básicos para tornar-se
analista, sendo que os primeiros interessados em se habilitar ao ofício, ao
se dirigirem a ele, recebiam a indicação da leitura do livro “A Interpretação
dos Sonhos” (FREUD, 1900), além de sua análise pessoal. A partir daí, já se
apresentava o tripé da formação: análise pessoal, leitura e estudo dos textos
freudianos fundadores e análise de controle, esta última definida por Fleig
(2004, p. 11) como o “desdobramento da análise pessoal, relativa ao que
passa com o analisante quando se dedica a dirigir um tratamento.”
De acordo com Freud (1912, p. 130):
Mas quem não tiver se dignado a tomar a precaução de ser
analisado, não só será punido por ser incapaz de aprender
um pouco mais em relação a seus pacientes, mas correrá
também perigo mais sério [...] Cairá facilmente na tentação
de projetar para fora algumas das peculiaridades de sua própria personalidade.

Para ter formação em Psicanálise, o interessado, inicialmente,
candidata-se a uma entrevista com a “comissão de seleção” do Instituto
1

Freud nem sempre estava igualmente convencido da possibilidade de autoanálises, mais tarde
sugeriu a necessidade de análises didáticas conduzidas por um “experiente” psicanalista.
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de Psicanálise da Sociedade componente da Associação Internacional de
Psicanálise (IPA) a qual ele se dirige. Ali são avaliadas as suas condições para
o contato com o exercício da atividade psicanalítica. A IPA foi criada por Freud
(1910, p. 212), com a seguinte justificativa:
Nem eu nem meus amigos e colaboradores achamos agradável reclamar um monopólio desse modo no uso de uma
técnica médica. Mas, em face dos perigos para os pacientes
e para a causa da psicanálise inerentes à prática que se pode
antever de uma psicanálise ‘silvestre’, não tivemos outra
escolha. Na primavera de 1910, fundamos uma International
Psycho-Analytical Association (Associação Internacional de
Psicanálise - IPA), a que seus membros declararam aderir,
pela publicação de seus nomes, de maneira que fossem capazes de repudiar a responsabilidade por aquilo que é feito
pelos que não pertencem a nós e, no entanto, chamam a seu
procedimento de ‘psicanálise’.

Lacan (1975, p. 191 apud FLEIG, 2004, p. 11), a respeito da formação
do analista, afirmou: “não há formação do psicanalista, há apenas formações
do inconsciente”. Nessa frase, ele resume e destaca muito bem que, sem a
experiência analítica como paciente, é impossível se tornar analista, visto
que a ferramenta que irá lhe possibilitar atuar com outro sujeito é seu próprio
inconsciente, o que requer que esteja em jogo a possibilidade do analista
fazer a travessia de seu fantasma, ou melhor, suas formações inconscientes.
Segundo Fleig (2004, p. 11),
Destas, umas das mais imediatas talvez seja a resistência
que a hipótese freudiana do inconsciente produz, a resistência ao significante, que se organiza em um sistema de
defesa. A resistência ao inconsciente também faz parte, e
em nada acessória, do conceito de formação do psicanalista.

Cabe destacar, de acordo com o autor, que o lugar do psicanalista de
modo algum se situa fora do inconsciente e suas formações. Com isso, como
poderia um analista estar separado de si mesmo no atendimento? É neste
sentido que Lacan insiste em dizer que sempre se referiu apenas às formações
do inconsciente, mesmo quando utilizava o termo formação do analista.
Lacan não concordava com os procedimentos adotados para a
nomeação de analistas. Dentre eles, um aspecto era enfatizado por ele, o
que seria uma tentativa de evitar, na instituição psicanalítica, a burocracia
da análise didática, a predominância da hierarquia e da troca de poderes, em
que o discurso do mestre pudesse prevalecer. O autor defendia a ideia de que
isso era de forma que se pudesse articular a questão do fim da análise com
a nomeação de analistas e, nessa perspectiva, Lacan cria o passe2. Em seu
2

Passe s. m. (fr.: passe; ingl.: pass). Procedimento instaurado por J. Lacan, em sua Escola, para
propor a questão do fim da psicanálise, e, a partir disso, renovar as questões da análise didática e
da nomeação dos analistas. (CHEMAMA; VANDERMERSCH, 2007, p. 91).
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texto, na intervenção na sessão de trabalho “sobre o passe”, Lacan (1975, p.
191 apud FLEIG, 2004, p. 11) afirma:
Eis que eu obtenho alguma coisa que não é absolutamente
da ordem do discurso do mestre nem do magister, ainda bem
menos alguma coisa que partiria da ideia de formação, eu falei das formações do inconsciente, mas seria preciso saber
observar as coisas das quais eu não falo, das quais jamais
deixei um traço: eu jamais falei de formação analítica. Eu falei
de formações do inconsciente. Não há formação analítica,
mas da análise se extrai uma experiência que é completamente errônea qualificá-la de didática. Não é a experiência
que é didática, digo isso porque há pouco tempo se falava de
análise didática; porque vocês imaginam que tentei apagar
completamente este termo didático, e que eu falei de psicanálise pura? [...] coloca-se, como vocês sabem diversos
animais em pequenos labirintos, onde eles ficam como ratos,
e é o caso de dizê-lo, ensiná-los a aprender não é completamente evidente que é alguma coisa conforme seu gênio.
Pergunta-se sobre aquilo que é preciso destacar sobre noção
de aprendizagem: são eles capazes, como acontece conosco, de aprender a aprender?

O dispositivo do passe foi concebido como um verdadeiro método de
pesquisa, cujo objetivo era instaurar para os analistas um lugar de aprendizado
sobre o que é o fim da análise. Lacan (apud FLEIG, 2004, p. 15) é categórico
ao dizer: “O analista só se autoriza por si mesmo, isso é evidente. Pouco lhe
importa uma garantia que, sem dúvida, minha escola lhe dá com a sigla irônica
AME3”. Em outra passagem, Lacan (apud FONSECA, 2004, p. 20) continua “Eu
quis ter testemunhos [...] sobre o que pode dar na telha de alguém para se
autorizar analista.” Nessa perspectiva, o autor introduzia o passe, que permitia
a alguém que pensa que pode ser analista a alguém que está perto de se
autorizar a ser. Com base no mesmo autor, Fonseca (2004, p. 25) afirma:
A questão fundamental aponta então para um novo modo
institucional de lidar com essas questões, constituindo um
‘laço social novo’, que consiste da implicação de cada um,
numa reciprocidade onde se possam compartilhar as experiências. Assim, a saída da transferência deve normalmente
conduzir a um investimento de trabalho, – ou seja, numa
passagem da fé às suas obras (alusão aqui à carta do apóstolo Tiago) – à possibilidade de alguma coisa que valha como
um ato, movido pelo entusiasmo. Portanto, dessa cunhagem,
dessa inscrição, o analista dá o testemunho por sua ‘animação’ na transmissão; a mesma animação que testemunha
o desejo do analista e que torna possível levar uma análise
adiante. A transferência de trabalho verdadeira é a que sempre nos lembra de que no real há saber e que esse saber supõe, inevitavelmente, um sujeito. Esse saber no real exclui
todo sujeito suposto ao dito saber; e nos coloca a cada vez
diante de nossas próprias responsabilidades, ou seja, diante do trabalho de artesão. É na medida em que o analista dá
3

AME - Analista Membro da Escola.

169

Psicologia hoje: Desafios da Educação

Psicologia

conta de sua prática, na vida institucional, ou em sua cidade,
que demonstra em ato o ponto a que ele chegou, legitimando
sua autorização num reconhecimento que se desdobra.

Birman (2009, p. 1), quando questionado sobre o tratamento pessoal
de futuros psicoterapeutas, destaca:
Acho que você tem, em geral, no campo psi - e isso vem desde a época em que a psicanálise era o modelo terapêutico
por excelência, mas acho que as outras escolas também acabaram incorporando isso, de que o psicoterapeuta tem que
passar por uma experiência terapêutica para viver a experiência. Então, esse modelo vivencial, experimental de o sujeito fazer um processo psicoterápico é fundamental para uma
formação psicoterápica.

Estudos recentes sobre o tratamento pessoal na formação de
psicólogos/psicoterapeutas apontam a mesma importância dada por Freud,
Lacan e posteriormente pelos psicanalistas citados acima sobre o tripé da
Psicanálise. Aguirre et al. (2000, p. 3-4) mencionam que:
A formação da atitude clínica, no aluno de Psicologia, engloba
a psicoterapia pessoal do estudante, o conhecimento teórico
e a prática clínica supervisionada. Estes fatores estão intimamente ligados, uma vez que os conhecimentos teóricos
só podem ser internalizados e processados em uma psicoterapia pessoal que torne possível o conhecimento do mundo
interno e a utilização dos recursos pessoais na investigação
e compreensão dos processos psíquicos.

Silva et al. (2004) destacam também que a experiência de cliente
em psicoterapia para jovens terapeutas é uma indicação essencial para que
questões pessoais possam ser trabalhadas. A partir disso, percebe-se que, na
formação do psicólogo assim como do psicanalista, o fator essencial continua
sendo o tratamento pessoal, seguido da formação específica e a experiência
com pacientes. Meira e Nunes (2005, p. 4) reforçam essa questão ao apontar
que:
Durante a formação acadêmica, o aluno de Psicologia poderá
viver momentos de ansiedade pela carga emocional desencadeada pelo próprio curso. No início da graduação, as leituras técnicas e os estudos de caso analisados em sala de aula
poderão mobilizar alguns alunos. Já nos últimos anos, os estágios e o seu contato com os pacientes tendem a aumentar
a ansiedade pelas exigências que este período impõe a eles
de que assumam uma postura profissional e integrem o que
foi aprendido na teoria com a prática. Na verdade, em ambas
as situações - na teoria ou na prática - durante todo o período
do curso, existem fatores que podem acarretar angústias e
conflitos associados à história de vida de cada um.
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É importante lembrar que, com a mudança prevista pelo Ministério
da Educação (MEC) na grade curricular, os estágios iniciam a partir do quarto
semestre, fazendo uma antecipação dessa mobilização descrita pelas autoras.
Ainda nessa perspectiva, Meira e Nunes (2005, p. 4) destacam que:
No aprendizado da Psicoterapia, é necessário integrar a teoria com a prática, sendo um dependente do outro, incluindo, também, a supervisão como ponto crucial para um bom
resultado; ressalta que o aprendizado da Psicoterapia não
significa somente assimilar um conjunto de habilidades,
porque o instrumento de trabalho é o próprio terapeuta que,
por vezes, pode se apresentar falho. Neste sentido, aparece a
importância da psicoterapia pessoal e da supervisão.

A Faculdade da Serra Gaúcha, Instituição de Ensino Superior que forma
alunos em cursos de graduação em Psicologia desde 2005, propicia ao aluno
dois dos três requisitos propostos pelos autores até aqui citados. No entanto,
não exige do acadêmico de Psicologia o tratamento pessoal por entender que
essa busca deve eminentemente partir do desejo do aluno. Sendo assim, cabe
ao estudante fechar o ciclo e se apropriar do terceiro e principal aspecto na
visão da Psicanálise - o tratamento pessoal. De acordo com Valle (apud MEIRA;
NUNES, 2005, p. 4),
O psicólogo precisa pensar na sua saúde mental e na necessidade de fazer terapia pessoal, o que não pode ser imposto.
Mas deve-se associar o tratamento pessoal a um valor tão
forte que o próprio aluno busque sua terapia e entenda que,
para se colocar como um psicólogo, para trabalhar no crescimento das pessoas e nos relacionamentos, é preciso que ele
mesmo se desenvolva pessoalmente.

Diante do que foi visto até o momento e de acordo com os autores
acima citados, conclui-se, a partir do que diz Calligaris (2004, p. 55), ainda
nessa perspectiva:

Se você quer ser terapeuta, o essencial de sua formação
acontecerá depois da faculdade ou, quem sabe, durante seus
estudos. De qualquer forma, se dará fora da academia. E há,
por isso, uma razão intransponível: uma peça-chave da formação de um psicoterapeuta é o tratamento ao qual ele se
submete. E essa cura não pode ser uma demonstração pedagógica abstrata, não pode ser limitada a um fazer de conta
durante o qual de transmitiria uma técnica. Ao contrário, espera-se que, nesta experiência, o futuro terapeuta se depare
com a complexidade de suas motivações, sintomas e fantasias conscientes e inconscientes. Pois, para o terapeuta, não
há melhor introdução à variedade do sofrimento humano
do que a descoberta de que, em algum canto de seus pensamentos, ele pode encontrar palavras, lembranças, razões,
visões e pensamentos parecidos com aqueles que afetam,
agitam ou mesmo enlouquecem seus pacientes.
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3 METODOLOGIA
3.1 Métodos de pesquisa
Considerando que o objetivo da presente pesquisa é analisar o
significado atribuído pelos acadêmicos de Psicologia da FSG ao tratamento
pessoal, durante o percurso acadêmico, esta teve uma abordagem quantitativa.
Nessa abordagem, Beuren (2009, p. 92) afirma que “a abordagem quantitativa
caracteriza-se pelo emprego de instrumentos estatísticos, tanto na coleta
quanto no tratamento dos dados” e, nessa perspectiva, esclarece (2009, p.
93):
Destaca ainda sua importância ao ter a intenção de garantir a precisão dos resultados, evitar distorções de análise
e interpretação, possibilitando uma margem de segurança
quanto às inferências feitas. Assim, a abordagem quantitativa é frequentemente aplicada nos estudos descritivos, que
procuram descobrir e classificar a relação entre variáveis e a
relação de causalidade entre fenômenos.

Com base no procedimento técnico utilizado para a coleta de dados,
a pesquisa se constituiu descritiva por utilizar os dados fornecidos pela
população selecionada, a qual são alunos de graduação em Psicologia. De
acordo com Silva e Menezes (2001, p. 21),
A pesquisa descritiva visa a descrever as características de
determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento
de relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e observação
sistemática e assume, em geral, a forma de levantamento.

50),

No que se refere ao método de levantamento, segundo Gil (2002, p.
As pesquisas deste tipo caracterizam-se pela interrogação
direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer.
Basicamente, procede-se à solicitação de informações a um
grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado
para, em seguida, mediante análise quantitativa, obterem-se
as conclusões correspondentes aos dados coletados.

Cabe esclarecer que os dados podem ser coletados a partir de uma
amostra da população, considerando que uma amostra nunca é perfeita e, por
isso, deve-se considerar o grau de erro ou viés que esta pode apresentar.
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3.2 Delimitação da população ou do objeto de estudo e amostragem
O objeto de estudo da pesquisa foi o tratamento pessoal durante
o processo de formação do estudante de Psicologia. A população-alvo foi
composta pelos acadêmicos da FSG, matriculados entre o primeiro e o décimo
semestre do curso. Foi selecionada uma amostra da população acadêmica,
estratificada de acordo com os três momentos que compuseram a pesquisa.
Nessa perspectiva, Beuren (2009, p. 124) esclarece que:
Há ocasiões em que a população-alvo divide-se em subconjuntos, denominados estratos, para a representação mais
homogênea dos elementos. Assim, a amostragem estratificada caracteriza-se pela seleção de um grupo de amostras
de cada subgrupo de uma população.

A divisão em estratos teve como objetivo central permitir uma análise
comparativa entre o início do curso, sua fase intermediária e o período final.
Nos semestres iniciais (1º ao 3º), que correspondem ao primeiro estrato, o
enfoque maior do curso é o teórico, já nos semestres intermediários (4º ao
7°), que correspondem ao segundo estrato, inicia-se a fase dos estágios
curriculares e, nos semestres finais (8º ao 10º), que correspondem ao terceiro
estrato, há a aproximação do final da graduação e posteriormente início do
exercício profissional.
No período que correspondeu à realização da pesquisa, havia 253
alunos matriculados entre o primeiro e o terceiro semestre, 217 alunos
matriculados entre o quarto e o sétimo semestre e 118 alunos matriculados
entre o oitavo e o décimo semestre, totalizando 588 acadêmicos. O número de
alunos pesquisados, segundo a amostra calculada, com erro amostral de 5%,
foi de 155 no primeiro estrato, 141 no segundo estrato e 92 no terceiro estrato,
totalizando 388 acadêmicos. O cálculo utilizado para definir o tamanho de cada
amostra estratificada é aquele feito a partir da amostragem aleatória simples.
Segundo Barbetta (2005), a amostra aleatória simples seja calculada
por
, em que E0 é o erro amostral tolerável e n0 é o tamanho aproximado
da primeira amostra. De acordo com o autor, sendo conhecido o tamanho da
população, podemos corrigir o tamanho da primeira amostra por
, em
que n é o tamanho da amostra corrigida e N é o tamanho da população.
O erro amostral é a diferença entre o valor que a estatística (característica
da amostra) pode acusar e o verdadeiro valor do parâmetro (característica da
população) que se deseja estimar (BARBETTA, 2005).
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3.3 Técnicas de coletas dos dados
Considerando que o método utilizado foi o de levantamento, a técnica
escolhida para a coleta de dados foi o questionário.
Segundo Fife-Schaw (apud BREAKWELL et al., 2010, p. 218),
As principais vantagens do questionário são: sua aparente
simplicidade, sua versatilidade e seu baixo custo como método de coleta de dados, e, quanto ao formato, esclarece que
formatos fechados requerem que o pesquisador tenha uma
ideia razoável das prováveis respostas aos itens.

3.4 Técnicas de análise de dados
Os dados obtidos por meio da técnica utilizada permitiram
compreender a relação entre os estudantes e o seu tratamento. Para atingir
mais precisamente os significados manifestos e latentes trazidos pelos
sujeitos como estudantes de Psicologia, foi utilizada a análise descritiva que,
segundo Contandriopoulos et al. (1994 apud BEUREN, 2009, p. 139),
É utilizada para relatar o comportamento de uma variável em
uma população ou no interior de uma subpopulação, utilizando para a análise dos dados os instrumentos disponibilizados pela estatística.

Nessa perspectiva, Kerlinger (1980 apud BEUREN, 2009, p. 139):
[...] a estatística é a teoria e o método de analisar dados obtidos de amostras de observações com o fim de descrever populações, estudar e comparar fontes de variância. O objetivo
é auxiliar a tomar decisões sobre aceitar ou rejeitar relações
entre fenômenos e para ajudar a fazer inferências fidedignas
de observações empíricas.

Desse modo, a técnica utilizada para a coleta dos dados e sua
respectiva análise permitiram um resultado mais próximo da realidade da
população pesquisada.
4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
Considerando que a população acadêmica do curso de Psicologia da
FSG, no momento da realização da presente pesquisa, era composta por 588
alunos, participaram da pesquisa aproximadamente 60% dessa população, ou
seja, 388 alunos. A partir da análise dos resultados, de acordo com o gráfico
abaixo, observou-se o número de acadêmicos que realizavam o tratamento
pessoal:
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Gráfico 1: Quantidade de alunos que realizam o tratamento pessoal
Fonte: Autora

Percebe-se que, no primeiro estrato, o número de alunos que estava
realizando tratamento pessoal era de 21%. Já, no segundo estrato, esse número
passou para 44%, sendo possível observar um aumento de cerca de 100% na
busca pelo tratamento pessoal entre os respectivos estratos. Com isso, podese afirmar que no período correspondente ao início dos estágios intensificase a busca dos alunos pelo tratamento pessoal, o que pode representar o
surgimento de angústia desencadeada pelo momento do curso.
Sabe-se que, no que se refere aos estágios, com destaque para os de
clínica, em que o estudante necessita realizar uma escuta para além da história
do paciente, exige-se uma escuta estrutural, o que muitas vezes não ocorre,
visto que o aluno pode ficar mobilizado emocionalmente. Essa mobilização
está ligada à dificuldade de o aluno diferenciar suas questões das questões do
paciente. O tratamento pessoal, bem como a análise de controle (supervisão
de um profissional mais experiente durante o exercício da profissão) é que
possibilita um distanciamento dos conteúdos mobilizados nas aulas, nas
práticas de estágios ou em sua futura atuação como psicólogo.
Cabe ressaltar que, no terceiro estrato, a busca pelo tratamento pessoal
aumentou em relação aos estratos anteriores. 60% dos alunos desse estrato
estavam fazendo tratamento pessoal no momento da pesquisa. Observou-se
que no período final do curso houve maior motivação pela busca do tratamento,
o que poderia representar o interesse dos alunos em investirem em seu
desenvolvimento pessoal, bem como a preocupação com a aproximação do
final do curso e posterior atuação profissional. Embora seja possível perceber
a crescente busca pelo tratamento pessoal ao longo do percurso da graduação,
faz-se necessário salientar que a maior parte dos acadêmicos de Psicologia
não realizava o tratamento pessoal no momento da pesquisa.
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O gráfico abaixo demonstra o interesse dos estudantes e sua relação
com o tratamento pessoal, ou seja, o número de alunos que realizaram
tratamento pessoal anteriormente, os alunos que pretendiam realizar o
tratamento pessoal no futuro e os que se encontravam nas duas situações
citadas:

Gráfico 2: Alunos que já realizaram e que pretendem realizar o tratamento pessoal

Fonte: Autora

É possível observar que, quanto à realização do tratamento pessoal
no futuro, o primeiro e segundo estrato apresentam maior percentual, pois os
alunos matriculados até o sétimo semestre demonstraram maior interesse na
realização do tratamento pessoal no futuro. O terceiro estrato se destacou no
sentido de já ter realizado o tratamento pessoal anteriormente, o que poderia
representar a conscientização dos alunos em trabalhar suas questões antes
da formação acadêmica. Assim, observou-se o interesse dos três estratos
na realização do tratamento pessoal. Com isso, pode-se afirmar que grande
parte dos acadêmicos de Psicologia da FSG se encontra implicada com essa
questão, uma vez que estes acadêmicos consideram relevante a realização do
tratamento pessoal na sua formação e posterior atuação profissional.
A partir do instrumento utilizado na pesquisa, procurou-se atribuir
uma nota ao tratamento pessoal realizado durante a formação que buscasse
demonstrar sua relevância, na opinião dos alunos, sendo 10 a nota que o
caracterizava como essencial. Nos três estratos da pesquisa, observa-se que
estes apresentam notas semelhantes, já que é possível encontrar uma média
que corresponde às notas dos três estratos, sendo esta 9,6. Com isso, percebese que a relevância apontada pelos alunos em relação ao tratamento pessoal
durante sua formação é praticamente a mesma durante todos os momentos
do curso, conforme esclarece o gráfico seguinte:
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Gráfico 3: Nota alcançada pelo tratamento pessoal nos três estratos
Fonte: Autora

Foi possível perceber, de acordo com as respostas dos alunos dos três
estratos, que a realização do tratamento pessoal durante o percurso acadêmico
é de extrema relevância, visto que a nota 9,6 é próxima à nota máxima, 10,
que afirma que o tratamento pessoal é essencial na formação do psicólogo.
Assim, pode-se concluir que os estudantes de Psicologia da FSG, durante seu
percurso acadêmico, têm a percepção da importância de seu investimento
interno, portanto, no seu desenvolvimento emocional durante o curso.
Quanto à contribuição do tratamento pessoal para maior aproveitamento
acadêmico, é possível considerar, de acordo com as informações do gráfico
abaixo, que:

Gráfico 4: Contribuição do tratamento pessoal para o aproveitamento acadêmico

Fonte: Autora
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De acordo com o primeiro estrato, 87,5% dos alunos acreditam que o
tratamento pessoal contribui para maior aproveitamento acadêmico. Já no
segundo estrato, 92% dos alunos percebem essa contribuição e, no terceiro
estrato, 100% dos alunos afirmam essa contribuição. De acordo com as
informações apresentadas, percebe-se que, à medida que os alunos avançam
no curso, identificam que o tratamento pessoal apresenta maior relevância no
aproveitamento acadêmico. Cabe ressaltar que o terceiro estrato foi unânime
em identificar maior aproveitamento acadêmico ao realizar o tratamento
pessoal.
Assim, observa-se que trabalhar as questões pessoais durante o
percurso acadêmico pode favorecer a formação do aluno, pois, uma vez que
o aluno desenvolve questões emocionais, durante a graduação, a partir do
tratamento pessoal, consequentemente, haverá maior desenvolvimento
cognitivo, visando a aprimorar sua capacidade de abstração, requisito
fundamental para o profissional da área da Psicologia.
O gráfico seguinte aponta as dificuldades, segundo os alunos, quanto
à realização do tratamento pessoal:

Gráfico 5: Dificuldade na realização do tratamento pessoal
Fonte: Autora

Os dados acima esclarecem que, de acordo com os acadêmicos dos
três estratos, a principal dificuldade na realização do tratamento pessoal foi o
fator socioeconômico, seguido do tempo disponível para a prática.
No que se refere ao fator socioeconômico, é preciso levar em conta
questões relativas à economia psíquica, ou seja, haveria um tanto de energia
psíquica que poderia ser canalizado para um investimento pessoal. Segundo
o instrumento utilizado na pesquisa, observou-se que muitas vezes esse
investimento passa a ser deslocado para outros objetos, visto que, mesmo
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sendo considerado como essencial para a formação, o tratamento pessoal não
é realizado pela maior parte dos acadêmicos de Psicologia. Assim, considerase que a realização ou não de um tratamento pessoal durante o percurso
acadêmico não é algo simples, mas complexo à medida que o sujeito tem que
se haver com seu sintoma e, a partir disso, assumir a responsabilidade que
seu desejo lhe impõe.
Pode-se pensar que, ao realizar a formação em Psicologia, o sujeito
possa estar imune aos desafios e dificuldades pertinentes à rotina de todo
indivíduo, como se, ao se tornar psicólogo, o sujeito pudesse dar conta de
toda complexidade da existência humana. Tal fantasia poderia desencadear no
aluno um processo de alienação, uma vez que poderia vir a desenvolver certa
onipotência, deslocando seus recursos internos na tentativa de sustentar a
resistência produzida por seu inconsciente, evitando assim ter que se haver
com o sofrimento diante de suas limitações.
Cabe ressaltar que não é incomum o estudante de Psicologia, no
momento das aulas e estágios, ser tomado por suas questões, transbordando
sua angústia e trazendo para o ambiente acadêmico suas dificuldades. O
tratamento pessoal é algo intransferível, e cabe ao acadêmico decidir por fazêlo, mas é condição sine qua non para que o aluno realize uma escuta isenta de
aspectos pessoais. É necessário conhecer seus próprios limites e aceitá-los.
Sabe-se que as dificuldades enfrentadas pelos estudantes no percurso
de uma graduação podem ser cognitivas e emocionais. As cognitivas se referem
às exigências do curso superior e as emocionais surgem pela mudança interna
empreendida pelo acadêmico durante o percurso de graduação, visto que é
impossível passar pelo curso de Psicologia sem ser modificado.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em vista da pesquisa realizada, é possível considerar que o significado
atribuído pelos estudantes de Psicologia ao tratamento pessoal, de acordo com
a amostra da população pesquisada, é de grande relevância para a formação
do psicólogo. Os resultados esclarecem que, durante o percurso acadêmico,
existe uma crescente motivação pela busca do tratamento pessoal, embora
a maior parte dos estudantes ainda não o esteja realizando. Quanto às
dificuldades apontadas pelos estudantes para a realização do tratamento
pessoal, destacam-se o fator socioeconômico e o tempo disponível. Diante
da relevância acerca do tema, sua implicação no que se refere ao percurso
acadêmico e futuro exercício profissional, não desconsiderando o desejo do
aluno, a partir dos resultados apresentados, propõe-se estratégias por parte
da FSG acerca da realização do tratamento pessoal durante o percurso de
graduação em Psicologia.

179

Psicologia hoje: Desafios da Educação

Psicologia

REFERÊNCIAS
AGUIRRE, Ana Maria de Barros et al. A Formação da atitude clínica
no estagiário de Psicologia. Psicol. USP, São Paulo, v. 11, n. 1,
2000. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttex&pid=S01036564200000010000&Ing=en&nrm=iso>. Acesso em: 23
abr. 2013.
BARTETTA, Pedro Alberto. Estatística Aplicada às Ciências Sociais. 5. ed.
Florianópolis: UFSC, 2002.
BASTOS, Antônio Virgílio Bittencourt; GOMIDE, Paula Inez Cunha. O psicólogo
brasileiro: sua atuação e formação profissional. Psicol. cienc. prof., Brasília,
v. 9, n. 1, 1989. Disponível em:
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.
php?pid=S141498931989000100003&script=sci_arttext>. Acesso em: 23
abr. 2013.
BERLATTO, Odir (Org.). Manual para Elaboração e Normatização de
Trabalhos. Acadêmicos do Curso de Ciências Contábeis. Caxias do Sul:
FSG, 2010. Disponível em: <http://www.fsg.br/website_pt/user_files/File/
Documentos/COT/ManualContabeis20101.pdf>. Acesso em: 31 out. 2013.
BEUREN, Ilse Maria. Como elaborar trabalhos monográficos em
contabilidade. São Paulo: Atlas, 2009.
BIRMAN, Joel. Entrevista realizada pelo CRP do Rio de Janeiro. n. 23, jul./ago.
2009. Disponível em: <http://www.crprj.org.br/publicacoes/jornal/jornal23joelbirman.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2013.
BREAKWELL, Glynis M. et al. Métodos de pesquisa em psicologia. Tradução
de Felipe Rangel Elizalde e Revisão Técnica de Vitor Geralde Hasse. 3. ed.
Porto Alegre: Artmed, 2012.
CALLIGARIS, Contardo. Cartas a um jovem terapeuta: o que é importante para
ter sucesso profissional. Rio de Janeiro: Eselvier, 2004.
CHEMAMA, Roland; VANDERMERSCH, Bernard. Dicionário de psicanálise.
Tradução de Francisco Settineri; Mario Fleig e Revisão Técnica de Renato
Deitos; Smirna Cavalheiro. São Leopoldo: Unisinos, 2007.
FLEIG, Mario. A transmissão da psicanálise e seus impasses-revista: As
formações do inconsciente e a formação do psicanalista. Círculo de estudo e
investigação do psicanalista. Association Lacanienne internationale e escola
de estudos psicanalíticos. Caxias do Sul, 2004.
FONSÊCA, Letícia. Reflexões sobre o passe. Revista: As formações do
inconsciente e a formação do psicanalista. Círculo de estudo e investigação

180

Psicologia

do psicanalista. Association Lacanienne internationale e escola de estudos
psicanalíticos. Caxias do Sul, 2004.
FREUD, Sigmund (1910). Cinco lições de Psicanálise: Leonardo da Vinci
e Outros Trabalhos. Edição Standard. Brasileira das Obras Completas de
Sigmund Freud. Rio de janeiro: Imago, 1996 a. p. 126-136.
FREUD, Sigmund (1910). Psicanálise Silvestre. Edição Standard. Brasileira
das Obras Completas de Sigmund Freud. Rio de janeiro: Imago, 1996a. p. 207213.
FREUD, Sigmund. O Caso Schreber, Artigos sobre Técnica e outros trabalhos
(1911 – 1913). Rio de Janeiro: Imago, 1996.
GIL, Antonio C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas,
2002.
MEIRA, Cláudia Hyala Mansilha Grupe; NUNES, Maria Lúcia Tiellet. Psicologia
clínica, psicoterapia e o estudante de psicologia. Paideia (Ribeirão Preto),
2005, vol. 15, n. 32, p. 339-343. ISSN0103-863X. Disponível em: <http://www.
scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-863X2005000300003>.
Acesso em: 23 abr. 2013.
SILVA, Edna Lúcia da; MENEZES, Estera Muszkat. Metodologia da pesquisa e
elaboração de dissertação. 3. ed. rev. e atual. Florianópolis: Laboratório de
Ensino a Distância da UFSC, 2001.
SILVA, Leonardo Cruz da; PASSOS, Jose Silveira; RABELLO, Teixeira Eliane.
Psicoterapia para futuros Psicoterapeutas: o projeto Ecos universitário e
a Análise Transacional. Revista Brasileira de Análise Transacional, São
Paulo, Ano XIV, N.° 1, Jun. 2004. Disponível em: <www.leonardocruz.com.br/
publicacoes/publicacao_1252683715.doc>. Acesso em: 14 abr. 2013.

181

