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APRESENTAÇÃO

Prezados leitores... Saudações!

A equipe composta por docentes da área de Psicologia Organizacional e 
do Trabalho (POT) do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências da 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP-Bauru), equipe 
essa também responsável pelo grupo de pesquisa CNPq/UNESP “Psicologia 
Organizacional e do Trabalho”, linha de pesquisa “Indivíduo, contextos, processos 
e intervenções organizacionais”, apresenta nesta obra sua nova coletânea de relatos 
de experiências de estágio. 

Conforme já escrito na apresentação da edição anterior, neste ano chegamos à 
décima oitava edição da coletânea. Em outras palavras, atingimos a maioridade e, de 
forma concomitante, mais maturidade. Tal coletânea, que hoje se encontra na fase da 
adolescência, atualmente é coordenada/orientada pelos docentes Prof. Dr. Edward 
Goulart Júnior, Prof. Dr. Hugo Ferrari Cardoso, Profa. Dra. Marianne Ramos Feijó, 
Prof. Dr. Mário Lázaro Camargo e Prof. Dr. Dinael Corrêa de Campos. 

Entretanto, para que a mesma pudesse chegar a essa fase, muitos outros 
nomes devem ser citados, afinal, contribuíram significativamente para o processo de 
crescimento desta coletânea, a saber, Prof. Dr. Luiz Carlos Canêo, Profa. Dra. Maria 
Cristina Frollini Lunardelli, além de algumas centenas de discentes do último ano do 
curso de Psicologia da UNESP que também colaboraram, ao longo desses dezoito 
anos, para a existência das obras já publicadas. 

Além de atingir a maioridade, a edição deste ano também marca uma mudança 
na forma de apresentação da obra. De forma mais específica, a partir desta edição a 
coletânea não mais será publicada em formato físico, mas sim em formato digital, 
pois acreditamos que no referido formato o alcance dos conteúdos abordados nos 
capítulos provavelmente será maior e poderá contribuir com as ações de profissionais 
que atuam na área de POT, bem como no âmbito acadêmico, por meio da consulta 
dos conteúdos por parte de docentes que ministram disciplinas da área de POT e 
discentes de Psicologia que estudam e realizam estágios na referida área de atuação. 
Na edição de 2016 apresentamos, sob a forma dos dezesseis capítulos aqui presentes, 
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os relatos das melhores experiências de estágios em Psicologia Organizacional e 
do Trabalho e Orientação Profissional, advindas das cinco turmas supervisionadas 
pelos professores que compõem a área de POT, supracitados.

Esta edição foi preparada com bastante responsabilidade e com a certeza de 
que o caminho deste projeto está somente se iniciando. Afinal, ao se completar 18 
anos, em nossa cultura, geralmente, uma pergunta de difícil resposta é feita: “e agora, 
quais são seus planos para o futuro?”. 

Como dito, esperamos vida longa a esta coletânea, e para tanto contamos com 
constantes planejamentos, visando ao aprimoramento da mesma, pois acreditamos 
que, dessa forma, continuaremos por muitos anos esse projeto. 

Por ora, finalizamos essa apresentação fazendo votos de que tenha uma ótima 
leitura.

Prof. Dr. Edward Goulart Júnior
Prof. Dr. Hugo Ferrari Cardoso

Profa. Dra. Marianne Ramos Feijó
Prof. Dr. Mário Lázaro Camargo

Prof. Dr. Dinael Corrêa de Campos
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PREFÁCIO

Este livro concretiza a décima oitava publicação de uma coletânea que apresenta 
os relatos das melhores experiências de estágios em Psicologia Organizacional e 
do Trabalho (POT) e Orientação Profissional (OP), supervisionadas por docentes 
do Curso de Graduação em Psicologia da Faculdade de Ciências da Universidade 
Estadual Paulista – UNESP, Campus de Bauru.

Uma equipe empenhada em formar profissionais compromissados, éticos e 
competentes para atuação em organizações e, conjuntamente com seus alunos, gerar, 
difundir e fomentar conhecimento, atendendo desta forma à Missão da Universidade.

Diante da realidade em transformação do mundo do trabalho, este livro 
apresenta experiências de atuação em Psicologia Organizacional e do Trabalho e 
Orientação Profissional sob diferentes prismas e metodologias, nos mais variados 
espaços públicos ou de iniciativa privada.

Partindo das diversas experiências elencadas nos dezesseis capítulos, o leitor 
terá a possibilidade de reunir aspectos fundamentais da teoria e também da prática 
que embasam tanto as ações da POT como da OP e, assim, poderá ampliar a visão e 
o entendimento da Psicologia nestas áreas de atuação. 

Ao prefaciar este livro, optamos por apresentar, de forma resumida, a temática 
de cada capítulo e, por conseguinte orientar o leitor para o conhecimento das práticas. 
Desse modo, seguem as apresentações subsequentemente:

No Capítulo 1, intitulado “Estruturação de um Programa de Integração para 
Novos Funcionários da Área de Enfermagem de um Hospital do Interior do Estado 
de São Paulo”, os autores, tendo como norteador o objetivo geral de otimizar o 
processo de integração de novos contratados na área de enfermagem da instituição 
hospitalar, obtiveram resultados positivos nesta ação no contexto estudado. 
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A experiência de estágio, descrita no Capítulo 2, relata ações junto a um 
“Programa de Capacitação de Usuários da Rede Socioassistencial da Cidade de 
Bauru – Experiência de Estágio”. Os autores descrevem a importância da realização 
de treinamentos para a população usuária deste programa, como forma de propiciar 
a inserção no mercado de trabalho. Os resultados foram relatados como positivos, 
mediante os apontamentos dos próprios participantes e também das observações dos 
realizadores.

No Capítulo 3, intitulado “Descrição e Análise de Funções dos Membros 
Gestores do Centro de Estudos e Práticas Pedagógicas da Unesp – CENEPP: 
para uma Gestão Participativa e Integrada”, os autores, embasados em diferentes 
instrumentos ao final, concluíram que a atividade é tida como um dos fazeres do 
Psicólogo Organizacional e do Trabalho, porém muito além de ser meramente 
burocrática, pois, segundo eles, foi possível estabelecer parâmetros ou critérios no 
processo de organização do trabalho, visando também a uma efetiva melhora na 
qualidade de vida no trabalho e a promoção da saúde do trabalhador.

Na experiência de estágio do Capítulo 4, “Programa de Treinamento e 
Desenvolvimento para Jovens Aprendizes de uma Organização de Serviços Financeiros 
de Bauru”, os autores descrevem que a proposta desenvolvida possibilitou inúmeras 
oportunidades de atuação em atividades realizadas pelo Psicólogo Organizacional 
e do Trabalho (POT), tais como: planejamento e execução de processos seletivos, 
acompanhamentos de programas educativos e palestras, avaliação da demanda para 
treinamento e desenvolvimento (T&D) e execução de programas de T&D.

No Capítulo 5, “Identificação de Habilidades Sociais Profissionais em Líderes 
que atuam em Unidades Acadêmicas e Administrativa de uma IES-Pública”, estão 
apresentados os resultados de uma pesquisa que teve como objetivo geral identificar 
o repertório de habilidades sociais presentes na conduta de lideranças que atuam nos 
setores técnico-administrativos de uma IES pública, correlacionando o repertório 
de habilidades sociais com indicadores de ansiedade e depressão e descrever a 
prevalência de ansiedade e depressão na população do estudo. Para coleta de 
dados, foram utilizados os seguintes instrumentos: IHS-Del-Prette (Inventário de 
Habilidades Sociais); BAI (Inventário de Ansiedade de Beck), BDI (Inventário de 
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Depressão de Beck). Ao final, descreveram que os resultados obtidos podem ser 
considerados satisfatórios, uma vez que os profissionais pesquisados apresentaram 
repertório consideravelmente elaborado em habilidades sociais e nível moderado de 
ansiedade e nível mínimo de depressão.

O Capítulo 6 é dedicado à apresentação da pesquisa “A Pesquisa de Clima 
Organizacional Realizada em uma Empresa Metalúrgica na Cidade de Bauru”. O 
texto, além de apresentar os resultados do estudo, traz como item de destaque o canal 
de comunicação, propiciado entre os discentes e os proprietários da organização e 
com os trabalhadores.

O oferecimento de uma proposta de treinamento com descrição detalhada das 
sessões necessárias para a construção de uma intervenção em habilidades sociais 
profissionais para lideranças está descrito no Capítulo 7 “Habilidades Sociais 
Profissionais para Gestores de uma IES-Pública: uma Proposta de Treinamento”. 
O capítulo apresenta estratégias para que este treinamento atenda às principais 
demandas da organização bem como dos participantes.

No Capítulo 8, intitulado “Diagnóstico do Clima Organizacional em uma 
Instituição do Poder Judiciário Paulista: contribuições da Psicologia Organizacional 
e do Trabalho”, os autores apresentam a experiência e os resultados, destacando ao 
final elementos apreendidos na instituição estudada que, segundo eles, são possíveis 
de serem melhorados mediante intervenção da Psicologia Organizacional e do 
Trabalho.

Em atendimento à demanda apresentada pelo setor de RH da Administração 
Geral – AG de uma IES, sobre a necessidade de fomentar e favorecer a comunicação 
entre os vários setores, com o propósito de reduzir déficits na integração intersetorial 
da Unidade, foi desenvolvido um projeto cuja experiência está apresentada no 
Capítulo 9 “IntegrAG: Programa de Integração e Comunicação em uma Unidade 
Administrativa de uma IES Pública”.
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No Capítulo 10, a experiência de estágio em POT se concretizou com o título 
“Elaboração de um instrumento de Avaliação de Desempenho para Trabalhadores 
com Deficiência”, a qual foi realizada em uma entidade de assistência social, que 
executa atividades voltadas ao atendimento de pessoas com deficiência, bem como 
na defesa de direitos nos âmbitos da educação e da saúde. 

Os autores discorrem no Capítulo 11, denominado “Estágio de Docência 
no Ensino Superior: Relato de Experiência”, sobre as atividades supervisionadas 
desenvolvidas por um discente do curso de Pós-graduação em Psicologia – Unesp – 
Campus de Bauru, em atendimento à Portaria nº 76 de 14 de abril de 2010, da CAPES. 
As etapas do estágio versam sobre o planejamento e execução em consonância com 
o programa da disciplina “Fundamentos Epistemológicos da Teoria Sistêmica I”. Os 
autores concluíram acerca da importância deste estágio para o aprendizado didático, 
desenvolvimento de habilidades técnicas, comportamentais e éticas do discente.

Nos Capítulos 12, 13, 14, 15 e 16, respectivamente, estão descritas 
experiências de estágio em OP. Nos referidos capítulos, os autores apresentam as 
atividades desenvolvidas, bem como as técnicas utilizadas em cada uma das sessões, 
deixando clara a atuação do psicólogo nesta área da Psicologia, além de mostrar 
as possibilidades e realização de Orientação Profissional com diferentes sujeitos 
nos mais variados contextos. Seguem assim intitulados: Capítulo 12 – “Prática 
em Orientação Profissional Individual – Aprendizagem e Desafios”; Capítulo 13 – 
“Prática de Orientação Profissional em Grupo de Jovens de Famílias de Baixa Renda 
da Cidade de Bauru-SP”. Capítulo 14 – “Grupo de Orientação Profissional para a 
Terceira Idade”; Capítulo 15 – “Orientação Profissional para Alunos do Cursinho da 
Unesp de Bauru”; Capítulo 16 – “Prática em Orientação Profissional: Ampliação de 
Consciência das Esferas Histórico-Sociais na Escolha Profissional”.

Mediante o exposto, fica evidente que este livro nasceu do esforço dos 
professores e seus respectivos estagiários de colocar à disposição da sociedade, em 
especial dos psicólogos do campo da Psicologia Organizacional e do Trabalho e da 
Orientação Profissional, um conjunto de possibilidades de ações para atuação.

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_076_RegulamentoDS.pdf
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As experiências registradas neste livro retratam também os esforços do grupo 
de autores no sentido de assegurar uma sólida formação profissional apoiada na 
produção de conhecimento em organizações e trabalho.

O livro é resultado de muito trabalho, que envolveu revisões bibliográficas 
consistentes, coleta, análise e interpretação dos dados e, certamente, muitas horas de 
supervisão para consolidação dos planejamentos de estágios. Mas, sem dúvida, os 
encontros devem ter sido promissores e regados de aquisição e trocas de conhecimento 
teórico-prático, com discussões amplas sobre o mundo do trabalho, bem-estar social, 
socialização, cultura e clima organizacional, liderança, conceitos e perspectivas da 
POT e OP, dentre outros temas.

Parabéns aos docentes e a seus respectivos estagiários que se dispuseram a 
explicar o que fizeram, publicando suas experiências e, com isto, compartilharam a 
aprendizagem de atuação em Psicologia Organizacional e do Trabalho e Orientação 
Profissional.

É, pois, com grande satisfação que prefacio este livro. Desejo que ele 
seja, portanto, um instrumento de reflexões a todos os leitores interessados nas 
temáticas POT e OP. Espero que os autores, estes e outros, continuem produzindo e 
compartilhando suas experiências e nos brindem com a continuidade desta coletânea.

Maria Luiza Gava Schmidt
Docente do Curso de Graduação em Psicologia 

Departamento de Psicologia Experimental e do Trabalho 
Faculdade de Ciências e Letras – Campus de Assis
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1
ESTRUTURAÇÃO DE UM PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO 
PARA  NOVOS   FUNCIONÁRIOS   DA  ÁREA  DE  ENFERMAGEM 
DE UM HOSPITAL DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO 
PAULO

Isabella Lara Machado Silveira

Victória de Freitas Branco

Edward Goulart Júnior

INTRODUÇÃO

 Programas de integração do novo funcionário caracterizam-se, na atualidade, 
como importante estratégia de gestão de pessoas. Os programas de integração 
permitem que as organizações apresentem ao novo funcionário contratado o histórico, 
a missão, a visão e os valores da organização, informando-lhe a respeito dos aspectos 
da vida funcional e social da mesma. Conforme argumentam Asato e Goulart Jr. 
(2007) e Ascenção (2009), os programas de integração podem ser considerados uma 
preparação inicial para o acolhimento do novo trabalhador, possibilitando-lhe o acesso 
a informações necessárias para o início do exercício profissional, apresentando-lhe 
as características e peculiaridades das organizações. 

 Segundo Borges e Albuquerque (2014), os processos de integração-socialização 
têm como principais objetivos integrar os novos funcionários no contexto da 
organização, permitindo que eles conheçam as práticas e filosofias predominantes; 
orientando-os quanto aos hábitos do novo grupo; informando-lhes sobre benefícios 
que a organização proporcionará a eles, enfim, dando boas-vindas a esses novos 
trabalhadores. 

 Ascenção (2009) ainda afirma que, no período de integração e acolhimento 
do novo trabalhador, há dois processos que podem ocorrer tanto pela via informal 
quanto pela via formal, já que ambas são relevantes para o trabalhador e para a 
organização. Por integração informal, a autora destaca os conhecimentos que são 
adquiridos pelos novos funcionários em razão dos contatos estabelecidos com 
outros profissionais integrantes da organização. Segundo Ferraz, Fini e Goulart Jr. 
(2015), os processos formais de integração são aqueles planejados, sistematizados, 
padronizados e executados pela organização.
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Por meio dos programas de integração, é dada aos novos funcionários uma 
oportunidade de conhecer melhor o seu futuro ambiente de trabalho, seus colegas 
e chefe, além de possibilitar que se sintam parte integrante da organização e 
corresponsáveis pelos objetivos da mesma. Dessa forma, esse processo possui 
um papel fundamental dentro de uma instituição, pois contribui para a redução do 
período de adaptação ao trabalho e diminui a necessidade de ações corretivas e de 
penalidades devido ao desconhecimento dos regulamentos da organização. 

Segundo Dose et al. (2008), quando o treinamento de integração não se realiza, 
isso pode afetar negativamente o desempenho dos trabalhadores. Para Souza, Hussein 
e Camargo (2014), quando tal processo não ocorre, pode existir a possibilidade de 
atraso no vínculo do novo trabalhador com a organização, prejudicando o processo 
grupal e sua identificação com a organização.

Para Asato e Goulart Júnior (2007, p. 186), “quando um profissional se integra 
a uma organização, é comum que haja uma certa insegurança ou instabilidade, tanto 
para o novo profissional quanto para a empresa, pois há todo um quadro de valores 
e padrões de comportamento (cultura organizacional) que precisam ser rapidamente 
assimilados e, por isso, é importante que a empresa invista em programas de 
integração e socialização do recém admitido”.

Entretanto, faz-se importante que os programas de integração não se limitem 
a apenas apresentar informações gerais ao novo trabalhador, mas que possam se 
estender na apresentação também dos setores onde irão atuar. Por fim, um programa 
de integração eficaz e organizado permite a melhoria da comunicação do trabalhador 
com seu supervisor, com os colegas de setor e com os demais departamentos da 
instituição, colocando-o em coesão com seu ambiente de trabalho como um todo.

Este capítulo tem como objetivo apresentar a intervenção realizada em estágio 
profissionalizante, intervenção essa que visou reestruturar um programa de integração 
para novos funcionários da área de enfermagem em um hospital privado, situado no 
interior do Estado de São Paulo.

1. CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

O estágio foi realizado no setor de Recursos Humanos de um hospital situado 
no interior do Estado de São Paulo. A instituição, atualmente considerada de médio 
porte, foi fundada em 1914 e tem por missão promover a assistência médica hospitalar 
de excelência, contribuindo para o bem-estar dos clientes e sócios, com ações e busca 
contínua da qualidade dos serviços prestados. A visão da organização é ser referência 
na área da saúde, destacando-se pela qualidade dos serviços prestados e os seus 
valores são ética, responsabilidade, humanização e trabalho em equipe. A instituição 
caracteriza-se por ser privada e possuir aproximadamente 400 funcionários, de modo 
que a maioria deles é auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e enfermeiro. 
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2. JUSTIFICATIVA

O projeto se justificou pelos resultados obtidos nas entrevistas realizadas 
pelo “Programa de melhoria da comunicação na área de enfermagem” – outro 
programa implementado na instituição hospitalar –, que evidenciaram a necessidade 
de reavaliação do processo de integração para que fosse possível operar mudanças 
no momento de recepção dos novos trabalhadores da área de enfermagem de um 
hospital do interior do Estado de São Paulo, principalmente em aspectos que tangem 
às seguintes questões:

a) Transmissão ao funcionário das informações gerais da instituição; 

b) Transmissão ao funcionário das informações específicas do setor.

O programa de integração de novos trabalhadores anteriormente vigente tinha 
como proposta uma apresentação de aspectos gerais de funcionamento e condições de 
trabalho do hospital. Sendo assim, foi possível averiguar a necessidade de ampliação 
do mesmo, estendendo o programa para aspectos específicos mais aprofundados dos 
setores de trabalho.

3. OBJETIVOS

a) Objetivo geral

Otimização do processo de integração de novos contratados na área de 
enfermagem da instituição hospitalar. 

b) Objetivos específicos

• Melhorar  a comunicação na instituição através da melhoria do atual 
processo de integração; 

• Reavaliar e ampliar o atual modelo de apresentação das informações 
gerais referentes à instituição, incluindo a melhoria dos procedimentos já 
realizados e a criação de novos; 

• Adicionar novos conteúdos relevantes para favorecer o início do trabalho 
na instituição;

• Melhorar as relações dos funcionários antigos com os novos funcionários, 
bem como com seus supervisores;

• Criar um ambiente propício para o acolhimento do novo funcionário;

• Apresentar ao novo trabalhador peculiaridades do setor em que vai atuar;

• Melhorar as relações de trabalho e a qualificação técnica dentro dos padrões 
da instituição, influindo diretamente no trato com os pacientes do Hospital. 
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4. METODOLOGIA

O projeto foi executado de acordo com oito fases previamente planejadas, 
uma vez que se objetivou a construção conjunta do novo processo de Integração de 
funcionários. 

1ª fase: Acompanhamento do atual processo de integração da instituição

Diante da necessidade de se conhecer o processo de Integração realizado 
no Hospital, as estagiárias acompanharam durante um dia todas as apresentações 
realizadas. Com isso, foi possível conhecer o que já estava sendo feito e iniciar as 
possibilidades de ampliação com a inserção de novos conteúdos para satisfação de 
outras demandas expressas nas entrevistas, realizadas com os funcionários da área 
da enfermagem. 

2ª fase: Reunião com enfermeira da educação continuada

Após o acompanhamento do processo de Integração, foram realizadas reuniões 
com a enfermeira responsável por programas de educação continuada no hospital, 
pelo papel central que ela desempenha no desenvolvimento técnico e pessoal da área 
da enfermagem no Hospital. Dessa forma, foram discutidos os novos conteúdos que 
deveriam ser adicionados dentro do período de tempo disponível para o novo modelo 
de Integração. Com isso, após duas reuniões com essa profissional, foi possível 
elencar os novos participantes que deveriam compor a comissão de Integração de 
novos trabalhadores na área de enfermagem e elaborar um pré-cronograma para 
que fosse possível oficializar, perante a Administração Hospitalar e a Gerência de 
Enfermagem, a proposta, as possibilidades de execução da Integração dentro dos 
setores de trabalho, a delimitação da carga horária necessária para o desenvolvimento 
de todos os assuntos pertinentes e o estabelecimento de novas ideias que pudessem 
garantir a melhoria contínua do processo de integração, como a aplicação de 
avaliações de reações em todos os funcionários que realizassem o processo. 

Com o estabelecimento da proposta, foi possível apresentá-la ao administrador 
Hospitalar, em conjunto com os demais projetos pensados para o setor de Recursos 
Humanos, para que fosse aprovada e se pudesse prosseguir com o planejamento 
proposto.

3ª fase: Reunião com enfermeiras e Gerência de Enfermagem

Após a aprovação do projeto pela Administração do hospital, foi realizada uma 
reunião na qual foram apresentados os novos procedimentos do setor de Recursos 
Humanos que envolviam Processo de Recrutamento e Seleção e de Integração. Dessa 
forma, foi possível explanar a nova carga horária do Programa de Integração e os 
novos conteúdos que seriam tratados. Além disso, todas as enfermeiras presentes, 
bem como a Gerente de Enfermagem, assinaram um termo de compromisso no 
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qual constavam todos os procedimentos a serem seguidos com a reformulação dos 
processos do Programa de Integração e Recrutamento e Seleção (Anexo 1). 

4ª fase: Reunião com funcionários responsáveis pelos novos conteúdos no 
programa de Integração

Após a reunião de aprovação do projeto, foram realizadas reuniões individuais 
com os novos profissionais que comporiam a Comissão de Integração para que 
fosse possível convidá-los a participar do processo. Dessa forma, foi explicada a 
importância da adequada socialização do novo contratado dentro do Hospital e como 
isso poderia influir para uma diminuição de incidências por falta de informações 
adequadas. Os resultados dessa fase foram bastante favoráveis, uma vez que todos 
os participantes aceitaram participar do processo e avaliaram positivamente a 
iniciativa do setor de Recursos Humanos em elaborar um processo de integração 
mais abrangente e dinâmico.   

5ª fase: Reunião com a Comissão de Integração

A quinta fase foi composta pela primeira reunião entre a nova comissão de 
Integração, que contou com a participação de todos os setores ou profissionais 
responsáveis pelos conteúdos a serem ministrados, a saber: Recursos Humanos, 
Educação continuada, Departamento  Pessoal, Técnico de Segurança no Trabalho, 
Enfermeira do Trabalho, Almoxarifado, Tecnologia da Informação, Enfermeira da 
CCIH, Farmácia, Comissão de Curativos, Nutrição, Enfermeira da CME e Auditoria 
de Enfermagem. Dessa forma, foi apresentado o novo processo de Integração e a 
proposta inicial de divisão de tempo e conteúdos, dicas sobre postura no momento 
da apresentação e didática dos slides, bem como a definição de uma data de início do 
processo e de entrega das apresentações com os conteúdos que cada um apresentaria, 
para o setor de Recursos Humanos. 

Nesse sentido, foi possível reorganizar o cronograma de acordo com as 
disponibilidades de cada profissional e apresentar a importância do comprometimento 
do mesmo com a Comissão de Integração, uma vez que todos assinaram um termo de 
participação (Anexo 2) prevendo seus direitos e deveres dentro dessa nova comissão 
hospitalar. Ao final deste capítulo, o cronograma de Integração está anexado na 
íntegra de acordo com todas as mudanças propostas (Anexo 3). Conforme a reunião 
com os profissionais da Comissão de Integração, todos os conteúdos foram recebidos 
e compilados em uma apresentação única em uma formatação padrão de slides. Além 
disso, alguns profissionais foram convocados em reunião para que pudessem fazer 
ajustes no conteúdo, ou seja, algumas mudanças estruturais em suas apresentações 
para que as mesmas pudessem ficar mais objetivas e didáticas. Assim, foi possível 
dar início ao processo de Integração seguindo o cronograma previamente planejado. 
Durante o mês de novembro de 2015, foram realizados três processos de Integração 
para novos trabalhadores do hospital. 
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6ª fase: Avaliação do Programa e Tabulação das avaliações de reação

Essa fase correspondeu à avaliação do novo programa por parte dos participantes, 
conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 – Avaliação do novo programa de integração

Autoavaliação Ótimo Bom Regular Insuficiente

Facilidade de entendimento dos assuntos 
abordados 44% 55%  0% 0% 

Conhecimento dos objetivos da 
Integração 67% 33%  0%  0%

Avaliação do seu desempenho e 
aproveitamento como participante 44% 55%  0% 0% 

Pontualidade 67% 33%  0%  0%

Grau de motivação em participar do 
treinamento 67% 33%  0% 0% 

Minhas expectativas foram atingidas 55% 44%  0%  0%

Conhecimento antes/pós Integração Ótimo Bom Regular Insuficiente

Conhecimento antes da Integração 11% 44% 44% 0% 

Conhecimento após a Integração 44% 55%  0%  0%

 Infraestrutura Ótimo Bom Regular Insuficiente

Adequação dos locais utilizados para a 
realização da Integração 22% 67% 11%  0%

Avaliação dos recursos Ótimo Bom Regular Insuficiente

Qualidade do material didático utilizado 33% 55%  0%  0%

Adequação de equipamentos 44% 55%  0%  0%

 Avaliação dos serviços Ótimo Bom Regular Insuficiente

Alimentação (coffee break)  0% 67% 33%  0%

Recepção 55% 33%  0%  0%
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As avaliações de reação permitiram chegar a resultados indicativos de que 
os pontos positivos do programa de integração foram: a) conhecimento sobre a 
realidade do novo trabalho; b) obtenção de maior segurança; c) boa receptividade; 
d) conhecimento dos profissionais da empresa; e) conhecimento sobre a quem deve 
se dirigir em caso de dúvidas; f) liberdade para perguntar e tirar dúvidas; g) obtenção 
de informações de boa qualidade; h) ótima didática dos profissionais; i) percepção de 
união entre os cargos de confiança; j) ótimo momento para conhecer os profissionais 
que integram a equipe do hospital e k) bom acolhimento. 

As avaliações também indicaram que os pontos a melhorar foram: a) carga 
horária extensa; b) conteúdo extenso; c) dificuldade em assimilar todas as informações 
em um curto período de tempo; d) programa cansativo devido à grande quantidade 
de informações em pouco tempo. As avaliações também permitiram que os novos 
funcionários deixassem suas sugestões, que foram: a) realizar uma prova escrita 
após a apresentação de cada assunto. 

7ª fase: Avaliação do projeto piloto

A avaliação do programa proposta pelos profissionais que compuseram a 
comissão de integração se deu com a ausência de alguns integrantes, mas, ainda 
assim, foi possível realizar uma discussão rica que vislumbrasse os resultados 
alcançados e as melhorias a serem instauradas.

 Dessa forma, o projeto foi muito bem avaliado pelos participantes (novos 
funcionários) como pode ser analisado nos dados tabulados nas avaliações de reação. 
Durante a reunião com a comissão de integração, o feedback da realização do novo 
modelo de programa foi visto como muito importante e funcional para o ingresso 
de novos funcionários dentro do Hospital, especialmente os funcionários da área da 
enfermagem.

Em relação a sugestões e críticas, foi ressaltada a necessidade de cumprimento 
de horário para que não ocorram atrasos no cronograma estipulado. Além disso, foi 
citado que os conteúdos distribuídos em um único dia tornaram-se cansativos. No 
entanto, a princípio, não há maneiras de estender o período do Programa de Integração 
para que seja possível dividir os conteúdos e os palestrantes da comissão em mais 
dias devido à alta demanda de funcionários nos setores de trabalho, principalmente 
no que tange à área da Enfermagem, o que dificulta a ausência dos mesmos dos seus 
postos de trabalho. 

Também foi levantada a possibilidade de aplicação das avaliações de reação 
logo após a conclusão de cada conteúdo ministrado, para que fosse possível alcançar 
um nível de resposta mais específico. Cogitou-se, ainda, fazer a entrega de um bloco 
de anotações para os participantes e de folhas com as apresentações de cada área para 
possibilitar que os novos funcionários possam fazer anotações do que está sendo 
tratado. Foi colocada a proposta de criação de um processo de Integração voltado 
para outros setores do hospital, incluindo também os profissionais terceirizados que 
atuam em limpeza, manutenção e segurança. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após o primeiro mês de aplicação do novo processo de Integração para novos 
funcionários, foi possível avaliar que a nova Comissão de Integração foi muito 
participativa e aberta para discutir e reavaliar o processo de Integração que estava em 
funcionamento na instituição hospitalar. As avaliações de reação do novo programa 
planejado demonstraram que os novos funcionários se sentiram mais preparados e 
acolhidos pelo Hospital após passarem pelo processo de Integração ampliado.

Em relação aos objetivos iniciais do projeto, avaliamos que eles foram 
atingidos satisfatoriamente, uma vez que o processo de Integração passou a ser mais 
otimizado e abrangente em relação a seus conteúdos e em relação à diminuição 
das falhas no setor por falta de informação. No entanto, no que tange à Integração 
ser realizada para outros setores de trabalho, além do setor de enfermagem, ainda 
haverá necessidade de retomar o tema e pensar em maneiras que possam abranger 
as demandas e peculiaridades de cada setor, em conjunto com os líderes de cada 
área para o estabelecimento de um projeto formal que abarque as demandas e 
peculiaridades dos respectivos setores.  

Quanto às dificuldades encontradas, podemos citar algumas falhas de tecnologia 
em relação à incompatibilidade entre apresentações realizadas no LibreOffice 
(sistema oferecido pelo hospital) e aquelas feitas no Microsoft Power Point. Tal 
demanda gerou bastante dificuldade no momento de padronização dos slides a 
serem apresentados, além da falta de informação referente ao equipamento no qual 
as apresentações seriam projetadas. Além disso, na segunda reunião da comissão 
de Integração houve uma baixa adesão dos integrantes, o que deve atuar como um 
alerta futuro sobre o comprometimento de cada membro dentro da Comissão de 
Integração. Em linhas gerais, o projeto ocorreu dentro do tempo esperado e gerou 
resultados positivos para a instituição hospitalar. Além disso, há a programação de 
realização da reintegração de funcionários dentro do novo modelo proposto para que 
seja possível sanar lacunas de informações dos funcionários já efetivados.
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ANEXOS

ANEXO 1 - Termo de Responsabilidade: Novos procedimentos do setor de Recursos 
Humanos

TERMO DE RESPONSABILIDADE

O colaborador abaixo descrito e assinado, o qual participou do TREINAMENTO DE 
NOVOS PROCEDIMENTOS DO SETOR DE RH, realizado no dia ____/____/____, nas 
dependências do Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru, declara para todos os fins de direito 
que está ciente que deve implementar, ou seja, colocar em prática, todas as medidas e orientações 
que foram ministradas no treinamento, tais como:

1. Preencher a Ficha de Solicitação de Vagas corretamente;

2. Participação na entrevista com o RH;

3. Respeitar o tempo de seleção estipulado;

4. Respeitar o tempo de Integração estipulado.

Estou ciente das penalidades do artigo 482 da CLT: Art. 482 – Constituem justa causa para 
rescisão do contrato de trabalho pelo empregador:

a) Ato de improbidade;

b) Incontinência de conduta ou mau procedimento;

c) Desídia no desempenho das respectivas funções;

d) Ato de indisciplina ou de insubordinação

Nome Completo: ____________________________________

Matrícula: _____________

Assinatura: __________________________________________
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ANEXO 2 - Termo de Responsabilidade: Treinamento Otimização da Integração

TERMO DE RESPONSABILIDADE

O colaborador abaixo descrito e assinado, o qual participou do TREINAMENTO 
OTIMIZAÇÃO DA INTEGRAÇÃO, realizado no dia ____/____/____, nas dependências do 
Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru, declara para todos os fins de direito que está ciente 
que deve implementar, ou seja, colocar em prática, todas as medidas e orientações que foram 
ministradas no treinamento, tais como:

1. Comparecer à Integração todas as segundas-feiras no horário estipulado para ministrar 
os conteúdos referentes a sua área;

2. Em caso de ausência, delegar que outro funcionário do seu setor compareça à Integração 
no horário referente a sua apresentação;

Estou ciente das penalidades do artigo 482 da CLT: Art. 482 – Constituem justa causa para 
rescisão do contrato de trabalho pelo empregador:

e) Ato de improbidade;

f) Incontinência de conduta ou mau procedimento;

g) Desídia no desempenho das respectivas funções;

h) Ato de indisciplina ou de insubordinação

Nome Completo: ____________________________________

Matrícula: _____________

Assinatura: __________________________________________
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ANEXO 3 – Cronograma do Novo Programa de Integração

TERÇA – FEIRA

Horário Tempo Área Conteúdo

7:00 – 7:30 30min Recursos Humanos

•	 História do Hospital
•	 Apresentação dos 

diretores, gestores 
e coordenadores do 
Hospital

•	 Trabalho em equipe
•	 Atendimento
•	 Humanização
•	 Postura
•	 Atitudes 

inadequadas
•	 Missão, visão e 

valores
•	 Estrutura 

organizacional

7:30 – 8:00 30m Departamento Pessoal

•	 Crachá
•	 Banco de horas
•	 Atestado (validez)
•	 Cartão de ponto

8:00 – 8:45 45m Técnico em Segurança do 
Trabalho

•	 Riscos ambientais
•	 NR32
•	 Acidente de trabalho
•	 Acidente de trajeto
•	 EPI
•	 Coletor de 

perfurocortantes
•	 Lixeiras
•	 Expurgos
•	 Pragas
•	 Extintores de 

incêndio
•	 Ginástica Laboral
•	 Brigada de Incêndio
•	 Portas de Acesso
•	 Elevadores
•	 Saídas proibidas
•	 Áreas de descanso
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8:45 – 9:15 45m Enfermeira do trabalho

•	 Exames ocupacionais
•	 Atestado
•	 Vacinas
•	 Periódico
•	 Fluxograma acidentes 

de trabalho

9:15 – 9:30 15m Almoxarife

•	 Fluxograma do 
almoxarifado

•	 Sustentabilidade
•	 Dispensação de 

pedidos

9:30 – 9:45 15m Coffee-Break

9:45 – 10:30 45m Tecnologia da Informação

10:30 – 12:30 2horas CCIH

•	 Higienização das 
mãos

•	 Descarte correto dos 
resíduos

•	 Isolamentos
•	 Prevenção de infecção

12:30 – 13:00 Educação continuada

•	 Apresentação da 
estrutura física do 
hospital

•	 Avaliação da 
Integração para os 
funcionários fora da 
Enfermagem

13:00 – 14:00 1h30m ALMOÇO

14:00 – 14:30 30m Farmácia

•	 Fluxo da farmácia
•	 Comunicação com a 

enfermagem
•	 Prescrição médica
•	 Identificação do 

impresso
•	 Mudança de leito
•	 Alta

14:30 – 15:30 30m Comissão de Curativos

•	 Curativos especiais
•	 Colostomia
•	 Técnicas de curativos
•	 Tipos de ferida

15:30 – 16:00 30min Nutrição

16:00 – 16:45 45min Central de Materiais
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QUARTA-FEIRA

Horário Tempo Área Conteúdo

8:00 – 9:00 30m Educação continuada

•	 Reconhecimento 
de expectativas e 
dificuldades

•	 Relatar a expectativa 
que o Hospital tem 
em relação aos novos 
funcionários

9:00 – 9:30 30m Educação continuada •	 Treinamento de 
bomba

9:30 – 10:00 30m Educação continuada
•	 Prontuário, entrega de 

exames, anotações de 
enfermagem. 

10:00 – 10:40 30m Auditoria

•	 Apresentação do 
serviço de auditoria

•	 Anotações de 
enfermagem

•	 Anotações de gastos de 
materiais

•	 Avaliação da 
integração em forma 
de questionário

10:40 – 11:00 20m Departamento Pessoal 
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2
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS DA 
REDE SOCIOASSISTENCIAL DA CIDADE DE BAURU – 
EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO

Larissa Garcia Cravo

Dinael Corrêa de Campos

INTRODUÇÃO

Atualmente, como visto nas principais mídias, o Brasil está passando por uma 
crise econômica que afeta diretamente os trabalhadores. Muitas empresas estão 
fechando suas portas ou diminuindo seu quadro funcional. Por esse motivo, a melhor 
preparação e qualificação dos candidatos é um fator importante para que o mesmo 
possa ter melhores oportunidades em um Processo Seletivo. 

Uma das maneiras de melhorar a preparação para a entrada (ou mesmo reentrada 
no mercado de trabalho) é por meio de capacitações e/ou treinamentos, nos quais o 
indivíduo pode “assimilar informações, aprender habilidades e desenvolver atitudes 
e comportamentos objetivando a mudança de atitudes reativas e conservadoras 
para atitudes proativas e inovadoras, atitudes estas que se tornam diferenciais em 
situações de seleção” (GONÇALVES, 2010).

No que se refere a Treinamento e Desenvolvimento e Educação (TD&E), Borges-
Andrade, Abbad e Mourão (2006) afirmam que “a aprendizagem no âmbito individual 
alavanca a concretização dos objetivos da organização, visto que os resultados do 
TD&E se transferem efetivamente para os processos de trabalho”. Inicialmente, é 
preciso avaliar as necessidades de treinamento levando em consideração os fatores 
individuais, grupais, organizacionais e ambientais que auxiliem no treinamento e 
desenvolvimento dos profissionais. Desta maneira, as ações de TD&E são entendidas 
como uma estratégia de gestão de pessoas que visa à promoção da mudança do 
comportamento a partir da aquisição de competências dos funcionários conectadas 
com os objetivos da organização.

Chiavenato (2005) propõe que os treinamentos podem oportunizar quatro 
tipos de mudanças de comportamento através da “transmissão de informações, o 
desenvolvimento de habilidades, o desenvolvimento ou modificação de atitudes e o 
desenvolvimento de conceitos”. Esses quatro tipos de mudança podem ser utilizados 
conjunta ou separadamente. Complementando essa ideia, Chiavenato (1997) afirma 
que:
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[...] o treinamento tem como principais objetivos preparar o pessoal 
para a execução de tarefas peculiares, proporcionar oportunidades 
para o contínuo desenvolvimento pessoal tanto em seus cargos 
atuais como em outras funções, mudar a atitude das pessoas com 
a finalidade de criar um clima mais satisfatório na organização, 
aumentar a motivação e torná-los mais receptivos às técnicas de 
supervisão e gerência.

 

A transmissão de informações é o tipo mais simples de mudança de 
comportamento, pois as informações e conhecimentos que devem ser transmitidos 
entre as pessoas podem aumentar suas habilidades. Essas informações e conhecimentos 
normalmente se referem a dados sobre a organização, sobre serviços ou produtos, 
estrutura organizacional, política, diretrizes, regras e regulamentos. Esse tipo de 
mudança de comportamento tem como objetivo principal preparar pessoas para a 
execução imediata das tarefas do cargo ocupado. 

 Quanto ao desenvolvimento de habilidades, trata-se de um treinamento 
orientado para a operação de equipamentos, máquinas e ferramentas, ou seja, para 
tarefas e operações a serem executadas pela pessoa. Esse tipo de treinamento tem 
como finalidade melhorar ou desenvolver habilidades necessárias para execução ou 
operação de tarefas específicas.

 O treinamento em desenvolvimento ou modificação de atitudes envolve a 
mudança de atitudes negativas para atitudes mais adequadas, a conscientização para 
determinados aspectos do comportamento, o desenvolvimento da sensibilidade dos 
gerentes ou das pessoas que lidam com o público quanto aos sentimentos das outras 
pessoas. No caso de profissionais que atendem ao público, esse tipo de treinamento 
pode abarcar também a aquisição de novos hábitos e atitudes em relação a clientes 
ou usuários do serviço ou produto.

 Por fim, o treinamento focalizado no desenvolvimento de conceitos é o 
treinamento executado a fim de elevar o nível de abstração e conceitualização de 
ideias e filosofias para facilitar a aplicação de conceitos na prática administrativa. 
O processo é composto por quatro etapas, enumeradas por Chiavenato (2005): o 
levantamento das necessidades de treinamento; a programação do treinamento para 
atender às necessidades; a implementação e execução do treinamento; e a avaliação 
dos resultados do treinamento. 

O levantamento das necessidades é a etapa do diagnóstico, a partir do qual é 
possível estabelecer quais são as necessidades de competências e habilidades dos 
indivíduos e, a partir delas, estabelecer a estratégia para o treinamento. A partir das 
necessidades, inicia-se a programação do treinamento, levando em consideração qual 
será o conteúdo do treinamento, quais serão os métodos e recursos instrucionais, 
quem será o treinador, o local e o período do treinamento. Com todos esses dados 
organizados, ocorre a implementação do treinamento pelo profissional responsável 
e, por fim, a avaliação dos resultados do treinamento.
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  Assim, pode-se dizer que, com o processo de treinamento, as ferramentas 
que provêm desse processo e seu resultado, é possível promover mudanças de 
comportamento e crescimento tanto das organizações como pessoal.

A IMPORTÂNCIA DA REALIZAÇÃO DOS TREINAMENTOS

A prática de estágio aqui descrita foi realizada em um programa de inserção e 
reinserção no mercado de trabalho de uma entidade filantrópica da cidade de Bauru. 
Esta entidade conta também com outros dois programas, sendo um deles atuante 
nos territórios dos Centros de Referência de Assistência Social de Bauru, onde são 
realizadas atividades grupais pelo psicólogo e a assistente social responsável. Outro 
programa de grande relevância garante à população o acesso à documentação civil 
sem custos para as pessoas que não possuem condições financeiras. 

A população que busca o programa de inserção e reinserção no mercado de 
trabalho é composta por maiores de 16 anos que estão, em sua maioria, em situação de 
vulnerabilidade social e possuem dificuldade na inserção e manutenção no mercado 
de trabalho. O programa conta com a busca ativa de vagas abertas em empresas na 
cidade de Bauru e também possui um canal aberto com as empresas que demonstrarem 
interesse em realizar uma parceria para contratação. São realizadas três etapas com a 
população que busca o serviço da instituição: a acolhida, atendimento com o Serviço 
Social e Psicologia. A acolhida é realizada pelas Agentes Sociais que coletam as 
informações iniciais para o cadastro e elaboram o currículo a partir das informações 
da Carteira de Trabalho. Passa-se, então, para o atendimento com a Assistente Social, 
no qual é realizada a entrevista social e a coleta de demandas de encaminhamento para 
as políticas públicas de Bauru e, por fim, é feito o atendimento com a Psicóloga, em 
que são coletadas informações sobre o currículo, histórico profissional, orientações 
e, se possível, é realizado o encaminhamento para o mercado de trabalho conforme 
as vagas disponíveis no momento. Nesta oportunidade, também podem ser feitos 
alguns esclarecimentos e orientações aos candidatos para que possam melhor definir 
seu projeto de vida.

Com o decorrer das atividades do estágio, observação e atuação nos 
atendimentos com a população, levantou-se a necessidade de desenvolver capacitações 
relacionadas ao mercado de trabalho junto aos usuários da rede socioassistencial de 
Bauru. A população que está cadastrada no programa, em sua maioria, possui baixa 
escolaridade, instabilidade profissional e dificuldades de inserção no mercado de 
trabalho. Em média, são atendidas 200 pessoas por mês em busca de recolocação no 
mercado de trabalho, um índice muito alto de procura para a quantidade de vagas 
ofertadas.

Outro fator relevante são os critérios de avaliação utilizados pelas empresas 
no momento da contratação; são levados em consideração fatores como experiência 
anterior, estabilidade profissional e o tempo que a pessoa está/esteve no mercado de 
trabalho. Pelos motivos citados acima, foi elaborada uma proposta de treinamentos 
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para a capacitação da população abarcando os seguintes temas: A importância do 
Currículo, Como se portar em um Processo Seletivo, Como me desenvolver no meu 
trabalho e Quais os Deveres e Direitos dos trabalhadores e contratantes. 

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE TREINAMENTO

As atividades tiveram duração de 1 hora e 30 minutos cada (em média) e 
foram divididas em dois dias de atuação (dias 11 e 18 de Novembro de 2015). O 
local escolhido para a realização das capacitações foi um Centro de Referência de 
Assistência Social da cidade de Bauru. Participaram oito pessoas em cada capacitação, 
além da psicóloga do CRAS que esteve presente nas atividades e se mostrou disposta 
a colaborar e auxiliar quando necessário. Houve a participação ativa de grande 
parte dos presentes quanto a questões sobre o que foi falado e exemplos de suas 
experiências, agregando positivamente no desenvolvimento da atividade proposta 
inicialmente. 

O tema “A importância do currículo” teve como eixo principal orientar a forma 
de se elaborar um currículo vitae profissional, indicar as informações relevantes que 
devem ser inseridas e orientar para o uso adequado das palavras e a apresentação 
geral do currículo. Foi observado que grande parte dos participantes não sabia como 
fazer seu próprio currículo e, por esse motivo, buscavam serviços de lan houses 
para tal. Este local, muitas vezes, possui um arquivo padrão de currículo que não é 
adequado e atrativo para empresas que estão em busca de profissionais para compor 
seu quadro funcional. Com isso, foi realizada uma orientação passo a passo sobre 
como escrever de forma adequada as informações no currículo, a fim de tornar as 
informações profissionais referentes àquela pessoa interessantes para as empresas.

Muitas pessoas que buscam o programa relatam que enviam muitos currículos 
e raramente são chamadas para entrevistas e, quando são chamadas, não são 
aprovadas. Um dos fatores observados que pode explicar esse fato é o currículo 
escrito de forma inadequada ou o comportamento inadequado durante o processo 
seletivo. Por esse motivo, o segundo tema abordado é de grande importância: “Como 
se portar em um Processo Seletivo”. Nessa capacitação foram dadas orientações 
sobre comportamento, apresentação e autoconhecimento esperados em um processo 
seletivo. Foi possível explicitar algumas dicas práticas ao se tratar de entrevistas, 
postura, comprometimento, o compromisso com a verdade, entre outras temáticas 
relacionadas.

Para o terceiro tema “Como me desenvolver no meu trabalho”, foram abordadas 
questões sobre motivação, significado e sentido do trabalho, a administração de 
conflitos, o absenteísmo e o presenteísmo, rotatividade, recompensas e punições. 

Ao se tratar do tema “Leis trabalhistas: Deveres e Direitos”, foram apresentadas 
e debatidas as mudanças atuais das leis trabalhistas e os direitos e deveres dos 
trabalhadores e dos contratantes. Esse foi um dos momentos em que mais foram 
trazidas dúvidas e relatos de experiências dos participantes, enquanto uns relataram 
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terem conhecimento e vivência em muitas das situações apresentadas, outros 
trouxeram exemplos em que a legislação não era seguida da forma correta ou em 
que havia desconhecimento das mudanças atuais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Chiavenato (2005) define treinamento como um processo de curto prazo 
com o objetivo de proporcionar a mudança comportamental decorrente de novos 
conhecimentos, habilidades e atitudes, ou seja, a partir da aprendizagem. O autor 
caracteriza o desenvolvimento como um processo a longo prazo para promover 
crescimento profissional gradativo das pessoas e de suas potencialidades.

Segundo o relato dos participantes, as capacitações realizadas foram de 
grande proveito e trouxeram informações importantes para o auxílio na inserção ou 
reinserção no mercado de trabalho. Muitos dos participantes relataram não conhecer 
as informações fornecidas e consideraram interessante a proposta das capacitações, 
sugerindo que outros temas sobre o mercado de trabalho fossem abordados em uma 
próxima oportunidade. Segundo a psicóloga do Centro de Referência de Assistência 
Social em que ocorreram as capacitações, as atividades realizadas pela estagiária 
foram de grande relevância para o público atendido na Rede Socioassistencial e 
estimularam a continuação de ações como esta.

Importante ressaltar que os aspectos tratados nas capacitações ocorreram de 
forma pontual e foram, para muitos, o primeiro contato com a discussão. Observou-
se a importância e a necessidade de que programas de capacitação sejam realizados 
com a população que não tem acesso a esse tipo de informação e que Centros como 
o que acolheu a ideia das capacitações são locais interessantes para tal. 

Por fim, mas não menos importante, as práticas em Psicologia Organizacional e 
do Trabalho hão de ser pautadas no exercício ético da profissão, levando-se em conta 
ainda as afirmações de Campos (2016) em relação à nossa atuação nas organizações: 
podemos sim orientar as pessoas no processo em que se encontram – na busca por 
emprego ou trabalho –, e mesmo no cotidiano organizacional, pois, afinal, é possível 
a interseção da OP (Orientação Profissional) nas práticas de gestão de pessoas.
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3
DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE FUNÇÕES DOS MEMBROS 
GESTORES DO CENTRO DE ESTUDOS E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS DA UNESP – CENEPP: PARA UMA GESTÃO 
PARTICIPATIVA E INTEGRADA 

Gabrielle Sasse Pryor de Sousa

Alessandra de Andrade Lopes

Mário Lázaro Camargo

O presente capítulo tem por objetivo relatar uma experiência de estágio em 
Psicologia Organizacional e do Trabalho (POT) realizada no Centro de Estudos 
e Práticas Pedagógicas da Unesp “Professora Adriana Josefa Ferreira Chaves” – 
CENEPP, vinculado à Pró-Reitoria de Graduação, com Sede Executiva no campus 
de Bauru.

O Estágio em Psicologia Organizacional e do Trabalho (POT), desenvolvido 
no ano de 2015, teve como principal objetivo realizar a descrição e análise de funções 
dos envolvidos com a gestão do referido Centro. Esta atividade foi proposta com o 
objetivo de contribuir para uma gestão participativa e integrada entre Coordenação 
Executiva, Conselho Superior, Conselho Executivo, Secretaria Executiva, Polos 
Regionais e Comissões Locais, previstos no Regimento Interno e Quadro Funcional 
do CENEPP-Unesp.  

SOBRE A CRIAÇÃO, OBJETIVOS E ÁREAS DE ATUAÇÃO DO 
CENEPP-UNESP

O Centro de Estudos e Práticas Pedagógicas “Professora Adriana Josefa 
Ferreira Chaves” – CENEPP-Unesp, foi criado em 29 de novembro de 2012, pela 
Resolução Unesp nº 154. 

Importante destacar que o CENEPP-Unesp, antes de sua criação, iniciou 
sua trajetória de constituição por meio das ações implementadas pela Pró-Reitoria 
de Graduação – com o Programa Institucional de Formação Contínua da Unesp 
(PROGRAD, 2005-2008), depois com o Núcleo de Estudos e Práticas Pedagógicas 
da Unesp (NEPP-PROGRAD, 2008-2012) e, por fim, com a aprovação do CENEPP-
Unesp pelo Conselho Universitário, como Unidade Complementar, modalidade 
Instituto Especial.
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De acordo com o Estatuto da Unesp (1989), nos artigos 9 e 10, as Unidades 
Complementares somente podem ser criadas com objetivos específicos, visando 
atender à universidade em sua missão e princípios. Portanto, o CENEPP-Unesp tem 
como objetivo específico:

[...] criar e manter espaços sociais e acadêmicos que possibilitem 
desenvolver estratégias e subsídios para a formação pedagógica e 
o desenvolvimento profissional dos professores da Unesp de forma 
contínua e sistemática, visando à melhoria da qualidade de ensino, 
articulado à pesquisa, à extensão e à construção de uma prática social 
emancipatória compromissada com a cidadania (RESOLUÇÃO 
UNESP Nº 154, 2012).

O CENEPP-Unesp atua no Ensino Superior e tem como diretriz a formação 
pedagógica contínua dos professores da Unesp, visando ao aprimoramento da 
prática pedagógica e à melhoria do ensino superior, bem como ao desenvolvimento 
de pesquisas em pedagogia universitária.

Desde as primeiras ações do Programa Institucional, passando pelo NEPP e 
CENEPP, as atividades de formação pedagógica contínua e de pesquisa têm sido 
desenvolvidas (PINHO, 2008; TOZZONI-REIS, 2011), respectivamente, por 
membros do Grupo Gestor, Conselho Pleno, Polos Regionais e Comissões Locais.

Atualmente são cinco as áreas de atuação do CENEPP-Unesp. Área 1: Formação 
pedagógica contínua de professores da Unesp. Área 2: Assessoria pedagógica na 
Unesp; Área 3: Atuação em curso de pós-graduação da Unesp; Área 4: Produção e 
divulgação científica; Área 5: Convênios com Instituições do Ensino Superior. 

Dentro das áreas de atuação, são desenvolvidos os seguintes projetos:

• Atividades Centrais, tais como as Oficinas de Estudos Pedagógicos (OEP) – 
modalidades Básica (fundamentos, epistemologia e metodologia no ensino 
superior), Específica (temas específicos como projeto político pedagógico 
e avaliação) e Especial (oferecidas para servidores técnicos administrativos 
e discentes); 

• Atividades Locais de formação pedagógica contínua na Unesp, organizadas 
pelos Polos Regionais e Comissões Locais;

• Assessoria pedagógica aos Conselhos de Curso de graduação da Unesp; 

• Assessoria pedagógica às comissões constituídas pelos órgãos colegiados 
centrais/locais e Pró-Reitorias, para estudo, revisão e novas propostas 
relacionadas à melhoria de ensino na Unesp;
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• Pesquisas sobre a prática pedagógica e formação pedagógica contínua de 
professores universitários;

• Participação e organização de eventos científicos;

• Palestras, disciplinas, assessorias a programas de pós-graduação lato sensu 
e stricto sensu, com ênfase na formação pedagógica de professores para 
outras Instituições de Ensino Superior, com atividades afins. 

Para o desenvolvimento de tais projetos, o Centro possui uma estrutura 
organizacional deliberada pela Resolução de Criação (2012) e Regimento Interno 
(2016). A Figura 1 apresenta o organograma com as instâncias gestoras do CENEPP 
e as relações de integração pretendidas.

 

Figura 1 – Organograma CENEPP-Unesp (2015). Fonte: Organograma criado por Gabrielle Sasse 
Pryor de Sousa, como parte das atividades do estágio de POT – Psicologia Organizacional e do 
Trabalho

O Centro é organizado, portanto, em cinco grupos gestores: Conselho Superior, 
Conselho Executivo, Comissões Locais, Polos Regionais e Secretaria Executiva. 
O Conselho Superior possui natureza deliberativa, normativa e consultiva. Já o 
Conselho Executivo, respectivamente, apresenta natureza deliberativa, consultiva, 
executiva e de articulação das atividades do CENEPP-Unesp. 

Em cada unidade universitária ou campus experimental há uma Comissão Local, 
totalizando 34 comissões. Estas, por sua vez, são agrupadas em 11 Polos Regionais. 
A Secretaria Executiva, por fim, detém as funções técnicas e administrativas de 
suporte geral ao funcionamento do Centro (PINHO, 2012). 
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O CENEPP possui atualmente 39 funções. Tais funções contam com a 
participação de professores, servidores técnico-administrativos e alunos da Unesp, o 
que proporciona ampla atuação e desenvolvimento dos projetos.

SOBRE A PROPOSTA DE DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE FUNÇÕES: 
FUNDAMENTOS E PROJETO

Compreender as atividades de cargos e de funções em instituições ou 
organizações públicas ou privadas não é uma tarefa fácil, pois requer estudo, 
planejamento e sistematização das atividades para a produção de um resultado 
adequado e de impacto real no cotidiano da instituição estudada. 

Um aspecto fundamental que deve ser evidenciado a princípio é a diferença 
adotada entre a definição de cargos e funções, considerando o contexto de trabalho 
na universidade pública. 

Dentro da universidade pública, entende-se que “cargo” é aquele determinado 
na contratação do candidato pela instituição de ensino. Por exemplo, cargo de servidor 
docente. Aquele que possui o cargo de servidor docente pode, ainda, segundo seu 
contrato de trabalho, desempenhar diferentes funções. Em particular na Unesp, um 
docente pode exercer a função de coordenador de curso, chefe de departamento, 
diretor de unidade, coordenador executivo de campus experimental, coordenador 
executivo de unidade complementar, dentre outras que trataremos neste relato de 
experiência, relacionadas ao CENEPP-Unesp.

Além da definição de cargos e funções, também merece um olhar atencioso 
a definição dos conceitos de análise e descrição. O conceito de análise pode ser 
definido como um processo sistemático de coleta de informações, utilizado para 
identificar as tarefas, deveres e responsabilidades de um cargo ou função. 

Annes (2013) define análise de função como um estudo da estrutura 
organizacional, com o objetivo de identificar todas as informações relativas às 
responsabilidades, conhecimentos e demais características exigidas dos ocupantes 
de um cargo. Por sua vez, o conceito de descrição pode ser compreendido, com um 
sentido mais objetivo, como um documento escrito que apresenta as especificidades 
sobre determinada função ou cargo, relacionando suas atribuições, conhecimentos, 
habilidades e capacidades necessárias para um desempenho satisfatório.

A descrição e análise de funções está diretamente relacionada à descrição e 
análise de cargos. Da primeira podemos retirar informações fundamentais para a 
segunda e, em seguida, podemos produzir uma completa avaliação da estrutura e 
das demandas de uma organização. Como afirma Chiavenato (2010), a descrição e 
análise de cargos produz subsídios para:
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[...] o recrutamento e seleção de pessoas, para a identificação 
das necessidades de treinamento, elaboração de programas de 
treinamento, para o planejamento da força de trabalho, avaliação de 
cargos e critérios de salários, avaliação do desempenho, etc. Quase 
todas as atividades de RH estão baseadas em informações fornecidas 
pela descrição e análise de cargos (CHIAVENATO, 2010, p. 224).

Para fins deste trabalho, como citado anteriormente, foram descritas e analisadas 
as funções desenvolvidas pelos membros do CENEPP-Unesp, uma vez que os cargos 
são aqueles registrados no contrato de trabalho com a Universidade.

OBJETIVOS DA DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE FUNÇÕES NO CENEPP-
UNESP

Embora criado no ano de 2012, o CENEPP-Unesp, no ano de 2015, constitui-se 
em uma organização pertencente à Unesp em período de consolidação. Sua estrutura 
organizacional, apesar de sistematizada em Resolução e Regimento Interno, ainda 
necessita de ações articuladas entre os membros, visando à gestão participativa e 
integrada. Portanto, avaliou-se que a descrição e análise das funções das instâncias 
gestoras do CENEPP-Unesp poderia contribuir com esta trajetória de consolidação. 

METODOLOGIA E RESULTADOS

Inicialmente foi realizado um reconhecimento do ambiente físico e social 
da Sede Executiva do CENEPP, no campus de Bauru, bem como uma avaliação 
diagnóstica institucional das demandas atuais do Centro, por meio de entrevista com 
a coordenação executiva e participação das atividades de rotina da sede executiva: 
reuniões do Conselho Executivo, reuniões de trabalho da secretaria executiva e 
observações diretas das atividades.

Mais especificamente sobre a descrição de funções, foram utilizados dois 
métodos para obtenção de dados. A princípio, algumas funções foram observadas 
ao longo do estágio, principalmente no que se refere às atividades executadas na 
Secretaria Executiva. Em seguida, baseado em um modelo de descrição de cargos 
fornecido pelo supervisor do estágio, foram realizadas entrevistas individuais com 
participantes da Sede Executiva, Coordenador de Polo e um Vice-Coordenador de 
Comissão Local. 

Tendo em vista uma estrutura funcional ainda em consolidação, pode-se 
constatar no diagnóstico institucional inicial a existência de sobrecarga de trabalho 
para alguns membros da sede executiva, bem como sobreposição entre atividades de 
diferentes funções, sendo confirmado que a análise e descrição de cargos e funções 
seria fundamental para esta organização.
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Foi também identificada, nas primeiras entrevistas, grande dificuldade por parte 
dos membros do Centro de responder às questões abertas, específicas sobre suas 
atribuições e condições de atuação. Devido a isto, em conjunto com o supervisor de 
estágio e a coordenação executiva, optou-se por elaborar um questionário, em sua 
maioria fechado, para facilitar a coleta de dados do trabalho.

Logo após, considerando o Regimento Interno do Centro, as entrevistas já 
realizadas e as sugestões da Coordenadora Executiva e orientação do supervisor de 
estágio, um dos questionários foi elaborado em arquivo e formato de Google Docs, 
contendo questões de múltipla escolha. O questionário em aplicativo Google Docs 
permitiu criar, editar e visualizar documentos de texto, assim como os resultados 
obtidos.

Importante registrar que, por ocasião da agenda das atividades do Centro, 
pôde-se aplicar o questionário presencialmente pela estagiária, durante a XII Oficina 
de Estudos Pedagógicos (OEP). Neste evento estava presente, pelo menos, um 
representante de cada função gestora do CENEPP-Unesp. 

Por fim, o questionário para coleta de dados sobre as informações de cada 
função, a partir da experiência dos atuais participantes do CENEPP, foi estruturado 
e aplicado com as questões e alternativas de respostas abaixo (Quadro 1).

Quadro 1: Questionário para descrição e análise de funções CENEPP-Unesp

QUESTIONÁRIO PARA ANÁLISE E DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES DO CENEPP- Unesp

1. Grupo gestor: 

- Conselho Superior

- Conselho Executivo

- Secretaria Executiva

- Polo Regional (opção apenas para Coordenador e Vice-Coordenador de Polo)

- Comissão Local

2. Se for de Polo Regional ou Comissão Local, qual?

3. Função no CENEPP:

- Representante da Pró-Reitoria de Graduação

- Coordenador Executivo

- Vice-Coordenador Executivo

- Representante titular de Entidades ou Órgãos Governamentais

- Representante suplente de Entidades ou Órgãos Governamentais

- Representante titular docente e/ou pesquisador 
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- Representante suplente docente e/ou pesquisador

- Representante titular servidor vinculado à Secretaria Executiva 

- Representante suplente servidor vinculado à Secretaria Executiva 

- Representante titular discente de graduação ou pós-graduação

- Representante suplente discente de graduação ou pós-graduação

- Coordenador de Polo Regional

- Vice-Coordenador de Polo Regional

- Coordenador de Comissão Local

- Vice-Coordenador de Comissão Local

- Assistente Técnico Administrativo I

- Assistente Técnico Administrativo II 

- Assistente Administrativo II

- Assistente de Informática II – Motorista

- Assistente Operacional I

- Assistente de Suporte Acadêmico – ASA 4 – Ciências Humanas

- Pedagogo

- Psicólogo

- Estagiário de Comunicação Social (Jornalismo, Radialismo ou Relações Públicas)

- Estagiário de Informática

- Estagiário de Psicologia Organizacional e do Trabalho

4. Na sua opinião, qual ou quais são os objetivos da função que exerce no CENEPP?

5. Atividades/ações da função (assinalar):

- Administrar e coordenar o CENEPP-Unesp

- Representar o CENEPP em atos públicos e acadêmicos

- Presidir as reuniões do Conselho Superior e do Conselho Executivo

- Designar comissões, temporárias ou permanentes, bem como grupos de trabalho para 
assessoria específica

- Substituir o Coordenador em suas faltas e impedimentos

- Auxiliar o Coordenador em todas as atividades inerentes ao funcionamento do Centro

- Realizar reuniões com as Comissões Locais do CENEPP-Unesp, coordenadores ou membros, 
a fim de garantir a realização dos objetivos do Centro
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- Promover a articulação das atividades sobre a prática pedagógica de professores da 
Universidade, realizadas em âmbito de sua região

- Analisar projetos e relatórios de atividades apresentados pelas Comissões Locais do CENEPP-
Unesp e manifestar-se quanto à aprovação

- Solicitar, organizar e encaminhar, anualmente, os relatórios de atividades desenvolvidas 
pelas Comissões Locais do CENEPP-Unesp para apreciação do Conselho Executivo e, 
posteriormente, do Conselho Superior

- Convocar reuniões para planejamento e avaliação das atividades pedagógicas

- Executar e coordenar reuniões para planejamento e avaliação das atividades pedagógicas

- Planejar atividades do CENEPP

- Convocar membros e outros para participação em atividades do CENEPP

- Executar e promover atividades do CENEPP

- Promover atividades de formação pedagógica contínua para os membros do CENEPP

- Dar suporte técnico aos eventos

- Dar suporte administrativo aos eventos

- Elaborar e desenvolver projetos de pesquisa sobre as práticas pedagógicas de professores do 
Ensino Superior (coleta e análise dos dados, bem como divulgação científica)

- Captar recursos

- Definir orçamento

- Distribuir recursos

- Executar recursos

- Autorizar orçamentos

- Autorizar atividades, produtos, propostas de pesquisas

- Elaborar pautas e atas das reuniões, ofícios, memorandos e outros

- Promover atividades de formação pedagógica articuladas às atividades de Ensino, Pesquisa e 
Extensão na Universidade

- Estabelecer calendários de reuniões

- Organizar materiais audiovisuais

- Gravar e editar vídeos

- Capturar imagens das atividades

- Administrar mídias sociais (site e página no Facebook do CENEPP)

- Utilizar o SISCENEPP (cadastrar atividades, verificar e autorizar o cadastramento de 
atividades, emitir lista de presença, lançar a presença, autorizar a certificação)
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- Supervisionar os estagiários

- Elaborar e submeter relatórios

- Executar serviços de limpeza e conservação em geral

- Atender ao público

- Solicitar e administrar materiais de consumo, serviços e permanentes

- Elaborar material gráfico de divulgação das atividades

- Participar de comissões de estudos designadas pelos membros de Órgãos Colegiados centrais 
e locais representando o CENEPP

- Apoiar e assessorar os Conselhos de Curso na articulação e aprimoramento do Projeto 
Político-Pedagógico

- Elaborar e revisar portarias de regulamentação do CENEPP

- Estabelecer parcerias e convênios com outras instituições de Ensino Superior

- Dar suporte técnico geral na área de informática

- Alimentar Banco de Dados do CENEPP com as atividades realizadas (plataformas PHP e 
MYSQL)

- Atualizar conteúdo no site do CENEPP

- Gerar planilhas com dados referentes às atividades de formação continuada e de pesquisa

- Formatar materiais que serão impressos e reproduzidos em mídia

- Dar manutenção e orientação quanto ao uso de equipamentos de informática

- Realizar recrutamento e seleção de candidatos

- Orientar e dar treinamento aos participantes do CENEPP

- Analisar e descrever ocupações e perfil profissiográfico

- Acompanhar avaliação de desempenho de pessoal

- Realizar entrevistas, testes, dinâmicas de grupos

- Planejar e desenvolver ações destinadas a otimizar as relações de trabalho

- Realizar pesquisas e ações no campo das relações capital/trabalho, saúde do trabalhador e 
condições de trabalho

- Elaborar programas de melhoria de desempenho, aproveitando o potencial e considerando os 
agentes motivacionais

- Elaborar intervenções no que corresponde às relações de trabalho do CENEPP

- Desenvolver projetos e pesquisas que contribuam para qualidade de vida no trabalho

- Outras
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6. Indique as 5 principais características das atividades que desenvolve na função:

- Repetitivas

- Mecânicas

- Distintas

- Simultâneas

- Cumulativas

- Dinâmicas

- Monótonas

- Exigem tomada de decisão

- Exigem raciocínio lógico

- Demandam pesquisa de conteúdo

- Esforço físico

- Demandam disponibilidade de horário

- Demandam disponibilidade para viagens intermunicipais

- Uso contínuo de computador

- Demandam organização

- Demandam planejamento

- Outras

7. Indique as qualificações necessárias para sua função:

7.1- Formação acadêmica

- Titular

- Livre Docente

- Pós-doutorado

- Doutorado

- Mestrado

- Especialização Lato sensu

- Ensino Superior

- Ensino Médio

- Ensino Fundamental
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7.2- Atividades realizadas no CENEPP

- Oficina de Estudos Pedagógicos – OEP Básica

- Oficina de Estudos Pedagógicos – OEP Específica

- Oficina de Estudos Pedagógicos – OEP Especial

- Outras atividades promovidas pelas Comissões Locais

- Membro da Comissão Local (Titular/Suplente)

- Coordenador de Comissão Local (Titular/Suplente)

- Coordenador de Polo (Titular/Suplente)

7.3- Competências técnicas/específicas

- Conhecimentos na área da educação: fundamentos e metodologias

- Prática do princípio de Indissociabilidade Ensino, Pesquisa e Extensão

- Conhecimentos sobre legislação acadêmica da Universidade

- Habilidade no uso do SisCENEPP

- Conhecimentos para uso do pacote LibreOffice e Microsoft Office

- Noções de contabilidade

- Competência em elaboração de conteúdo textual

- Facilidade de utilização de mídias sociais

- Operação de câmera de gravação

- Conhecimento em software de edição ou Adobe Premiere

- Conhecimento em Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação

- Proficiência em língua estrangeira

- Outras

7.4- Competências interpessoais

- Boa comunicação (fala assertiva, fazer e responder perguntas, escuta ativa)

- Humanização no trabalho (empatia, comportamento ético, tolerância, colaboração, 
disponibilidade para atender às demandas)

- Pró-atividade

- Autonomia

- Liderança

- Trabalho em equipe
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- Planejamento

- Organização

- Outras

8. Implicações desta função e suas tarefas ou atribuições em outras funções exercidas na 
Universidade. Em que medida a atuação no CENEPP afeta, influencia, acarreta consequências, 
de modo positivo ou negativo, em outras funções exercidas? (APENAS PARA DOCENTES) 

9. Tempo de participação em atividades de gestão no CENEPP:

- menos de 6 meses

- 6 meses a 1 ano

- 1 a 2 anos

- 2 a 4 anos

- mais de 4 anos

10. Recursos físicos – materiais e equipamentos – necessários para a execução das atividades

- Computador

- Impressoras

- Equipamentos eletrodomésticos

- Materiais de limpeza

- Telefones

- Equipamentos de videoconferência

- Salas exclusivas

- Veículos

- Câmeras

- Microfones

- Cartões de Memória

- HD Externo

- CDs

- Mobiliários

- Materiais de escritório

- Outras
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11. A ineficácia das atividades de sua função pode acarretar:

- Prejuízos à qualidade das atividades propostas pelo CENEPP

- Prejuízos à formação do público-alvo dos eventos

- Redução de recursos para manutenção e desenvolvimento das atividades do CENEPP 
(prejuízos financeiros)

- Não êxito dos objetivos e atribuições do CENEPP

- Passivos trabalhistas (riscos de processos trabalhistas)

- Acidentes de trabalho

- Conflitos interpessoais no trabalho

- Comprometimento da credibilidade do CENEPP na Unesp

- Interferência na visibilidade e divulgação do CENEPP

- Outras

12. Referência de Supervisão

Recebida:

Exercida:

Fonte: in loco

Após a coleta de dados houve a estruturação das informações em arquivos 
de descrição e análise de cada função, elaborados pela estagiária (Quadro 2). Estes 
foram revisados e corrigidos pelo Supervisor de Estágio e Coordenadora Executiva, 
para então chegarmos à conclusão do projeto.

Quadro 2: Quadro com descrição e análise da função 

CARGO NA UNIVERSIDADE:                                                                         CBO:

INSTÂNCIA GESTORA:

FUNÇÃO:

OBJETIVOS DA FUNÇÃO:

ATIVIDADES DA FUNÇÃO:

CARACTERÍSTICAS DAS ATIVIDADES:

QUALIFICAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A FUNÇÃO:
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FORMAÇÃO ACADÊMICA:

ATIVIDADES REALIZADAS NO CENEPP:

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS/ESPECÍFICAS:

COMPETÊNCIAS INTERPESSOAIS:

IMPLICAÇÕES DESTA FUNÇÃO E SUAS TAREFAS OU ATRIBUIÇÕES EM OUTRAS 
FUNÇÕES EXERCIDAS NA UNIVERSIDADE:

RECURSOS FÍSICOS – MATERIAIS E EQUIPAMENTOS – NECESSÁRIOS PARA 
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES:

INEFICÁCIA DAS ATIVIDADES DA FUNÇÃO PODE ACARRETAR:

SUPERVISÃO:

Exercida:

Recebida:

Fonte: in loco

Foi utilizado para o trabalho de descrição e análise proposto um representante 
de cada função (n=40), incluindo a categoria estagiário. 

Em linhas gerais, pode-se constatar que os entrevistados indicaram como 
função as atividades que vinham exercendo ao longo dos anos de participação nas 
atividades de gestão em formação pedagógica contínua de professores da universidade 
(Programa, NEPP e CENEPP), não evidenciando diferenciações entre as instâncias 
gestoras do Centro. 

Todos os participantes relataram a necessidade urgente de discriminar as 
diferentes funções, principalmente entre os Conselhos (superior e executivo), bem 
como as ações dos Polos Regionais e Comissões Locais. 

Embora no Regimento Interno do CENEPP-Unesp estivessem registradas 
as atribuições dos membros e indicações gerais das funções dos conselhos, será 
possível, com a descrição e análise das funções dos membros gestores, tornar orgânica 
a articulação entre os mesmos, bem como a atuação integrada que contribuirá 
efetivamente para consolidação do Centro.

Importante destacar também como resultado da descrição e da análise das 
funções que, após a apresentação dos dados à coordenação executiva do Centro, foi 
possível constatar a necessidade, por exemplo, da formação de grupos de trabalho 
para desenvolver atividades específicas, tais como estudos e pesquisas sobre “Práticas 
Pedagógicas no Ensino Superior”, que excedem as funções dos Conselhos Gestores, 
Polos e Comissões Locais, ao invés de sobrecarregar os mesmos ou implicar em 
desvios de funções.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como registrado anteriormente, os resultados foram apresentados à coordenação 
executiva do CENEPP-Unesp e foi estabelecido o compromisso de que estes dados 
fossem repassados aos Conselhos Gestores no próximo ano. 

Espera-se que o trabalho possa contribuir para o melhor funcionamento 
organizacional do CENEPP-Unesp, proporcionando condições para uma consolidação 
efetiva e participativa dos gestores. Além disso, entende-se que a descrição e análise 
de funções dos gestores possa ser instrumento utilizado na recepção de novos 
membros do Centro, bem como estímulo e incentivo de continuidade de trabalho 
desta natureza na Unesp. 

Consideramos ainda importante destacar que a realização desta atividade 
de descrição e análise de cargos e funções, muito embora possa parecer mais 
próxima de um caráter burocrático ou administrativo, é tida como um dos possíveis 
fazeres do Psicólogo Organizacional e do Trabalho, e visa muito mais do que o 
estabelecimento de parâmetros ou critérios no processo de organização do trabalho; 
visa também a uma efetiva melhora na qualidade de vida no trabalho e a promoção 
da saúde do trabalhador. Uma vez sistematizadas e conhecidas as funções e suas 
respectivas atividades, tanto a organização quanto os trabalhadores a ela vinculados 
podem passar a exercê-las de forma equilibrada, justa e disciplinada por uma cultura 
organizacional ética, se assim desejarem seus gestores e membros. Noutros termos, 
convém pontuar que os melhores resultados deste trabalho, seja na instituição aqui 
citada e que nos serviu de locus para o desenvolvimento do estágio, ou em qualquer 
outra, depende da forma como a gestão das pessoas e dos processos se delineará.
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4
PROGRAMA DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
PARA JOVENS APRENDIZES DE UMA ORGANIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS FINANCEIROS DE BAURU

Jéssica Mendes do Nascimento

Larissa Bueno Boarretto

Edward Goulart Júnior 

INTRODUÇÃO 

O presente capítulo tem como objetivo expor a experiência de estágio em 
Psicologia Organizacional e do Trabalho, realizada na seção de Recursos Humanos 
de uma organização de serviços financeiros do interior do Estado de São Paulo, no 
período de Março a Dezembro de 2015. 

A experiência do estágio possibilitou inúmeras oportunidades de atuação em 
atividades realizadas pelo Psicólogo Organizacional e do Trabalho (POT), tais como: 
planejamento e execução de processos seletivos, acompanhamentos de programas 
educativos e palestras, avaliação da demanda para treinamento e desenvolvimento  
(T&D) e execução de programas de T&D.

Diagnosticar demandas, planejar e proporcionar programas, treinamentos e 
desenvolvimento foram as atividades de destaque realizadas no período de estágio. 
Esta experiência está relacionada ao programa de treinamento e desenvolvimento 
para jovens aprendizes que atuam nas diversas áreas da empresa, especificamente 
no setor de RH, e é sobre ela que se discorrerá neste capítulo. Assim sendo, faz-
se importante tecer considerações sobre ações de treinamento e desenvolvimento, 
sobretudo, voltadas para os jovens aprendizes.

Segundo Del Prette e Del Prette (1999), treinamentos de desenvolvimento devem 
fundamentar-se em um conjunto de técnicas comportamentais que contribuam com 
a promoção de desenvolvimento de habilidades favorecedoras e de comportamentos 
socialmente habilidosos, além de contribuírem para promover uma melhora no 
relacionamento interpessoal. Ainda segundo esses autores, o desenvolvimento 
de repertórios que propiciem o relacionamento interpessoal adequado também 
representa um agente catalisador na formação e desenvolvimento de equipes de 
trabalho. Isso, pois, ao contribuir para a aprendizagem e o desenvolvimento de 
competências individuais, aperfeiçoa o desempenho e os resultados dos indivíduos, 
além de favorecer o trabalho em equipe. 
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Para Piancastelli, Faria e Silveira (2000), ao se pensar em equipe, deve-se 
remeter à concepção de que estas estão relacionadas à necessidade dos trabalhadores 
e da organização em somar esforços para alcançar suas metas e objetivos, de forma 
rápida, estratégica e eficiente. Além disso, o trabalho colaborativo ocupa cada vez 
mais espaço nas organizações, desafiando os profissionais a serem mais integrados, 
mantendo abertos todos os canais de conexão (OLIVEIRA, 2011). 

Segundo o Decreto nº 5.598 de 1º de Dezembro de 2005, o trabalho do jovem 
aprendiz é regulado por um contrato especial, no qual o empregador responsabiliza-
se por assegurar ao jovem de 14 a 24 anos, inscrito em programa de aprendizagem, 
formação técnico-profissional desenvolvendo aspectos físicos, morais e psicológicos. 
A contratação de jovens aprendizes é obrigatória para organizações que seguem o 
regime da consolidação das leis do trabalho (CLT), e a contratação deve abarcar, no 
mínimo, 5% e, no máximo, 15% dos trabalhadores. O contrato de trabalho é de, no 
máximo, 2 anos e o período de trabalho é de, no máximo, seis horas diárias. 

No entanto, de acordo com a alteração na portaria nº 723/TEM, a distribuição 
da carga horária tanto dos cursos como do local de trabalho sofreu alterações. Diante 
disso, pelas alterações, o jovem aprendiz tem o dever de cumprir oitenta horas de 
estudo nas entidades qualificadoras, antes ou depois do início das atividades na 
organização. Na cidade onde o estágio foi realizado, as instituições parceiras que 
disponibilizam os cursos preparatórios são: Consórcio Intermunicipal de Promoção 
Social (CIPS), Serviço Nacional de Aprendizagem Social (SENAC) e a Legião 
Mirim. 

Segundo Amazarray et al. (2009), o trabalho para os jovens aprendizes pode 
propiciar aspectos positivos quando desenvolve aprendizagem e reveste algum 
significado. No entanto, pode trazer prejuízos para o desenvolvimento quando as 
condições do trabalho se mostram adversas. Diante disso, a experiência do trabalho 
pode ser importante na constituição da identidade, formação e desenvolvimento do 
indivíduo, porém pode também apresentar riscos a esses fatores, dependendo da 
forma como essa experiência se desenvolve. 

Para Mauro, Giglio e Guimarães (2000), o trabalho mostra-se como um aspecto 
positivo ao ponto em que signifique uma alternativa de proporcionar identidade, 
conhecimento, autorreconhecimento, socialização, expressão das potencialidades 
e habilidades. Além disso, os autores argumentam que a adolescência é uma fase 
de construção de identidade tanto familiar como laboral, em que os adolescentes 
convivem com transformações físicas e psíquicas. Ao mesmo tempo, no caso dos 
jovens aprendizes, lidam com a inserção no mercado de trabalho e se deparam com 
um novo âmbito interpessoal e responsabilidades profissionais. 

Sendo assim, é necessário considerar essa realidade do adolescente em seu 
trabalho, visando a um ambiente saudável, contribuindo assim para a prevenção e 
promoção de saúde mental. Entendendo esses pontos como indispensáveis, o trabalho 
do psicólogo atuante nas organizações tem como objetivo colaborar com a qualidade 
de vida nesta fase do desenvolvimento e, a partir disso, promover reflexões sobre a 
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vida do adolescente, do seu trabalho e de sua carreira profissional (KAGER et al., 
2012).

Por conseguinte, pretendeu-se, a partir do programa elaborado e apresentado 
neste texto,  promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes.

 

CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO ONDE OCORREU A 
INTERVENÇÃO

A empresa onde ocorreu a prática de estágio é especializada em recuperação 
de crédito e há 16 anos atua no mercado nacional. Tem como prioridade atender 
com qualidade e exclusividade a necessidade de cada cliente com ampla estrutura 
tecnológica. Com o propósito de inovar e buscar excelência nos resultados, obteve 
um rápido crescimento, sendo que o departamento de gestão de pessoas é reconhecido 
pelo mercado nacional, tornando-se uma das grandes empresas do segmento no 
Brasil. 

Voltada à qualidade de seu trabalho interno e preocupada com o desenvolvimento 
dos jovens aprendizes, como já citado, conta com uma parceria com as instituições 
Cips (Consórcio Intermunicipal da Promoção Social) e Senac (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial) contratando esses jovens para compor a sua equipe. 

Seguindo a política de desenvolvimento da empresa, elaborou-se, como 
atividade do estágio, um projeto de Treinamento, Desenvolvimento e Educação-
TD&E voltado para os jovens aprendizes. 

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O mercado de trabalho e as inovações tecnológicas sinalizam a necessidade de 
práticas voltadas a uma aprendizagem eficaz e contínua atendendo, assim, às novas 
e constantes demandas que se apresentam para as organizações e seus trabalhadores. 
Algumas competências requerem certa complexidade e podem ser desenvolvidas a 
partir do investimento em ações educativas, tais como, programas de treinamento e 
desenvolvimento e educação para o trabalho (TD&E) dentro das organizações. 

O sistema TD&E surge neste contexto com o intuito de desenvolver 
competências técnicas e comportamentais específicas do ambiente de trabalho assim 
como agir visando ao desenvolvimento pessoal, favorecendo o indivíduo como um 
todo (BORGES; OLIVEIRA, 2013). 

O presente projeto se justifica pela necessidade de os jovens aprendizes 
possuírem um espaço que possibilite reflexão, discussão e aprendizado de novos 
conteúdos, tanto na área profissional como pessoal, contribuindo assim para seu 
desenvolvimento pessoal e profissional.
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OBJETIVOS DO PROGRAMA

 O programa elaborado teve como objetivo geral avaliar quais são as 
necessidades do grupo de jovens aprendizes, visando ao desenvolvimento pessoal e 
profissional desses indivíduos. Como objetivos específicos, pretendeu-se:

• Sensibilizar e promover reflexão, a fim de levantar expectativas quanto ao 
que será realizado;

• Desenvolver aprendizagem e melhoria na atuação dos jovens aprendizes na 
organização; 

• Conversar e orientar acerca dos temas de carreira profissional, comunicação 
e educação sexual.  

METODOLOGIA DE INTERVENÇÃO 

Para que o programa pudesse ser desenvolvido, foram realizadas as seguintes 
etapas:

Etapa 1: Avaliação da demanda 

Para o levantamento de necessidades foi utilizado um instrumento, com 
perguntas abertas, sobre possíveis temas para os treinamentos com os jovens, 
dificuldades e problemas encontrados no trabalho e possíveis soluções para esses 
problemas. Este questionário foi respondido pelos jovens aprendizes e por seus 
supervisores. 

Etapa 2: Tabulação de dados e esquematização dos treinamentos

Após o levantamento de necessidades revelado pelos instrumentos, foi realizada 
a tabulação de dados e, por conseguinte, foram elaborados os temas do treinamento 
conforme necessidades e interesses dos jovens. 

Etapa 3: Execução dos encontros

Participaram do programa de treinamento e desenvolvimento 15 jovens 
aprendizes vinculados ao setor de RH de ambos os sexos, de idades entre 15 e 17 
anos. A execução do programa foi realizada no auditório da organização. Foram 
utilizados como recursos instrucionais aparelhos de projeção, computadores, papel, 
tesoura, cola, canetas, cartazes, lápis, vídeos e fotos.

Os encontros foram realizados mensalmente e tiveram a duração de 2h30 a 
4h00 cada. Foram planejados e conduzidos pelas estagiárias com orientação do 
supervisor de estágio. Cada encontro possuía tema e objetivos específicos, conforme 
segue:
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Encontro inicial - Sensibilização e apresentação da empresa.

Objetivo: Apresentar a empresa a partir da exibição do vídeo institucional 
destacando missão e valores empresariais, número de funcionários, prêmios 
conquistados, locais de trabalho e fundamentos da empresa. Em um segundo momento, 
explorar quais são as funções dos menores aprendizes na empresa, sua importância e 
maneiras para melhorar a execução das tarefas, ressaltando a importância da postura 
profissional e do atendimento ao cliente para o pleno desenvolvimento do trabalho. 

1º Módulo: Comportamentos adequados no ambiente de trabalho; Iniciar e 
manter conversações. 

Objetivo: Apresentar modelos sugeridos para o ambiente de trabalho, tais 
como trabalho em equipe, postura profissional, relacionamentos interpessoais, entre 
outros. Demonstrar a importância de iniciar e manter conversações adequadas no 
ambiente de trabalho. 

2º Módulo: Treinamento de Comunicação: Fazer e responder perguntas; 
Expressar sentimentos negativos, dar e receber feedback negativo. 

Objetivo: Desenvolver aprendizagem e melhoria na atuação dos jovens 
aprendizes na comunicação envolvendo os temas: Fazer e responder perguntas; 
Expressar sentimentos negativos, dar e receber feedback negativo. 

3º Módulo: Escolha Profissional.

Objetivo: Conversar sobre as possibilidades de carreira profissional e orientar 
sobre a escolha e os diversos fatores que estão relacionados e influenciam a escolha 
da carreira. 

4º Módulo: Comunicação.

Objetivo: Explicar e ressaltar a importância da comunicação no espaço de 
trabalho, tanto com o cliente quanto com a equipe de trabalho. Através da fala da 
Fonoaudióloga da empresa, chamar atenção para os vícios de linguagem, erros na 
concordância verbal, uso inadequado de gírias. Mostrar aos participantes a melhor 
maneira de utilizar a comunicação a seu favor. 

5º Módulo: Educação Sexual. 

Objetivo: Apresentar as DST/AIDS, bem como o modo de contração e focar 
nas medidas preventivas. Abordar o tema drogas e seus desdobramentos na vida 
de um jovem. Neste encontro, a enfermeira e o médico da empresa ministraram o 
treinamento.
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AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO

Com base no objetivo inicial, que consistia em levantar as necessidades do 
grupo de trabalhadores e planejar e executar treinamentos com o intuito de promover 
o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes, esse foi atingido 
positivamente segundo o relato dos participantes nas avaliações de reação ao fim de 
cada encontro, bem  como  foi possível avaliar uma melhora na atuação profissional, 
segundo depoimento das supervisoras dos jovens aprendizes. 

Ao final dos encontros, foram realizadas pequenas avaliações para compreender 
a percepção dos participantes sobre os conteúdos apresentados. Os encontros foram 
avaliados também positivamente pelos mesmos, que sugeriram mais intervenções 
como essas para que eles possam discutir dificuldades e avanços encontrados no 
ambiente de trabalho.

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Programa de TD&E se caracteriza como uma prática importante  para atingir 
objetivos diversos, sobretudo mudanças na cultura organizacional predominante 
e melhoria nos resultados e relações de trabalho. Compreende-se o programa 
realizado junto aos menores aprendizes como um trabalho inicial e sugere-se uma 
continuidade do trabalho, com o próprio grupo e com novos grupos que entram 
constantemente na organização. Sugere-se também um trabalho com as supervisoras 
dos jovens aprendizes, a fim de promover reflexão acerca do manejo com os mesmos 
e pensar em estratégias para aperfeiçoar esse contato e, consequentemente, melhorar 
o trabalho da equipe. 

Os relatos que mais apareceram durante os encontros foram questões de 
relacionamento interpessoal. Os jovens aprendizes expressaram descontentamento 
com outras pessoas com quem dividem o ambiente de trabalho, em todos os 
casos se referindo a seus superiores. Foi possível perceber uma certa tensão nas 
relações superior vs. subordinado, fator esse que desfavorece o engajamento e 
comprometimento no trabalho dos jovens aprendizes. Eles se sentem diminuídos 
e pouco valorizados em seu trabalho. Essa questão ressalta a dificuldade que 
alguns gestores têm para interagir assertivamente com esses menores aprendizes, 
o que justifica, como já citado, um trabalho bem planejado junto a essa categoria 
profissional. 

A intervenção foi avaliada como positiva, pois o espaço foi utilizado para 
discussões e reflexões, oportunizando momentos para que, em conjunto, pensem 
em projetos e mudanças pessoais a serem realizadas, a fim de minimizar algumas 
questões de relacionamentos disfuncionais identificadas no decorrer do Programa. 
Os jovens aprendizes puderam expor suas opiniões, sugerir melhorias e sentiram-se 
ouvidos e compreendidos. Houve um convite à reflexão sobre suas funções e seu real 
desempenho, de forma a proporcionar novas atitudes perante o que foi apontado. A 
continuidade deste trabalho e novas propostas que caminhem no sentido de promover 
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reflexão e discussão podem contribuir com uma melhora significativa no ambiente 
de trabalho e no relacionamento interpessoal da equipe de trabalho onde os menores 
atuam. Entende-se essa intervenção como uma ação inicial em direção à qualificação 
profissional e pessoal dos menores aprendizes, melhorias nas relações interpessoais, 
nos resultados do trabalho e, sobretudo, na relação líder-liderados. 
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5
IDENTIFICAÇÃO DE HABILIDADES SOCIAIS 
PROFISSIONAIS  EM    LÍDERES  QUE  ATUAM EM  UNIDADES 
ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVA DE UMA IES-PÚBLICA

Aline de Marco da Silveira 

Edward  Goulart  Júnior 

Hugo Ferrari Cardoso 

Alessandra Turini Bolsoni-Silva 

O mundo do trabalho contemporâneo vem passando por acentuadas 
transformações, sobretudo relacionadas à instabilidade socioeconômica 
influenciada pela globalização, pelas constantes mudanças tecnológicas, pelas 
formas de organização do trabalho, entre outras. Em diferentes dimensões, essas 
mudanças atingem tanto as organizações privadas como as públicas e influenciam o 
comportamento de trabalhadores e consumidores que se utilizam de seus produtos 
ou serviços. 

Para Faria et al. (2014), um dos aspectos que merece destaque relacionado 
às mudanças contemporâneas no mundo do trabalho diz respeito ao impacto 
que elas exercem nos profissionais e na constante necessidade de capacitação e 
aperfeiçoamento profissional, para que esses atendam às demandas que se apresentam 
nos ambientes de trabalho. Esse cenário destaca e lança desafios acentuados para as 
lideranças organizacionais que precisam estar alinhadas com as novas exigências do 
contexto atual. Dessa forma, cada vez mais existe a necessidade de as organizações 
de trabalho captarem, desenvolverem e manterem profissionais capacitados para 
atuarem em níveis gerenciais.

Mirabito (2012), em um estudo que visou observar os desafios e as habilidades 
encontrados por estudantes de trabalho social, sugere a existência de algumas 
habilidades laborais necessárias ao funcionário, tais como a capacidade de negociar 
com sistemas empresariais complexos, de possuir habilidades de liderança 
interdisciplinar e o conhecimento sobre administração. Del-Prette e Del-Prette 
(2001a) argumentam que a capacidade de comunicar-se assertivamente parece ser 
importante para relacionar-se interpessoalmente, fator que envolve o exercício da 
liderança nas organizações.

Para Zanelli e Silva (2008), atualmente, são muitos os desafios enfrentados 
pelas lideranças e diversas as competências necessárias às lideranças em decorrência 
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dessa nova organização emergente. Nesse sentido, os autores identificam como 
imprescindível a modificação das relações hierárquicas dentro das organizações, 
sinalizando como tendência a construção de equipes autônomas de trabalho, 
redução dos níveis hierárquicos, o desenvolvimento de gestores para motivar e 
desenvolver pessoas e a promoção de diálogos entre trabalhadores de diferentes 
áreas organizacionais. Nessa direção, entende-se que é importante a construção de 
espaços de aprendizagem, a abertura de espaço para explicação e teste de legitimidade 
das estratégias organizacionais e incentivo da comunidade organizacional para 
participação em projetos de melhorias contínuas. Penteado e Lunardelli (2009) 
sugerem que o líder atual deve superar o papel de tomador de decisões, transformando-
se em educador, facilitador, empreendedor, professor e guia. Para as autoras, o antigo 
gerente converte-se em um designer de estratégias, além de gestor e desenvolvedor 
de pessoas. 

Para Zanelli e Silva (2008), os modelos de gestão contemporâneos sugerem 
relações que devem zelar pela saúde e pelo bem-estar das pessoas nos relacionamentos 
interpessoais. Para os autores, isso pressupõe a relevância da maturidade e 
criatividade, autonomia nas decisões, estabelecimento de canais não formais de 
comunicação complementando os formais, o reconhecimento da importância da 
qualidade de vida no trabalho e a preocupação com a autoestima das pessoas e com 
o ambiente físico e psicossocial de trabalho. Nesse sentido, atentar para as carências 
e necessidades individuais de cada trabalhador também parece ser importante aos 
modelos contemporâneos de gestão, bem como instrumentalizar esse trabalhador de 
modo a desenvolver competências que ultrapassam os limites do trabalho.

Visto o crescente destaque que as relações interpessoais têm tido e sua relação 
com os cargos de chefia, torna-se cada vez mais necessário ao gestor desenvolver 
competências sociais, a fim de garantir o bem-estar do quadro de funcionários, 
a qualidade de vida dentro do trabalho e produzir efeitos sobre a motivação e 
produtividade do trabalhador. 

Huck e cols. (2014), em um estudo sobre habilidades sociais em indivíduos 
com deficiência, observaram um número considerável de desempregos resultantes 
de limitações profissionais relacionadas às habilidades sociais. Nessa mesma 
linha, déficits em habilidades sociais são responsáveis por quase 90% das perdas 
de emprego de indivíduos com deficiência e, por consequência, um bom repertório 
em habilidades sociais estaria relacionado a resultados profissionais mais positivos 
(ELKSNIN; ELKSNIN, 2001).

Segundo Butterworth (1990), Ferris, Witt e Hochwarter (2001), Huffcutt, 
Conway, Roth e Stone (2001) e Carter, Austin e Trainor (2012), todo o tipo de 
trabalho requer ao menos alguma interação social e a maioria requer um bom manejo 
social. Desta forma, ainda segundo esses autores, adequadas habilidades sociais 
aumentam a probabilidade de ingressar e se manter em um emprego. Assim sendo, 
faz-se cada vez mais necessária a criação de espaços de aprendizagem dentro dos 
ambientes de trabalho, de modo a se fazer uma gestão de competências voltadas para 
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o desenvolvimento humano, cabendo às lideranças os ajustes de sua conduta de modo 
a estabelecer relações sociais satisfatórias dentro dos ambientes organizacionais, 
visando à satisfação das necessidades dos trabalhadores e das próprias  organizações. 

Para Menkes (2011), as novas demandas emergentes no mundo do trabalho 
exigem que o profissional apresente, além das habilidades motoras, técnicas e 
administrativas, um conjunto de habilidades sociais necessárias para o estabelecimento 
de relações interpessoais eficientes e satisfatórias no âmbito profissional.

Com relação a sua definição, Caballo (2003) e Falcone (2002) argumentam 
que as habilidades sociais dizem respeito a comportamentos necessários a uma 
relação interpessoal bem-sucedida, respeitando os parâmetros de cada contexto e 
cultura. Para os autores, essa relação interpessoal pode incluir comportamentos de 
iniciar, manter e finalizar conversas; pedir ajuda; fazer e responder perguntas; fazer 
e recusar pedidos; defender-se; expressar sentimentos de agrado e desagrado; pedir 
mudança no comportamento do outro; lidar com críticas e elogios; admitir erros e 
pedir desculpas, escutar empaticamente, entre outros. Para Del Prette e Del Prette 
(1999), outros aspectos concomitantes são importantes, para além do conteúdo da 
fala, na determinação das habilidades sociais, como, por exemplo, postura e contato 
visual, autoeficácia e leitura do ambiente, aparência visual, entre outros. Os autores 
chamam a atenção para o comportamento não verbal no estabelecimento de relações 
interpessoais adequadas ou habilidosas.

Cabalo (1991) apresenta uma definição de habilidades sociais quando afirma 
que o comportamento socialmente habilidoso refere-se à expressão, pelo indivíduo, 
de atitudes, sentimentos, opiniões, desejos, respeitando a si próprio e aos outros, 
ocasionando, no geral, a resolução dos problemas emergentes na situação e a 
diminuição da probabilidade de problemas futuros. Del Prette e Del Prette (2001a) 
apresentam um conceito mais ampliado sobre o comportamento socialmente 
habilidoso, classificando-os em categorias. Para os autores, esse comportamento 
socialmente habilidoso pode ser classificado como habilidades sociais de 
comunicação, de civilidade, assertivas de enfrentamento, empáticas, de trabalho e 
de expressão de sentimento positivo. 

As definições sobre habilidades sociais indicam, embora de forma não 
consensual, a importância do estabelecimento de interações sociais mais satisfatórias 
a partir de comportamentos chamados habilidosos, visando a superar déficits 
interpessoais a partir da apresentação de repertórios comportamentais adequados 
para as situações que se apresentam e garantir o acesso do indivíduo a contingências 
mais reforçadoras.

Nesse sentido, estudos confirmam a relação entre habilidades sociais e bem- 
estar psicológico (SEGRIN; TAYLOR, 2007), estando seu déficit associado a um 
fator de risco para o desenvolvimento de depressão (SEGRIN; RYNES, 2009). 
Desta forma, possuir habilidades sociais seria um fator protetivo contra morbidades 
psicológicas (LEWINSOHN; HOBERMAN; TERI; HAUTZINGER, 1985) e, 
portanto, trabalhar a melhoria das habilidades sociais dos indivíduos seria uma forma 
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de atuar na melhoria ou manutenção de sua saúde mental. Já no tocante à relação 
entre as habilidades sociais e a saúde mental do trabalhador, há existência de poucos 
estudos, considerando que a pesquisa bibliográfica realizada para a construção deste 
capítulo não encontrou textos abordando o assunto em específico. 

Se a presença de um repertório habilidoso nas interações é importante para 
o convívio social, ainda mais acentuadas são essas exigências quando se trata 
de atuações em complexos contextos de trabalho, uma vez que suas atividades 
colocam, necessariamente, o indivíduo em constante interação com outras pessoas. 
O ambiente organizacional apresenta inúmeros desafios que exigem habilidades 
sociais no repertório comportamental dos profissionais, para que as atividades de 
trabalho sejam desenvolvidas com êxito. 

O comportamento socialmente habilidoso em contextos de trabalho se acentua 
quando falamos de atuação de líderes que necessitam agir com empatia, sensibilidade 
e justiça no exercício de suas tarefas profissionais. Segundo Bolsoni-Silva e Carrara 
(2010), as lideranças podem provocar danos irreparáveis em suas próprias carreiras, 
nos relacionamentos com os colegas e à imagem organizacional em caso de falhas 
no exercício das habilidades sociais. Para os autores, as lideranças que não tenham 
habilidades sociais devidamente desenvolvidas devem preocupar-se em fazê-lo. 

O desenvolvimento de comportamentos habilidosos favorece o trabalho dos 
líderes em sua atuação profissional, no entanto, esses comportamentos também 
favorecerão outros âmbitos da sua vida, como, por exemplo, o familiar. Segundo 
Goulart Jr. et al. (2013), as habilidades aprendidas e exercidas no trabalho e na família, 
como capacidade para lidar com conflitos adequadamente, agir com assertividade, 
buscar autonomia, entre outras, facilitam a relação interpessoal, conjugal, familiar e 
organizacional. 

Estudos sobre comportamento humano no trabalho identificam forte influência 
da cultura social e organizacional na forma como as pessoas agem e se relacionam 
na sociedade e no ambiente organizacional. Ambas se influenciam mutuamente e, 
consequentemente, influenciam os comportamentos das pessoas de forma geral. Para 
Faria et al. (2014), a cultura auxilia a compreensão das ações humanas, identifica 
grupos, sua maneira de perceber, pensar, agir e sentir, atuando como um padrão 
coletivo. Para os autores, essa cultura se caracteriza pela soma de regras, hábitos, 
valores e também pela construção de significados compartilhados pelo conjunto de 
pessoas de um mesmo grupo social. 

O regime de trabalho e a promoção do bem-estar do trabalhador parecem ser 
fatores importantes a serem considerados no momento de desenvolver habilidades 
profissionais, tal como demonstra o estudo de Halldén, Gallie e Zhou (2012), que 
teve como objetivo avaliar as habilidades profissionais de trabalhadoras suecas e não 
suecas, de meio período, observando que mulheres suecas possuíam mais habilidades 
profissionais que as demais por estarem submetidas a um regime de trabalho que 
priorizava o bem-estar do funcionário, demonstrando que a promoção do bem-estar 
do trabalhador é um fator importante a ser considerado no momento de desenvolver 
habilidades profissionais.
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Observando a literatura pesquisada entende-se que componentes da cultura 
organizacional são determinantes no comportamento das pessoas no ambiente 
de trabalho, como também, no desempenho das organizações e, sendo assim, 
comportamentos socialmente habilidosos deveriam ser favorecidos, ensinados e 
exercidos por meio de políticas e práticas de gestão de pessoas, fazendo parte da 
cultura das organizações. Entende-se também que esses comportamentos habilidosos 
favorecem relações profissionais eficazes, promoção de saúde e satisfação, qualidade 
de vida dos trabalhadores e resultados positivos das organizações. 

Com relação aos estudos existentes dentro da temática, a busca realizada 
demonstrou que os estudos nacionais têm como maior foco pesquisas sobre os 
comportamentos infantis,  (MELO; SILVARES, 2003; BOLSONI-SILVA; 
SILVEIRA; RIBEIRO, 2008; BOLSONI-SILVA; SILVEIRA; MARTURANO, 
2008; ROCHA, 2009), as especificidades de aprendizagem em portadores de atrasos 
de desenvolvimento (ROCHA, 2009; MARTINS, 2013); os idosos (RODRIGUES; 
SILVA, 2012) e deficientes físicos e mentais (PEREIRA; DEL PRETTE; DEL 
PRETTE, 2009; ANGÉLICO; DEL PRETTE, 2011). 

Com relação aos estudos com adultos, a literatura destaca as habilidades sociais 
educativas parentais (CIA et al., 2006; MELO; SILVARES, 2003; BOLSONI-
SILVA; BRANDÃO; VERSUTI-STOQUE; ROSIN-PINOLA, 2008; BOLSONI-
SILVA, 2008; BOLSONI-SILVA; SILVEIRA; MARTURANO, 2008; ROCHA, 
2009), as habilidades sociais conjugais (SBRIGIO; LISBÔA, 2010), os transtornos 
por uso de substâncias (CUNHA et al., 2007; RONDINA, 2010) e os jovens em 
contexto universitário (BANDEIRA;  QUAGLIA, 2005; BOAS; SILVEIRA; 
BOLSONI-SILVA, 2005; BOLSONI-SILVA; LOUREIRO; ROSA; OLIVEIRA, 
2010; PELLEGRINI; CALAIS, 2012; FEITOSA, 2013). 

No que tange à temática das habilidades sociais dentro dos contextos de trabalho, 
observou-se que a literatura se limita quase que, exclusivamente, aos treinamentos 
oferecidos dentro das organizações, com poucas tentativas de identificação de 
repertórios socialmente habilidosos. Entre eles, destacam-se os estudos de Cunha 
e Conceição (2013), que utilizaram o Inventário de Habilidades Sociais (IHS) para 
investigar o repertório socialmente habilidoso em 84 militares, percebendo que, em 
média, os participantes apresentaram bom repertório em habilidades sociais. Na 
mesma linha, Cerutti e Wagner (2014) também fazem uso do IHS para investigar o 
repertório de habilidades sociais de 15 pessoas que trabalham com atendimento ao 
público em uma Instituição do Ensino Superior, obtendo uma classificação média e 
de alto nível em habilidades sociais. 

Com relação à descrição de treinamentos de habilidades sociais voltadas para 
profissionais, Rimoldi, Silva, Goulart Júnior e Bolsoni-Silva (2011) e Santos e Canêo 
(2010) descrevem temáticas gerais da emissão de comportamentos socialmente 
habilidosos, porém sem eleger as especificidades existentes no ambiente de trabalho 
(SANTOS; CANÊO, 2010). Em outras palavras, tais trabalhos, apesar de pertinentes, 
deixam de descrever os fatores contextuais que podem estar influenciando o 
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desempenho, a qualidade de vida e a saúde do trabalhador. Desta forma, produzir 
trabalhos que utilizam a temática das habilidades sociais profissionais, considerando 
as diversidades de contexto dentro das organizações, parece ser pertinente aos 
avanços em pesquisas na referida área.  

Nesse sentido, Rodrigues, Araújo, Ribeiro e León Rubio (2015) afirmam a 
relevância e contribuição dos estudos em habilidades sociais profissionais para as 
organizações e trabalhadores de forma simultânea, elevando a eficácia individual e 
grupal e os resultados organizacionais. Como já citado, a literatura pesquisada revelou 
poucos trabalhos que visam à identificação de habilidades sociais profissionais, e, 
mais especificamente, os que façam tal identificação em profissionais que exercem 
cargos de liderança, sendo esta uma lacuna no conhecimento. Deste modo, este 
capítulo tem como objetivo apresentar uma pesquisa realizada durante o ano de 2015 
no estágio de Psicologia Organizacional e do Trabalho voltada para identificar o 
repertório de habilidades sociais presentes que atuam em uma Instituição do Ensino 
Superior (IES) pública, correlacionando-o com outros indicadores.  

OBJETIVOS DO PROJETO

Objetivo geral

A pesquisa realizada teve como objetivo geral identificar o repertório de 
habilidades sociais presentes na conduta de lideranças que atuam nos setores técnico-
administrativos de uma IES pública, correlacionando o repertório de habilidades 
sociais com indicadores de ansiedade e depressão e descrever a prevalência de 
ansiedade e depressão na população do estudo. 

MÉTODO UTILIZADO NO PROJETO

Participantes

Participaram do estudo 43 gestores técnicos-administrativos atuantes em três 
Unidades Acadêmicas e uma Unidade Administrativa da Instituição de Ensino. 
A coleta de dados foi, prioritariamente, realizada em grupos, com hora e local 
previamente programados, sendo que os faltantes foram convidados a participar 
de aplicações individuais. Desta forma, nove gestores participaram da aplicação 
na Unidade 1, nove gestores participaram da aplicação na Unidade 2, 14 gestores 
participaram da aplicação na Unidade 3 e 11 gestores participaram da aplicação na 
Unidade 4. 
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Procedimento

Após apresentação do projeto ao Coordenador do Setor de Recursos 
Humanos e sua aprovação pelos Diretores das respectivas Unidades Acadêmicas e 
Administrativa, os gestores foram convidados para a realização de uma aplicação 
grupal única. Havendo esclarecimentos da relevância do projeto, assinatura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido e sobre sigilo, os participantes receberam 
as instruções para a realização dos testes. Os gestores ausentes na data combinada 
foram procurados para aplicação individual dos instrumentos de pesquisa. 

Material

Cada participante recebeu o Termo de Consentimento, que foi lido e assinado 
em um primeiro momento e, em seguida, houve a entrega dos três instrumentos de 
pesquisa, a serem respondidos em ordem. São eles:

• IHS-Del-Prette (Inventário de Habilidades Sociais): É um instrumento que 
avalia o repertório de habilidades sociais de adultos e jovens com formação 
de segundo grau, tendo como base a estimativa que o respondente faz sobre 
a frequência com que reage à forma descrita em cada item. O instrumento é 
composto por um Caderno de Aplicação e uma Folha de Respostas, sendo 
que o primeiro possui uma folha de rosto com as instruções e, internamente, 
38 itens descrevendo situações de interação social e uma possível reação a 
ela. Solicita-se nas instruções que o respondente estime a frequência com 
que reage da forma descrita em cada item, considerando o total de vezes 
em que se encontrou naquela situação. Segue-se uma escala tipo Likert 
com 5 pontos que variam de nunca ou raramente (a cada 10 situações do 
tipo “reajo dessa forma no máximo 2 vezes”) a sempre ou quase sempre (a 
cada 10 situações do tipo “reajo dessa forma de 9 a 10 vezes”) para que o 
respondente assinale a frequência da forma como reage a cada item (DEL 
PRETTE; DEL PRETTE, 2001b). A aplicação do instrumento diferencia-se 
por gênero, havendo a existência de um caderno para o público masculino 
e outro para o público feminino. 

• BAI (Inventário de Ansiedade de Beck): Constituído por 21 itens que 
avaliam a presença de sintomas de ansiedade do respondente acima de 
17 anos, com afirmações descritivas de sintomas de ansiedade, as quais 
devem ser avaliadas pelo respondente com referência a si mesmo, numa 
escala de 4 pontos que conferem níveis de gravidade crescente de cada 
sintoma. São eles: “absolutamente não”, “levemente – não me incomodou 
muito”, “moderadamente – foi muito desagradável, mas pude suportar”, 
“gravemente – dificilmente pude suportar”. O escore é feito pela soma 
dos escores dos itens individuais e oferece uma classificação em níveis de 
intensidade da ansiedade (BECK, 2011).
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• BDI (Inventário de Depressão de Beck): constituído por 21 itens que avaliam 
a presença de sintomas depressivos em respondentes entre 17 e 80 anos. 
Cada item possui quatro alternativas, com graus crescentes de gravidade de 
depressão. O escore total resulta da soma dos escores individuais dos itens 
e permite a classificação de níveis de intensidade de depressão (BECK, 
2011).

PLANO DE ANÁLISE DE DADOS

Os dados obtidos a partir da tabulação dos instrumentos foram analisados por 
meio de análises descritivas e inferenciais. No que tange às análises descritivas, 
foram verificadas as médias de pontuações entre os instrumentos aplicados, a fim 
de verificar as classificações obtidas pelos participantes, segundo normas contidas 
nos manuais de tais instrumentos IHS, BAI, BDI e QHSPL. Sobre as análises 
inferenciais, a fim de verificar a correlação do repertório de habilidades sociais com 
os indicadores de depressão e ansiedade, foram  utilizadas  análises de correlação de 
Pearson. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O grupo amostral se constituiu por 43 pessoas, sendo 17 homens, 20 mulheres 
e seis não responderam ao item gênero. As idades variaram entre 27 e 55 anos. 
Segundo a amostra estudada, sete participantes eram solteiros, 27 estavam casados, 
três divorciados e seis não responderam ao item; 14 pessoas não tinham filhos, 13 
tinham apenas um filho, sete possuíam dois filhos, dois possuíam três filhos e sete 
não responderam ao item.

A quase totalidade dos participantes (42) possuía ensino superior 
completo e o tempo de emprego na organização variou de dois a 39 anos. 
O tempo de atuação no cargo de liderança variou de cinco meses a 17 anos.  
Entre os profissionais estudados, havia uma média de 13 profissionais subordinados 
compondo sua equipe de trabalho que trabalhavam numa carga horária média de 35 
horas semanais. 

Os resultados demonstram que os participantes, em sua maioria, são casados e 
apresentam grau de escolaridade compatível com as exigências oriundas do trabalho 
de líderes. 

A Tabela 1 apresenta os escores médios e as classificações obtidos por meio 
das análises dos instrumentos utilizados, tanto para a amostra masculina quanto para 
a feminina: 
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Tabela 1: Escores médios e classificação dos instrumentos utilizados separados por gênero

MASCULINO FEMININO

IHS Média 115,00 119,00

Classificação Repertório bastante 
elaborado

Repertório bastante 
elaborado

BAI Média 26,47 28,42

Classificação Nível de ansiedade 
moderada

Nível de ansiedade 
moderada

BDI Média 4,61 6,42

Classificação Nível mínimo de 
depressão 

Nível mínimo de 
depressão

Com relação ao repertório de habilidades sociais obtido pela amostra, obteve-se 
que as amostras masculina e feminina apresentam, respectivamente, escores 115 e 119 
para o Inventário de Habilidades Sociais (DEL PRETTE;  DEL PRETTE, 2001b), 
correspondendo à classificação de repertório bastante elaborado em habilidades 
sociais. Tal fato implica inferir que os sujeitos que compõem a amostra possuem 
repertório suficientemente elaborado para habilidades de enfrentamento com risco 
(lidar com situações que demandam repertórios referentes à defesa dos próprios 
direitos e autoestima com risco de reação negativa do locutor), para autoafirmação na 
expressão de afeto positivo (lidam adequadamente  com demandas de expressão de 
afeto positivo e de afirmação de autoestima), para conversação e desenvoltura social 
(capacidade de lidar com situações sociais que envolvem aproximação, como iniciar e 
encerrar conversação), para autoexposição a desconhecidos e situações novas (como 
abordar adequadamente desconhecidos) e para autocontrole da agressividade em 
situações aversivas, segundo o manual de interpretação dos resultados do Inventário 
de Habilidades Sociais de Del Prette e Del Prette (2001b). Os resultados do Inventário 
revelam que os participantes da pesquisa possuem repertório de habilidades sociais 
favoráveis e satisfatórias à realização de suas atividades profissionais.

Para amostra do estudo, a prevalência de ansiedade e depressão, tanto para 
homens quanto para mulheres, apresentou níveis de ansiedade moderada e nível 
mínimo de depressão. No entanto, pode-se constatar que as mulheres obtiveram 
uma média elevada para o escore de ansiedade, estando bem próximas do limite 
para pontuação de ansiedade grave. Alguns autores sugerem que altos níveis 
de ansiedade e depressão estão diretamente associados (DE OLIVEIRA;  DOS 
SANTOS; CRUVINEL; NÉRI, 2006; HAUG; MYKLETUN; DAHL, 2004) e, 
desta forma, níveis elevados de ansiedade podem constituir um forte indicativo para 
o desenvolvimento de depressão.
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A Tabela 2 apresenta os resultados das correlações obtidas entre os instrumentos 
IHS, BAI e BDI.

Tabela 2: Correlação entre escores de habilidades sociais, ansiedade e depressão.

IHS total BAI total BDI total

IHS total r 1 -0,17 -0,25

p 0,30 0,15

BAI total r -0,17 1 0,32

p 0,30 0,05

BDI total r -0,25 0,32 1

p 0,15 0,05

De acordo com os resultados, as correlações entre IHS - BAI e IHS - BDI 
associam-se negativamente, o que corrobora com a literatura ao afirmar que quanto 
maior o escore em habilidades sociais, menor a ocorrência de ansiedade e depressão 
(LEWINSOHN; HOBERMAN; TERI; HAUTZINGER, 1985; SEGRIN; 
RYNES, 2009; SEGRIN; TAYLOR, 2007), embora, para a amostra estudada, as 
correlações entre IHS e BAI e IHS e BDI não apresentaram significância estatística. Os 
dados obtidos apresentam correlação positiva, de fraca magnitude e estatisticamente 
significativas apenas entre o BAI e o BDI. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O capítulo aqui apresentado buscou descrever pesquisa realizada durante o ano 
de 2015 como atividade de estágio profissionalizante em Psicologia Organizacional 
e do Trabalho. Tal pesquisa objetivou identificar o repertório de habilidades sociais 
presentes na conduta de lideranças atuantes em uma IES-pública, correlacionando 
esse repertório com indicadores de ansiedade e depressão e caracterizando seus níveis. 
Para tal finalidade, foram utilizados três testes psicológicos, de uso exclusivo do 
profissional de Psicologia, ou seja, o IHS, o BAI e o BDI anteriormente apresentados. 

 Os resultados obtidos podem ser considerados satisfatórios, uma vez que os 
profissionais pesquisados apresentaram repertório consideravelmente elaborado em 
habilidades sociais e nível moderado de ansiedade e nível mínimo de depressão. 
Os resultados obtidos nos levam a inferir que esses líderes possuem um repertório 
favorável ao desenvolvimento de suas atividades profissionais na IES onde atuam 
e essas atividades não estão afetando de forma negativa seu bem-estar e sua saúde, 
sobretudo no que tange à presença de níveis de ansiedade e depressão. 
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 Na análise da correlação entre os instrumentos, constatou-se que a correlação 
estatisticamente significativa se deu entre o BAI e o BDI, o que sugere que níveis de 
ansiedade se relacionam a níveis de depressão (DE OLIVEIRA;  DOS SANTOS; 
CRUVINEL; NÉRI, 2006; HAUG; MYKLETUN; DAHL, 2004). Entretanto, 
vale ressaltar que, para o estudo realizado, essa correlação foi de fraca magnitude. 

 Os dados obtidos neste estudo não devem ser generalizados, considerando o 
número baixo da amostra participante, o que consiste em uma limitação do mesmo. 
Outro aspecto a se considerar é a forma de aplicação dos testes psicológicos. 
Sugere-se, para novos estudos, a aplicação individual e não grupal. Isso porque, 
provavelmente, o respondente se sinta mais à vontade para responder aos instrumentos 
individualmente, podendo, de forma mais confortável, tirar dúvidas sobre os mesmos. 
Deve-se inferir também o fato de que, em uma aplicação grupal, o participante possa 
se sentir avaliado, produzindo respostas que não necessariamente fazem parte de seu 
repertório comportamental. 

 Entende-se que o mundo do trabalho contemporâneo exige dos profissionais 
de liderança a presença de competências para além dos conhecimentos técnicos do 
trabalho, ou seja, a presença de competências comportamentais que darão a esses 
profissionais condições para atender às demandas que se apresentam na atividade 
de coordenação e orientação de uma equipe de trabalho. Dentre essas competências, 
destacam-se as habilidades sociais profissionais. Desta forma se faz importante 
chamar a atenção para o fato de que não há disponível um instrumento que avalie 
o repertório de habilidades sociais profissionais de lideranças, instrumento esse que 
possa contemplar as diversas e complexas tarefas com as quais esse profissional 
se depara, como também as diversas peculiaridades de cada contexto de trabalho, 
ficando essa constatação como sugestão para estudos futuros. 
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Raquel Nóbrega Cardoso
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INTRODUÇÃO

A Pesquisa de Clima Organizacional (PCO), enquanto ferramenta de 
diagnóstico organizacional, proporcionou às estagiárias uma experiência importante, 
considerando seu momento de formação acadêmica-profissional. Por meio dela, 
conseguiram observar e interagir na dinâmica de funcionamento da organização onde 
realizaram o Estágio Supervisionado de Psicologia Organizacional e do Trabalho, 
atuando em uma perspectiva que proporcionasse o desenvolvimento de um processo 
de maior humanização das relações interpessoais e intergrupais, de melhoria na 
qualidade de vida no trabalho (QVT) e também de atuação sobre a motivação dos 
trabalhadores e daqueles que gerenciavam a organização. 

Foi com base em Vasconcelos (2001), que propõe ao gestor de pessoas e ao 
gestor de organizações de trabalho o desafio da constante busca por ferramentas 
que proporcionem ao trabalhador a satisfação ao trabalhar, vinculado à motivação 
para atingir as metas propostas pela organização de trabalho e seu próprio projeto 
pessoal e profissional, que elegemos a PCO como nosso instrumento de diagnóstico 
organizacional.

Localizada na cidade de Bauru, a MSU, que existe há dez anos, é uma 
organização de médio porte e sua área de atuação é a metalúrgica, focada na produção 
e manutenção de garras coletoras. Devido ao período de crise política e econômica 
que atinge o Brasil e a uma consequente queda nas vendas, a MSU busca recuperar-
se da significativa diminuição do seu rendimento bruto que, nos últimos dois anos, 
a tem levado a uma, tanto indesejada quanto inevitável, redução no quadro de 
trabalhadores.

A fundamentação teórica de nossa intervenção, com a utilização da PCO, foi 
voltada principalmente aos conceitos de Bispo (2006), que afirma que ela pode ser 
utilizada em organizações de qualquer natureza, independentemente do número de 
trabalhadores, como forma de conhecer e diagnosticar o clima organizacional. Seu 
objetivo é gerar indicadores que, uma vez analisados e transformados em projetos de 
intervenção, melhorem a relação homem-trabalho-organização.
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JUSTIFICATIVA 

No ano de 2011, uma PCO foi aplicada junto aos trabalhadores e gestores 
da MSU. Projetos de intervenção foram postos em prática de lá para cá e, no ano 
de 2015, as estagiárias de Psicologia Organizacional e do Trabalho, em parceria 
com o supervisor de estágio (Unesp) e seu supervisor local (MSU), concluíram ser 
adequado avaliar a efetividade dessas intervenções no sentido de verificar como elas 
promoveram alterações no clima organizacional. 

Assim, as estagiárias se preocuparam em proporcionar um questionamento 
da realidade atual com vistas à possibilidade de melhoria na humanização do 
contexto de trabalho da organização, tendo como foco a necessidade de aumento da 
produtividade das equipes sem comprometimento da qualidade de vida no trabalho, 
observando, em especial, as deficiências organizacionais. 

OBJETIVOS 

Essa Pesquisa de Clima Organizacional de 2015 teve como objetivo principal 
coletar dados dos trabalhadores da MSU relativos à própria organização, sobre 
diferentes aspectos, abrindo um espaço de comunicação e avaliação. Foram 
selecionadas onze temáticas importantes para serem avaliadas: gestão de pessoas, 
ambiente de trabalho, reconhecimento e incentivo, motivação, cooperação e equipe, 
liderança, direção, comunicação, confiança, QVT, e perguntas diversas, tentando 
assim abranger o maior número de informações sobre a organização, trazendo pontos 
positivos e negativos que poderão ser trabalhados posteriormente.

Tem como objetivo também estabelecer relações com a Pesquisa de Clima 
Organizacional realizada na empresa em 2011, avaliando mudanças, progressos e 
estagnações que ocorreram na MSU no decorrer desses quatro anos. Deve-se destacar 
que, apesar de haver muitas perguntas iguais, foram acrescidas e decrescidas algumas 
perguntas à pesquisa, assim, a comparação não é exata e total, porém já é possível 
levantar algumas diferenças com o passar do tempo no clima da organização.

Além de levantar dados e informações importantes para a MSU, esta pesquisa 
foi elaborada com o intuito de embasar e auxiliar mudanças concretas na empresa em 
prol da Qualidade de Vida no Trabalho e de uma melhora nas relações interpessoais 
para que o processo de produção se torne mais funcional e agradável para todos.

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

No mês de outubro de 2015, foi planejada e realizada a Pesquisa de Clima 
Organizacional, elaborada por Beatriz Fejgelman e Raquel Nóbrega Cardoso, 
estagiárias de Psicologia Organizacional do Trabalho da MSU, dirigidas pelo 
supervisor local, Psicólogo Claudemir Moreira, e o supervisor de estágio da UNESP, 
Prof. Dr. Mário Lázaro Camargo, com a equipe dos trabalhadores da empresa de 
MSU. A pesquisa foi realizada com os 23 trabalhadores.
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Bispo (2006) aponta que a pesquisa de clima organizacional “é uma ferramenta 
objetiva e segura, isenta de comprometimento com a situação atual em busca 
de problemas reais na gestão de Recursos Humanos” (p. 259). As estagiárias de 
Psicologia tentaram formular uma PCO direcionada às melhorias dos onze tópicos 
escolhidos: Gestão de Pessoas; Ambiente de trabalho; Reconhecimentos e Incentivos; 
Motivação; Cooperação/Equipe; Liderança; Direção; Comunicação; Confiança; 
Qualidade de Vida (QVT) e Perguntas Diversas, com o objetivo de melhorar a gestão 
do Recurso Humano.  

 

INSTRUMENTOS 

Esta pesquisa foi composta por questões fechadas e sem a solicitação de 
identificação dos trabalhadores (Anexo). As perguntas se referiram a: gestão 
de pessoas, ambiente de trabalho, reconhecimentos e incentivos, motivação, 
cooperação em equipe, liderança, comunicação, confiança e qualidade de vida no 
trabalho. Acreditamos que coletamos informações mais fidedignas dos trabalhadores 
que responderam à pesquisa justamente porque lhes proporcionamos uma escuta 
qualificada protegida, ou seja, mantendo as devidas garantias de sigilo sobre a 
identificação dos participantes.

Pesquisas como essa são realizadas na MSU desde 2009 e fazem parte das 
exigências da ISO 9001, uma certificação de qualidade dos processos de gestão e 
produção nas organizações de trabalho. A partir das respostas, foram realizados 
gráficos e análises dos resultados que apresentamos a todos os trabalhadores e 
gestores participantes. O intuito final desta pesquisa consiste em, a partir das 
informações colhidas, gerar mudanças na MSU para que este seja um lugar melhor 
para se trabalhar.

RESULTADOS 

Após a aplicação da PCO na organização, analisamos os dados obtidos através 
de gráficos e apresentados para os trabalhadores e diretores por meio de slides, além 
de uma versão impressa dos resultados completos. Abaixo apresentamos alguns itens 
que consideramos mais relevantes em cada área trabalhada.

Eu recebo treinamento específico para o trabalho que realizo?

Esta questão foi respondida por 23 trabalhadores e, dentre eles, 17,39% 
afirmaram sempre receber treinamento específico para seu trabalho, enquanto outros 
17,39% acreditam que isso ocorre quase sempre e 47,82% afirmaram que apenas 
raramente isso ocorre. 17,39% afirmaram que nunca receberam um treinamento 
específico para o trabalho que realizam. Nenhum trabalhador deixou de opinar.
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Eu utilizo os equipamentos de segurança quando necessário (EPI)?

Dentre os 19 trabalhadores, 63,15% afirmaram que sempre utilizam os 
equipamentos de segurança quando necessário; 26,31% responderam quase sempre; 
10,52% responderam raramente; 5,26% responderam nunca; 10,52% responderam 
que não têm opinião sobre o assunto. 

Os diretores da empresa agradecem o bom trabalho e o esforço extra?

Quanto aos diretores, dos 22 trabalhadores que responderam à questão, 
apenas 9,09% acreditam que eles agradecem o bom trabalho e o esforço extra, 
22,72% afirmaram que isso ocorre quase sempre, porém 45,45% afirmaram que os 
agradecimentos ocorrem raramente, além de 13,63% que apontaram que isso nunca 
ocorreu. Ainda, 9,09% não têm opinião sobre o assunto.

As pessoas aqui estão dispostas a dar mais de si para concluir um trabalho?

Dentre as 22 pessoas que responderam, 36,36% dos trabalhadores consideram 
que as pessoas com quem trabalham sempre estão dispostas a dar mais de si para 
concluir um trabalho; 45,45% responderam que quase sempre; 13,63% responderam 
que raramente; e 4,54% responderam que não têm opinião. 

Existe um relacionamento de cooperação entre os diversos setores da 
empresa (produção, engenharia, PCP, administrativo, comercial)?

 Dos 22 trabalhadores que responderam a esta questão, 68,18% afirmaram 
que existe um relacionamento de cooperação entre os diversos setores da empresa 
(produção, engenharia, PCP, administrativo, comercial), já 27,27% discordaram 
desta afirmação e 4,54% afirmaram não ter opinião.

É fácil se aproximar dos diretores da empresa e conversar com eles?

Nesta questão, 22 trabalhadores responderam, sendo que 59,09% acreditam 
que é fácil se aproximar dos diretores da empresa e conversar, e nenhum foi contrário 
a essa afirmação. Porém, 36,36% afirmaram que é mais ou menos fácil se aproximar 
dos diretores para conversar, e 4,54% não têm opinião sobre o assunto.

Na minha equipe de trabalho, pontos de vista diferentes são debatidos 
antes de se tomar uma decisão?

Dentre os 21 trabalhadores que responderam essa questão, 23,80% responderam 
que sempre, na sua equipe de trabalho, pontos de vista diferentes são debatidos antes 
de se tomar decisões; 27,27% dos trabalhadores responderam que quase sempre; 
33,33% responderam que raramente; 14,28% responderam que não têm opinião.

Após a redução do quadro dos trabalhadores me sinto:

Quanto à questão da redução do quadro de trabalhadores da empresa, obtivemos 
apenas 21 respostas, dentre elas, 19,04% afirmaram estar com medo de perder o 
emprego, já 61,90% apontaram sentir-se melhor com o novo clima mais familiar, e 
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9,52% sentem que nada mudou com essa redução. Por último, outros 9,52% afirmam 
não ter opinião sobre o tema.

Eu me sinto importante independente de minha posição na empresa?

Dentre os 21 trabalhadores que responderam, aproximadamente 45,45% 
responderam que sempre se sentem importantes independente da posição na empresa 
e 52,38% responderam quase sempre. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme a análise das estagiárias, a realização e apresentação da PCO 
proporcionou um canal de comunicação com os proprietários da organização e com 
os trabalhadores de altíssima relevância. Os processos de questionamentos que foram 
levantados ao longo de todo o trabalho resultaram numa compreensão de que tanto 
os trabalhadores, individualmente falando, como as equipes que realizam a gestão 
organizacional, devem desenvolver um planejamento de treinamentos mais focado 
para cada área, posto que cada área preserva particularidades e necessita, portanto, 
de uma atualização imediata de conteúdo, de metodologias e de procedimentos com 
a finalidade de atingir uma melhoria em curto, médio e longo prazo, em seu interior 
(área) e, consequentemente, em nível mais amplo (a organização como um todo).

O foco nos treinamentos implica numa estratégia educativa, ou de investimento 
na educação continuada, que vai, portanto, além da busca pela resolução dos problemas 
ou limitações encontrados, mas na viabilização de uma constituição de massa crítica 
entre os trabalhadores e gestores que, por sua vez, concorrerá para a percepção dos 
problemas ou falhas procedimentais e relacionais em sua fase inicial, em sua gênese, 
possibilitando assim, e na sequência da detecção, uma ação corretiva, preventiva – 
e não remediativa como atualmente ocorria – de tal forma que o resultado previsto 
é, além de um retorno ao equilíbrio, no sentido de a produtividade corresponder às 
demandas da organização e do mercado, a construção e manutenção de um ambiente 
organizacional marcado por uma melhor qualidade de vida no trabalho. 
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ANEXOS

MSU

5ª Pesquisa de Clima Organizacional 2015

I – INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO:

1- Não escreva seu nome no formulário.

2- Use toda sinceridade ao responder às perguntas.

3- Faça um X na resposta que você escolher.

4- Caso a pergunta não corresponda com a sua situação de trabalho, deixe-a em branco 
ou assinale a resposta “Não tenho opinião”.

5- Em caso de dúvidas, peça ajuda às Estagiárias de Psicologia ou ao Psicólogo.

Obs.:  quando se fala de chefe imediato nos referimos: ao responsável do PCP, ao líder de 
vendas e ao analista de RH.

II – CADERNO DE RESPOSTAS DE PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL

GESTÃO DE PESSOAS

1. Existem valores, crenças e normas que orientam positivamente as decisões e ações da 
empresa?

(   ) Sim  (  ) Não   (   ) Não tenho opinião

2. O trabalho que eu realizo é o mais compatível com as minhas habilidades, experiência 
e formação profissional?

(   ) Sempre  (  ) Quase sempre  (   ) Raramente  (   ) Nunca (   ) Não tenho opinião
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3. Eu recebo treinamento específico para o trabalho que realizo?

(   ) Sempre  (  ) Quase sempre  (   ) Raramente  (   ) Nunca (   ) Não tenho opinião

Que treinamento gostaria de receber?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. As pessoas aqui são bem tratadas independente de sua cor ou raça?

(   ) Sempre  (  ) Quase sempre  (   ) Raramente  (   ) Nunca (   ) Não tenho opinião

5. As pessoas aqui são bem tratadas independente do seu sexo (homem/mulher)?

(   ) Sempre  (  ) Quase sempre  (   ) Raramente  (   ) Nunca (   ) Não tenho opinião

6. As ações do RH na empresa favorecem o bom desempenho de minhas funções, a 
integração com os demais trabalhadores e o relacionamento com as lideranças?

(   ) Sempre  (  ) Quase sempre  (   ) Raramente  (   ) Nunca (   ) Não tenho opinião

7. O RH da empresa realiza ações que promovem a qualidade de vida no trabalho?

(   ) Sempre  (  ) Quase sempre  (   ) Raramente  (   ) Nunca (   ) Não tenho opinião

8. Considero importante participar das ações promovidas pelo RH da empresa:

(   ) Sempre  (  ) Quase sempre  (   ) Raramente  (   ) Nunca (   ) Não tenho opinião

AMBIENTE DE TRABALHO

9. Nossas instalações contribuem para um bom ambiente de trabalho?

(   ) Sempre  (  ) Quase sempre  (   ) Raramente  (   ) Nunca (   ) Não tenho opinião



80

10. Eu recebo os equipamentos e recursos necessários para realizar meu trabalho?

(   ) Sempre  (  ) Quase sempre  (   ) Raramente  (   ) Nunca (   ) Não tenho opinião

Quais equipamentos estão faltando?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

11. Este é um lugar fisicamente seguro para trabalhar, considerando as características 
de uma metalúrgica?

(   ) Sim  (  ) Não  (   ) Mais ou menos  (   ) Não tenho opinião

12. Eu utilizo os equipamentos de segurança quando necessário (EPI)?

(   ) Sempre  (  ) Quase sempre  (   ) Raramente  (   ) Nunca (   ) Não tenho opinião

13. Os equipamentos e máquinas são os mais adequados para a realização da minha 
tarefa?

(   ) Sempre  (  ) Quase sempre  (   ) Raramente  (   ) Nunca (   ) Não tenho opinião

RECONHECIMENTOS E INCENTIVOS

14. Existe reconhecimento ou bônus pelos trabalhos bem realizados pelos trabalhadores?

(   ) Sempre  (  ) Quase sempre  (   ) Raramente  (   ) Nunca (   ) Não tenho opinião

15. Os diretores da empresa agradecem o bom trabalho e o esforço extra?

(   ) Sempre  (  ) Quase sempre  (   ) Raramente  (   ) Nunca (   ) Não tenho opinião
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16. As pessoas aqui são pagas adequadamente pelo serviço que fazem?

(   ) Sempre  (  ) Quase sempre  (   ) Raramente  (   ) Nunca (   ) Não tenho opinião

17. Gostaria que realizassem mais comemorações de eventos especiais (Natal, aniversário, 
dias dos pais, etc.)?

(   ) Sim (  ) Não (   ) Não tenho opinião

18. Eu considero que o meu trabalho oferece oportunidades e condições de crescimento 
pessoal?

(   ) Sempre  (  ) Quase sempre  (   ) Raramente  (   ) Nunca (   ) Não tenho opinião

MOTIVAÇÃO

19. As pessoas aqui estão dispostas a dar mais de si para concluir um trabalho?

(   ) Sempre  (  ) Quase sempre  (   ) Raramente  (   ) Nunca (   ) Não tenho opinião

20. Quando vejo o que fizemos por aqui, sinto orgulho?

(   ) Sempre  (  ) Quase sempre  (   ) Raramente  (   ) Nunca (   ) Não tenho opinião

21. As pessoas aqui têm vontade de vir para o trabalho?

(   ) Sempre  (  ) Quase sempre  (   ) Raramente  (   ) Nunca (   ) Não tenho opinião

22. Sinto que faço a diferença aqui?

(   ) Sempre  (  ) Quase sempre  (   ) Raramente  (   ) Nunca (   ) Não tenho opinião
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COOPERAÇÃO / EQUIPE

23. Sinto que faço parte de uma equipe?

(   ) Sempre  (  ) Quase sempre  (   ) Raramente  (   ) Nunca (   ) Não tenho opinião

24. Discussões ou intrigas são praticadas pelas pessoas da empresa como forma de obter 
resultados?

(   ) Sempre  (  ) Quase sempre  (   ) Raramente  (   ) Nunca (   ) Não tenho opinião

25. Sinto que todos os trabalhadores atuam efetivamente em prol do desenvolvimento da 
empresa?

(   ) Sempre  (  ) Quase sempre  (   ) Raramente  (   ) Nunca (   ) Não tenho opinião

26. O clima entre os trabalhadores é agradável e receptivo?

(   ) Sempre  (  ) Quase sempre  (   ) Raramente  (   ) Nunca (   ) Não tenho opinião

27. Existe um relacionamento de cooperação entre os diversos setores da empresa 
(produção, administrativo e financeiro)?

(   ) Sim  (  ) Não  (   ) Mais ou menos  (   ) Não tenho opinião

LIDERANÇA

Quem é o seu líder imediato? A quem dentro da empresa você responde? 

R.___________________________________________________________________

28. O meu chefe imediato é a pessoa mais indicada para a função que ocupa?

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Mais ou menos  (   ) Não tenho opinião
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29. Meu chefe imediato sabe coordenar pessoas e distribuir tarefas adequadamente?

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Mais ou menos  (   ) Não tenho opinião

30. Meu chefe imediato é claro e objetivo quanto as suas expectativas em relação ao meu 
trabalho?

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Mais ou menos  (   ) Não tenho opinião

31. O meu chefe imediato incentiva o trabalho em equipe?

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Mais ou menos  (   ) Não tenho opinião

32. Meu chefe imediato aceita sugestões de mudança?

(   ) Sempre  (   ) Quase sempre  (   ) Raramente  (   ) Nunca (   ) Não tenho opinião

33. Recebo dele uma devolutiva do meu desempenho no trabalho que realizo?

(   ) Sempre  (   ) Quase sempre  (   ) Raramente  (   ) Nunca (   ) Não tenho opinião

DIREÇÃO

34. Os diretores da empresa deixam claras suas expectativas quanto ao meu trabalho?

(   ) Sempre  (   ) Quase sempre  (   ) Raramente  (   ) Nunca (   ) Não tenho opinião

35. Os diretores da empresa são claros quanto aos objetivos e metas da empresa?

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Mais ou menos  (   ) Não tenho opinião

36. É fácil se aproximar dos diretores da empresa e conversar com eles?

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Mais ou menos  (   ) Não tenho opinião
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37. Os diretores da empresa me mantêm informado sobre assuntos importantes e sobre 
mudanças na empresa?

(   ) Sempre  (   ) Quase sempre  (   ) Raramente  (   ) Nunca (   ) Não tenho opinião

38. As ideias dos trabalhadores são valorizadas pelos diretores da empresa?

(   ) Sempre  (   ) Quase sempre  (   ) Raramente  (   ) Nunca (   ) Não tenho opinião

COMUNICAÇÃO

39. A comunicação entre as áreas de vendas, compras e produção é funcional?

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Mais ou menos  (   ) Não tenho opinião

40. Eu sei o que está se passando nos outros setores da empresa que não são o que eu 
trabalho?

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Mais ou menos  (   ) Não tenho opinião

41. Na minha equipe de trabalho, pontos de vista diferentes são debatidos antes de se 
tomar uma decisão?

(   ) Sempre  (   ) Quase sempre  (   ) Raramente  (   ) Nunca (   ) Não tenho opinião

CONFIANÇA

42. Os diretores da empresa confiam que as pessoas façam um bom trabalho sem precisar 
vigiá-las?

(   ) Sempre  (   ) Quase sempre  (   ) Raramente  (   ) Nunca (   ) Não tenho opinião
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43. Meu emprego é seguro na empresa, ou seja, não corro o risco de ser demitido sem 
motivo?

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Mais ou menos  (   ) Não tenho opinião

44. Após a redução do quadro dos trabalhadores me sinto:

(   ) com medo de perder o emprego  (    ) melhor com o novo clima mais familiar  

(   ) igual a antes, nada mudou  (   ) Não tenho opinião

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

45. A empresa dá condições às pessoas para que busquem um equilíbrio pessoal e 
profissional?

(   ) Sempre  (   ) Quase sempre  (   ) Raramente  (   ) Nunca (   ) Não tenho opinião

46. Eu me sinto importante independente de minha posição na empresa?

(   ) Sempre  (   ) Quase sempre  (   ) Raramente  (   ) Nunca (   ) Não tenho opinião

47. Esse é um lugar descontraído para trabalhar?

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Mais ou menos  (   ) Não tenho opinião

48. A empresa submete o trabalhador a uma carga excessiva de trabalho?

(   ) Sempre  (   ) Quase sempre  (   ) Raramente  (   ) Nunca (   ) Não tenho opinião

49. Dentre as estratégias abaixo, aponte quais você sugeriria para minimizar o cansaço 
físico e mental?

(   ) Ginástica laboral     (    ) Espaço adequado para descanso (ex: redes)

(   ) Televisão no refeitório   (   ) Realização de mais churrascos de confraternização

(   ) Espaço de convivência com jogos  (   ) Não necessito de nenhuma estratégia
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50. Estou satisfeito com o serviço de comida contratado pela empresa?

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Mais ou menos  (   ) Não tenho opinião

51. Gostaria que a empresa tivesse um plano de assistência médica para os trabalhadores.

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Não tenho opinião 

52. Levando-se tudo em conta, eu diria que este é:

(   ) Um excelente lugar para trabalhar    (   ) Um bom lugar para trabalhar

(   ) Um regular lugar para trabalhar       (   ) Um péssimo lugar para trabalhar

(   ) Não tenho opinião 

PERGUNTAS DIVERSAS

53. Você gostaria de trabalhar em outro setor da empresa?

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Não tenho opinião

54. Como você se imagina daqui dois anos? Assinale apenas uma opção.

(    ) Trabalhando na empresa no mesmo cargo.

(    ) Trabalhando na empresa, em um cargo melhor.

(    ) Trabalhando em outra empresa no mesmo cargo.

(    ) Trabalhando em outra empresa, em um cargo melhor.

(    ) Trabalhando por conta própria.

(    ) Sem opinião.
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55. A empresa poderia melhorar se (assinale a alternativa principal):

(    ) Proporcionasse mais estabilidade no emprego.

(    ) Proporcionasse mais oportunidade de crescimento.

(    ) Desse mais treinamentos.

(    ) Criasse mais espaços de descontração e confraternização entre os trabalhadores.

(    ) Pagasse melhor salário.

Muito obrigada pela participação!
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7
HABILIDADES SOCIAIS PROFISSIONAIS PARA GESTORES 
DE UMA   IES-PÚBLICA: UMA PROPOSTA DE TREINAMENTO

Aline de Marco da Silveira 

Edward Goulart Júnior 

Hugo Ferrari Cardoso 

Alessandra Turini Bolsoni-Silva 

O contexto atual no mundo do trabalho aponta para acentuadas mudanças e 
transformações ligadas à contemporaneidade que atingem tanto as organizações 
privadas quanto as públicas, impulsionando, como afirma Faria et al. (2014), 
crescentes necessidades de aperfeiçoamento e capacitação profissional. Desta forma, 
as organizações parecem estar atreladas ao constante aperfeiçoamento, capacitação e 
desenvolvimento de funcionários tanto em níveis intermediários quanto gerenciais. 

Especificamente para os cargos de liderança, Zanelli e Silva (2008) comentam 
que essa nova organização do trabalho apresenta diversos desafios alinhados à 
necessidade de se desenvolver novas habilidades e competências com a finalidade 
de modificar as relações hierárquicas dentro da organização, bem como desenvolver 
gestores para motivar e desenvolver pessoas. Sendo assim, o líder atual acaba por se 
constituir em um facilitador para a educação e desenvolvimento de seus funcionários 
(PENTEADO; LUNARDELLI, 2009).

Uma vez que desenvolver e educar pessoas é um novo e imprescindível papel 
da liderança organizacional, Zanelli e Silva (2008) sugerem que os modelos de 
gestão contemporânea das organizações de trabalho devem, para além da contínua 
capacitação e desenvolvimento do trabalhador, caminhar junto ao zelo à sua saúde e 
bem-estar, preocupando-se em enriquecer os relacionamentos interpessoais e, desta 
forma, cuidando da autoestima dos indivíduos, de seu ambiente físico, qualidade de 
vida e ambiente psicossocial do trabalho. 

Nesta linha, níveis favoráveis de suporte organizacional se caracterizam como 
suporte ao trabalhador, tanto no que tange às necessidades sociais quanto à necessidade 
de equipamentos, tecnologias, financiamentos e assistência física (FERRIS et al., 
2001). Neste ponto, o desenvolvimento de habilidades e competências sociais em 
lideranças mostra-se importante, de modo a garantir o bem-estar dos liderados 
dentro do ambiente organizacional e garantir qualidade de vida dentro do trabalho, 
produzindo efeitos sobre a motivação e produtividade do quadro de trabalhadores. 
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Argyle, Furnaham e Graham (1981) definem Habilidades Sociais como um 
conjunto de desempenhos apresentados pelo indivíduo diante de uma situação 
interpessoal. Segrin (1992) passa a sugerir que o termo se refere a interações mais 
efetivas entre os indivíduos enquanto Riggio (2005) inclui à definição as habilidades 
de sensibilidade, expressividade, conhecimento e controle de situações sociais e das 
próprias emoções. 

Caballo (2003) e Falcone (2002) sugerem que as habilidades sociais são 
primordiais para o êxito no estabelecimento das relações interpessoais, consistindo 
em comportamentos de iniciar, manter e finalizar conversas; fazer e responder 
perguntas; fazer e recusar pedidos; pedir ajuda; defender-se; expressar sentimentos 
de agrado e desagrado; pedir mudança no comportamento do outro; lidar com críticas 
e elogios; admitir erros e pedir desculpas, escutar empaticamente. Já Del Prette e 
Del Prette (2001a) afirmam a necessidade de considerar outros aspectos para além 
da fala, como manter postura e contato visual, possuir autoeficácia e saber ler o 
ambiente. 

O conceito utilizado por Del Prette e Del Prette (2001a) traz um conteúdo mais 
amplo sobre o comportamento socialmente habilidoso, classificando-o em categorias, 
tais quais: (a) habilidades sociais de comunicação, ou seja, fazer ou responder 
perguntas, gratificar e elogiar, pedir e dar feedback nas relações sociais, iniciar, 
manter e encerrar conversação, duração e regulação da fala; (b) habilidades sociais 
de civilidade, ou seja, dizer “por favor”, agradecer, apresentar-se, cumprimentar, 
despedir-se, (c) habilidades sociais assertivas de enfrentamento: manifestar opinião, 
concordar, discordar, fazer, aceitar ou recusar pedidos, desculpar-se e admitir falhas, 
estabelecer relacionamento afetivo/sexual, encerrar relacionamento, expressar raiva 
e pedir mudança de comportamento, interagir com autoridades, lidar com críticas; 
(d) habilidades sociais empáticas: parafrasear, refletir sentimentos e expressar apoio; 
(e) habilidades sociais de trabalho: coordenar grupo, falar em público, resolver 
problemas, tomar decisões e mediar conflitos, habilidades sociais educativas; (f) 
habilidades sociais de expressão de sentimento positivo, ou seja, fazer amizade, 
expressar solidariedade e cultivar o amor. 

Mesmo que não consensuais, as definições sobre o tema indicam a importância 
do estabelecimento de interações sociais satisfatórias, almejando a superação de 
déficits comportamentais e acesso a contingências mais reforçadoras. Nesse aspecto, 
pensar em estruturar as interações sociais e garantir que os indivíduos tenham acesso 
a contingências reforçadoras pode ser considerado como um fator de proteção para 
o desenvolvimento de morbidades psicológicas como a depressão, uma vez que, 
Segrin e Rynes (2009) sinalizam que o déficit de habilidades sociais estaria associado 
ao desenvolvimento da depressão ao passo que, na mesma linha, bons níveis de 
habilidades sociais se constituem em fator protetivo contra morbidades psicológicas 
(LEWINSOHN; HOBERMAN; TERI; HAUTZINGER, 1985). 

Mesmo que o tema seja amplamente estudado em diversos contextos (CIA; 
PEREIRA; DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2009; MELO; SILVARES, 2003; 
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BOLSONI-SILVA; BRANDÃO; VERSUTI-STOQUE; ROSIN-PINOLA, 2008; 
BOLSONI-SILVA, 2008; BOLSONI-SILVA; SILVEIRA; MARTURANO, 2008; 
ROCHA, 2009; SBICIGO; LISBÔA, 2010; BANDEIRA; QUAGLIA, 2005; 
BOAS; SILVEIRA; BOLSONI-SILVA, 2005; BOLSONI-SILVA; LOUREIRO; 
ROSA; OLIVEIRA, 2010; PELEGRINI; CALAIS, 2012; FEITOSA, 2013), a 
literatura sobre habilidades sociais nos contextos de trabalho é escassa, limitando-se 
à descrição de treinamentos oferecidos (RIMOLDI; SILVA; GOULART JÚNIOR; 
BOLSONI-SILVA, 2011; SANTOS; CANÊO, 2010), que descrevem as temáticas 
gerais da emissão de comportamentos socialmente habilidosos nos ambientes de 
trabalho.

O Treino de Habilidades Sociais (THS) consiste em uma das formas de se ensinar 
comportamentos socialmente habilidosos dentro e fora do ambiente organizacional.  
Segundo Murta (2005), o THS deve abarcar as etapas  de  avaliação de repertório, 
com o uso de instrumentos de análise ou entrevista semiestruturada, e intervenção. 
Del Prette e Del Prette (1999) e Falcone (2002) afirmam que a avaliação tem o 
intuito de identificar déficits e excessos comportamentais, bem como os antecedentes 
e consequentes das respostas não habilidosas e habilidosas e as crenças distorcidas 
que estejam contribuindo para a não emissão dos comportamentos habilidosos.

Com relação às técnicas para se treinar Habilidades Sociais, Del Prette e 
Del Prette (2012) afirmam que é possível fazer uso de reestruturação cognitiva ou 
técnicas comportamentais, com ensaio comportamental, reforçamento, modelagem, 
modelação, feedback, relaxamento, tarefas de casa e dessensibilização sistemática. 
A técnica de ensaio comportamental vem sendo muito utilizada por possibilitar o 
desenvolvimento de novos repertórios comportamentais, garantir maior controle sobre 
o próprio desempenho e possibilitar o desenvolvimento de melhor observação das 
contingências envolvidas na interação. Para a utilização da técnica comportamental, 
o uso de modelagem, feedback, modelação e tarefas de casa é bastante importante, 
sendo a tarefa de casa um dos maiores aliados para aperfeiçoar os novos repertórios 
aprendidos e treinados, bem como buscar a generalização de respostas e permitir a 
verificação de como o ambiente natural reage ao novo repertório do indivíduo (DEL 
PRETTE; DEL PRETTE, 2012).

Boas et al. (2005) treinaram habilidades sociais em quatro participantes fazendo 
uso da perspectiva analítico-comportamental, oferecendo 22 sessões semanais com 
duas horas de duração à luz dos temas: assertividade, comunicação, dar e receber 
feedback, direitos humanos, expressar sentimentos negativos, lidar com críticas e 
autoconhecimento, elogiar e agradecer elogios, de modo que, ao final do treinamento, 
os participantes relataram facilidade em emitir grande parte dos repertórios treinados. 

Nesse sentido, um modelo de intervenção para ensino de Habilidade Sociais 
Educativas Parentais é descrito por Bolsoni-Silva (2007), com sessões individuais 
na fase de avaliação e 14 sessões em grupo na fase de intervenção. A autora descreve 
uma ordem pré-estabelecida para o decorrer da sessão, constando discussão sobre 
as tarefas de casa, exposição dialogada do conteúdo a ser tratado na sessão, com o 
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uso de role-playings, vivências ou dinâmicas, buscando trazer fatos relevantes pelo 
grupo e treinar novos repertórios; seguido de explicação a respeito da tarefa de casa 
da semana seguinte. Como resultados do estudo, o treino demonstra efetividade no 
ensino de habilidades sociais educativas parentais. Na mesma linha, outro estudo que 
oferecia um modelo de treinamento em habilidades sociais conjugais foi conduzido 
nos mesmos moldes pela autora com uma amostra de casais, a fim de ensinar 
Habilidades Sociais Conjugais, obtendo como resultados efetividade na aquisição 
de repertórios socialmente habilidosos para a amostra estudada (BOLSONI-SILVA, 
2010).

Bolsoni-Silva (2009) observa a importância de considerar as principais 
demandas referentes ao contexto dos participantes, conduzindo um estudo de 
intervenção com universitários a fim de ensinar repertório socialmente habilidoso, 
o qual possuía 12 sessões nos mesmos moldes descritos (BOLSONI-SILVA, 2010), 
dividido por checagem de tarefa, exposição de conteúdo e apresentação de tarefa 
para o próximo encontro. 

O modelo descrito por Bolsoni-Silva (2007) e Bolsoni-Silva (2009) permite a 
análise de contingências trazidas pelas situações das tarefas, o treino de conteúdos 
referentes ao tema da sessão e a capacidade de observação do ambiente e reflexão 
de sentimentos a partir da execução de tarefas fora do momento do treinamento. 
Modelos semelhantes foram utilizados por diversos autores (BOAS et al., 2005; 
RIMOLDI; SILVA; GOULART JÚNIOR; BOLSONI-SILVA, 2011; CANÊO; 
SANTOS, 2010) para treinar repertórios socialmente habilidosos em trabalhadores 
de diferentes organizações de trabalho.  

Embora o estudo das Habilidades Sociais seja um tema em ascensão, parcos 
são os trabalhos desenvolvidos sobre a temática envolvendo contextos de trabalho, 
principalmente no âmbito nacional, onde destaca-se o desenvolvido por Cunha e 
Conceição (2013), que objetivaram a investigação do repertório de habilidades 
sociais de 84 militares do sexo masculino fazendo uso do Inventário de Habilidades 
Sociais (IHS), obtendo que os participantes apresentaram uma média de classificação 
considerada como bom repertório de habilidades sociais. Também no âmbito de 
investigação de repertório, Cerutti e Wagner (2014) classificam o repertório de 
habilidades sociais de 15 indivíduos que trabalham com o atendimento ao público 
em uma Instituição de Ensino Superior (IES), também fazendo uso do IHS. Neste 
estudo, os autores revelaram que todos os sujeitos da amostra possuíam nível alto de 
habilidades sociais, sendo que os homens tiveram pontuações superiores às mulheres.  

Com relação a estudos nacionais focados no treino de habilidades sociais 
profissionais em gestores, Rimoldi, Silva, Goulart Júnior e Bolsoni-Silva (2011) 
utilizaram um procedimento semelhante ao de Bolsoni-Silva (2007) para desenvolver 
um programa de treino de habilidades sociais com 10 sessões, voltado aos gestores 
da área da enfermagem de uma instituição hospitalar. Da mesma forma, Canêo e 
Santos (2010) tiveram como objetivo de seu estudo promover habilidades sociais 
em gestores, realizando um treinamento semelhante, constituído pelas mesmas 
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etapas em procedimento e com duração de oito sessões, obtendo como resultados a 
melhora do repertório socialmente habilidoso dos participantes, com a indicação dos 
participantes de que os temas fossem mais adaptados aos contextos do ambiente de 
trabalho.  

Os estudos em habilidades profissionais têm sido relevantes por contribuírem 
com o trabalhador e, consequentemente, com a organização, elevando a eficácia dos 
indivíduos e aumentando os resultados organizacionais (RODRIGUES; ARAÚJO; 
RIBEIRO; LÉON RUBIO, 2015). No entanto, segundo os mesmos autores, trata-
se de um campo de pesquisa que necessita de um maior número de estudos, 
principalmente no âmbito de treinamentos de habilidades sociais profissionais em 
lideranças, envolvendo a descrição de procedimentos que possibilitem a orientação 
nas demandas do cotidiano de trabalho.   

Nesse sentido, considera-se que a pesquisa bibliográfica realizada revela 
pouca produção, tanto sobre a área de treinamentos de habilidades sociais voltadas 
para o ambiente de trabalho de forma geral, quanto para as habilidades sociais 
voltadas para as lideranças, sendo esta uma lacuna no conhecimento. Uma vez que 
comportamentos socialmente habilidosos são facilitadores de interações sociais e 
relações profissionais eficazes, bem como atuam como fatores de proteção para a 
saúde mental dos indivíduos, torna-se importante o progressivo desenvolvimento 
de estudos na área. Desta forma, este capítulo tem como objetivo desenvolver, a 
partir de experiências metodológicas apresentadas, uma proposta de treinamento 
em habilidades sociais profissionais para lideranças de uma IES pública situada no 
interior do Estado de São Paulo. 

MODELO DE TREINAMENTO EM HABILIDADES SOCIAIS PARA 
LIDERANÇAS

Por meio dos estudos citados, é possível concluir que os treinamentos propostos 
por Bolsoni-Silva (2009, 2010) corroboram com as técnicas comportamentais 
propostas por Del Prette e Del Prette (2012), atuando como modelo para o 
desenvolvimento de uma proposta de intervenção em habilidades sociais profissionais 
de lideranças.  

O plano de treinamento surgiu como uma proposta de intervenção a ser 
executada no estágio de Psicologia Organizacional e do Trabalho em 2015, voltada 
para gestores técnico-administrativos de uma IES-Pública do interior de São Paulo. 
O planejamento tem como base para o treinamento os temas propostos por Goulart 
Júnior, De Marco, Cardoso e Bolsoni-Silva (2015) em um projeto de iniciação 
científica que objetivou caracterizar as habilidades sociais de gestores técnicos 
administrativos atuantes nessa instituição pública de ensino. Os temas elencados 
foram estabelecidos de acordo com levantamento de literatura sobre conceituação 
de habilidades sociais (CABALLO, 2003; FALCONE, 2002; DEL PRETTE; DEL 
PRETTE, 1999; DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2001) e baseou-se no conceito de 
habilidades sociais descrito por Del Prette e Del Prette (2001). 
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 Os temas propostos para o treino de habilidades sociais profissionais de líderes 
estão divididos entre oito categorias, seguidos de subcategorias, tal como mostra a 
Tabela 1: 

Tabela 1: Categorias e Subcategorias a serem abordadas como temas do Treino de Habilidades 
Sociais Profissionais para Líderes 

Categorias Subcategorias

Relacionamento Interpessoal

Saber fazer críticas; saber receber críticas; ter habilidades 
para dar feedback positivo; ter habilidades para dar feedback 
negativo; ter habilidades para receber feedback positivo, 
ter habilidades para receber feedback negativo, conseguir 
ouvir as demandas do outro de modo empático e colocar-
se à disposição para oferecer ajuda quando necessário, 
saber expressar opiniões, pedir desculpas, saber ouvir os 
liderados, saber iniciar, manter e terminar uma conversa; 
fazer elogios; saber receber elogios; solicitar mudança de 
comportamento; expressar sentimento negativo.

Cumprimento de Metas e 

Objetivos Profissionais

Saber planejar rotinas de trabalho; saber elaborar metas 
exequíveis de trabalho; saber administrar o tempo no 
trabalho; saber distribuir tarefas e atividades de trabalho; 
saber identificar e eleger prioridades; saber focar nos 
resultados profissionais esperados; saber desenvolver ações 
estratégicas em direção ao atingimento de metas e objetivos 
profissionais.

Respeito aos Direitos e 

Diferenças Individuais

Conhecer as principais características de cada liderado; 
saber lidar com as diferenças dos liderados; respeitar a 
cultura e os valores individuais; ser ético nas relações e nas 
decisões de trabalho.

Comunicação 

Organizacional

Promover e estimular diálogos profissionais intersetor; 
promover e estimular diálogos profissionais intrassetores; 
criar canais de comunicação efetivos no setor de trabalho; 
saber compartilhar informações; saber falar em público; 
saber escolher os melhores canais formais de comunicação 
no trabalho.
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Resoluções de Conflitos no 

Trabalho / Autocontrole

Saber resolver conflitos interpessoais, visando a um ambiente 
produtivo e respeitoso de trabalho, assegurando direitos 
individuais; saber ouvir opinião em situações de conflito; 
saber expressar opinião em situações de conflito; saber 
identificar erros em situações de conflito; saber desculpar-
se em situações de conflito; saber analisar as situações 
geradoras de conflito; saber lidar com as emoções dos outros; 
saber desenvolver técnicas de autocontrole; saber antecipar 
conflitos no trabalho; saber prevenir conflitos no trabalho; 
saber identificar a presença de conflitos intrassetoriais.

Gestão do Desempenho 

Humano no Trabalho

Avaliar cotidianamente o desempenho de seus liderados; 
identificar e destacar méritos; favorecer autonomia dos 
liderados; identificar necessidades e carências do ambiente 
de trabalho; identificar necessidades e carências individuais 
dos membros da equipe; identificar necessidades de 
capacitação e aprimoramento profissional e pessoal dos 
liderados; construir espaços de aprendizagem no trabalho; 
estimular e favorecer trocas de experiências; saber 
identificar a necessidade de programas de Treinamento, 
Desenvolvimento e Educação (TD&E) no trabalho; saber 
planejar, executar e avaliar programas de TD&E no trabalho; 
coordenar tarefas em grupo.

Gestão de Pessoas

Criar um ambiente adequado para a participação dos 
liderados nas decisões; estimular o trabalho em equipe; 
participar ativamente nos processos seletivos de novos 
trabalhadores; saber avaliar a necessidade de novos 
trabalhadores em seu setor; planejar e acompanhar a 
integração do novo trabalhador contratado no setor de 
trabalho; zelar pela segurança dos trabalhadores.

Lidar com o Estresse e os 

Estressores Profissionais

Identificar os possíveis fatores geradores de tensão 
individual no trabalho; propor intervenções que caminhem 
na direção de um ambiente de trabalho mais saudável.

Fonte: in loco

As categorias e subcategorias descritas também foram utilizadas para a 
construção de uma proposta de intervenção como treino de habilidades sociais 
profissionais para lideranças (GOULART JÚNIOR; DE MARCO; CARDOSO; 
BOLSONI-SILVA, 2016) e para a elaboração de um instrumento de identificação 
do repertório de habilidades sociais profissionais de líderes utilizado na pesquisa de 
iniciação científica já citada. 

Para a elaboração do referido modelo de treinamento, tomou-se como base o 
procedimento de intervenção para treino de habilidades sociais em universitários, 
descrito por Bolsoni-Silva (2009) e a avaliação de um programa de intervenção 



95

voltado para o treino de habilidades sociais educativas parentais descrito por 
Bolsoni-Silva, Brandão, Versuti-Stoque e Rosin Pinola (2008). Deste modo, serão 
propostas 20 sessões, com duração de três a quatro horas cada, com intervalo 
negociado na primeira sessão. Importante ressaltar que tais sessões serão realizadas 
após diagnóstico inicial, a fim de levantar os principais déficits e reservas do grupo, 
de modo a observar os temas mais relevantes para o grupo, a serem discutidos com 
maior ênfase e aprofundamento durante o processo de intervenção. 

Com relação à estrutura de cada sessão, é necessário, de início, explicar e 
sensibilizar sobre as tarefas de casa com o intuito de auxiliar o grupo a observar 
as contingências envolvidas em cada relato, assim como identificar as dificuldades 
e facilidades em realizar a tarefa. Nesta fase, o treino de novos repertórios pode-
se dar por instrução, modelagem, modelo e role-playing, sempre contingentes ao 
reforçamento (elogios, por exemplo), quando houver a emissão de comportamentos 
socialmente habilidosos. Posteriormente, inicia-se a discussão do tema a ser 
trabalhado na sessão do dia e ensino de novos repertórios fazendo uso de vivências 
(DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2001b), role-playings, exposição dialogada, 
discussões a respeito do tema e uso de material em vídeo. Num terceiro e último 
momento, os participantes recebem as tarefas de casa, juntamente com instruções 
para a sua realização. A Tabela 2 evidencia os temas a serem trabalhados nas sessões. 

Tabela 2: Temas abordados por sessão

Sessões Temas

Sessão 1 Apresentação do orientador, dos participantes e do trabalho. Estabelecimento das 
regras do grupo.

Sessão 2 Iniciar, manter e encerrar comunicação, fazer perguntas abertas e fechadas, ser 
empático.

Sessão 3 Fazer e receber elogios, dar e receber feedback positivo.

Sessão 4 Saber expressar opiniões e expressar sentimento negativo.

Sessão 5 Saber fazer e receber críticas, dar e receber feedback negativo.

Sessão 6 Solicitar mudança de comportamento.

Sessão 7 Conhecer sobre direitos humanos relacionados às interações sociais, saber lidar 
com as diferenças, respeitar a cultura do outro.

Sessão 8 Saber falar em público e compartilhar informações, criar e escolher canais efetivos 
de comunicação, promover e estimular diálogos intra e intersetor.

Sessão 9 Estimular o trabalho em equipe, criar ambiente para a participação dos liderados 
nas decisões.
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Sessão 10 Observar a necessidade de novos trabalhadores, participar do processo seletivo e 
integração do trabalhador.

Sessão 11 Favorecer a autonomia, identificar e destacar méritos, avaliar o desempenho e 
coordenar tarefas em grupo.

Sessão 12 Identificar carências do ambiente, necessidades individuais, necessidades de 
capacitação e de TD&E dos membros da equipe.

Sessão 13 Saber planejar, executar e avaliar programas de TD&E no trabalho.

Sessão 14 Saber administrar o tempo no trabalho, eleger prioridades, elaborar metas e 
planejar rotinas exequíveis. 

Sessão 15 Saber distribuir tarefas, focar nos resultados esperados e desenvolver ações 
estratégicas para atingir objetivos profissionais. 

Sessão 16 Saber identificar erros e desculpar-se. 

Sessão 17 Saber antecipar, prevenir, analisar as situações geradoras e identificar conflitos 
no trabalho. 

Sessão 18 Desenvolver técnicas de autocontrole, saber analisar situações, expressar opinião, 
ouvir opinião e lidar com as emoções do outro em situações de conflito.

Sessão 19 Identificar fatores geradores de tensão e propor intervenções.

Sessão 20 Avaliação e Encerramento.

Fonte: in loco

PLANEJAMENTO POR SESSÃO

As tabelas 3 a 22 ilustram um esquema mais detalhado do planejamento das 20 
sessões propostas, buscando treinar repertórios dos menos para os mais complexos, 
salientando que o repertório a ser ensinado deve sempre estar relacionado aos déficits 
apontados pelo diagnóstico do grupo e pautado nas reservas já existentes, de modo 
a facilitar o treino. 

Os quadros a seguir se basearam no modelo do trabalho produzido por 
Bolsoni-Silva (2009, 2010) e ilustram os temas por sessão, bem como detalham o 
planejamento de cada sessão, com objetivos, conteúdos, método e duração.
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Bloco 1: RELACIONAMENTO INTERPESSOAL

Tabela 3: Sessão 1 - Apresentação do terapeuta, apresentação dos participantes, 
apresentação do trabalho, estabelecimento das regras do grupo.

Objetivo Conteúdo

Apresentação do 
monitor. Apresentar e 
explicar do que se trata 
o trabalho 

Apresentar o terapeuta, falar sobre o que seriam habilidades 
sociais, explicar o que será feito durante as sessões e quais são os 
objetivos pretendidos.

Apresentação dos 
participantes

Pedir para que os participantes se apresentem individualmente, 
levantar expectativas e motivações a respeito do grupo.

Estabelecer regras do 
grupo

Propor e discutir com os participantes as regras do grupo (uso de 
celular, conversas paralelas, saídas da sala, presença, tarefas).

Dar tarefa de casa
Expor e explicar a tarefa de casa referente ao tema da sessão 
2: Iniciar, manter e encerrar comunicação, perguntas abertas e 
fechadas e ser empático.

A apresentação de conteúdos, monitor e participantes pode ser feita por 
exposições dialogadas e uso de dinâmicas que melhor se adequarem ao conteúdo 
apresentado. 

Tarefa: 

1. Relate um momento da sua semana em que você iniciou, manteve ou encerrou uma conversa. 

a) Diga sobre o que conversou, o que disse, e qual era a situação (o que a outra pessoa 
estava fazendo)? 

b) O que a outra pessoa fez?

c) O que você fez após o comportamento da outra pessoa?

2. Relate uma situação em que você fez e respondeu a uma pergunta.

a) Em quais perguntas e respostas você sentiu dificuldade?

b) Você respondeu / perguntou?

c) Em que situação você fez a pergunta / respondeu?

d) O que a outra pessoa fez?

3. Relate sobre uma situação de injustiça que você presenciou, mas não participou.

a) Qual era a situação?

b) Como a pessoa lidou com a situação?

c) Como você se sentiria no lugar dela?
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Tabela 4: Sessão 2 - Iniciar, manter e encerrar conversação, fazer perguntas abertas e fechadas, 
ter empatia

Objetivo Conteúdo

Apresentar os conteúdos a 
serem treinados na sessão

Expor o cronograma da sessão, apresentando brevemente os 
conteúdos a serem trabalhados.

Verificar tarefa de casa Pedir que cada participante compartilhe sua tarefa, observando 
momentos de dificuldades e facilidades e criando condições 
para fazer análises funcionais, descrevendo situações 
antecedentes e consequentes às respostas descritas.  
Apresentar  comportamentos socialmente habilidosos e 
solicitar sugestões aos participantes. 

Introduzir conteúdos sobre 
o tema da sessão 

Incitar discussão sobre o que seria iniciar, manter e encerrar 
conversação.

Levar modelos sobre perguntas abertas e fechadas.

Conceituar e incitar discussão sobre empatia, apresentação de 
seus benefícios para as interações. 

Propor tarefa de casa Explicar a tarefa de casa para a sessão seguinte, com o tema 
fazer e receber elogios, dar e receber feedback positivo.

Questões a serem levantadas na sessão a partir da tarefa: 

1. Na tarefa de casa, qual foi o momento em que vocês iniciaram a conversa?

2. Como você iniciou a conversa?

3. Como a pessoa reagiu? 

4. Como você encerrou a conversação? Teve alguma dificuldade?

5. Qual foi o momento em que você observou injustiça? – empatia

6. O que ocorreu?

7. Como você se sentiria no lugar da pessoa?

8. Como você acha que os envolvidos se sentiram?

9. Como você se sentiu realizando a tarefa?

Tarefa: 

1. Pense em uma situação em que você elogiou e/ou deu feedback positivo a alguém e responda:

a) Descreva a situação em que você se comportou assim.

b) O que você disse à pessoa?

c) Como ela reagiu?
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2. Pense em uma situação em que você recebeu elogio e/ou feedback de uma pessoa e responda: 

a) Qual foi a situação?

b) Como você reagiu?

c) Como você se sentiu?

Tabela 5: Sessão 3 - Fazer e receber elogios, dar e receber feedback positivo

Objetivo Conteúdo

Apresentar os conteúdos a 
serem treinados na sessão

Expor o cronograma da sessão, apresentando brevemente os 
conteúdos a serem trabalhados.

Verificar tarefa de casa Pedir que cada participante compartilhe sua tarefa, observando 
momentos de dificuldades e facilidades e criando condições 
para fazer análises funcionais, descrevendo situações 
antecedentes e consequentes às respostas descritas.  
Apresentar e discutir comportamentos socialmente habilidosos 
e solicitar sugestões. 

Introduzir conteúdos sobre 
o tema da sessão 

Conceituar e diferenciar um elogio e um feedback, oferecendo 
modelos.  

Incitar discussão sobre as vantagens e desvantagens de 
se fazer um elogio e um feedback e de dificuldades de se 
agradecer a um elogio. 

Propor tarefa de casa Explicar a tarefa de casa para a sessão seguinte: saber 
expressar opiniões;  saber ouvir e expressar sentimento 
negativo.

Tarefa:  

1. Observe um momento da sua semana em que você expressou e ouviu opiniões de outras pessoas 
e responda:

a) Sobre qual assunto você expressou opinião?

b) O que você disse?

c) Como a outra pessoa reagiu?

d) Sobre qual assunto você ouviu opinião?

e) O que a pessoa disse?

f) Qual foi a sua reação?

g) O que a outra pessoa fez?
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2. Pense em uma situação em que você expressou sentimentos negativos a alguém.

a) O que você disse?

b) Como a outra pessoa reagiu?

c) O que você fez após a reação da pessoa?

Tabela 6: Sessão 4 - Saber expressar opiniões, expressar sentimento negativo.

Objetivo Conteúdo

Apresentar os conteúdos a 
serem treinados na sessão

Expor o cronograma da sessão, apresentando brevemente os 
conteúdos a serem trabalhados.

Verificar tarefa de casa Pedir que cada participante compartilhe sua tarefa, observando 
momentos de dificuldades e facilidades e criando condições 
para fazer análises funcionais, descrevendo situações 
antecedentes e consequentes às respostas descritas.  
Apresentar e discutir comportamentos socialmente habilidosos 
e solicitar sugestões aos participantes.   

Introduzir conteúdos sobre 
o tema da sessão 

Introduzir a discussão sobre comportamento habilidoso, 
passivo e agressivo, bem como possíveis benefícios e 
malefícios de cada um, sinalizando possíveis reforçadores na 
emissão de respostas assertivas ao se expressar sentimento 
negativo ou opinião.  

Propor tarefa de casa Explicar a tarefa de casa para a sessão seguinte: saber fazer e 
receber críticas, saber dar e receber feedback negativo.

Perguntas a serem levantadas a partir da tarefa: 

Tarefa

Observe um momento da sua semana em que você fez e recebeu uma crítica a alguém e responda:

a) Qual foi a crítica que você fez?

b) Como você fez a crítica?

c) Como a pessoa reagiu?

d) Qual foi a crítica recebida?

e) Como a pessoa a fez?

f) Como você se sentiu?

g) Como você reagiu?

Relate um momento em que você precisou dar um feedback negativo e um em que você recebeu 
um feedback negativo:
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a) Sobre o que foi o feedback dado por você?

b) Em qual local e situação você o fez?

c) Como você o fez?

d) Como a pessoa reagiu?

e) Sobre o que foi o feedback negativo recebido?

f) Em qual local/situação ocorreu?

g) Como a pessoa o fez?

h) Como você se sentiu?

i) Como você reagiu?

Tabela 7: Sessão 5 - Saber fazer e receber críticas, saber dar e receber feedback negativo.

Objetivo Conteúdo

Apresentar os conteúdos a 
serem treinados na sessão

Expor o cronograma da sessão, apresentando brevemente os 
conteúdos a serem trabalhados.

Verificar tarefa de casa Pedir que cada participante compartilhe sua tarefa, observando 
momentos de dificuldades e facilidades e criando condições 
para fazer análises funcionais, descrevendo situações 
antecedentes e consequentes às respostas descritas.  
Apresentar e discutir comportamentos socialmente habilidosos 
e solicitar sugestões aos participantes.  

Introduzir conteúdos sobre 
o tema da sessão 

Introduzir conceito e dar modelo sobre modos habilidosos 
de se fazer crítica, dar feedback negativo e receber feedback 
negativo. 

Levantar discussão sobre vantagens de saber fazer crítica, dar 
feedback negativo e receber feedback negativo, utilizando 
recurso para treino dos participantes. 

Propor tarefa de casa Explicar a tarefa de casa para a sessão seguinte: Solicitar 
mudança de comportamento.

Tarefa

Pense em uma situação em que alguém se comportou de uma forma que você não gostou e responda: 

a) Qual foi o comportamento que você não gostou?

b) O que você disse?

c) Em qual situação/local estavam?

d) O que a pessoa fez?

e) O que eu fiz após o comportamento da pessoa?
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Tabela 8: Sessão 6 - Solicitar mudança de comportamento 

Objetivo Conteúdo

Apresentar os conteúdos a 
serem treinados na sessão

Expor o cronograma da sessão, apresentando brevemente os 
conteúdos a serem trabalhados.

Verificar tarefa de casa Pedir que cada participante compartilhe sua tarefa, observando 
momentos de dificuldades e facilidades e criando condições 
para fazer análises funcionais, descrevendo situações 
antecedentes e consequentes às respostas descritas.  
Apresentar e discutir  comportamentos socialmente 
habilidosos e solicitar sugestões aos participantes. 

Introduzir conteúdos sobre 
o tema da sessão 

Introduzir conceito e dar modelo sobre como solicitar 
mudança de comportamento, através dos 4 passos descritos 
por Bolsoni-Silva (2010): 

1- Descrever objetivamente o comportamento que nos 
desagradou;

2- Expressar os sentimentos ou pensamentos que o 
comportamento do outro gerou;

3- Especificar o que quer que a pessoa mude em seu 
comportamento;

4- Dizer as consequências positivas que ocorrerão se a 
mudança de comportamento ocorrer.

 Levantar discussão sobre vantagens de pedir mudanças de 
comportamento dessa forma e treinar conteúdo por meio de 
role-playing. 

Propor tarefa de casa Explicar a tarefa de casa para a sessão seguinte: Conhecer sobre 
direitos humanos relacionados às interações sociais, saber lidar 
com as diferenças e respeitar a cultura do outro.

Tarefa

Relate uma situação em que você viveu/presenciou a existência ou não existência da expressão ou 
respeito aos Direitos Humanos de alguém. Procure destacar:

•	 Qual foi a situação em que isso ocorreu?

•	 Como as pessoas envolvidas se comportaram?

•	 Como você se comportou?

•	 Como você se sentiu?
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Bloco 2: RESPEITO AOS DIREITOS E DIFERENÇAS INDIVIDUAIS

Tabela 9: Sessão 7 - Conhecer sobre direitos humanos relacionados às interações sociais, saber 
lidar com as diferenças, respeitar a cultura do outro.

Objetivo Conteúdo

Apresentar os conteúdos a 
serem treinados na sessão

Expor o cronograma da sessão, apresentando brevemente os 
conteúdos a serem trabalhados.

Verificar tarefa de casa Pedir que cada participante compartilhe sua tarefa, observando 
momentos de dificuldades e facilidades e criando condições 
para fazer análises funcionais, descrevendo situações 
antecedentes e consequentes às respostas descritas.  
Apresentar e discutir comportamentos socialmente habilidosos 
e solicitar sugestões aos participantes.  

Introduzir conteúdos sobre 
o tema da sessão 

Introduzir conceito sobre direitos relacionados à igualdade, 
descritos ao final da tabela, pedindo para que os participantes 
interpretem papéis em role-playing, nos quais haja 
personagens que têm sua cultura e valores respeitados 
e não respeitados, pedindo para que cada um utilize os 
conteúdos aprendidos até então para defender-se, agradecer o 
respeito, dar feedback positivo, negativo e pedir mudança de 
comportamento.  
Pedir que os participantes descrevam como se sentiram, bem 
como facilidades e dificuldades na execução dos papéis.  

Propor tarefa de casa Explicar a tarefa de casa para a sessão seguinte: saber falar em 
público e compartilhar informações, criar e escolher canais 
efetivos de comunicação, promover e estimular diálogos intra 
e inter setor.

Nesta sessão, é preciso citar os direitos advindos do Artigo 1º da Declaração dos Direitos 
Humanos (Organização das Nações Unidas, 1948) “Todos são iguais em dignidade e direitos” para 
orientar a discussão. 

Tarefa 
1. Pense em uma situação em que você precisou falar em público e responda:

a) Qual foi a situação? 
b) Você conseguiu falar? Sim (   ) Não (   )
Se sim, como você falou? 
Como você se sentiu?

2. Pense nos canais de comunicação existentes dentro do seu setor de trabalho e responda:
a) Quais são eles?
b) Você os utiliza? Com qual frequência?
c) Você os acha efetivos? 
d) Como esses canais podem auxiliar a promover diálogos intra e inter setoriais? 
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Bloco 3: COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL

Tabela 10: Sessão 8 - Saber falar em público e compartilhar informações, criar e escolher canais 
efetivos de comunicação, promover e estimular diálogos intra e inter setor.

Objetivo Conteúdo

Apresentar os conteúdos a 
serem treinados na sessão

Expor o cronograma da sessão, apresentando brevemente os 
conteúdos a serem trabalhados.

Verificar tarefa de casa Pedir que cada participante compartilhe sua tarefa, observando 
momentos de dificuldades e facilidades e criando condições 
para fazer análises funcionais, descrevendo situações 
antecedentes e consequentes às respostas descritas.  
Apresentar e discutir comportamentos socialmente habilidosos 
e solicitar sugestões aos participantes.  

Introduzir conteúdos sobre 
o tema da sessão 

Introduzir conceito sobre falar em público, discutindo sobre 
meios existentes de compartilhar informações, direcionando a 
discussão para como esses meios podem facilitar e dificultar a 
comunicação no ambiente de trabalho.   

Discutir sobre quais seriam os canais de comunicação mais 
efetivos para se passar as informações no ambiente de 
trabalho, bem como as vantagens de estimular diálogos intra e 
inter setoriais. 

Propor tarefa de casa Explicar a tarefa de casa para a sessão seguinte: Estimular o 
trabalho em equipe, criar ambiente para a participação dos 
liderados nas decisões.

Tarefa: 

1. Pense em seus liderados como uma equipe de trabalho e responda:

a) Você costuma estimulá-los a trabalhar juntos? Sim (   ) Não (   )

b) Como normalmente você estimula o trabalho em equipe?

c) Como as pessoas se comportam?

d) Como você reage?

2. Pense nos momentos em que você precisa tomar decisões e responda:

a) Como você faz a tomada de decisão?

b) Você pede a opinião de seus liderados? Sim (   ) Não (   )

c) Se sim, como eles reagem?

d) O que você faz após a reação?
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Bloco 4: GESTÃO DE PESSOAS

Tabela 11: Sessão 9 - Estimular o trabalho em equipe, criar ambiente para a participação dos 
liderados nas decisões.

Objetivo Conteúdo

Apresentar os conteúdos a 
serem treinados na sessão

Expor o cronograma da sessão, apresentando brevemente os 
conteúdos a serem trabalhados.

Verificar tarefa de casa Pedir que cada participante compartilhe sua tarefa, observando 
momentos de dificuldades e facilidades e criando condições 
para fazer análises funcionais, descrevendo situações 
antecedentes e consequentes às respostas descritas.  
Apresentar e discutir comportamentos socialmente habilidosos 
e solicitar sugestões aos participantes.  

Introduzir conteúdos sobre 
o tema da sessão 

Efetuar dinâmica em que os participantes tenham que 
trabalhar em equipe para atingir um objetivo, ouvindo ideias e 
dando opinião sobre a produção do trabalho a ser construído. 
Analisar funcionalmente o ocorrido na dinâmica juntamente 
com os participantes.  
Discutir sobre as vantagens de permitir que os outros 
participem das decisões e desvantagens de não fazê-lo. 

Propor tarefa de casa Explicar a tarefa de casa para a sessão seguinte: Observar a 
necessidade de novos trabalhadores, participar da seleção e 
inserção do trabalhador.

Tarefa

Pense na última vez em que seu setor precisou de novos funcionários e responda:

a) De onde surgiu a demanda para novos funcionários?

b) Como ocorreu a seleção para novo funcionário?

c) Como você participou da inserção do novo funcionário?

d) Com base no desempenho do funcionário logo a seguir, você acha que ele foi efetivo?
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Tabela 12: Sessão 10 - Observar a necessidade de novos trabalhadores, participar da seleção e 
inserção do trabalhador 

Objetivo Conteúdo

Apresentar os conteúdos a 
serem treinados na sessão

Expor o cronograma da sessão, apresentando brevemente os 
conteúdos a serem trabalhados.

Verificar tarefa de casa Pedir que cada participante compartilhe sua tarefa, observando 
momentos de dificuldades e facilidades e criando condições 
para fazer análises funcionais, descrevendo situações 
antecedentes e consequentes às respostas descritas.  
Apresentar e discutir comportamentos socialmente habilidosos 
e solicitar sugestões aos participantes.  

Introduzir conteúdos sobre 
o tema da sessão 

Discutir sobre vantagens de ter um quadro de funcionários 
suficiente para a execução do trabalho e desvantagens de se 
trabalhar com quadro reduzido. 

Propor tarefa de casa Explicar a tarefa de casa para a sessão seguinte: Favorecer a 
autonomia, identificar e destacar méritos, avaliar o desempenho 
e coordenar tarefas em grupo.

Tarefa: 

1. Pense em um momento em que você delegou uma tarefa a um liderado e responda:

a) Qual era a tarefa?

b) Como você gostaria que ele tivesse feito?

c) Como ele a fez?

d) Ele atingiu o objetivo?

2. Com relação à avaliação de desempenho do seu setor, responda:

a) Em que situações ela ocorre?

b) Como ela ocorre?

c) Você sente que ela é efetiva?
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Bloco 5: GESTÃO DO DESEMPENHO HUMANO NO TRABALHO

Tabela 13: Sessão 11 - Favorecer a autonomia, identificar e destacar méritos, avaliar o 
desempenho e coordenar tarefas em grupo.

Objetivo Conteúdo

Apresentar os conteúdos a 
serem treinados na sessão

Expor o cronograma da sessão, apresentando brevemente os 
conteúdos a serem trabalhados.

Verificar tarefa de casa Pedir que cada participante compartilhe sua tarefa, observando 
momentos de dificuldades e facilidades e criando condições 
para fazer análises funcionais, descrevendo situações 
antecedentes e consequentes às respostas descritas.  
Apresentar e discutir comportamentos socialmente habilidosos 
e solicitar sugestões aos participantes.  

Introduzir conteúdos sobre 
o tema da sessão 

Incitar reflexão sobre vantagens de ter funcionários mais 
autônomos e modos de se conduzir tarefas em grupo, 
pensando em lideranças autoritárias e democráticas. 

Retomar conteúdo sobre feedback positivo e elogios para 
discutir modos de se destacar méritos.

Pedir que os participantes relatem sobre a avaliação de 
desempenho profissional de seus setores, como planejamento, 
execução e feedback, destacando situações antecedentes e 
consequentes, relacionando a avaliação com motivação e 
clima organizacional. 

Propor tarefa de casa Explicar a tarefa de casa para a sessão seguinte: Identificar 
carências do ambiente, necessidades individuais, necessidades 
de capacitação e de TD&E dos membros da equipe.
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Tabela 14: Sessão 12 - Identificar carências do ambiente, necessidades individuais, 
necessidades de capacitação e de TD&E dos membros da equipe

Objetivo Conteúdo

Apresentar os conteúdos a 
serem treinados na sessão

Expor o cronograma da sessão, apresentando brevemente os 
conteúdos a serem trabalhados.

Verificar tarefa de casa Pedir que cada participante compartilhe sua tarefa, observando 
momentos de dificuldades e facilidades e criando condições 
para fazer análises funcionais, descrevendo situações 
antecedentes e consequentes às respostas descritas.  
Apresentar e discutir comportamentos socialmente habilidosos 
e solicitar sugestões aos participantes.  

Introduzir conteúdos sobre 
o tema da sessão 

Levar situação problema descrita ao final da tabela e usar 
como base as perguntas para incitar a discussão sobre 
identificação de carências no ambiente e necessidades 
individuais. 

Conceituar Treinamento, Desenvolvimento e Educação e usar 
o Treino de Habilidades Sociais para ilustrar os conceitos.

Propor tarefa de casa Explicar a tarefa de casa para a sessão seguinte: saber planejar, 
executar e avaliar programas de TD&E no trabalho.

Situação problema:

“A empresa x é conhecida no mercado por oferecer seus produtos fazendo uso de 
telemarketing. Nos últimos tempos, tem-se percebido que o nível de absenteísmo por licença médica 
aumentou muito, juntamente com a queda nas vendas. Lúcia, uma operadora do telemarketing, 
assim como vários colegas, apresenta fortes e diárias dores nas costas e cabeça o que a faz ficar 
bastante estressada durante seu turno e fora dele, mas não pode abandonar o emprego, pois 
precisa muito do dinheiro”. 

Quais podem ser os fatores que causam as dores dos trabalhadores? Quais efeitos essas 
dores trazem tanto para os trabalhadores envolvidos quanto para a organização? Quais medidas 
poderiam ser executadas para solucionar o problema?”

Tarefa

Responda com base nas suas atividades de trabalho: 

1. Qual o tema do último treinamento que você planejou?

2. Quais as principais etapas do planejamento?

3. Como foi feita a execução?

4. Como as pessoas se comportaram durante a execução? 

5. De que modo você as avaliou?
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Tabela 15: Sessão 13 - Saber planejar, executar e avaliar programas de TD&E no trabalho

Objetivo Conteúdo

Apresentar os conteúdos a 
serem treinados na sessão

Expor o cronograma da sessão, apresentando brevemente os 
conteúdos a serem trabalhados.

Verificar tarefa de casa Pedir que cada participante compartilhe sua tarefa, observando 
momentos de dificuldades e facilidades e criando condições 
para fazer análises funcionais, descrevendo situações 
antecedentes e consequentes às respostas descritas.  
Apresentar e discutir comportamentos socialmente habilidosos 
e solicitar sugestões aos participantes.  

Introduzir conteúdos sobre 
o tema da sessão 

Escolher com os participantes um tema de interesse e fazer um 
planejamento que vise treinar, desenvolver e educar pessoas 
no trabalho contendo “planejamento, execução e avaliação” 

Salientar para o uso dos conteúdos aprendidos sobre ouvir 
opinião e expressar opinião.

Propor tarefa de casa Explicar a tarefa de casa para a sessão seguinte: saber 
administrar o tempo no trabalho, eleger prioridades, elaborar 
metas e planejar rotinas exequíveis.

Tarefa:

Pense na última vez em que você e seu setor tiveram muitas tarefas do trabalho a fazer em um 
período curto de tempo e responda: 

a) Você conseguiu entregar suas tarefas no prazo?   Sim (   )  Não (   )

b) Se sim, como você fez para se organizar?

c) Como você elaborou as metas e rotinas de trabalho nesse período?
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Bloco 6: CUMPRIMENTO DE METAS E OBJETIVOS PROFISSIONAIS

Tabela 16: Sessão 14 - Saber administrar o tempo no trabalho, eleger prioridades, elaborar metas 
e planejar rotinas exequíveis 

Objetivo Conteúdo

Apresentar os conteúdos a 
serem treinados na sessão

Expor o cronograma da sessão, apresentando brevemente os 
conteúdos a serem trabalhados.

Verificar tarefa de casa Pedir que cada participante compartilhe sua tarefa, observando 
momentos de dificuldades e facilidades e criando condições 
para fazer análises funcionais, descrevendo situações 
antecedentes e consequentes às respostas descritas.  
Apresentar e discutir comportamentos socialmente habilidosos 
e solicitar sugestões aos participantes.  

Introduzir conteúdos sobre 
o tema da sessão 

Incitar discussão sobre a importância de saber administrar 
o tempo, eleger prioridades para conseguir elaborar metas 
e planejar rotinas exequíveis. Levantar questionamento dos 
problemas de se planejar metas inexequíveis tanto para si 
quanto para o liderado e o setor de trabalho.  

Propor tarefa de casa Explicar a tarefa de casa para a sessão seguinte: saber distribuir 
tarefas, focar nos resultados esperados e desenvolver ações 
estratégicas para atingir objetivos profissionais

Tarefa: 

Pense em seu quadro de funcionários e responda:

a) Quais os fatores que você julga importantes para distribuir tarefas?

b) Quais ações você utiliza para atingir os objetivos profissionais? 
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Tabela 17: Sessão 15 - Saber distribuir tarefas, focar nos resultados esperados e desenvolver 
ações estratégicas para atingir objetivos profissionais. 

Objetivo Conteúdo

Apresentar os conteúdos a 
serem treinados na sessão

Expor o cronograma da sessão, apresentando brevemente os 
conteúdos a serem trabalhados.

Verificar tarefa de casa Pedir que cada participante compartilhe sua tarefa, observando 
momentos de dificuldades e facilidades e criando condições 
para fazer análises funcionais, descrevendo situações 
antecedentes e consequentes às respostas descritas.  
Apresentar e discutir comportamentos socialmente habilidosos 
e solicitar sugestões aos participantes.  

Introduzir conteúdos sobre 
o tema da sessão 

Retomar conteúdo sobre planejamento de metas exequíveis, 
salientando para a necessidade de saber distribuir tarefas 
focadas nos objetivos esperados, alinhado à finalidade de 
alcançar os objetivos profissionais. Pedir relato de facilidades 
e dificuldades dos participantes quanto ao assunto e incentivar 
a participação, pedindo que os demais ajudem nas dificuldades 
dos colegas. 

Propor tarefa de casa Explicar a tarefa de casa para a sessão seguinte: saber identificar 
erros e desculpar-se.

Tarefa:

Relate uma situação que você viveu recentemente na qual você sentiu que precisava desculpar-se 
e responda:

a) Qual foi a situação?

b) Você se desculpou? Sim (   )   Não (    )

c) Se sim, como você o fez?

d) Qual foi a reação da outra pessoa?

e) Como você se sentiu?
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Bloco 7: RESOLUÇÕES DE CONFLITOS NO TRABALHO / AUTOCONTROLE

Tabela 18: Sessão 16 - Saber identificar erros e desculpar-se 

Objetivo Conteúdo

Apresentar os conteúdos a 
serem treinados na sessão

Expor o cronograma da sessão, apresentando brevemente os 
conteúdos a serem trabalhados.

Verificar tarefa de casa Pedir que cada participante compartilhe sua tarefa, observando 
momentos de dificuldades e facilidades e criando condições 
para fazer análises funcionais, descrevendo situações 
antecedentes e consequentes às respostas descritas.  
Apresentar e discutir comportamentos socialmente habilidosos 
e solicitar sugestões aos participantes.  

Introduzir conteúdos sobre 
o tema da sessão 

Passar conteúdo sobre maneiras habilidosas de reconhecer 
erros e pedir desculpas, trazendo sempre a discussão para o 
ambiente de trabalho.  
Treinar com os participantes o conteúdo utilizando vivências e 
role-playing. 

Propor tarefa de casa Explicar a tarefa de casa para a sessão seguinte: saber antecipar, 
prevenir, analisar as situações geradoras e identificar conflitos 
no trabalho.

Tarefa:

Pense numa situação de conflito em que você estava presente (e não participou) e responda: 

a) Qual foi a situação?

b) Qual era o contexto? (O que estava acontecendo naquela época entre as pessoas envolvidas 
ou o que você acha que pode ter antecipado o conflito?)

c) Como ocorreu o conflito?

d) O que ocorreu após o conflito?

e) Como as pessoas poderiam ter se comportado para não gerar o conflito?

f) O que ocorreria se elas tivessem evitado o conflito?
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Tabela 19: Sessão 17 - Saber antecipar, prevenir, analisar as situações geradoras e identificar 
conflitos no trabalho 

Objetivo Conteúdo

Apresentar os conteúdos a 
serem treinados na sessão

Expor o cronograma da sessão, apresentando brevemente os 
conteúdos a serem trabalhados.

Verificar tarefa de casa Pedir que cada participante compartilhe sua tarefa, observando 
momentos de dificuldades e facilidades e criando condições 
para fazer análises funcionais, descrevendo situações 
antecedentes e consequentes às respostas descritas.  
Apresentar e discutir comportamentos socialmente habilidosos 
e solicitar sugestões aos participantes.  

Introduzir conteúdos sobre 
o tema da sessão 

Retomar conteúdos sobre comportamento assertivo, 
introduzindo esses temas para discutir maneiras de se 
analisar situações geradoras de conflitos, questionando 
quais dessas habilidades são úteis para prevenir conflitos e, 
consequentemente, qual comportamento não habilidoso seria 
gerador de conflito. 

Discutir com os participantes formas de prevenir e administrar 
conflitos dentro do ambiente de trabalho. 

Propor tarefa de casa Explicar a tarefa de casa para a sessão seguinte: desenvolver 
técnicas de autocontrole, saber expressar opinião, ouvir 
opinião/críticas e lidar com as emoções do outro em situações 
de conflito.

Tarefa:

Pense em uma situação de conflito que você participou e responda:

a) Qual foi a situação?

b) Como você reagiu?

c) Você expressou sua opinião? Sim (   ) Não (   )

d) Como as outras pessoas reagiram a isso?

e) Você ouviu o que a outra pessoa tinha a dizer? Sim (   ) Não (   )

f) Como você reagiu a isso?

g)  Como você se sentiu após o conflito?
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Tabela 20: Sessão 18 - Desenvolver técnicas de autocontrole, Saber expressar opinião, 
ouvir opinião/críticas e lidar com as emoções do outro em situações de conflito 

Objetivo Conteúdo

Apresentar os conteúdos a 
serem treinados na sessão

Expor o cronograma da sessão, apresentando brevemente os 
conteúdos a serem trabalhados.

Verificar tarefa de casa Pedir que cada participante compartilhe sua tarefa, observando 
momentos de dificuldades e facilidades e criando condições 
para fazer análises funcionais, descrevendo situações 
antecedentes e consequentes às respostas descritas.  
Apresentar e discutir comportamentos socialmente habilidosos 
e solicitar sugestões aos participantes.  

Introduzir conteúdos sobre 
o tema da sessão 

Introduzir conteúdos sobre autocontrole, expressar e ouvir 
opinião em situações de conflito.

Realizar dinâmica proposta ao final da tabela.

Levantar discussão sobre vantagens de saber ouvir opiniões, 
dentro e fora do ambiente de trabalho e como lidar (ouvir e 
fazer) com críticas. 

Propor tarefa de casa Explicar a tarefa de casa para a sessão seguinte: Identificar 
fatores geradores de tensão e propor intervenções.

Dinâmica proposta para a sessão sobre técnicas de autocontrole, expressar opinião, ouvir 
opinião e lidar com as emoções do outro em situações de conflito:

Escolha um tema considerado polêmico e gerador de discussão (ex. Recusa a contratar 
pessoas obesas / Criação de creche no ambiente de trabalho), dividindo os participantes em um 
grupo a favor e um contra o tema proposto. Peça que os participantes debatam o assunto para 
chegar a um consenso fazendo uso de todos os conteúdos habilidosos expostos até então. 

Tarefa:

Pense em um momento de sua vida em que você se sentiu tenso(a) por conta/ no ambiente 
profissional e responda:

a) O que ocorreu antes para a situação acontecer?

b) Qual foi a situação? O que estava acontecendo?

c) O que aconteceu depois? Como você e as outras pessoas se sentiram com relação a isso?

d) O que poderia ser feito na ocasião para diminuir ou sanar a tensão no ambiente profissional?
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Bloco 8: LIDAR COM O ESTRESSE E ESTRESSORES PROFISSIONAIS

Tabela 21: Sessão 19 - Identificar fatores geradores de tensão e propor intervenções

Objetivo Conteúdo

Apresentar os conteúdos a 
serem treinados na sessão

Expor o cronograma da sessão, apresentando brevemente os 
conteúdos a serem trabalhados.

Verificar tarefa de casa Pedir que cada participante compartilhe sua tarefa, observando 
momentos de dificuldades e facilidades e criando condições 
para fazer análises funcionais, descrevendo situações 
antecedentes e consequentes às respostas descritas.  
Apresentar e discutir comportamentos socialmente habilidosos 
e solicitar sugestões aos participantes diante de dificuldades de 
algum dos participantes.  

Introduzir conteúdos sobre 
o tema da sessão 

Discutir com os participantes sobre quais seriam os principais 
fatores geradores de tensão no ambiente profissional, tais 
quais: excesso de trabalho, comunicação falha, agressividade, 
más condições físicas do ambiente, relacionamento 
interpessoal, etc. 

Pedir para que os participantes pensem em quais fatores 
geradores de tensão podem ser resolvidos fazendo uso dos 
comportamentos aprendidos até então. 

Pedir para que os participantes enumerem intervenções para os 
fatores levantados anteriormente.

Encerrar sessão Não há tarefa de casa para essa sessão.

Tabela 22: Sessão 20 - Avaliação e Encerramento.

Objetivo Conteúdo

Apresentar os conteúdos a 
serem treinados na sessão

Expor o cronograma da sessão, apresentando brevemente os 
conteúdos a serem trabalhados.

Introduzir conteúdos sobre 
o tema da sessão 

Distribuir avaliação do treinamento pedindo feedbacks 
positivos e negativos. 

Marcar data para pós-teste.

Encerrar sessão Agradecer aos participantes dando feedbacks positivos a cada 
um e encerrar atendimentos.

Importante salientar que as sessões devem ser previamente estruturadas de 
acordo com este modelo, seguindo a ordem descrita na Tabela 3, com o propósito de 
apresentar e treinar repertórios do menos para o mais complexo. Ainda que o modelo 
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proposto tenha sido desenvolvido com base em respaldo teórico (BOAS et al., 2005, 
BOLSONI-SILVA, 2007, 2009, 2010), entende-se a necessidade de se avaliar o 
modelo para observar o alcance de sua efetividade e fazer alterações, se necessário 
for. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desenvolver indivíduos para além do ambiente organizacional vem sendo 
uma demanda crescente do mundo do trabalho. Nesse sentido, criar condições para 
o estabelecimento e a manutenção de relações interpessoais saudáveis, por meio 
do incentivo ao desenvolvimento de indivíduos socialmente habilidosos, parece 
contribuir significativamente  para o cenário atual do mundo do trabalho, culminando 
no aumento de resultados profissionais satisfatórios. (LEWINSOHN; HOBERMAN; 
TERI; HAUTZINGER, 1985; BUTTERWORTH, 1990; ELKSNIN; ELKSNIN, 
2001; FERRIS; WITT; FERRIS et al., 2001; HUFFCUTT; CONWAY; ROTH; 
STONE, 2001; SEGRIN; TAYLOR, 2007; SEGRIN; RYNES, 2009; CARTER; 
AUSTIN; TRAINOR, 2012). 

 Estudos referentes às Habilidades Sociais Profissionais, embora crescentes, 
ainda são incipientes, contando com publicações a respeito de descrição de programas 
de treinamento e sua efetividade, fazendo uso de temas gerais dentro do ensino de 
habilidades sociais (CUNHA; CONCEIÇÃO, 2013; CERUTTI; WAGNER, 2014; 
RIMOLDI; SILVA; GOULART JÚNIOR; BOLSONI-SILVA, 2011; CANÊO; 
SANTOS, 2010). Nessa linha, torna-se necessário o aumento no número de 
publicações e pesquisas que abarquem o tema “Habilidades Sociais Profissionais” e 
sua influência sob o ambiente e as relações profissionais, considerando a escassez de 
estudos nacionais a respeito do tema (RODRIGUES; ARAÚJO; RIBEIRO; LÉON 
RUBIO, 2015).  

Nesse sentido, este trabalho avança ao oferecer uma proposta de treinamento 
com descrição detalhada das sessões necessárias para a construção de uma 
intervenção em Habilidades Sociais Profissionais para lideranças, abarcando temas 
referentes ao ambiente organizacional, sem desconsiderar a necessidade de se fazer 
um diagnóstico inicial para levantar as principais demandas a serem trabalhadas 
para cada grupo, aumentando as chances de êxito do programa. As categorias e 
subcategorias descritas também constituem uma novidade em meio aos estudos da 
área, e estão dispostas de modo a priorizar a aquisição de repertórios do mais simples 
ao mais complexo. 

Apesar dos avanços teóricos sinalizados em relação às habilidades sociais 
dentro dos contextos de trabalho, ainda encontram-se lacunas expressivas, o que 
sugere a necessidade de estudos futuros sobre a temática e, mais especificamente, a 
avaliação mais precisa do referido programa de treinamento apresentado, utilizando-
se de pré e pós testagem, de modo a constatar as novas aquisições e aprimoramentos do 
repertório comportamental dos participantes, mesmo considerando que este trabalho 
tenha sido construído com base em respaldo teórico e experiências já realizadas. 
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8
DIAGNÓSTICO DO CLIMA ORGANIZACIONAL EM 
UMA INSTITUIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PAULISTA: 
CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E 
DO TRABALHO
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Vanessa Eda Paz Leite

Mário Lázaro Camargo

INTRODUÇÃO

Este estudo tem como objetivo apresentar uma experiência de estágio 
profissionalizante supervisionado em Psicologia Organizacional e do Trabalho, 
disciplina que compõe a grade curricular do quinto ano do Curso de Formação do 
Psicólogo da Faculdade de Ciências da Unesp, campus de Bauru, e realizado num 
cartório do Fórum de uma cidade do interior do estado de São Paulo. A experiência 
em questão se deu de julho de 2015 a fevereiro de 2016, e as estagiárias perfizeram 
uma carga horária semanal de 12 horas em campo de estágio; num total de 
aproximadamente 360 horas de estágio. Dentre as diversas atividades desenvolvidas,  
foi selecionada a Pesquisa e Análise do Clima Organizacional do cartório para 
discutirmos no presente texto.

CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

A instituição de realização do estágio foi o fórum de uma cidade do interior 
de São Paulo, que conta com cerca de quinhentos servidores. Porém, o estágio foi 
realizado em um cartório específico do fórum, no qual trabalham cerca de dezessete 
servidores, sendo uma juíza e o restante dos servidores escreventes, dentre eles, dois 
chefes e um diretor do cartório. A distribuição demográfica dos servidores quanto a 
sexo e tempo de serviço encontra-se representada nos gráficos a seguir:
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Fonte: in loco

Fonte: in loco

Nesse contexto, o trabalho é dividido em três setores, de acordo com o produto 
esperado como resultado: Atendimento; Movimentação; Minuta e Cumprimento. 
Cada um dos chefes e o diretor ficam responsáveis por coordenar cada setor. Além 
disso, existem dois estagiários de nível médio de ensino e dois de nível superior.

O setor de Atendimento é responsável por receber carga e correio, fazer carga 
dos processos, receber documentos protocolados e recebidos via Correios, localizar 
petições e providenciar sua juntada, além de atender aos clientes que vêm até o 
balcão. Em razão da falta de funcionários, o atendimento no balcão é revezado entre 
todos, exceto os chefes e o diretor.

O setor de Movimentação é responsável por dar andamento aos processos. 
É nele que os processos desembocam, ou seja, ele os recebe e encaminha para 
os diversos destinos para dar andamento aos mesmos. Também é o setor que faz 
publicação e juntada de petição, ou seja, é a Movimentação que faz a distribuição 
dos serviços para os outros setores.

O setor de Minuta é onde trabalham os auxiliares diretos do juiz. É lá que são 
feitos os despachos, digitação de decisões, sentenças, certificação de prazo, etc.
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Já o setor de Cumprimento é responsável por expedir os processos. É incumbido 
de digitar o resultado final do processo, emitir o mandado para os interessados, 
intimar para audiência, expedir ofícios, guias, etc.

JUSTIFICATIVA

O clima organizacional, cujo nome nos remete à ideia de clima atmosférico ou 
às condições climáticas de um dado ambiente (PUENTES-PALACIOS; MARTINS, 
2014), é o grau de satisfação dos membros de uma organização, em relação a 
diferentes aspectos da cultura ou realidade do ambiente de trabalho, além de ser a 
ligação entre o nível individual e o nível organizacional, tendo influência direta na 
satisfação e motivação dos servidores (BISPO, 2006).

Assim, o contexto no qual ocorre o trabalho envolve vários fatores importantes 
– internos e externos à organização – para o desempenho, satisfação e saúde do 
trabalhador. Tais fatores exercem influência no clima organizacional, que, segundo 
Martins (2008, p. 31-32), pode ser definido como:

[...] o conjunto das percepções dos empregados sobre diversos aspectos da 
organização que mais frequentemente são identificados nos estudos sobre 
este tema: comunicação, envolvimento, coesão, suporte do supervisor, 
recompensa, autonomia, orientação das tarefas, pressão no trabalho, 
clareza das tarefas, controle, inovação e conforto físico.

Nesse sentido, a Pesquisa de Clima Organizacional nos permite investigar 
aspectos como: nível de integração organização/trabalhadores, credibilidade 
mútua entre trabalhadores, produtividade/improdutividade, adaptação a mudanças, 
dedicação, comprometimento com a qualidade do trabalho realizado, aproveitamento 
dos treinamentos, presença/ausência de doenças psicossomáticas. Assim, a análise, 
o diagnóstico e as sugestões, proporcionados pela pesquisa de clima organizacional, 
são valiosos instrumentos para o sucesso de programas voltados para a melhoria da 
qualidade de vida no trabalho, saúde, bem-estar, adoção de políticas internas, etc. 
(PUENTES-PALACIOS; MARTINS, 2014).

A Psicologia Organizacional e do Trabalho, antes de propor qualquer 
intervenção junto aos trabalhadores de uma organização ou junto a seus processos 
e políticas de gestão, serve-se da Pesquisa de Clima Organizacional por entendê-la 
como uma importante e eficaz ferramenta de diagnóstico, a partir da qual muitos 
indicadores podem ser observados, quantificados e hierarquizados (em termos de 
prioridade e urgência) (LOFIEGO; MASSAROLO; VICENTE; CAMARGO, 2015). 
A boa gestão do clima organizacional, realizada a partir de intervenções oriundas 
de planejamentos traçados por meio de resultados de pesquisas que, frequente e 
periodicamente, podem ser feitas, pode levar a organização e seus trabalhadores 
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a uma condição de qualidade de vida no trabalho que, ao mesmo tempo, motiva, 
gera comprometimento, promove a saúde, previne doenças e acidentes de trabalho 
(PUENTES-PALACIOS; MARTINS, 2014).

OBJETIVO GERAL

 Realizar o diagnóstico do clima organizacional do referido cartório com vistas 
a utilizar os dados obtidos como base para o planejamento de intervenções futuras no 
ambiente de trabalho de acordo com as demandas levantadas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Levantar dados referentes à motivação e satisfação no trabalho;

• Investigar aspectos da organização nos quais seja necessário planejar ações 
que objetivem sua mudança/melhoria;

• Realizar análise de conteúdo dos dados obtidos;

• Apresentar os dados à organização e, finamente, propor intervenções que 
focam diretamente nos aspectos mais relevantes apontados na pesquisa 
com vistas a alcançar uma melhoria na qualidade de vida dos servidores. 

METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada a partir da aplicação de um questionário contendo 76 
perguntas fechadas (Anexo), para as quais utilizamos uma escala com três fatores 
para medição das respostas – sim, às vezes e não – nos 17 servidores do cartório. 
Tal aplicação foi realizada de maneira anônima e individual (o instrumento que 
coletou as respostas não continha a identificação do respondente), de modo que cada 
entrevistado foi escutado separadamente, visando a uma coleta mais detalhada dos 
dados. 

Durante a entrevista, o servidor teve a oportunidade de relatar observações, 
comentários, reivindicações, queixas, críticas, sugestões, etc., e, dessa forma, 
pudemos levar em consideração também esses elementos que estão para além das 
perguntas previamente elaboradas. Em uma segunda etapa da entrevista, também 
foram apresentadas três perguntas abertas para que o servidor pudesse respondê-
las livremente. A partir dos dados colhidos, foi feita uma posterior tabulação dos 
mesmos e apresentação para os servidores, tanto na forma de relatório, como de 
maneira explicativa por meio de apresentação oral grupal.
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INSTRUMENTOS

Foi utilizada uma Pesquisa de Clima Organizacional aplicada por meio 
de entrevistas com roteiro semiestruturado, que continha dados de identificação 
demográfica dos participantes como: sexo, idade, nível de escolaridade, etc., para 
fins de caracterização do público (sem identificações individuais). As perguntas 
foram elaboradas de forma que o entrevistado tivesse liberdade para desenvolver 
uma resposta mais ampla sobre determinados temas e para que, também dessa forma, 
ocorresse um aprofundamento em certos pontos da entrevista (MINAYO, 2002). 

A aplicação ocorreu através da leitura das perguntas de forma oral aos 
servidores, que respondiam também oralmente. Assim, utilizou-se uma planilha 
do Excel que continha as perguntas e os espaços para as respectivas respostas. O 
preenchimento do questionário foi feito pelas estagiárias, a partir daquilo que os 
servidores respondiam. Tal instrumento foi composto por setenta e sete perguntas 
fechadas e três abertas, de modo que, mesmo nas perguntas fechadas, os servidores 
tiveram a oportunidade de acrescentar outras informações a cada uma das respostas, 
livre e anonimamente.

Antes da aplicação do instrumento, esclarecemos todos os servidores sobre a 
importância da pesquisa e que as respostas dadas por eles a cada pergunta deveriam 
ser sinceras, uma vez que isso garantiria a fidedignidade dos resultados. Além disso, 
deixamos claro que a participação era voluntária e que tudo o que fosse dito às 
estagiárias seria sigiloso. Diante disso, todos os servidores quiseram participar da 
pesquisa. 

As perguntas foram divididas em 13 fatores que consideramos relevantes. 
Foram eles: 

• Fator 1: Ambiente de Trabalho

• Fator 2: Motivação

• Fator 3: Conflito

• Fator 4: Liderança

• Fator 5: Responsabilidade/Autonomia

• Fator 6: Estrutura/Regras

• Fator 7: Identificação/Orgulho

• Fator 8: Estabilidade no Emprego

• Fator 9: Instrução

• Fator 10: Saúde/Afetividade/Vida Financeira

• Fator 11: Relacionamento

• Fator 12: Confiança

• Fator 13: Comunicação
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RESULTADOS

Após a aplicação das entrevistas, organizamos as respostas em uma planilha, 
onde as perguntas foram agrupadas por fatores para que pudéssemos visualizar os 
dados de cada sentença. Posteriormente, tabulamos a frequência das respostas para 
cada fator pesquisado, de modo que pudéssemos apresentar os resultados gerais de 
maneira agrupada, como nos mostra a Tabela 1:

Tabela 1: Resultados obtidos no questionário fechado

Sim
Às 

vezes
Não Total

Fator 1: Ambiente de 
Trabalho (condições 
físicas e temperatura 
adequadas)

Frequência 
absoluta

21 7 6 34

Porcentagem 61,7% 20% 17% 100%

Fator 2: Motivação 
(recompensa, 
promoção, 
remuneração, justiça)

Frequência 
absoluta

155 33 49 237

Porcentagem 65,4% 13,9% 20,6% 100%

Fator 3: Conflito (sente 
medo de alguém, já foi 
discriminado, sofreu/
presenciou assédio 
moral ou sexual no 
ambiente de trabalho)

Frequência 
absoluta

18 9 74 101

Porcentagem 17,8% 8,9% 73,2% 100%

Fator 4: Liderança (os 
gestores são pessoas 
confiáveis e são 
receptivos a opiniões 
contrárias às suas)

Frequência 
absoluta

93 16 20 129

Porcentagem 72% 12,4% 15,5% 100%

Fator 5: 
Responsabilidade/
Autonomia (tem 
controle e autonomia 
sobre seu próprio 
trabalho)

Frequência 
absoluta

27 4 3 34

Porcentagem 79,4% 11,7% 8,8% 100%
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Fator 6: Estrutura/
Regras (adequação na 
distribuição de tarefas, 
na forma como o 
poder é exercido e nas 
normas que orientam 
o modo de executar o 
trabalho)

Frequência 
absoluta

34 8 8 50

Porcentagem 68% 16% 16% 100%

Fator 7: Identificação/
Orgulho (identificação 
entre o perfil pessoal e 
o trabalho que realiza e 
orgulho do mesmo)

Frequência 
absoluta

132 21 32 185

Porcentagem 71,3% 11,3% 17,2% 100%

Fator 8: Estabilidade 
no Emprego (não 
estabilidade no cargo, 
medo de perdê-lo)

Frequência 
absoluta

1 1 15 17

Porcentagem 5,8% 5,8% 88,2% 100%

Fator 9: Instrução 
(participação em 
cursos e preparação 
para realizar o trabalho 
exigido)

Frequência 
absoluta

87 7 8 102

Porcentagem 85,2% 6,8% 7,8% 100%

Fator 10: Saúde/
Afetividade/Vida 
Financeira (saúde física 
e mental, equilíbrio 
entre as demandas do 
trabalho e da família e 
não tem dívidas ou tem 
dívidas administráveis.)

Frequência 
absoluta

89 10 3 102

Porcentagem 87,2% 9,8% 2,9% 100%

Fator 11: 
Relacionamento 
(existência de fofocas 
e dificuldade em 
se relacionar com 
alguém no ambiente de 
trabalho)

Frequência 
absoluta

21 5 8 34

Porcentagem 61,7% 14,7% 23,5% 100%
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Fator 12: Confiança 
(sente-se à vontade 
e acolhido com os 
colegas de trabalho 
para relatar situações 
difíceis pelas quais 
está passando, tem 
amizades para além do 
ambiente de trabalho 
e o relacionamento 
com os colegas 
contribui para o 
bom desempenho no 
trabalho).

Frequência 
absoluta

61 23 18 102

Porcentagem 59,8% 22,5% 17,6% 100%

Fator 13: Comunicação 
(aponta erros 
sem prejudicar os 
relacionamentos com 
os colegas, consegue 
se expressar, há 
compartilhamento 
de conhecimentos 
entre os colegas, 
há transparência 
e democracia nas 
decisões que são 
tomadas). 

Frequência 
absoluta

67 22 12 101

Porcentagem 66,3% 21,7% 11,8% 100%

Fonte: in loco 

A partir dos dados apresentados, podemos observar que o fator Responsabilidade/
Autonomia se destaca, pois cerca de 80% das pessoas sentem controle e autonomia 
em relação ao próprio trabalho, sendo que 100% das pessoas responderam que 
sentem que têm autonomia total ou parcial para decidir como executar seu trabalho.

Outro fator que nos chama atenção na análise dos dados é a Motivação, em 
que a maioria (cerca de 90%) dos servidores diz sentir prazer nas atividades que 
realiza no trabalho e nenhum afirmou não sentir nenhum prazer. Além disso, 100% 
relatam saber o que é esperado deles em seu ambiente de trabalho. Por outro lado, 
ao analisarmos os dados gerais desse fator, uma parte considerável dos entrevistados 
(cerca de 35%) acha que os fatores promotores de motivação no trabalho (recompensa, 
promoção, remuneração, justiça, etc.) não são adequadamente utilizados ou são 
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utilizados adequadamente somente às vezes e aproximadamente 59% dos servidores 
não consideram justos os critérios de ascensão profissional.

Os dados obtidos também nos mostram que a maioria dos servidores (cerca 
de 70%) se identifica e sente orgulho em relação ao trabalho que realiza. Muitos 
disseram que recomendariam seu trabalho para seu melhor amigo e também para 
alguém a quem amasse muito. Além disso, relatam que se sentiram valorizados em 
relação ao trabalho que realizam, tanto na família, como pelos amigos. Porém, um 
dado que nos chama atenção é o fato de que a maioria (cerca de 76%) diz não sentir 
que há possibilidade de ascensão profissional para si; isso pode ser um dos motivos 
que, de alguma forma, influencia negativamente a motivação dos servidores.

O fator Relacionamento é aquele em que os servidores mais sentem dificuldades, 
tendo em vista que a maioria (cerca de 60%) considera que há questões que precisam 
ser melhoradas nesse aspecto; 76% dizem perceber a existência de fofoca em seu 
ambiente de trabalho e 50% dizem ter dificuldade de relacionamento com algum 
colega em seu ambiente de trabalho; sendo este, portanto, um elemento necessário 
de ser trabalhado e com o qual a Psicologia Organizacional e do Trabalho tem a 
possibilidade de contribuir significativamente.

O fator Confiança também nos chama a atenção, pois a maioria dos servidores 
(cerca de 80%) sente que seus colegas de trabalho são acolhedores quando passam 
por situações difíceis, além de se considerarem capazes de fazer o mesmo quando 
outras pessoas passam por essas situações. A maioria também considera que, mesmo 
que cometam erros, seus colegas têm boas intenções. Porém, grande parte deles 
(cerca de 65%) não possui amizade com colegas do trabalho para além desse contexto 
e a maioria diz não confiar, ou confiar às vezes, que possa contar algo de sua vida 
pessoal a seus colegas.

No aspecto da Liderança, notamos que, de maneira geral, a maioria dos 
servidores (cerca de 70%) considera seus gestores pessoas apropriadas para exercerem 
a liderança da organização, sendo que cerca de 80% considera que eles contribuem 
para seu desenvolvimento profissional, além de 75% delas considerarem que seus 
gestores são as pessoas mais indicadas para ocupar o cargo de liderança. Porém, algo 
que também nos chamou atenção nesse fator foi a confiança que os servidores têm 
em relação a seus líderes. Embora a maioria (cerca de 62%) diga confiar plenamente 
em seus gestores, uma parte considerável (cerca de 38%) diz não confiar ou confiar 
às vezes nos mesmos.
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Os dados gerais no aspecto da Comunicação apontam que a maioria (cerca de 
65%) diz conseguir se expressar em seu local de trabalho e considera que o modo 
como os erros são apontados por outros contribui para seu crescimento pessoal e 
profissional. Porém, uma questão que nos chamou a atenção nesse fator foi que a 
metade das pessoas (50%) respondeu sentir que apenas às vezes as informações são 
comunicadas com clareza e transparência em momentos de mudança no trabalho. 
Uma parcela significativa (cerca de 47%) dos servidores diz não sentir ou sentir 
somente às vezes que as decisões são tomadas de forma democrática, o que nos indica 
que a perplexidade diante de algumas transformações relativas ao trabalho talvez se 
deva à falta de comunicação com transparência sobre os motivos que levaram a tais 
mudanças.

Quanto aos dados sobre Conflito, percebemos que a maioria dos servidores 
(cerca de 73%) sente que os problemas são resolvidos de forma adequada, não 
sentem medo de algum superior e se sentem à vontade para expressar discordância 
em relação a alguém que ocupa um cargo superior ao seu.

A análise do fator Estrutura/Regras nos indica que 56% dos servidores estão 
satisfeitos com a forma com que o poder é exercido no cartório, sendo que o restante, 
cerca de 44%, está parcialmente ou não está satisfeito.

Já o fator Estabilidade no Emprego foi o que apresentou os melhores índices 
dentre os fatores relacionados estritamente ao trabalho: cerca de 88% dos servidores 
relatam ter sensação de estabilidade no emprego e não têm medo de perdê-lo. 
Porém, as últimas mudanças de chefias geraram uma certa sensação de insegurança, 
informaram. Este fato, convém mencionar, liga-se à limitação desvelada pelos 
servidores quanto a ainda falta de clareza ou transparência em relação a como se dão 
as comunicações no cartório (parciais ou incompletas, seletivas, etc.). 

Além disso, de modo geral, as pessoas estão satisfeitas com suas condições 
financeiras, seu estado de saúde e com a vida familiar. Porém, 40% deles se 
consideram parcialmente saudáveis emocionalmente.

Todos os servidores possuem nível superior completo e três deles cursavam 
pós-graduação na época da pesquisa. A maioria diz ter possibilidade de participar de 
cursos que auxiliem no aprimoramento de suas tarefas e diz participar dos mesmos, 
porém, os que não participam justificam o fato por estarem próximos à aposentadoria. 

Após a tabulação e análise dos dados das perguntas fechadas, os dados das 
perguntas abertas foram agrupados de modo que pudéssemos fazer uma análise geral 
das respostas dos servidores.

Em relação à pergunta sobre qual seria o resultado mais importante do trabalho 
dos servidores, a maioria deles (cerca de 80%) apontou aspectos como: fornecer 
justiça, com a melhor e mais rápida solução para o problema do jurisdicionado, 
que é visto como pessoa, não apenas como um processo; prestar bom atendimento; 
melhorar cada vez mais o próprio desempenho, reduzindo os erros, de modo a ajudar 
as pessoas; e prover satisfação às pessoas atendidas. Por outro lado, alguns servidores 
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(cerca de 12%) responderam que o mais importante é fazer o trabalho solicitado 
e satisfazer às expectativas da direção ou também o de obter boas avaliações de 
desempenho e o objetivo de deixar o trabalho em dia.

A última questão aberta apresentada foi referente à necessidade ou não de 
mudanças físicas no ambiente de trabalho. Para essa pergunta todos apontaram 
serem necessárias algumas mudanças, tais como: cadeiras mais confortáveis, 
mudança na disposição das mesas do cartório; maior constância na temperatura do 
ar-condicionado; acabar com as infiltrações; reduzir riscos de choques elétricos; 
melhor iluminação e melhor circulação do ar através da utilização de janelas, por 
exemplo.

De forma geral, grande parte dos servidores apontou que o mobiliário deveria 
ser mais moderno e ergonômico; também foi apontada a necessidade de uma cantina 
ou lanchonete e posto bancário, porque o local onde se situa o Fórum é muito “longe 
de tudo”; além da necessidade de ter estacionamento próximo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Diante do exposto, consideramos que a Pesquisa de Clima Organizacional se 
mostrou um importante instrumento para a realização do diagnóstico organizacional, 
pois permitiu uma avaliação realista do clima presente na instituição em questão. 
A partir dela pudemos notar e ressaltar aspectos bastante positivos dentro desse 
ambiente de trabalho, tais como motivação, orgulho, responsabilidade/autonomia, 
entre outros, sendo estes aspectos que devem ser valorizados no sentido de sua 
manutenção. O fato de ter sido uma pesquisa realizada em forma de entrevista, em 
que as estagiárias iam fazendo perguntas para os servidores e eles iam respondendo 
de forma oral, possibilitou que tivéssemos acesso não só a críticas, como também 
às sugestões para a melhoria do ambiente de trabalho, fazendo com que as futuras 
intervenções fossem feitas levando em conta as opiniões daqueles que são mais 
afetados, os próprios servidores. 

 Por outro lado, a pesquisa também nos apontou aspectos que precisam ser 
reavaliados dentro da organização, tais como a liderança e a comunicação, sendo um 
dos resultados apontados ao final da pesquisa a necessidade de se trabalhar a confiança 
dos servidores em relação à chefia, a transparência nas tomadas de decisão, pois o 
que muitos servidores apontaram é que não sabem como as decisões são tomadas, 
quais são os critérios, etc. A comunicação, nesse sentido, deve ser bastante valorizada 
em futuras intervenções dentro da organização, sendo também um dos fatores que 
muitos servidores apontam como um incômodo o fato de existirem muitas fofocas 
no ambiente de trabalho. Nessa direção, apontamos que os elementos destacados são 
possíveis de serem melhorados a partir da intervenção da Psicologia Organizacional 
e do Trabalho e, portanto, enfatizamos a necessidade de continuidade desse estágio 
na organização em questão pelos próximos anos. 
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ANEXO: ROTEIRO DAS PERGUNTAS FECHADAS E ABERTAS

Pesquisa de Clima Organizacional

Fórum de Bauru-SP

1ª Vara de Família e Sucessões

2015

Questões demográficas:

1. Você é: (   ) homem          (   ) mulher

2. Trabalha no cartório há: (   ) até 3 anos         (   ) de 3 a 10 anos       (   ) mais de 10 anos

3. Sua idade: (   ) até 30 anos      (   ) de 30 a 45 anos    (   ) mais de 45 anos 

Questões abertas:

1. O que você considera o resultado mais importante de seu trabalho?

2. Qual o seu nível de instrução?

3. Seria necessária alguma mudança física em seu ambiente de trabalho?

Questões fechadas:

1 R/C/C Percebo a existência de fofocas no meu ambiente de trabalho.

2 R/C/C Sinto dificuldade de me relacionar com alguma(s) pessoa(s) no trabalho.

3 R/C/C Confio que posso contar algo da minha vida pessoal aos meus colegas.

4 R/C/C Eu consigo expressar o que penso em meu local de trabalho.

5 R/C/C Sou capaz de acolher um(a) colega que passe por problemas pessoais ou relacionados 
ao trabalho.

6 R/C/C Meus colegas são acolhedores quando passo por situações difíceis.

7 R/C/C Tenho amizade com colegas do trabalho e faço atividades com eles em outros 
contextos.

8 R/C/C A forma como me relaciono com meus colegas de trabalho contribui para o bom 
desempenho das minhas atribuições.

9 R/C/C Eu percebo um esforço da minha organização em evitar e corrigir eventuais erros.
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10 R/C/C Eu percebo um esforço da minha organização em descobrir e punir os culpados por 
erros.

11 R/C/C Eu me sinto perseguido(a) em meu local de trabalho.

12 M Eu já sofri assédio moral no meu ambiente de trabalho.

13 C Eu já senti que fui discriminado(a) por preconceito, em meu local de trabalho.

14 L Eu confio plenamente nos meus gestores (chefes, diretor, magistrada).

15 L Eu considero que meus gestores possuem habilidades para liderar bem.

16 L Na minha opinião, meus gestores são as pessoas mais indicadas para o cargo que 
ocupam.

17 L Percebo que os gestores contribuem para o bom relacionamento entre os demais 
servidores.

18 L Penso que os gestores contribuem para o desenvolvimento do trabalho em grupo/
equipe.                                                          

19 R/A Eu sinto que tenho autonomia para decidir como executar meu trabalho.

20 E/R Estou satisfeito(a) com a forma como o poder é exercido no cartório.

21 M Considero justos os critérios de ascensão profissional vigentes em meu trabalho.

22 P/I/I Sinto que sou tratado(a) de forma justa.

23 P/I/I Sinto que as decisões em meu trabalho são tomadas de forma democrática.

24 C Quando discordo de algum superior, sinto-me à vontade para expressar isso.

25 C Sinto medo de alguém que ocupa um cargo superior ao meu.

26 M Sinto prazer nas atividades que realizo no cartório.

27 E/R Acredito que as normas orientadoras do modo de executar as atividades auxiliam 
em meu trabalho.

28 R/A Sinto que tenho algum controle sobre o que acontece em meu trabalho.

29 I/O Sinto que meu trabalho tem tudo a ver com meu jeito de ser (perfil).

30 I/O Eu recomendaria ao meu melhor amigo que trabalhasse neste cartório.

31 I/O Eu posso dizer que tenho sucesso na minha carreira.

32 I/O Gosto tanto do meu trabalho que eu o recomendaria a alguém que amo muito.
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33 I/O Eu me sinto reconhecido(a) e valorizado(a) no trabalho.

34 I/O Sinto que meu trabalho é valorizado pela minha família.

35 I/O Sinto que meu trabalho é admirado pelos meus amigos.

36 I/O Sinto que meu trabalho é valorizado pela sociedade.

37 I/O Eu percebo que há possibilidades de ascensão profissional para mim em meu 
trabalho.

38 I/O Sinto orgulho de trabalhar neste cartório.

39 I/O O meu trabalho influencia o desempenho do cartório.

40 R/C/C Meus colegas compartilham conhecimentos sobre o trabalho.

41 R/C/C As metas e resultados do órgão onde trabalho são amplamente divulgadas.

42 M O volume de trabalho atribuído a mim permite que eu o termine dentro do horário 
de trabalho.

43 R/C/C Em momentos de mudanças, percebo que as informações são comunicadas com 
clareza e transparência.

44 M Sei o que é esperado de mim quanto ao meu trabalho.

45 M Percebo que a melhoria das rotinas de trabalho é valorizada no meu cartório.

46 M Eu considero justo o salário que recebo, considerando o trabalho que realizo.

47 M Eu considero adequados os serviços de saúde disponibilizados pelo meu empregador.

48 M Com o salário que recebo consigo ter acesso aos medicamentos e procedimentos 
médicos que eu e minha família precisamos.

49 M Consigo proporcionar alimentação, educação e lazer adequados à minha família 
com o salário que recebo.

50 M Estou satisfeito(a) com o local onde moro.

51 M Estou satisfeito(a) com o carro que possuo.

52 E Eu sinto que meu cargo não é muito estável e que posso perdê-lo.

53 SFF Eu estou com minha vida financeira em ordem, sem dívidas ou com dívidas 
administráveis.

54 M Estou satisfeito(a) com as últimas férias que tirei.
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55 IT Eu me sinto preparado(a) tecnicamente para fazer meu trabalho.

56 IT Estou satisfeito(a) com meu nível intelectual.

57 IT Participo de cursos que aprimoram o modo de executar minhas tarefas.

58 IT Tenho oportunidade de fazer cursos e outros treinamentos que me auxiliem no meu 
trabalho.

59 AT As condições físicas do meu local de trabalho favorecem o meu desempenho.

60 SFF Eu me considero emocionalmente saudável.

61 S/A Estou satisfeito(a) com minha vida afetiva.

62 M Eu já sofri assédio sexual no meu ambiente de trabalho.

63 R/C Eu já testemunhei assédio moral no meu trabalho.

64 E/R Acho adequada a forma como as tarefas são atribuídas aos servidores.

65 IT Eu sei o que preciso fazer para progredir na carreira.

66 AT A temperatura no meu local de trabalho é adequada.

67 R/C Eu consigo apontar os erros de colegas sem prejudicar meu relacionamento com 
eles.

68 R/C/C Sou punido(a) quando cometo erros.

69 R/C/C Eu me sinto mal quando apontam algum erro meu.

70 R/C/C O modo como apontam meus erros contribui para meu crescimento.

71 R/C/C Mesmo que cometam erros, meus colegas de trabalho têm boas intenções.

72 M Eu me sinto motivado(a) quando penso no meu trabalho.

73 IT Eu tenho clareza do que se espera de mim no meu ambiente de trabalho.

74 L Sinto que meus superiores dão suporte ao meu desenvolvimento profissional.

75 S/A Sou saudável fisicamente.

76 S/A Meu trabalho permite que eu tenha uma vida social.

77 S/A Sinto que consigo equilibrar as demandas do trabalho e da família.
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Legenda:
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9
INTEGRAG: PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO EM UMA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE 
UMA IES PÚBLICA

Yasmin Sberthny de Oliveira Arruda

Nashila Beatriz do Nascimento

Edward Goulart Júnior

Este capítulo apresenta uma experiência de estágio da área de Psicologia 
Organizacional e do Trabalho realizada na Administração Geral (AG) de uma 
Universidade Pública do interior do estado de São Paulo, no período de Junho a 
Novembro de 2015. O estágio se deu junto à Seção Técnica de Desenvolvimento e 
Administração de Recursos Humanos da Unidade.

A prática realizada pelas estagiárias seguiu a proposta oferecida pelo estágio de 
expandir os conhecimentos do aluno do último ano do curso de Psicologia, de maneira 
a aplicar seus conhecimentos teóricos frente a uma realidade nova e complexa em 
uma organização de trabalho. O programa foi desenvolvido convergindo leituras 
pertinentes ao assunto e considerando a cultura organizacional e as especificidades 
presentes na Unidade Administrativa. 

Adentrar-se à cultura da organização e entender os pormenores que regem 
a relação dos trabalhadores e suas atividades mostra-se essencial para maximizar 
os resultados de qualquer intervenção do psicólogo do trabalho em um contexto 
organizacional, uma vez que, conhecendo a realidade e entendendo seu contexto e 
suas causas e consequências, é possível planejar ações que irão agir diretamente no 
cerne da questão, ou seja, a intervenção planejada vai ao encontro de carências e 
necessidades presentes. É importante que o psicólogo organizacional e do trabalho 
sempre tenha consciência da importância desse tipo de cuidado.

No mundo do trabalho, o fator humano é essencial para o êxito de qualquer  
organização, seja do segmento público ou privado, porém, mesmo que haja indivíduos 
capacitados, se o sistema de comunicação for deficitário, esse potencial pode ser 
prejudicado. Isso ocorre, pois a disposição e o comprometimento das pessoas em 
oferecer suas competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) em benefício 
da organização estão relacionados ao grau de informações que ele recebe (SÓLIO;  
BALDISSERA, 2003), uma vez que o trabalhador bem informado se sente mais 
responsável pela organização e, assim, pode desenvolver um sentimento de grupo 
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que estimula e favorece seu comprometimento. Desta forma, a comunicação 
organizacional ocupa um lugar estratégico na gestão de uma organização, sobretudo 
em políticas e práticas de gestão de pessoas. 

A interdependência das atividades profissionais nas organizações atuais 
obriga essas organizações a possuírem canais eficazes de comunicação inter e intra 
setores, pois, como sugerido acima, a fluência dos processos de comunicação tem 
relação direta com o desempenho dos profissionais e dos setores de trabalho, e, 
consequentemente, de toda a organização. 

 Segundo D’Almeida e Andonova (2008), a comunicação organizacional pode 
ser definida como algo que engloba dispositivos,  práticas e processos comunicacionais 
que constituem dinâmicas de construção social das organizações num sentido mais 
amplo. Neste capítulo, nos voltaremos à comunicação organizacional interna, ou seja, 
a comunicação presente nas relações entre os trabalhadores e setores de trabalho.

A rede de comunicações de uma organização tem como objetivo principal a 
troca de informações entre os indivíduos, porém, mais do que isso, a maneira como 
ela ocorre já expressa aspectos da cultura organizacional do local. Brault (1992 apud 
ALMEIDA, 2013) aponta que a comunicação interna se sustenta em sete funções: 
informativa, integradora, retroativa, sinal, comportamental, promotora de mudança 
e de imagem. O trabalho que será apresentado a seguir se baseou nas duas primeiras: 
a função informativa, que tem a finalidade de veicular o “saber” da organização, 
tornando-a mais eficiente; a função integradora, que desenvolve nos trabalhadores o 
sentimento de pertença, levando-os à coesão organizacional e favorecendo o trabalho 
em equipe.

Segundo Freitas e Guerra (2006, p.6), “há no discurso das organizações uma 
pluralidade de vozes que constituem a voz corporativa... nem sempre a aparência 
(do discurso) corresponde exatamente à imanência.”. Existem inúmeros discursos 
presentes em uma organização, podendo ocorrer por meio dos canais formais de 
comunicação ou os informais (rede de rumores). Quando as informações circulam 
predominantemente pelo segundo meio, elas podem surgir distorcidas ou incompletas, 
o que pode aumentar a ansiedade dos trabalhadores e promover o surgimento de 
conflitos.

O desempenho dos trabalhadores está profundamente relacionado ao nível das 
interações comunicacionais (SÓLIO; BALDISSERA, 2003). Em complementaridade, 
a prática discursiva é transformadora e permite que os significados possam ser 
transformados  (FREITAS; GUERRA, 2006).

Durante o estabelecimento do estágio, identificou-se, por meio de contatos 
pessoais, sobretudo com o gestor do RH, a demanda de falta de conhecimento 
de muitos trabalhadores da Unidade (AG) em relação às atividades dos outros 
setores, ou seja, os trabalhadores desconheciam a importância e as atividades 
desenvolvidas por outros setores que não o seu próprio. Essa falta de conhecimento, 
ou mesmo os conhecimentos parciais, favorece problemas na realização de tarefas 
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interdependentes, bem como a falsa ideia de ociosidade em alguns locais de trabalho. 
Portanto, foi decidido que um programa de integração intersetorial que trabalhasse 
com a comunicação interna da Unidade  poderia vir a preencher lacunas nas relações 
profissionais, possibilitando uma troca de conhecimento intra e entre setores. 

 

JUSTIFICATIVA

O presente projeto surgiu como uma demanda apresentada pelo setor de RH 
da Administração Geral – AG – com intuito de fomentar e favorecer a comunicação 
entre os vários setores e, assim, diminuir déficits na integração intersetorial da 
Unidade, visto que ela se caracteriza por reunir diferentes tipos de profissionais e é 
fisicamente espalhada pelo campus universitário.

Assim, a implementação do projeto IntegrAG se propôs, a partir das 
apresentações de todas as seções, setores e diretorias da AG, que serão mais bem 
detalhadas posteriormente, a melhora da comunicação intersetorial, a medida que o 
projeto procurou promover junto aos servidores a visão da interdependência entre 
as seções e a clareza do objetivo final do trabalho da Unidade. Almejou-se também 
que a troca de informações intersetoriais auxiliasse no sentimento de pertença e no 
comprometimento organizacional dos servidores.

 

METODOLOGIA

Para se compreender a dinâmica da metodologia, cabe aqui detalharmos mais a 
organização da Unidade. A organização divide-se em três diretorias que se ramificam 
em seções e setores, como se observa no organograma a seguir:

Quadro 1: Organograma da Unidade Administrativa (AG)

STRAUD – Seção técnica de referência, atendimento ao usuário e documentação
STATI – Seção técnica de aquisição e tratamento de informação
STDARH –  Seção técnica de desenvolvimento e administração de RH
STC – Seção técnica de contabilidade
STM – Seção técnica de materiais
STCOM – Seção técnica de comunicação
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STF – Seção técnica de finanças
STS – Seção técnica de saúde
CCI – Centro de convivência infantil
SAA – Seção de atividade auxiliares
SV – Setor de vigilância
SZ –  Setor de zeladoria
SCM – Seção de conservação e manutenção
SOM – Seção de oficinas e marcenaria

A AG funciona como uma unidade de suporte para as outras três Unidades 
Acadêmicas que compõem o campus universitário. As diretorias Divisão Técnica de 
Biblioteca e Documentação e Divisão de Serviços Auxiliares atendem às demandas de 
toda a IES, ou seja, das quatro unidades. Dentro da Diretoria Técnica Administrativa, 
o CCI, o STS, STC e STCOM são únicos dentro da Universidade, assim, atendem 
também às necessidades de todas as unidades. As outras seções realizam atividades 
para o funcionamento satisfatório da AG.

Etapa 1: Sensibilização

A primeira etapa do projeto foi a sensibilização, que ocorreu de diferentes 
maneiras de acordo com o nível hierárquico do funcionário. 

A sensibilização dos Diretores se iniciou antes da elaboração do projeto, a fim de 
verificar se haveria o apoio de todos, indispensável para a realização do evento. Além 
disso, também foram captadas sugestões para construir uma metodologia coerente 
com o funcionamento da AG. A sensibilização dos chefes de setor ocorreu após a 
aprovação do projeto no GAC (Grupo Administrativo do Campus), conjuntamente 
com um treinamento de monitoria, que será explicado posteriormente. Por fim, a 
comunicação dos demais servidores ocorreu por e-mail com informações sobre o 
evento.

Etapa 2: Treinamento de monitoria 

As apresentações foram ministradas por monitores oriundos das próprias 
seções de trabalho, representados pelo supervisor de seção ou alguém indicado por 
ele. 

Considerando que alguns supervisores poderiam não possuir experiência em 
apresentações, após as escolhas dos monitores, foi realizado um treinamento sobre 
técnicas de apresentação. Este treinamento visou, além de capacitá-los, buscar 
certa padronização das apresentações. O treinamento foi marcado de acordo com 
a disponibilidade dos supervisores e teve duração aproximada de uma hora e meia. 

A padronização das apresentações tem a finalidade de atender aos objetivos 
do projeto, já apontados anteriormente, e potencializar o alcance da exposição, 
abordando os seguintes tópicos:



142

• Número de servidores da seção;

• Principais atividades da seção;

• Principais seções que complementam ou recebem o trabalho da sua seção.

Etapa 3: Acompanhamento dos monitores

Nas duas semanas subsequentes ao treinamento de monitoria, foi realizado um 
acompanhamento de todos os monitores para auxiliá-los na elaboração do material 
de apresentação, de acordo com a necessidade específica de cada um. Nesta etapa,  
marcaram-se reuniões individuais com cada monitor para tirar dúvidas e instruí-los 
quanto ao conteúdo dos slides, ao encadeamento de sua fala durante a explanação, 
entre outras necessidades que foram aparecendo ao longo do processo.

Cada monitor estilizou suas apresentações em Power Point, conforme sua 
preferência. Essa personalização dos layouts das apresentações foi recebida por nós 
como mais uma maneira de valorizar e respeitar a equipe de trabalho e a história 
de cada setor. A maioria dos monitores optou por colocar textos em tópicos em 
seus slides, para ajudar nas explicações. Alguns optaram por inserir fotos de sua 
equipe de trabalho em seus slides e até mesmo em citar mais especificamente a 
atividade principal de cada um deles dentro do setor. Alguns setores  contaram com o 
auxílio de toda a equipe para montar vídeos ilustrando suas funções cotidianas. Essa 
diversidade trouxe mais dinâmica e conteúdos subjetivos a cada apresentação, como 
maneira de representar mais fidedignamente o trabalho de sua equipe. Importante 
esclarecer que a busca pela padronização das apresentações teve relação somente 
considerando os recursos instrucionais, deixando a forma e o conteúdo a critério de 
cada monitor e setor de trabalho.

 

Etapa 4: Realização do Projeto de Integração  (“IntegrAG”) 

Os encontros tiveram duração total de seis horas, divididas em dois dias do 
mês de novembro de 2015, no período vespertino, acontecendo na associação de 
servidores da universidade, e abarcou os servidores das quatro diretorias, 12 seções 
e quatro setores da Unidade, com o total aproximado de 176 participantes. 

As atividades do setor  CCI – Centro de Convivência Infantil –  não puderam ser 
interrompidas, pois sua paralisação comprometeria o dia de trabalho dos servidores 
que se utilizam deste serviço, já que eles precisariam conseguir, por conta própria, 
uma alternativa para deixar seus filhos para poderem comparecer ao trabalho. O 
setor de vigilância também não pôde ser totalmente parado, pois como ele atende 
toda a Universidade ininterruptamente, ela não poderia funcionar sem seus serviços, 
especialmente os serviços de portaria. Para ambos os casos, foi definido um número 
máximo de funcionários que poderiam deixar seus postos de trabalho e comparecer 
ao IntegrAG sem que toda a seção paralisasse suas atividades.
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O evento foi estruturado levando em consideração o mesmo tempo para cada 
apresentação e foi composto por abertura, apresentação das seções, coffee break e 
avaliação do evento. O tempo de apresentação de cada setor foi definido conforme a 
necessidade de abordar os temas propostos. 

A programação dos dois dias de evento ficou organizada conforme Tabela 1:

Tabela 1: Programação IntegrAG

Fonte: in loco

Etapa 5: Avaliação e certificação

Ao final do segundo dia de evento, foi realizada uma avaliação individual de 
reação do evento, por escrito, mediante um formulário elaborado para tal. Depois 
de preenchidos, os formulários foram entregues às estagiárias. Esta avaliação teve o 
objetivo de mensurar a adesão ao evento, sua efetividade, a satisfação dos servidores 
e sugestões para possíveis eventos futuros.

Os dados obtidos por meio da avaliação de reação estão descritos no tópico 
seguinte.

RESULTADOS – DADOS DAS AVALIAÇÕES 

No total, 70 servidores estiveram presentes no primeiro dia do evento e 61, no 
segundo dia. O instrumento de avaliação foi distribuído ao final do segundo dia de 
apresentações e, entre os presentes, 53 responderam a avaliação sobre os encontros. 

Em relação às apresentações sobre os setores: 16 as avaliaram como ótimas, 
33 como boas e quatro como medianas. Ainda, 13 pessoas comentaram que as 
apresentações proporcionaram conhecimento sobre as seções/setores/diretorias e 
algumas ressaltaram o empenho dos chefes de seção/setor/diretoria em elaborar e 
realizar a apresentação, demonstrando reconhecimento do trabalho realizado. 



144

Do total, 88,6% dos servidores respondentes assinalaram que o evento atingiu 
o objetivo de sanar as dúvidas dos servidores sobre o funcionamento dos setores da 
Unidade. Sete servidores apontaram que deveria haver mais espaço para perguntas 
após a exposição dos chefes de seção/setor/diretoria. 

Sobre a necessidade de realização da 2ª edição do evento e sua periodicidade, 
quatro responderam “não” e os outros 49 responderam sim, considerando a 
periodicidade ideal variando de edições trimestrais a anuais, com predominância 
da anual. Porém, a partir dos comentários, foi possível observar que os servidores 
identificam a necessidade de outros eventos que envolvem toda a Unidade, porém 
com diferentes temáticas. 

A logística dos encontros foi considerada ‘ótima’ por 12 servidores, ‘boa’ 
por 32, ‘mediana’ por oito e ‘insatisfatória’ por um. Muitos apontaram como 
problemática a impossibilidade da presença de servidores de algumas seções, como 
CCI e STRAUD; alguns consideraram o espaço do evento inadequado, uma vez 
que ele não possuía ar climatizado. A necessidade de dividir os dois períodos do 
evento em dois dias distintos foi a saída mais satisfatória encontrada na elaboração 
do evento neste ano, mas entendemos a problemática presente na Unidade, em que 
alguns setores, como CCI e SV e STRAUD não puderam parar e, consequentemente, 
muitos de seus servidores não puderam comparecer ao evento. Entendemos esse 
fator como um ponto relevante a ser considerado nos anos posteriores. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A nossa experiência de estágio em Psicologia Organizacional e do Trabalho 
realizada em uma seção de Recursos Humanos de uma IES pública nos ajudou a 
vivenciar desdobramentos práticos utilizando a formação adquirida nesta área de 
conhecimento durante toda a nossa graduação. A atuação no setor público tem suas 
peculiaridades em relação ao setor privado, e suas diferenças ficam bem claras ao se 
ter contato com os princípios norteadores do funcionário público, como os princípios 
da Legalidade, Impessoalidade, Finalidade, Moralidade e Publicidade. Um trabalho 
desenvolvido para o interesse público implica diversas posturas esperadas de seus 
servidores, e esta experiência permitiu a vivência deste tipo de trabalho. 

Pelo tipo de projeto desenvolvido, pudemos conhecer de perto o trabalho 
de todas as seções da AG. É notável que não tínhamos o conhecimento profundo 
do funcionamento de cada seção, mas com o contato constante junto aos chefes 
de diretorias/seções/setores pudemos desenvolver um trabalho voltado para as 
necessidades específicas da Unidade, que contou com a participação ativa dessas 
chefias para a realização do evento. 

Analisando os dados resultantes das avaliações dos servidores logo ao final 
do evento, concluímos que diante de um quadro onde um evento como esse não 
acontecia há anos na Unidade, as apresentações feitas pelos chefes de seção foram 
esclarecedoras e alcançaram seus principais objetivos. Alguns servidores sentiram 
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falta de mais espaço para perguntas durante as exposições, e entendemos que 
o evento poderia ficar mais interativo e dinâmico se um tempo maior para sanar 
dúvidas fosse considerado. Contudo, a logística adotada não permitiu mais tempo 
para as apresentações, o que aponta um direcionamento útil para o desenvolvimento 
de projetos posteriores na AG. 

Ainda neste sentido, notamos que os servidores ainda aderem à proposta de 
uma integração constante entre todos os trabalhadores da AG, pois só o movimento 
de todos se reunirem para participar de uma atividade em comum já desperta 
sentimento de pertença e de colaboração entre eles. Sugestões pontuais de outros 
temas não foram especificadas nas avaliações, mas um novo levantamento de 
necessidades pode apontar algumas lacunas que podem ser trabalhadas na Unidade 
pelos próximos projetos conduzidos pela seção de Recursos Humanos. 

Apesar da logística do evento e de seu cronograma ter agradado a maioria 
dos participantes, as estagiárias perceberam que muitos servidores tiveram dúvidas 
sobre o horário e os dias de realização do evento. Deste modo, fica o indicativo de 
que há necessidade de uma forma mais diversificada e efetiva de divulgação para 
promover maior adesão dos servidores ao evento.

Após a implantação deste programa, o IntegrAG, constatamos que a maioria 
dos servidores tem uma necessidade em comum, ou seja, de maior compartilhamento 
das informações da organização e de contato mais próximo e constante entre todos os 
servidores das mais diversas seções. Desde o princípio do trabalho, entendemos que a 
AG é uma unidade plural em suas funções e atividades e que a grande diversidade da 
natureza dessas atividades pode levar os servidores a não perceber a interdependência 
intra setores, desfavorecendo a visão de trabalho coletivo.  

Segundo Vieira, Marques e Correia (2013), a clareza dos trabalhadores em 
relação aos objetivos da organização é diretamente relacionada ao bom desempenho 
de suas atividades. O IntegrAG foi elaborado também com o objetivo de resgatar 
o sentido do trabalho de cada servidor, sempre tendo como principal norteador a 
atividade fim da Universidade. A Administração Geral tem papel essencial para o 
funcionamento do campus, e se encarrega das mais diferentes responsabilidades 
que possibilitam que as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão aconteçam 
adequadamente neste ambiente. Por percepção própria das estagiárias, a maioria dos 
alunos da IES pública não tem conhecimento razoável da participação do trabalho 
dos servidores da AG em sua formação no campus.

Aliado a isso, consideramos que o IntegrAG também se propôs a auxiliar 
em certa continuidade do trabalho desenvolvido pelos estagiários do ano anterior, 
que tratava de um programa de integração para novos servidores. Como o evento 
abarcou todos os servidores, o objetivo de integrar também os novos servidores foi 
implicitamente incluído.
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DE DESEMPENHO PARA TRABALHADORES COM 
DEFICIÊNCIA
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Mário Lázaro Camargo

INTRODUÇÃO

O Estágio Supervisionado de Psicologia Organizacional e do Trabalho, a que 
se refere este relato, ocorreu em uma entidade de assistência social, cujo trabalho é 
voltado ao atendimento de pessoas com deficiência e à defesa de direitos nos âmbitos 
da educação e da saúde. Esta instituição foi fundada em 1965, sendo inicialmente 
conhecida como Instituto Psicopedagógico Motter, passando a ser independente 
somente em 1968. Em 1981, houve a inauguração da sua sede própria, já com o 
nome que até hoje lhe garante identidade: APAE – Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais.

O setor onde o estágio se realizou foi o Serviço de Educação, Encaminhamento, 
Acompanhamento e Supervisão Profissional (SEEASP), que contava com seis 
trabalhadoras na ocasião (cinco pedagogas e uma psicóloga). Criado em 2004, 
esse setor busca analisar o mercado de trabalho da cidade de Bauru/SP, buscando 
encaminhar pessoas com deficiência (doravante PcD) para atividades laborais, 
além de oferecer assessoria às organizações sobre a atuação da PcD, orientações 
sobre acessibilidade e legislação da área do trabalho, palestras de sensibilização e 
o desenvolvimento de demais projetos que impliquem em ampliação dos processos 
de inclusão da PcD. Todas essas atividades oferecidas têm como principal objetivo 
a permanência da PcD no emprego, ou seja, sua inclusão de fato, por isso, o 
público atendido são as pessoas da comunidade, com idade maior que 16 anos, com 
deficiências física, visual, auditiva, intelectual e múltipla. Vale ressaltar que há, neste 
setor da APAE, a oferta de cursos profissionalizantes (de empacotador, auxiliar de 
cozinha, ajudante administrativo, entre outros).

A principal atividade desempenhada pelas estagiárias de Psicologia 
Organizacional e do Trabalho do Curso de Psicologia da Unesp-Bauru foi o 
acompanhamento do Grupo de Orientação para o Trabalho (GOT), que era obrigatório 
aos alunos que já se encontravam vivenciando contratos de trabalho junto a algumas 
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das organizações parceiras da APAE e cujos encontros abordavam temas referentes 
ao exercício profissional. Outra atividade foi o acompanhamento durante o processo 
de inclusão, desde a entrevista até a integração ao campo de trabalho, bem com visitas 
às organizações. Ademais as estagiárias participaram de processos de avaliação de 
desempenho das PcD incluídas, sendo que após esse acompanhamento percebeu-se 
a necessidade de adequação do instrumento utilizado, como será descrito durante 
este capítulo e relato de experiência.

A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E O MERCADO DE TRABALHO

O modo como a sociedade se relaciona com a deficiência foi se modificando 
ao longo do tempo, passando da total exclusão ao que hoje se tem, ou seja, o 
reconhecimento da PcD como cidadã e, consequentemente, tendo direito à inclusão 
em todas as esferas sociais, independente do comprometimento que a deficiência 
possa lhe imputar. Essa inclusão deve se dar pela reorganização/readaptação da 
sociedade, fazendo com que seja garantido acesso aos seus direitos (ARANHA, 
2001).

É nesse contexto que se começa a pensar sobre a inclusão da PcD também no 
mercado de trabalho. Para tanto, no Brasil, passou a vigorar, a partir de 1991, a Lei 
n. 8.213, conhecida pelo nome “Lei de Cotas”, a qual determina que organizações 
privadas com 100 ou mais trabalhadores preencham uma porcentagem dos seus 
cargos com trabalhadores com deficiência.

A Lei n. 8.213/91 estabelece que:

Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a 
preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos 
com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, 
habilitadas, na seguinte proporção:

I - até 200 empregados. .......................................................................2%; 

II - de 201 a 500 ...................................................................................3%; 

III - de 501 a 1.000 ..............................................................................4%; 

IV - de 1.001 em diante .......................................................................5% 

(BRASIL, 1991)

Entretanto, essa legislação somente faz com que as PcD sejam inseridas 
no mercado de trabalho, ou seja, contratadas; ela não consegue subsidiar ou 
garantir uma efetiva igualdade de oportunidades e de permanência das PcD nas 
organizações contratantes. Noutros termos, a legislação garante a “inserção”, mas 
não necessariamente a almejada “inclusão” da PcD.
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Por inclusão social, devemos entender a possibilidade da PcD – aliás, de todo 
cidadão – vivenciar uma efetiva participação na vida social, econômica, cultural 
e política dos contextos micro, meso e macro de sua inserção, tendo respeitados 
os seus direitos, independentemente de sua classe social, raça, religião, sexo, etc. 
(CAMARGO, 2014). Contudo, segundo Carvalho-Freitas, Marques e Almeida 
(2009) e Tanaka e Manzini (2005), uma questão que tem incitado divergências é 
o processo de participação dessas pessoas no mercado de trabalho. Ao se falar em 
inclusão social, especialmente na participação das PcD nos âmbitos organizacionais 
de trabalho, se faz importante compreender que as relações de trabalho na atualidade 
sofrem profundas modificações, tanto no que tange à chegada cada vez mais 
acentuada de novas tecnologias, como também na busca constante de novas formas de 
produção. Diferentes maneiras de organização do trabalho se apresentam, acentuando 
a interdependência no trabalho e a valorização do trabalho coletivo (BORGES; 
YAMAMOTO, 2004; CORRER, 2010; CAMARGO, 2014). Nesse contexto atual, 
as pessoas precisam se adaptar aos novos processos de trabalho que, segundo Del 
Prette e Del Prette (2008) e Puente-Palacios e Albuquerque (2014), mais do que 
nunca, remetem diretamente às relações interpessoais, com maior valorização do 
trabalho em equipe, da criatividade, da intuição e da autonomia nas tomadas de 
decisões. O cenário aqui desenhado nos coloca, portanto, diante do dilema: como 
tornar acessível às PcD o mercado de trabalho atual, que se delineia a partir da 
competitividade, concorrência, valorização da alta performance (desempenho 
individual), necessidade de qualificação crescente, exigência de flexibilidade e 
competências para o exercício de múltiplas funções, etc.?

As empresas reconhecem seus trabalhadores através de sua “utilidade”, de sua 
produtividade, por isso, elegem o desempenho individual e coletivo como indicador 
de grande importância no processo de avaliação dos trabalhadores e da própria 
organização. Os indivíduos com deficiência, quando contratados, são submetidos 
às mesmas regras e políticas de gestão de pessoas que a organização já praticava 
antes de seu ingresso, tendo que responder, portanto, a índices de produtividade 
semelhantes àqueles estabelecidos para o trabalhador sem deficiência. Nesse 
contexto caberia às práticas de gestão de pessoas, em especial àqueles que são 
responsáveis por seu planejamento, se adaptar à especificidade do trabalhador com 
deficiência, favorecendo, assim, uma valorização de seus potenciais em detrimento 
à desqualificação de suas limitações e, com isso, uma inclusão de fato (BEZERRA; 
VIEIRA, 2012).

Nesse sentido, o que foi possível observar, para além do que já nos apontava a 
literatura sobre o tema “inclusão de PcD versus mercado de trabalho”, e, portanto, na 
prática do estágio em Psicologia Organizacional e do Trabalho, foi que assim como 
há falhas noutras etapas do processo de gestão de pessoas quando se trata de PcD 
(por exemplo: no recrutamento e seleção, no processo de socialização/integração, no 
treinamento, no desligamento, etc.), há também inadequações sendo praticadas no 
processo de Avaliação de Desempenho destes trabalhadores. 
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Ao se refletir sobre tal constatação, decidiu-se, durante o Estágio Supervisionado 
de Psicologia Organizacional e do Trabalho, contribuir para a produção de um 
instrumento de Avaliação de Desempenho (doravante AD) que, por sua vez, 
contribuísse com a minimização das falhas ou injustiças cometidas por instrumentos 
que, embora considerados clássicos, representam um risco à boa avaliação dos 
trabalhadores com deficiência, vindo a representar elemento mais promotor de 
discriminação e desrespeito à diversidade do que de inclusão, reconhecimento e 
valorização do trabalhador. Assim, este tornou-se o objetivo do projeto de estágio 
ora relatado.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Avaliar é algo comum para as pessoas. Em nosso cotidiano estamos sempre 
dando um valor para algo, desde o sabor de uma comida, até o comportamento de 
alguém. Esse fato não se difere nas organizações de trabalho, que necessitam avaliar 
diferentes tipos de desempenhos, desde a produtividade até o desempenho humano. 
Isto porque o fator humano é o que dá vida à organização. 

Segundo Queiroga, Borges-Andrade e Coelho Júnior (2015, p. 36), as 
organizações “precisam do bom desempenho dos indivíduos para alcançar suas 
metas, entregar produtos e serviços nos quais elas são especializadas e, por fim, obter 
vantagem competitiva”. Para Chiavenato (2004), nos dias atuais, o mal desempenho 
não pode ser remediado e o desempenho do trabalhador precisa ser excelente, para 
que não haja diminuição de lucro para as organizações de trabalho. Assim, uma das 
maneiras de avaliar o trabalho feito pelas pessoas é a AD. 

Chiavenato (2004) cita que a AD pode ser definida como o processo que mede 
o desempenho do trabalhador, ou seja,

[...] é a identificação, mensuração e administração do desempenho humano 
nas  organizações. A identificação se apóia na análise de cargos e procura 
determinar quais das áreas de trabalho que se deve examinar quando se 
mede o desempenho. A mensuração é o elemento central do sistema de 
avaliação e procura determinar como o desempenho pode ser comparado 
com certos padrões objetivos. A administração é o ponto-chave de todo 
sistema de avaliação. A avaliação deve ser mais do que uma atividade 
orientada para o futuro para poder alcançar todo o potencial humano da 
organização (p. 223).

Em outras palavras, a AD é um processo que estima o valor do fator humano na 
sua relação com o trabalho, bem como sua contribuição para a organização. Ademais 
é uma atividade que envolve o trabalhador a ser avaliado e seu gerente, ou líder 
imediato, permitindo o estabelecimento de uma relação que lança um olhar crítico 
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sobre o trabalho e seu contexto. É através dela que poderão ser identificados problemas, 
tais como adequação ao cargo, falta de treinamento, falta de integração, ou seja, ela é 
um meio pelo qual se torna possível a resolução de problemas, visando à melhoria da 
qualidade de vida no trabalho dentro das organizações, tendo, portanto, um caráter 
de diagnóstico; muito embora seja também utilizada como fator preponderante em 
processos de decisão sobre a movimentação de pessoal nos cargos e na estrutura 
organizacional (promoção de carreira), tanto quanto para a decisão sobre demissões, 
o que a identifica como instrumento de coerção ou de punição muitas vezes.

Segundo Chiavenato (2004), é necessário avaliar para que o trabalhador e a 
organização tenham um feedback sobre o seu desempenho no trabalho, fazendo 
com que ambos tenham uma ideia sobre as potencialidades e dificuldades dos 
trabalhadores, tanto quanto dos planos organizacionais. Além disso, é através da AD 
que a pessoa pode descobrir como está sendo avaliado seu trabalho e sua contribuição 
para a organização. Neste sentido, e novamente ressaltando o caráter de diagnóstico 
da AD, esta se revela um importante instrumento referencial para a autoavaliação e 
autoanálise do trabalhador acerca de sua situação na relação com o trabalho e com 
a organização.

O processo de AD geralmente é gerido por um Departamento de Recursos 
Humanos (DRH) ou de Gestão de Pessoas (DGP), porém, há diversas alternativas 
para quem pode e deve avaliar o desempenho do trabalhador, as quais sugerem 
diferentes metodologias de AD. Algumas organizações, aquelas consideradas 
mais democráticas e participativas, favorecem, além da avaliação do trabalhador 
por parte de seu líder imediato, sua autoavaliação. Outras optam por delegar essa 
responsabilidade exclusivamente ao líder imediato do trabalhador que está em 
processo de avaliação – entende-se esta metodologia como mais verticalizada – 
visando, dentre outras coisas, também o reforço da hierarquia organizacional. Outro 
modo de avaliar o desempenho humano no trabalho é o intitulado “AD 360º”, onde 
o trabalhador é avaliado por diferentes atores organizacionais, que se encontram 
em nível hierárquico superior, igual ou inferior ao seu, além de também incluir a 
oportunidade da autoavaliação. Esta metodologia é considerada, dentre todas, a mais 
complexa, contudo, mais justa e adequada (ROBBINS, 2005).

Em relação aos métodos de AD, Chiavenato (2004) e Robbins (2005) referem 
que estes devem procurar conter critérios de equidade e justiça, buscando estimular 
o trabalhador. Por ser este um objetivo de difícil alcance, as organizações, em geral, 
constroem seus próprios sistemas de AD, ajustando-os à sua realidade e cultura.

Em relação à AD do trabalhador com deficiência é necessário que haja a 
elaboração de processos específicos, visando, assim, à promoção de integração 
dos demais trabalhadores com os supervisores, além de possibilitar a descoberta 
de adaptações necessárias ao apoio no posto de trabalho. Além disso, deve-se levar 
em conta a existência de limitações na produtividade, além do trabalhador com 
deficiência necessitar de maior tempo para a assimilação da rotina, isto, logicamente, 
dependendo de sua deficiência.
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OBJETIVOS DA INTERVENÇÃO

O objetivo da intervenção foi o de “elaborar” um instrumento de AD, adaptado 
e dirigido ao público atendido pela instituição onde o estágio se realizou, de forma 
que este processo de elaboração implicasse tanto no desenvolvimento do instrumento 
quanto na participação do aluno (futuro avaliando), numa perspectiva de construção 
coletiva norteada por questões do tipo: o que precisamos avaliar na sua relação com 
o trabalho e com a organização?; o que é verdadeiramente importante de se avaliar?; 
como avaliar isso?; etc.

Ao observar a ferramenta de AD existente na instituição, pensou-se que 
os conhecimentos da área da Psicologia Organizacional e do Trabalho poderiam 
contribuir para que ela fosse mais bem adaptada para as questões específicas que 
envolvem o trabalhador com deficiência, avaliando mais profundamente tanto a 
postura desta pessoa, dados os principais cargos ocupados e suas demandas neste 
emprego, quanto a forma como a organização se prepara para recebê-la.

Desta forma, e em síntese, pensamos em contribuir para um conjunto maior de 
atores, a saber: as PcD que, na vivência de contratos de trabalho, seriam avaliadas 
de forma mais qualitativa; as organizações contratantes, que passariam a contar com 
um instrumento diferenciado e mais próximo da realidade dos trabalhadores com 
deficiência, podendo assim realizar processos mais realísticos e justos; e na APAE, 
enquanto instituição formadora de mão-de-obra, no sentido de que poderia fazer um 
diagnóstico mais preciso não só de seus alunos (individualmente), mas também de 
seus próprios processos de educação para o trabalho.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Durante o período de duração do estágio, acompanhamos algumas visitas 
às organizações contratantes de PcD para realizar a AD dos alunos da instituição 
que foram encaminhados para o mercado de trabalho. Nestas visitas, via-se que a 
avaliação era muito ampla e que poderia ser aprimorada, levando à discussão sobre o 
assunto em supervisão de estágio. A partir de tal reflexão, surgiu a ideia, em conjunto 
com supervisor e colegas de estágio, de desenvolver um novo instrumento para que 
a instituição pudesse utilizar.

Foram levantados quais eram os instrumentos utilizados dentro do setor da 
instituição para fazer a AD e a possibilidade de se marcar uma reunião para falar 
mais sobre o assunto. Por conta de algumas das funcionárias estarem em férias no 
fim do ano ou sobrecarregadas com o serviço, a reunião aconteceu apenas com a 
coordenadora, que explicou como a AD havia sido elaborada e se mostrou interessada 
com a possibilidade de renovar o instrumento. Ficou decidido que logo após a nova 
proposta de AD ser preparada, a mesma seria apresentada ao setor, para que este 
pudesse ser informado sobre sua função, uso e por que havia sido elaborada de tal 
forma.



153

Além disso, nessa reunião apuraram-se, em conjunto com a coordenadora, pontos 
importantes para serem avaliados pela instituição. Leituras sobre AD no trabalho 
passaram a ser feitas de forma sistemática, buscando compreender sua história de 
desenvolvimento, fundamentações teóricas possíveis, diferenciações metodológicas, 
formas de aplicação, etc., até que foi possível chegar a um instrumento possível de 
ser considerado satisfatório; não porque estava pronto, mas porque apresentava as 
características mais próximas do considerado adequado para a realidade e contexto de 
nossa inserção e público. A partir deste ponto, um novo contato com a coordenadora 
do setor foi feito e o resultado da elaboração lhe foi apresentado. 

O instrumento, que a seguir apresentaremos, apoia-se na metodologia 
de avaliação por meio de escalas gráficas, contendo itens que, além de avaliar 
os comportamentos dos alunos dentro da organização contratante e da própria 
instituição (APAE), também apura como a instituição e a organização lidam com a 
PcD, objetivando que o processo de inclusão possa ser feito de forma mais adequada, 
em especial, com mais respeito à diversidade das PcD em função de sua constituição 
física, mental, psicológica e social.

A construção do instrumento considerou as observações feitas em campo a 
respeito do que seria necessário ser verificado na AD aplicada pelo setor, pautando-
se também nas discussões e reflexões feitas em supervisão de estágio, sobre como 
poderia ser todo o processo de inclusão da PcD no mercado de trabalho. Isto incluiu 
refletir sobre como ela poderia ser avaliada de forma justa e como este instrumento 
poderia ser pensado no contexto de uma instituição que prepara e encaminha este 
público para empresas. 

No que diz respeito à avaliação atualmente utilizada pela instituição, esta 
era dividida em dois blocos, sendo avaliados itens referentes ao trabalho na 
organização e a participação no Grupo de Orientação para o Trabalho (GOT). Os 
itens encontrados no sistema de AD vigente na instituição avaliam os seguintes 
aspectos: assiduidade, pontualidade, conhecimento da função, capacidade de 
aprendizagem, comunicação, iniciativa, atenção/concentração no trabalho, ritmo de 
trabalho, produtividade, trabalho em equipe e colaboração, atendimento ao cliente, 
compromisso com o trabalho, segurança no trabalho, apresentação pessoal. No que 
diz respeito à avaliação no GOT os itens eram: assiduidade, higiene pessoal, saúde, 
relacionamento interpessoal, relacionamento familiar, noções trabalhistas. Os itens 
eram avaliados em uma escala do tipo Likert, com variação quantitativa de 1 (um) 
a 4 (quatro) (onde 1 significava desempenho do avaliando como inaceitável e 4, 
desempenho excelente).

RESULTADOS

A nova proposta de AD desenvolvida ampliou os itens já existentes e alterou 
significativamente o estilo de coleta das informações que avaliam as competências 
eleitas previamente, principalmente pensando nos trabalhadores com deficiência 
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intelectual, tendo o respondente que, ao invés de classificar quantitativamente os itens, 
apenas assinalar com um “x” nas alternativas à frente de cada item a ser avaliado, 
optando entre “S”, que corresponde a satisfatório, “I”, que significa insatisfatório e 
“NP”, que quer dizer não se aplica, tal qual se vê na Tabela 1, a seguir.

Tabela 1: Instrumento de Avaliação de Desempenho - Trabalhadores com deficiência (APAE)

Avaliação na empresa

Nível de Competência no trabalho S I NP

Pontualidade

Assiduidade

Conhecimento sobre o cargo

Apresentação pessoal

Comunicação

Trabalho em equipe

Iniciativa

Autonomia

Aceitação de mudanças

Aceitação de hierarquia

Aceitação de responsabilidade

Segurança no Trabalho

Produção

Qualidade

Atendimento ao público

Avaliação no GOT

Nível de Competência no GOT S I NP

Assiduidade

Higiene e saúde

Relacionamento interpessoal

Busca por meios de crescimento no trabalho

Noções Trabalhistas
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Avaliação da empresa

S I NP

Foi proporcionado ao trabalhador pleno conhecimento das normas da 
empresa?

O posto de trabalho foi adaptado às condições pessoais do trabalhador 
com deficiência?

O trabalhador teve acesso a treinamentos?

Fonte: in loco

ANÁLISE DOS RESULTADOS

A AD foi pensada de modo a conter itens que as funcionárias do setor – Serviço 
de Educação, Encaminhamento, Acompanhamento e Supervisão Profissional 
(SEEASP) – consideravam importantes para posterior discussão com os alunos nos 
grupos de apoio, e itens que as estagiárias verificaram ser necessário acrescentar 
para melhor entendimento de como a organização e seu ambiente podem vir a 
representar fatores que influenciam positivamente no desempenho do trabalhador 
com deficiência. 

Neste projeto, tomou-se o cuidado de que houvesse a discussão para a formulação 
desse instrumento, fazendo assim com que nem as crenças da organização, nem 
as crenças das estagiárias prevalecessem. É importante ressaltar este fato, pois o 
instrumento acima descrito será aplicado futuramente somente pelas funcionárias da 
instituição APAE de Bauru e, se fosse feito de outra maneira, poderia ser rejeitado, 
dada sua especificidade e, principalmente, respeito ao processo anteriormente 
descrito, o que faz deste instrumento tanto exclusivo quanto adaptado ao seu contexto 
de origem.

Além disso, as estagiárias assumiram que prestavam um serviço para a 
instituição, respeitando o que era considerado importante para o desempenho do 
trabalho das funcionárias do setor. A nova AD pode ser considerada mais completa 
que a anterior por contemplar diversos pontos que se relacionam com o trabalho 
da PcD, por atender às necessidades da instituição e permitir uma praticidade e 
facilidade de compreensão maior do que a presente no instrumento anterior. 

O desafio deste trabalho era aprimorar a AD sem torná-la muito extensa ou 
complexa para se responder, o que seria desvantajoso para as empresas e para as 
funcionárias do setor, pois o trabalho delas envolve visitas às várias empresas onde 
os alunos estão empregados, tendo que aplicar o instrumento no local de trabalho 
de todos eles. Deste modo, o cuidado de não sobrecarregá-las foi tomado, pois o 
número de alunos que estão empregados não é pequeno. O resultado do projeto foi, 
portanto, conseguir conciliar as diversas demandas que necessitavam ser atendidas e 
proporcionar uma forma prática de avaliação. 
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Contudo, importa informar que este novo modelo será testado ao longo do 
próximo ano e, em seguida, avaliado, de forma que possa ser ainda mais aprimorado. 
Por considerarmos dinâmica e em constante processo de mudança a relação que se 
estabelece entre o ser humano, seu trabalho e as organizações, consideramos que 
também os processos de gestão e, em especial, de AD, precisam ser igualmente 
modificados e aprimorados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A prática de estágio supervisionado é um diferencial para a formação do aluno, 
permitindo que as ações deste sejam refletidas em conjunto contando com um olhar 
distante e com experiências diversas durante seu planejamento. Este campo de estágio 
possibilitou a verificação de como os profissionais do setor de recursos humanos e 
gestão de pessoas das organizações de trabalho, principalmente, estão despreparados 
para o recebimento de PcD dentro das organizações.

Ademais ao se ter a oportunidade de formular um dos instrumentos utilizados 
nesse campo de atuação, a AD, foi possível verificar que mesmo a literatura, que 
é a base para o conhecimento sobre determinado assunto, ainda é muito escassa, 
contribuindo assim com o despreparo dos profissionais. Neste sentido, ter o auxílio 
dos conhecimentos do professor-supervisor e dos colegas de turma de supervisão foi 
essencial para a preparação da prática, tanto para se pensar sobre pontos importantes 
a serem trabalhados nas intervenções, quanto para ter acesso à literatura que, de 
outra forma, não seria conhecida. 

A dificuldade em encontrar literatura possibilitou a experiência de refletir e 
planejar, conjuntamente, intervenções a respeito das problemáticas encontradas no 
campo de estágio, motivando assim o enriquecimento profissional. O contato com os 
problemas reais enfrentados por profissionais da área foi necessário para o preparo 
da posterior atuação como Psicólogos, uma vez que no estágio é possível refletir 
a respeito destas dificuldades de uma maneira diferente, contando com o auxílio 
de diversas ideias sobre as temáticas abordadas e estimulando um olhar crítico a 
respeito delas. 

O que se vê, portanto, com as próprias experiências em campo de estágio e 
com o que é compartilhado pelos colegas em supervisão, é uma necessidade de 
refletir e criar estratégias diversas dentro do campo da Psicologia Organizacional e 
do Trabalho, aprendendo a planejar e olhar para os fenômenos da área de uma forma 
que, sem o auxílio da prática do estágio, levaria algum tempo de atuação para ser 
conquistada. Neste sentido, ter participado desta experiência garante segurança e 
consistência ao futuro Psicólogo. 
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11
ESTÁGIO DE DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: RELATO 
DE EXPERIÊNCIA

José Tadeu Acuna 

Marianne Ramos Feijó

INTRODUÇÃO

O presente capítulo objetiva relatar experiência vivenciada no Estágio de 
Docência na disciplina “Fundamentos Epistemológicos da Teoria Sistêmica I” 
do curso de graduação em Psicologia da UNESP de Bauru, ofertada no segundo 
semestre do primeiro ano letivo. O estagiário e primeiro autor atuou sob supervisão 
da segunda autora, docente responsável pela disciplina.

A possibilidade de realização de Estágio de Docência nos cursos de graduação, 
em Instituições de Ensino Superior, por um período de duração mínima de um semestre 
e máxima de dois, é uma oferta a todos os alunos que cursam pós-graduação stricto 
senso, sendo obrigatório a todos os bolsistas CAPES. De acordo com a portaria nº 76 
de 14 de abril de 2010 da CAPES, o estágio visa preparar o discente para a docência 
no ensino superior, desde que a disciplina ministrada seja compatível com a linha de 
pesquisa do programa (CAPES, 2010).

Esta oferta dos cursos de pós-graduação constitui uma tentativa de formar 
docentes capacitados não somente para atuar no exercício da pesquisa, mas também 
no ensino. Tal prática leva o estagiário a articular um saber relacionado a sua pesquisa, 
em conjunto com a didática, fornecendo, assim, um espaço de ação e reflexão sobre 
sua própria atividade, que o estimula a se apropriar ainda mais do conteúdo teórico 
e do desenvolvimento de novas habilidades.

Nesta direção, concorda-se com Pimenta (1994, p. 12) que concebe o “estágio 
como atividade teórica instrumentalizadora da práxis”, ou seja, a partir da atuação 
docente este agente constrói sua própria formação. Ainda complementando esta ideia, 
de acordo com Freire (2004), o professor se torna aluno e o aluno se torna professor, 
em um movimento dialético onde ambos constroem sua identidade e conhecimento.

Diante da importância do desenvolvimento do estágio em Docência, o autor 
escolheu a disciplina citada por coadunar com a proposta geral do programa de pós-
graduação cursado, Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, que consiste 
em um programa amplo e composto por linhas de pesquisas que estudam temáticas 
referentes ao processo de ensino e aprendizagem entrelaçado à promoção de saúde e 
de bem-estar individual e coletivo.
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Ao se debruçar sobre conteúdos de cunho prevalentemente teóricos, como no 
caso os fundamentos epistemológicos da teoria sistêmica e do pensamento complexo, 
aprofundam-se os conhecimentos basais para a compreensão do indivíduo que 
aprende e se desenvolve, psíquica, física e socialmente, em relações e contextos. A 
disciplina, que contempla a evolução do pensamento sistêmico e de sua aplicação 
ao campo da psicologia, fornece ao discente elementos inerentes à reflexão sobre 
a construção da realidade a partir do pensamento sistêmico novoparadigmático, 
portanto complexo, pautado na epistemologia construtivista e em teorias sobre a 
construção social do conhecimento que, se compreendidas de maneira dialógica, 
contemplam aspectos relacionais, processuais e contextuais, na compreensão do 
desenvolvimento e da aprendizagem humana.

Em sua ementa, almeja-se apresentar o pensamento sistêmico como um 
campo de conhecimento que possibilita ao futuro psicólogo compreender os 
fenômenos psicológicos de maneira relacional, sendo o ser humano um todo 
integrado e interdependente de um sistema social mais amplo. Desta forma, 
objetiva-se instrumentalizar o aluno a compreender o desenvolvimento histórico e 
epistemológico do pensamento sistêmico e complexo nos diferentes contextos de 
atuação do psicólogo.

Assumida a proposta geral da disciplina, alinhada ao critério da CAPES, que 
sugere a eleição de matérias compatíveis ao programa de pós-graduação, seguiu-se 
também as recomendações de atividades de estágio, consistindo em 40% do semestre 
em observações do modelo didático fornecido pelo professor e familiarização com 
o conteúdo, 40% em atividades colaborativas nas quais professor e estagiário atuem 
em conjunto em sala de aula, e 20% de regência autônoma em sala, por parte do 
estagiário.

A fim de relatar a experiência vivida ao longo do semestre, será proposta uma 
divisão neste capítulo: na primeira parte será exposta brevemente a teoria e o que foi 
observado em sala de aula e a segunda parte, cujo enfoque é mais amplo, consistirá 
na exposição do que foi regido em sala de aula; na terceira parte, serão expostas 
considerações e reflexões do estagiário a respeito de sua prática.

ESTRUTURAÇÃO  E OBSERVAÇÃO  DA   DISCIPLINA    "FUNDAMENTOS 
EPISTEMOLÓGICOS DA TEORIA SISTÊMICA I"

Anteriormente à observação das aulas, foi realizada uma reunião entre os 
autores a fim de planejar e delimitar o conteúdo da disciplina, bem como a estrutura 
das aulas e o caminho a ser percorrido. Para tanto, definiu-se os tópicos a serem 
tratados ao longo do semestre, que foram: Introdução aos Paradigmas; Fundamentos 
históricos e epistemológicos; Teoria geral dos sistemas; Dimensões do pensamento 
sistêmico-complexo.

Como critérios de avaliação de aprendizagem, determinou-se que os alunos 
seriam avaliados pela sua participação em aula, fariam avaliação individual escrita, 



161

sem consulta a material de apoio, apresentariam verbalmente e por escrito trabalho 
temático sobre os conteúdos tratados em aula. Foi estipulado também um tempo, ao 
final do semestre, para reposição de aulas, caso houvesse a necessidade de mudanças 
no cronograma, revisão e aplicação de avaliação para discentes que não alcançaram a 
média estipulada, no valor de 5 pontos, e um momento para sanar eventuais dúvidas 
a respeito do conteúdo tratado.

O método de regência se pautaria em uma postura flexível e de construção 
do conhecimento junto ao alunado (CANDAU, 2011). Dessa forma, priorizou-se 
o diálogo e as interações no ambiente tendo como norte o conteúdo do dia. Para 
tanto, iniciava-se a regência de forma a retomar os conteúdos do encontro passado, 
refletindo sobre o que foi discutido e, a partir do que foi levantado, direcionando a 
aula para o tema planejado, portanto objeto de aprendizado de acordo com o plano 
de ensino.

Os seminários foram planejados de acordo com o interesse dos alunos em 
diferentes formas e contextos de aplicação do pensamento sistêmico complexo. Aos 
alunos foi feita indicação de leitura de artigos e de capítulos de livros, com enfoque 
sistêmico e/ou narrativo, sobre algum tópico escolhido em sala, para apresentação aos 
demais integrantes da turma e entrega de trabalho escrito. Dessa forma, as temáticas 
disponíveis para escolha eram: Psicologia na Comunidade, Terapia Narrativa, 
Terapia Familiar com Crianças, Mediação de Conflitos e Práticas Restaurativas e 
Pensamento Sistêmico nas Organizações de Trabalho.

A respeito do conteúdo ministrado pelo estagiário, o mesmo apresentou caráter 
teórico-prático, para que os alunos pudessem correlacionar teoria e prática. Foi 
eleita pelo estagiário e pela docente uma metodologia de intervenção em orientação 
profissional, baseada em uma experiência vivenciada pelo autor (ACUNA; 
DONEGA; FEIJÓ, 2014). Como método para regência, privilegiou-se a participação 
dos discentes em um exercício, que partiu das demandas postas a eles e por eles, para 
que fosse possível promover o pensamento sistêmico e complexo com os próprios 
conteúdos tratados na presente aula e nas anteriores.

O caminho didático percorrido ao longo do semestre, após edificados a 
estrutura das aulas, o método e as finalidades, consistiu no processo de ensino 
conforme resumidamente organizado no quadro a seguir, com descrição de conteúdo 
ministrado durante o semestre tanto na etapa de observação quanto em parceria.
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Quadro 1: Conteúdo ministrado

Conceitos Definição

Paradigma Forma de conceber e atuar no mundo ou estrutura conceitual 
partilhada (VASCONCELOS, 2008).

Visão Sistêmica e Complexa Foco nas relações, nos processos e nos contextos 
(VASCONCELOS, 2008).

Pensamento Complexo Compreende a intercorrelação entre os fenômenos da 
realidade, levando em conta a linearidade, circularidade 
e recursividade. O pensamento complexo pressupõe um 
olhar integrador, articulador, multidimensional, incerto e 
incompleto (MORIN, 2011).

Epistemologia Estudo dos processos de conhecimento/construção da 
realidade (GRANDESSO, 2000; VASCONCELOS, 2008).

Cibernética Estudos dos processos de comunicação e de controle nos 
sistemas naturais e artificiais (WIENER, 1948).

Globalidade Característica de um sistema que pode ser designada como a 
relação entre os elementos que o compõem (GRANDESSO, 
2000).

Não somatividade Característica de sistemas abertos: o grupo é uma estrutura 
viva, neste caso a soma das partes individuais não é igual 
ao todo. O que garante esta estrutura é a relação destes 
elementos de forma dinâmica (BERTALANFFY, 1968; 
CAPRA, 1982).

Homeostase Mecanismo de manutenção (permanência) do sistema, que 
regula seu funcionamento (CAPRA, 1982).

Morfogênese Procedimento interligado a Homeostase, que garante, porém, 
a transformação do sistema (CAPRA, 1982; GRANDESSO, 
2000).

Circularidade Influência recíproca entre os elementos que constituem o 
sistema (BERTALANFFY, 1968; CAPRA, 1982). 

Retroalimentação ou feedback Cadeia de comunicação que garante a circularidade. 
Feedbacks negativos são comportamentos que mantêm a 
estrutura e as regras atuais do grupo (manutenção); Feedback 
positivo (SLUZKI, 1997; GRANDESSO, 2000).

Equifinalidade A resultante das transformações dos elementos de um sistema 
é imprevisível, pois um caminho pode levar a diferentes fins e 
um fim pode ter diferentes caminhos (GRANDESSO, 2000)

Fonte: Elaboração própria
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REGÊNCIA EM SALA DE AULA

A proposta para este momento foi elaborada pensando-se na necessidade de 
correlacionar os conceitos teóricos discutidos e a prática profissional do psicólogo. 
Neste caso, convencionou-se que seria explanada uma metodologia de intervenção 
em Orientação Profissional, baseada em uma prática desenvolvida anteriormente pelo 
autor, sob orientação da autora. Ao final da explanação, foi proposta uma situação 
para reflexão, com base no cabedal teórico do Pensamento sistêmico e Complexo.

A fim de enriquecer a presente descrição, na sequência será apresentado o texto 
de apoio à aula, construído pelo autor.

Método para prática em Orientação Profissional (OP)

Anteriormente à explanação do método que foi adaptado da obra de Garbulho, 
Lunardelli e Schut (2005), foi necessário apresentar, introdutoriamente, alguns 
aspectos sobre a Orientação Profissional. De acordo com Levenfus e Soares 
(2009), esta prática visa auxiliar o orientando a conhecer as múltiplas variáveis que 
interferem na construção de seu projeto de vida e formas de executá-lo; podendo ser 
a entrada no mercado de trabalho, universidade, mudança de emprego e/ou plano de 
carreira. Dessa forma, propicia ao indivíduo a ampliação do auto-conhecimento e 
de reflexões sobre condições e contextos de vida, partindo da premissa de que toda 
escolha, decisão e posicionamento são realizados por um indivíduo que se constitui 
por uma base biopsicossocial.

Tecidas as considerações gerais sobre a Orientação Profissional, pode-se 
adentrar especificamente no cerne da aula. Nesta direção, iniciou-se a explanação do 
modelo a partir de suas estruturas. Para tanto, sugeriu-se que os encontros deveriam 
ter duração mínima de 1 hora e máxima de 2 horas, nos quais devem ser realizados 
exercícios de dinâmica de grupo, com finalidades diversas, como aquecimento, 
integração e introdução aos temas abordados por meio de reflexões.

Como modelo norteador da intervenção, indicou-se uma proposta organizada 
em quatro eixos que devem se entrecruzar, tendo como meta criar um espaço reflexivo 
para que os jovens possam pensar sobre si mesmos, sobre a sociedade em que vivem, 
condições, relações e formas de trabalho, para construção de seus projetos de vida. A 
seguir serão apresentados os eixos e alguns questionamentos reflexivos e possíveis 
atividades:
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Quadro 2: Método em Orientação Profissional (OP)

Eixo Descrição Questionamentos reflexivos e 
Atividades

Identidade

Possibilitar aos jovens a reflexão sobre si 
mesmos, quem são nas relações sociais 
(amigos, família) e sobre os valores 
construídos socialmente; depará-los 
com a sua própria história e proporcionar 
um espaço para a reflexão a respeito da 
formação de sua identidade, observando 
a tríade passado, presente e futuro.

Pedir aos alunos que desenhem um 
boneco na lousa e deem um nome a 
ele. Em seguida, com setas, indicar 
e escrever palavras que possam 
caracterizá-lo, proporcionando 
a ele uma identidade. Após este 
momento, discutir o que compõe a 
identidade de cada pessoa.

Sociedade

Neste eixo propõe-se discutir como 
a realidade é produzida e mantida 
pelas práticas culturais e as relações 
interpessoais. Compreendendo que a 
ação dos indivíduos sobre o meio o altera 
e que este, por sua vez, os transformam.

Assistir ao curta-metragem "Ilha 
das Flores" e discutir; debater a 
música “Cidadão” do compositor 
Zé Ramalho.
Como os valores foram construídos 
ao longo do tempo nas sociedades? 
O que era importante antigamente e 
agora não é mais no meio social?

Trabalho e 
Profissões

Este eixo é composto por três momentos. 
1º: refletir sobre a função social do 
trabalho dentro da sociedade capitalista 
correlacionando-a com a questão 
pessoal da escolha profissional de cada 
participante do grupo. 2º: possibilitar um 
espaço de reflexão a respeito dos limites e 
possibilidades das escolhas profissionais 
bem como compreender as influências 
que levam à escolha profissional. 3º: 
desenvolver atividades informativas 
a respeito de datas de vestibulares, 
faculdades, centros universitários, 
cursos técnicos, universidades e 
cursinhos pré-vestibulares e profissões. 
Também propor investigação, reflexão 
e discussões a respeito do mercado de 
trabalho e empregabilidade.

Leitura do catálogo brasileiro de 
ocupações; discussão sobre revistas 
de profissões e vestibulares.

O que é trabalho? Qual sua relação 
com a vida cotidiana? Como e quais 
foram suas mudanças ao longo 
da história humana? Quais são os 
preconceitos, mitos e estereótipos 
recorrentes em relação às profissões?
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Projeto de 
vida

Este eixo é considerado o término do 
processo formativo, no qual aluno já foi 
introduzido às novas relações e formas 
de pensar, que ajudaram a construir 
novos significados sobre si próprio, 
seu contexto mais próximo e mais 
amplo. Nesta direção, finaliza-se com a 
construção de um projeto de vida novo.

Construir um espaço junto aos jovens 
para refletirem sobre seus desejos, 
aspirações e responsabilidades a 
curto, médio e longo prazo, traçando 
planos práticos para alcance de 
metas.

Fonte: Elaboração própria

 Após a explanação de todo o conteúdo, foi proposta uma dinâmica que ilustrava 
um problema de Orientação Profissional. Para tal proposição, os alunos deveriam criar 
um personagem na lousa da sala de aula (assim como pode ser proposto em grupos 
de OP), com uma identidade e aspectos relacionais, processuais e contextuais que 
afetam sua construção, por exemplo, idade, tipo de sociedade, sistema econômico, 
cultura, família, bem como caracterizar outros aspectos tais como sexo biológico, 
orientação sexual, estado civil/relacionamento afetivo. Em seguida foi solicitado que 
criassem um problema ou demanda para orientação profissional a ser transformado.

Sendo assim, os discentes foram convocados a pensar em um sistema composto 
por diversos elementos e compreendê-los sistemicamente, a partir da mediação do 
estagiário, durante a discussão, levando em consideração o conteúdo da disciplina que 
foi ministrada anteriormente. Dessa forma, a atividade teve como fim correlacionar a 
teoria com uma demanda concreta. A seguir, foi feito o relato da história construída 
e a correlação com os conceitos estudados.

O problema construído pelos alunos ilustrou a situação de uma estudante de 
dezesseis anos, Mônica, moradora de uma cidade do interior do estado de São Paulo, 
negra, homossexual, filha de pai solteiro, que não tinha contato com os demais 
membros da família e chegou ao consultório do psicólogo com o próprio pai, que 
informou a este profissional que a filha deveria escolher o curso de Administração 
para continuar com a microempresa que estava em sua posse. Porém, Mônica tinha 
muitas habilidades nos esportes e já treinava vôlei todos os dias da semana; sua 
intenção era ingressar no Bacharelado em Educação Física.

Frente a esta questão, refletiu-se sobre o sistema em que a orientanda estava 
envolvida, ou seja, seus interesses, habilidades, história de vida, relação com o pai, 
limites e possibilidades das escolhas. Tendo como base um pensamento sistêmico 
e complexo, os discentes apontaram para a necessidade de se trabalhar junto a 
ela questionamentos reflexivos e construções de novos significados em relação 
a sua própria vida, trajetória pessoal e sua família mais próxima, para que assim 
compreendesse a trama de significações na qual ela se encontrava inserida.

Outro aspecto apontado pelos alunos foi a necessidade de se desenvolver 
junto à orientanda um espaço de novas habilidades comunicativas (sociais) com 



166

o pai, para que juntos pudessem refletir sobre os determinantes da escolha e suas 
consequências a longo prazo. Neste caso, o processo de orientação profissional teria 
algumas sessões em família (pai e filha), já que os mesmos indicaram a necessidade 
de transformação na relação, tendo em vista que essa estratégia não seria preditora 
de mudanças de atitude de ambos, mas sim um caminho para diálogo e construção 
de novos significados e possibilidades.

Por fim, levando em consideração o conteúdo das aulas, afirmaram que quando 
existe um pensamento que abarca um maior número de relações entre os elementos 
que compõem o sistema em questão, maiores são as chances de se criar caminhos e 
significados que podem ser positivos em uma prática psicológica. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A EXPERIÊNCIA

Do ponto de vista do estagiário, a oportunidade de realizar estágio de docência, 
desempenhando um papel diferente daquele já vivido como discente, demandou uma 
postura ética e profissional até então não vivenciada. Também houve a necessidade 
de aprofundamento em vários conteúdos teóricos e didáticos, que culminaram no 
desenvolvimento de novas habilidades de expressão e sistematização de conteúdo.

A realização do estágio proporcionou uma experiência única no sentido de 
aprender a sistematizar o conteúdo de uma disciplina. A necessidade de se decompor 
o conteúdo em partes para ensino aos alunos, e de construir uma sequência lógica de 
apresentação, sem perder a sua finalidade, foi considerado um dos maiores desafios 
para o estagiário, que demandou uma sólida organização dos elementos teóricos e de 
clareza no momento da regência.

Esta experiência levou o estagiário a refletir sobre o seguinte trecho a respeito 
das finalidades da pedagogia e suas tarefas, que consistiram nos desafios da docência:

Conversão do saber objetivo em saber escolar, de modo que se torne 
assimilável pelos alunos no espaço e tempo escolares; c) provimento 
dos meios necessários para que os alunos não apenas assimilem o saber 
objetivo enquanto resultados, mas apreendam o processo de sua produção, 
bem como as tendências de sua transformação (SAVIANI, 2012, p. 12-
13).

Nesta direção, concorda-se com a CAPES (2010) a respeito da importância 
de se realizar estágio docência ao se cursar um programa de pós-graduação stricto 
sensu, já que tal atividade pode levar o aluno a desenvolver outras habilidades, além 
da prática em pesquisa. Portanto, a experiência constituiu-se em uma formação em 
serviço a partir das necessidades que surgem ao longo do processo.
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Outro fator importante a ser considerado é a necessidade de criação de 
estratégias que, concomitantemente, avaliem de que os alunos se apropriaram ao 
longo da disciplina, e promovam a edificação de novos motivos de aprendizagem. 
Pensar neste tipo de articulação, de acordo com o autor, é uma tarefa árdua que 
demanda tempo e domínio de várias habilidades, porém, se constitui como um 
caminho positivo para o processo de ensino e aprendizado, pois torna-se um método 
dinâmico e atrativo, tanto para os discentes quanto para o docente.

Por fim, a experiência vivenciada tangenciou os conteúdos do programa de 
pós-graduação em que o estagiário está inserido, Psicologia do Desenvolvimento e 
Aprendizagem, pois com o aprofundamento da teoria sistêmica, especificamente os 
fundamentos epistemológicos, pode-se expandir o rol de conhecimentos acerca de 
como a realidade pode ser apreendida e construída, ou seja, elementos basais para a 
compreensão do desenvolvimento do homem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência foi considerada positiva, no sentido de preparar o estagiário 
docente para ministrar aulas no ensino superior e complementar o conjunto teórico 
e de habilidades que são construídos ao longo do programa de que participa. Nesta 
direção, as principais contribuições que o estágio docente proporcionou ao aluno 
foram aprendizado da didática, habilidades de sistematização de conteúdo, conduta 
e postura ética e novos conteúdos teóricos pertinentes ao curso stricto sensu de que 
participa.

Conclui-se este relato defendendo e reiterando a importância de se vivenciar tal 
experiência, pois ela complementa a formação obtida no desenvolvimento da prática 
em pesquisa, insere o discente em uma realidade até então não vivenciada, demandando 
a construção de novas habilidades, o que o motiva a buscar conhecimento. Portanto, o 
estágio cria uma condição promissora e ímpar, onde a atuação do estagiário viabiliza 
e otimiza sua própria formação.
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INTRODUÇÃO

O desenvolvimento científico e tecnológico ininterrupto gera transformações 
céleres no mundo e no modo de vida das pessoas. A economia se mecaniza e se 
furta à primazia da lucratividade norteada pelas leis do mercado globalizado e 
competitivo. Tal progresso galopante necessita de mão-de-obra para estancar 
demandas incólumes, pois o progresso constante exige novos ajustamentos para que 
o mercado e a economia se sustentem. 

Esse cânone foi o ponto de partida ensejado quando se buscou determinar as 
aptidões pessoais como importante ferramenta para auxiliar o indivíduo a escolher 
uma profissão e a preparar-se para ela. Nesse preâmbulo, a Orientação Profissional 
(OP) vinculada à Psicologia Vocacional preceituava o conceito de adequação do 
homem ao trabalho, ajustando o primeiro ao último, tal qual a adaptação ao mundo do 
trabalho dependeria da harmonia entre as características do indivíduo e as exigências 
do trabalho. Tal concepção, todavia, ao submeter o homem ao trabalho anula do 
primeiro a condição de sujeito ativo e transformador, criando-se nesse processo a 
ilusão que resulta na sua sujeição e submissão social, dissimulando contradições 
pérfidas do próprio modo de produção e sua distribuição equitativa, tal qual ponderam 
Emmanuele e Cappelletti (2001, p. 48):

[...] a crença na existência tangível de uma vocação oferece resguardo 
ante a insegurança que gera a busca de um lugar e uma posição a ocupar 
no futuro, em um mundo supostamente adulto, cuja cultura regula a 
produção de bens mediante a aparência de uma eficiente distribuição do 
trabalho.

A mudança de paradigma na OP, não obstante, é dignitária de mudanças ocorridas 
nas esferas circundantes à Orientação Profissional e, para além de concepções que 
importavam à submissão do homem ao trabalho, atualmente, o enfoque faz-se 
radicado na elaboração de projetos de vida e de carreira. Atualmente, compreende-
se a OP como um processo cujo objetivo basilar prepondera-se em facilitar decisões, 
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auxiliando o orientando na compreensão da situação específica em que se encontra 
no momento (LEVENFUS et al., 2010). O objetivo da OP se torna, portanto, o de 
desmistificar concepções estereotipadas radicadas no diagnóstico e prognóstico 
como resultado inequívoco, fazendo com que o próprio indivíduo faça reflexões e 
elabore conflitos, possibilitando a sua decisão, ampliando a compreensão sobre as 
determinações da sua escolha, discutindo-se o significado da escolha profissional, 
seus sentidos subjacentes, quais os determinantes dessa escolha e as necessidades 
existentes, promovendo, por conseguinte, autoconhecimento, o processo que constrói 
sua individualidade.

O processo de orientação profissional, dessa forma, tem em seu bojo o objetivo 
basilar de facilitar o orientando a realizar sua escolha, participando e auxiliando-o 
a pensar, coordenando o processo para que as dificuldades possam ser formuladas 
e trabalhadas e que os conflitos possam ser evidenciados. A escolha imbricada no 
processo de OP implica em escolher, dentre as possibilidades encontradas, aquela que 
lhe parece melhor, buscando, em graus distintivos, visualizar como esta determinada 
escolha se coaduna ao projeto de vida espelhado e ensejado pelo orientando. O 
momento de escolha, por conseguinte, “é quando a gente pode olhar para trás e 
para frente ao mesmo tempo decidindo o caminho a seguir” (SOARES, 1988), isto 
é, como a profissão escolhida se relaciona com as expectativas futuras e em que 
medida se inter-relaciona com o projeto de vida formulado.

 Formam os eixos do processo de orientação profissional o despontar no 
orientando de autoconhecimento (quem sou eu, quem fui, quem serei; qual o seu 
projeto de vida; como se vê desempenhando o trabalho no futuro; expectativas da 
família; expectativas próprias; quais os principais gostos, interesses, por que faz, onde 
realiza); conhecimentos das profissões (o que são, o que fazem, como fazem, onde 
fazem, possibilidades de atuação, busca de informações sobre profissões); escolha 
propriamente dita (decisão; motivos da decisão; luto pelas escolhas não realizadas; 
viabilizar a escolha realizada). Segundo Bock (2001), a escolha profissional constitui-
se como resultado de um processo em um dado momento, não despontado de um 
amadurecimento biológico, mas engendrando o caráter social imbricado na escolha 
e nos seus determinantes históricos, sendo a melhor escolha profissional aquela que 
articula projetos da vida profissional e pessoal. A identificação com determinada 
profissão não responde necessariamente ao aspecto objetivo ou racional da escolha, 
mas, de outro modo, responde às necessidades subjetivas existentes, etapa que faz 
parte de seu desenvolvimento pessoal dirigido a um projeto de vida a ser construído 
por aquele que ativamente faz uma escolha. 

A prática de Orientação Profissional deve ser direcionada para que “prepare as 
pessoas para enfrentarem as permanentes transformações sociais e as situações da 
vida do indivíduo” (JENSCHKE, 2002, p. 24), possibilitando o conhecimento de si 
mesmo, e inclua um projeto para a vida, que se constitui nas e pelas relações sociais e 
históricas e que, dessa forma, integra-se num projeto maior de transformação social. 
É necessário, portanto, orientar adultos empregados, desempregados, aposentados, 
adolescentes, indivíduos em instituições ou em outros contextos que mobilizem o 
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trabalho de orientação para escolhas, projetos e planos para a pessoa. No âmbito 
da OP para o vestibular – foco deste trabalho – observam-se dificuldades e anseios 
relacionados à constatação de que o indivíduo constitua no depósito das aspirações e 
anseios dos familiares, bem como pressões advindas de distintas esferas que incidem 
sobre o indivíduo que tem diante de si uma escolha assaz importante para a sua 
vida e constituinte da sua identidade pessoal e profissional. Assim, é imprescindível 
despontar conflitos e discussões para que o próprio indivíduo possa ascender à 
outra compreensão de si mesmo e dos determinantes das suas decisões e escolhas, 
planejando-as de acordo com os objetivos tornados então evidentes.  

OBJETIVO

O objetivo do presente capítulo é relatar experiência de intervenção em OP 
realizada por estagiário do quinto ano do curso de Psicologia da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, campus de Bauru. Buscou-se descrever 
o planejamento dos encontros realizados, bem como a percepção do estagiário ante 
os desafios e acontecimentos atinentes ao processo de orientação.

METODOLOGIA

Participantes

O processo de OP ocorreu no segundo semestre de 2015 e teve 10 encontros 
realizados na modalidade individual, cuja demanda partiu da própria orientanda ao 
procurar atendimento disponibilizado gratuitamente na clínica-escola de psicologia 
da universidade. Os encontros foram realizados na clínica-escola de Psicologia da 
universidade. 

Procedimentos

Os encontros realizados contaram com a duração de uma a duas horas, 
dependendo da demanda observada e dos métodos específicos, objetivando satisfazer 
aos objetivos mais gerais propostos no processo de OP. Os instrumentos utilizados nos 
encontros apresentavam como objetivo proporcionar uma reflexão pessoal mediante 
técnicas de vivência individuais, possibilitando aprofundar o conhecimento da 
orientanda sobre si mesma, fortalecendo o processo de autoconhecimento, discussão 
de aspectos e conflitos envolvidos na decisão, expectativas para o futuro, bem como 
despontar conflitos e pretensões latentes e importantes para o processo de OP. 
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PLANEJAMENTO DOS ENCONTROS

Tabela 1 – Proposta de OP para o atendimento individual

N TEMA OBJETIVOS DINÂMICAS/ATIVIDADES

1 A Estabelecer primeiro contato Entrevista semiestruturada

2 AC Conhecer quem é o orientando 
(interesses, influências 
recebidas, hábitos, etc.).

Técnica da Decisão (LUCCHIARI, 
1993)
Técnica da Figura Humana (obj.: refletir 
sobre si, interesses, metas, desejos, etc.)
Genoprofissiograma (LUCCHIARI; 
BONNEAUD, 1995)

3 AC Conhecer quem é o orientando 
(interesses, influências 
recebidas, hábitos, etc.).

Curtigrama (LUCCHIARI, 1992)
Frases para Completar 
(BOHOSLAVSKY, 1998, adaptado por 
LUCCHIARI, 1993)

4 E/IP. Discussão sobre atividades 
profissionais

Técnica das atividades profissionais 
(LUCCHIARI, 1993)
Técnica Lista de Verbos 
(SPACCAQUERCHE, 2009)

5 E/IP Aplicação de instrumento 
Avaliação dos Interesses 
Profissionais (AIP) e discussão 
sobre filme

Aplicação do instrumento AIP 
(LEVENFUS; BANDEIRA, 2009)

6 E/IP Discussão sobre os resultados 
do instrumento psicológico 
aplicado.

7 AC Discussão sobre as 
possibilidades de atuação das 
profissões escolhidas, aspectos 
e conflitos envolvidos na 
decisão. 

Técnica da Balança (LEVENFUS, 
2010)
Técnica do Barco (RANGEL, 2007)
Técnica da Linha da Vida (BROTT, 
2001, 2004)

8 AC/EE Discussão sobre projeto de vida 
e as expectativas para o futuro.

Técnica da Linha da Vida - Presente-
Futuro (BROTT, 2001, 2004)

9 AC/EE Discussão sobre planejamento 
e planos – tarefa.

10 F Encerramento do processo de 
Orientação Profissional (OP).

Questionário de avaliação do Processo 
de OP.

* A: apresentação; AC: autoconhecimento; E: escolha; EE: estratégias de enfrentamento (projeto 
de vida e carreira); IP: informações profissionais; F: fechamento do processo de OP.
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RESULTADO E DISCUSSÕES

Primeiro Encontro

Ao realizar o primeiro contato com a orientanda, objetivou-se verificar de forma 
breve a demanda apresentada por ela. Ademais, visou-se, sobretudo, explicitar à 
orientanda quais os objetivos ostentados nas atividades a serem realizadas, algumas 
regras de funcionamento concernentes a horários e faltas, bem como conhecer, por 
intermédio de perguntas semiestruturadas previamente, suas expectativas em relação 
ao programa de OP e sua situação atual em relação à escolha da profissão. Após, 
explicitou-se que a OP não tem como objetivo primordial responder à pergunta 
sobre qual profissão a orientanda deverá seguir, mas sim proporcionar autonomia na 
própria decisão a ser realizada. Durante o encontro, a orientanda explicitou estar em 
dúvida entre as profissões biologia e rádio e TV.

Segundo Encontro

Objetivou, por intermédio das tarefas e atividades programadas, possibilitar que 
a orientanda perceba características e interesses pessoais, propiciando, sobremaneira, 
uma reflexão sobre as variáveis que influenciam suas escolhas. Visou conhecer a 
estrutura familiar da orientanda e sua influência sobre a decisão profissional e refletir 
sobre a temática da decisão profissional e a sua importância na vida da orientanda, 
confrontando receios, frustrações e dificuldades.

De acordo com a temática proposta na Técnica da Decisão, observou-se que, para 
a orientanda, dentre as decisões mais importantes no tocante à escolha da profissão 
encontram-se mercado de atuação; combinação da escolha com a personalidade; o 
tipo de público com quem lidaria; os colegas de trabalho; se exerceria a profissão 
em uma grande parte da sua vida; se a escolha da profissão foi realizada em torno da 
matéria que gostava no ensino médio. Dentre estas asserções, a mais difícil, segundo 
a orientanda, é a escolha de uma profissão que combine com a sua personalidade. 

O Genoprofissiograma constituiu a segunda técnica empregada cujos 
objetivos norteadores foram observar a dinâmica familiar em termos de profissões 
desempenhadas pelos membros, conflitos, pressões e influência, ainda que não 
percebidas. Observa-se que inexistem no recorte realizado pelo genoprofissiograma 
influências assaz patentes com as profissões relatadas como de interesse (biologia 
e rádio e TV). Quando perguntado se existia no genoprofissiograma alguém que 
de alguma forma a orientanda percebia como apresentando influência nas opções 
auferidas, ela apontou os tios J. e S. Os conflitos e aparentes pressões não emergiram 
nessa dinâmica, todavia, apresentam-se como temáticas abordadas em maior 
profundidade em encontros posteriores.

Em seguida, aplicou-se a técnica da Figura Humana que possibilita à orientanda 
refletir sobre si e os aspectos da sua vida que são abordados de forma lúdica estruturada 
a partir dos órgãos do corpo humano, tais como cabeça, boca, coração, mãos e pés. 
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Diante das respostas fornecidas nesta técnica, procurou-se aprofundar nas questões 
mais pertinentes ao processo de OP e também aquelas que devem ser de alguma 
forma trabalhadas. Observou-se que a orientanda apresenta-se de forma insegura, 
relatando uma autoimagem e um autoconceito permeado negativos, impotência e 
dependência (“eu nunca sou boa suficiente em nada/eu queria ser muito boa em 
alguma coisa”/ “sou muito insegura e preciso sempre que demonstrem carinho por 
mim”; “queria morrer”). 

Tal relato foi acompanhado da revelação de que a orientanda foi outrora 
diagnosticada com transtorno de personalidade borderline (TPB) e foi tratada por 
psicólogo e psiquiatra, durante o tempo em que recebia medicação. Revelou também 
uma época em que recaiu em depressão e não se alimentava, diminuindo em demasia 
o seu peso (“Queria muito morrer”). Tais informações, apesar de possibilitarem 
uma melhor compreensão sobre a orientanda, destoam dos objetivos norteadores do 
processo de OP, sendo esta uma demanda potencialmente melhor trabalhada em um 
atendimento clínico/psicoterapêutico. Em contraposição, enquanto pressuposto ético 
que prepondera a profissão de psicólogo, não se poderia, por outrossim, minorar 
ou ignorar a importância das informações reveladas pela orientanda. Dessa forma, 
durante o encontro, proveu-se o acolhimento ao que fora revelado, bem como o 
reforço social pela resposta verbal de compartilhar e aderir ao trabalho interposto. 

Ainda em relação à técnica da Figura Humana, tornaram-se expressos os 
gostos e interesses que a orientanda apresenta (música – ouvir bandas, ver biografia 
de artistas e tocar violão, guitarra, ukelele etc.; filmes, principalmente filmes antigos 
e com forte peso psicológico; videogames antigos e cultura dos anos 80 e 90 em 
geral), bem como algo que provê as pessoas (Ouvir pessoas – empatia). 

Enquanto metas a serem alcançadas pela orientanda, encontram-se a aprovação 
no vestibular “neste ano, passar no vestibular” e as condições para lograr êxito 
consistem em “estudar, decidir minha profissão, organizar meu tempo melhor”. 
Após discutir sobre os resultados das técnicas aplicadas, bem como o objetivo de 
cada uma, encerrou-se o encontro. 

Terceiro Encontro

O objetivo do terceiro encontro foi possibilitar que a orientanda percebesse 
características e interesses pessoais, propiciando, sobremaneira, uma reflexão sobre 
o que gosta de realizar e o porquê. Em relação às respostas prestadas na técnica 
intitulada Curtigrama/Gosto e Faço (LUCCHIARI, 1992), no quadrante “Gosto e 
Faço” apresentam-se como importantes as respostas prestadas ao processo de OP, 
uma vez que se explicitou o estudo de história e biologia como atividades que gosta 
de realizar. Quando perguntada sobre o porquê de gostar de biologia afirmou que 
gosta do estudo e da área como um todo. No tocante à OP e às atividades atinentes 
ao estudo para o vestibular, as respostas prestadas no quadrante “Não gosto e não 
faço” descrevem aspectos a serem desenvolvidos pela própria orientanda, sobretudo, 
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concernentes ao vestibular, considerando as respostas dadas (não gostar de estudar 
física e redação). Relatou que tem dificuldades nestas matérias e que não gosta de 
desempenhá-las. 

Após,  realizou-se a aplicação da técnica Frases para Completar 
(BOHOSLAVSKY, 1998, adaptado por LUCCHIARI, 1993). No tocante à OP, das 
respostas fornecidas, observou-se que a orientanda percebe a necessidade de melhor 
organizar sua rotina de estudo e seu tempo para que seja possível atingir o objetivo de 
passar no vestibular. Relatou também nervosismo, ansiedade e insegurança em relação 
ao vestibular, bem como que não conseguiria desempenhar atividades profissionais 
em um ambiente no qual fosse impossibilitada de contribuir criativamente. 

Expôs que deseja frequentar uma universidade pública na qual espera amadurecer, 
sendo uma oportunidade para aprendizado de uma profissão e crescimento pessoal, 
bem como afirma que fazer tal escolha deixa-a com mais dúvidas e que receia se 
arrepender depois de escolher. Relatou ainda desejar que o mercado de trabalho 
lhe satisfaça profissionalmente e psicologicamente, relatando também que espera 
realizar uma profissão de que goste em um ambiente no qual se sinta bem, realizada 
e sem estresse. Expõe que tem mais habilidades para área de humanas do que para 
área de exatas, elencando ainda algumas profissões que lhe interessam, tais como 
rádio e TV, design, publicidade, artes visuais, psicologia, biologia e enfermagem. 
Aponta que é muito indecisa e que se ilude fácil. 

Como tarefa de casa, a orientanda deveria levantar o maior número de profissões 
e escolher dentre aquelas a que tem maior interesse, relatando o porquê da escolha. 
Após a entrega da tarefa a ser realizada, encerrou-se o encontro. 

Quarto Encontro

Por intermédio das tarefas e atividades programadas, o quarto encontro objetivou 
que a orientanda percebesse características e interesses pessoais, correlacionando-
os a interesses, aspectos e atividades profissionais que gostaria de desempenhar. 
Visou proporcionar a identificação e o levantamento de habilidades da orientanda, 
bem como possibilitar uma reflexão sobre aspectos de diversas profissões e a 
discriminação das atividades de lazer daquelas que poderão compor as atividades 
profissionais futuras, e possibilitar à orientanda o conhecimento de seus interesses 
nas diferentes áreas de atuação. 

A partir da aplicação da Técnica das Atividades Profissionais (LUCCHIARI, 
1993) e Técnica Lista de Verbos (SPACCAQUERCHE, 2009), observou-se que a 
orientanda encontra-se indecisa em relação a algumas profissões necessitando de um 
aprofundamento sobre os campos de atuação, sobretudo, com relação ao campo de 
lazer/interesses/gosto.
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Quinto Encontro

O quinto encontro objetivou possibilitar à orientanda expressar seus interesses 
e atitudes, relacionando-os às diversas profissões existentes, levantar e identificar 
os interesses profissionais da orientanda, avaliando-se os possíveis campos 
profissionais de acordo com os interesses explicitados. Após explicitar os objetivos 
da aplicação do AIP, salientou-se que o teste não fornece uma profissão específica, 
mas sim campos de atuação profissionais que congregam diversas profissões, dentre 
as quais a orientanda poderá realizar sua escolha. Após a aplicação do instrumento, 
o orientador fez alguns comentários sobre uma obra cinematográfica que havia sido 
sugerida pela orientanda nas sessões anteriores. 

A obra cinematográfica intitulada “Sala do Suicídio” conta a história de 
um adolescente chamado Dominik Santorski que, depois de beijar um colega de 
classe numa aposta, vê sua vida mudando completamente em razão do bullying 
que começou a sofrer na escola e pela internet. Buscando fugir desta perseguição, 
Dominik encontra o “Quarto do suicídio”, um site para adolescentes com tendências 
suicidas e que serve de amparo para as inseguranças e os tormentos vivenciados pelo 
personagem. Com o tempo, Dominik passa a viver neste mudo virtual e se retrair 
do mundo real. Ao final da obra, Dominik comete suicídio, mas antes de colapsar 
arrepende-se do ato, contudo, tardiamente.  

Tendo em vista a temática do filme, optou-se por focar a questão das escolhas 
realizadas pelo personagem, comentando-se que o momento pelo qual o personagem 
passava era similar ao que a orientanda vivia (vestibular, escolha de uma carreira, 
pressões sociais, familiares, necessidade de encontrar um caminho próprio), com 
pressões advindas de distintos lugares (familiar, social, escolar, amigos e dela 
própria) para que encontrasse um lugar e passasse no vestibular. 

A partir desta cena final da obra, articulou-se que o momento de escolha 
profissional não é um momento de “tudo ou nada”, como se a decisão fosse inatingível 
ou inalterável, mas, outrossim, resultado de um processo de autoconhecimento e 
descoberta dos norteadores da escolha profissional. Diferentemente da escolha 
realizada por Dominik, a orientanda poderá voltar atrás e retornar a sua decisão; 
poderá realizar outras escolhas, optar por outras profissões ou ainda realizar outras 
escolhas em outras esferas da sua vida. Com o término do encontro, encaminhou-
se para o próximo encontro na semana seguinte, no qual seriam apresentados os 
resultados da aplicação do AIP.

Sexto Encontro

O sexto encontro visou explanar os resultados obtidos na aplicação do 
instrumento AIP e possibilitar que a orientanda expressasse seus interesses e atitudes, 
relacionando-os aos diversos campos de interesses apresentados no instrumento, 
possibilitando que a mesma pudesse realizar a escolha profissional de acordo com o 
que foi levantado durante as sessões anteriores.  Possibilitou também que a orientanda 
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obtivesse uma visão global das profissões em seus diversos campos de atuação e 
conhecimento, esclarecendo as semelhanças e diferenças de cada profissão.

Segundo protocolo de levantamento do AIP, observou-se que os campos com 
maiores escores foram o CBS (percentil 90; classificação superior), CMA (percentil 
80, classificação superior), CCP (percentil 90, classificação superior) e CCE 
(percentil 70, classificação médio superior). A partir de tais elucubrações, desvelou-
se à orientanda os respectivos campos e ela foi informada, de forma breve e concisa, 
sobre o que cada campo em específico compreende, bem como quais as profissões 
que congregam. 

A partir dos resultados do AIP e das técnicas aplicadas, discutiu-se os campos 
que apresentaram os maiores percentis e quais profissões eles compreendem. A partir 
destas, a orientanda foi observando cada uma das profissões elencadas pelo AIP e, na 
ocorrência de dúvidas sobre alguma, o orientador apresentava uma breve descrição 
da profissão e dos campos de atuação. 

Tendo em vista os relatos realizados pela orientanda nos encontros anteriores 
com relação ao que gostaria de realizar e quais requisitos sua escolha profissional 
deveria apresentar, observou-se nesta ocasião que a orientanda começou a perceber e 
a discriminar com melhor destreza as atividades de lazer/hobbies daquelas atividades 
profissionais, percebendo que alguns interesses por determinadas profissões poderiam 
compreender atividades de lazer ou hobbies. 

Depois de realizadas tais considerações, acolheu-se os comentários realizados 
pela orientanda e, com o término da sessão, ela foi encaminhada para a próxima 
sessão, na qual seriam discutidas as possibilidades de atuação da “profissão escolhida” 
(Ciências Biológicas/Biologia), bem como aspectos e conflitos envolvidos na decisão 
realizada. 

 

Sétimo Encontro

O sétimo encontro objetivou a discussão sobre as possibilidades de atuação 
das profissões escolhidas, objetivando aprofundar e minorar estereótipos, bem como 
eventuais distorções, facilitando o processo de escolha imbricado nas consequências 
ensejadas e aspiradas por sua realização. Visou também a discussão sobre os 
aspectos atinentes às escolhas e as consequências advindas destas, possibilitando-se 
que a orientanda perceba o que cada escolha traz como consequência e o que estas 
significam pra sua vida pessoal e profissional.

Para tanto, a técnica da balança foi realizada objetivando colocar em discussão 
as consequências da decisão de cursar uma universidade em Bauru ou em outra 
cidade, aspecto que despontava como delineador de conflitos para a orientanda. 
Tal ensejo se realizou tendo em vista a pressão familiar existente para que cursasse 
uma universidade nas proximidades da cidade onde reside e, portanto, minorando 
eventuais custos e dispêndios relacionados ao deslocamento e à manutenção em 
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outra cidade. Observou-se que os aspectos apresentados concernentes à escolha de 
“estudar fora de Bauru” são, sobremaneira, relacionados com a concepção de que, 
realizando tal feito, a orientanda alcançará as condições necessárias para amadurecer 
e ter autonomia ou independência.

Com relação à técnica do barco, a orientanda desenhou um barco que se 
encontrava afundando. Indagada sobre o porquê de se desenhar um barco afundando 
quando a única orientação prescrevia desenhar um barco no oceano entre dois 
pedaços de terra, ela não soube responder, afirmando que o desenho parecia estar 
no fundo do oceano. Observou-se que a orientanda expressou suas inseguranças e 
ansiedades na atividade, bem como um autoconceito negativo e depreciativo em 
relação à possibilidade da consecução de realizações futuras. 

A terceira técnica consistia na linha da vida, entretanto não foi possível neste 
encontro a discussão da mesma, ficando para o próximo o diálogo sobre o que foi 
percebido pela orientanda. Depois de realizadas as considerações, encaminhou-se 
para o término do encontro. 

Oitavo Encontro

No oitavo encontro, discutiu-se primeiramente a Técnica da Linha da Vida 
(Passado-Presente), realizada no encontro anterior, que objetivava romper com a 
visão rígida que a orientanda apresenta em torno dos eventos considerados por ela 
como negativos e como resultado, em certo grau, das suas escolhas ou de quem ela é. 
Assim, buscou-se que a orientanda refletisse sobre tais eventos, suscitando que tais 
eventos e acontecimento considerados negativos escapavam de seu controle (brigas 
dos pais, mudança de casa, mudança de cidade, anorexia, cursinho), ressaltando-se 
que os eventos apontados como negativos em sua vida a tornaram mais madura e 
resiliente.

Sintetizou-se que os apontamentos realizados não a caracterizavam como uma 
pessoa insegura, indecisa ou ainda perdida, como relatado pela orientanda, mas sim 
como uma pessoa resiliente e persistente. Ressaltou-se o conflito como parte da vida 
e que não saber o que se quer não significa estar perdido, mas sim ter que descobrir 
o que gosta de fazer e o que se tem prazer em fazer, objetivo ensejado pelo processo 
de OP realizado.

Após, realizou-se a aplicação da Técnica da Linha da Vida (Presente-Futuro) a 
qual a orientanda deseja que se realize no futuro daqui a dez anos. Nesta, mencionou 
os eventos/acontecimentos que gostaria que se concretizassem com base nas 
demandas presentes. Observou-se que a orientanda apresenta uma visão definida do 
que gostaria de realizar no futuro e demonstra um amadurecimento das ideias. Após, 
o orientador comentou sobre a produção, fazendo breves considerações e concisas 
perguntas sobre o assinalado pela orientanda, reforçando e elogiando as decisões 
manifestadas na atividade, bem como o que foi decidido na consecução desta.
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Ao final, assinalou-se a importância de existir planejamento para o futuro, 
fazendo-se necessário planejar como atingir os objetivos relatados através de um 
plano de vida e um projeto de carreira, encaminhando-se como tarefa que consistia 
na elaboração das etapas de um planejamento pela orientanda a partir de dois 
modelos fornecidos. Finalizando-se o encontro, discutiu-se o calendário de provas 
dos vestibulares e acordou-se que seriam realizados mais dois encontros, uma vez 
que começariam as provas dos vestibulares. 

Nono Encontro

O nono encontro objetivou a discussão sobre planejamento e planos (tarefa), 
bem como discussão sobre o calendário de provas e preparação para o vestibular, 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), organização dos estudos (quais matérias 
focar, matérias que não gosta, matérias que gosta). 

Discutiu-se a importância de um planejamento da vida e da carreira, tendo em 
vista a discussão realizada no encontro anterior no qual fora aplicada a técnica da 
linha da vida orientada para o futuro. De acordo com o planejamento realizado pela 
orientanda, observa-se que seu planejamento perpassa por atividades mais gerais, 
não necessariamente atinentes à escolha profissional realizada. Quando se refere à 
profissão, relata-a como meios de se obter sustento para que possa viabilizar outras 
atividades tais como viagem, aprender outra língua. Enquanto projeto de vida, relata 
que gostaria de fazer amizades “superficialmente”, referência a partir da qual o 
orientador a indagou sobre qual seria este significado. 

Em relação aos estudos e ao desempenho no ENEM, observou-se que a 
orientanda necessita se dedicar mais às disciplinas de que não gosta ou que tem 
dificuldades, percepção que foi constatada pela orientanda. Ressalvou-se ainda que é 
possível realizar a apreensão destas disciplinas até a data da próxima prova, contudo, 
faz-se necessário reorganizar melhor a rotina de estudos da orientanda. Tal relato 
foi acolhido pela orientanda, que afirmou que iria melhor organizar sua rotina de 
estudos. Após, encaminhou-se para o término do encontro, reiterando que o próximo 
encontro seria o último a ser realizado.

Décimo Encontro

O décimo encontro objetivou o encerramento do processo de OP, discussão 
sobre o processo, avaliação sobre o que foi realizado durante os encontros, quais os 
objetivos de cada encontro, o que foi realizado em cada encontro, seus resultados. 
Visou também realizar os encaminhamentos principais (universidade não é o único 
caminho possível, profissão não é para a vida toda, cursinhos gratuitos, atendimento 
psicoterápico), bem como trabalhar as dificuldades, ansiedade e os medos que se 
manifestam no momento vivenciado de vestibulares e exames. 



180

Buscou-se também incentivar a orientanda a adotar um melhor equilíbrio entre 
atividades, sobretudo, aquelas relacionadas ao preparo acadêmico/vestibular. Visou 
ainda contextualizar o mito do vestibular e sua abrangência na vida da orientanda 
(não passar no vestibular não é o fim do mundo), bem como contribuir para o 
fortalecimento da autoestima da orientanda, contextualizando o momento vivido por 
ela e preparando-a para outras opções existentes no futuro. A avaliação do processo 
de OP se concretizou através de um questionário de avaliação do processo de 
Orientação Profissional, realizado com base nos encontros anteriores para despontar 
a reflexão do que foi trabalhado em cada tema em específico. 

Destacou-se à orientanda que o processo de OP é um atendimento realizado 
com objetivos específicos, cujo papel do orientador é delimitado pela queixa trazida 
pela orientanda, e que mantém suas perguntas e questionamentos no âmbito da 
questão da escolha profissional e dos fatores que a determinam. As técnicas usadas 
são amplamente informativas e atinentes à temática da escolha profissional e ao 
momento em que a orientanda vivencia. Desse modo, sugeriu-se e encaminhou-
se a orientanda para que adentrasse em um atendimento psicoterápico para que 
as demandas observadas durante as sessões de OP, e que possuem um caráter de 
psicologia clínica, fossem trabalhadas de forma mais efetiva. 

Ressaltou-se que a universidade pública não é o único caminho possível para 
a orientanda, visto que existem cursos técnicos, faculdades particulares, obtenção de 
um emprego, concursos públicos e que, no caso de não ingressar numa universidade 
pública, existem opções tais como os cursinhos preparatórios gratuitos junto, por 
exemplo, à Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”/UNESP, tendo 
em vista o relato de que o pai da orientanda afirmou não ter condições de pagar 
um cursinho por mais um ano, caso a orientanda não ingressasse este ano em uma 
universidade pública. 

Destacou-se também que a não obtenção de vagas no vestibular não é o “fim 
do mundo” e que a vida continua mesmo após um resultado negativo no vestibular,  
tal qual muitos vestibulandos assim o percebem. Após, encerrou-se com a orientanda 
o processo de OP. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como objetivo realizar o processo de OP de forma 
individual, auxiliando e facilitando a escolha profissional da orientanda. Nesse 
processo, constataram-se algumas dificuldades que o orientador profissional pode 
encontrar diante de sua prática. Ainda que todos os encontros fossem estruturados 
previamente, o ocorrido em um determinado encontro podia solicitar um reajustamento 
dos planejamentos ensejados nos próximos. Ademais, o tempo planejado para realizar 
as discussões e aplicar as técnicas/dinâmicas se demonstrou, em alguns encontros, 
diminuto para a realização aprofundada das questões levantadas, sobretudo nos casos 
em que a orientanda aventou diversas temáticas e assuntos que essencialmente não 
condizem com os objetivos interpostos em OP. Por conseguinte, fez-se necessário 
redimensionar o tempo para poder abranger as discussões realizadas.  
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 Constatou-se, durante o planejamento e a execução dos encontros, a existência 
de vasta gama de técnicas, dinâmicas e instrumentos passíveis de serem utilizados no 
processo de OP. Contudo, observou-se a necessidade de se realizar extensa pesquisa 
para identificar aqueles que melhor realizarão as tarefas que ensejam de acordo com 
o comprometimento observado do orientando em relação às tarefas e ao processo em 
si. 

A adaptabilidade do orientador para que realize o trabalho de despontar 
discussões e tornar manifestos conflitos tornados latentes é o estofo primordial para 
o sucesso no processo de OP. A rigidez de técnicas não condiz com a celeridade da 
dinâmica estabelecida nos encontros, ou mesmo em relação ao vínculo estabelecido 
no processo, assim, incorre de um equívoco pautar-se apenas em instrumentos como 
garantia ilusória de segurança e de sucesso da prática. Nesse sentido, inequívoca 
se tornou a importância de se ter um grande conhecimento de técnicas e vivências 
diferentes para que seja possível atingir aos objetivos ostentados em cada encontro 
realizado. 

 O período em que se realizou o processo de OP também é uma variável a ser 
relevada, uma vez que, quando realizado proximamente ao período das provas dos 
vestibulares, os encontros ficam adstritos aos prazos dos exames e não à sua própria 
dinâmica. Tal variável, todavia, pode vir a comprometer o resultado do processo de 
OP como um todo, tendo em vista que temas importantes para o processo podem não 
ser discutidos em profundidade necessária em vista de se satisfazer prazos exteriores 
à prática. 

 Outra temática a ser pontuada se radica na dinâmica da transferência no 
processo de OP como um fenômeno assaz dificultoso, uma vez que transpõe os 
limites brandidos da relação profissional em um dos polos desta. Muito embora seja 
uma manifestação do comprometimento do processo como um todo, sua presença 
pode, à revelia, afastar o orientando do processo quando se torna manifesto que o 
vínculo interposto baseia-se numa relação profissional, sem possibilidades de lograr 
êxito em outras esferas. Faz-se necessário, nesses casos, que o orientador consiga 
realizar o manejo do vínculo, asseverando de forma assertiva ao orientando que 
os objetivos do processo de OP são os aspectos norteadores da prática deste, cuja 
relação se dá circunscrita ao campo profissional e ético da categoria. 

No processo de orientação profissional, por fim, intenta-se desencadear um 
processo que favoreça a reflexão sobre os fatos, objetos, fenômenos que podem ser 
significados como possíveis de satisfazer suas necessidades dentre aqueles que já são 
concebidos e outros que são supervenientes, desenvolvendo uma visão crítica ante 
a realidade social e as próprias necessidades constituídas. Por meio do processo que 
enseja colocar à descoberta conflitos e tensões latentes, o orientador se coloca como 
pedra angular do processo, norteando e dirigindo-o pautado de testes, técnicas e 
dinâmicas que o instrumentalizam. Instrumentalizado, o orientador pode oportunizar 
ao orientando que conheça a si mesmo e aos determinantes das suas escolhas e com 
base nessa percepção, pense, reflita, planeje, delineie e projete seu futuro a partir do 
que concretamente passa a ver no seu presente. 
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INTRODUÇÃO

 A Orientação Profissional (OP) tem, dentre suas premissas, o compromisso 
de caráter educativo que pode possibilitar ao indivíduo refletir sobre o processo de 
construção de identidade e, também, das relações sociais mais amplas, no contexto 
em que está inserido (SOARES, 2000). Assim, a prática específica em OP é uma 
atividade fundamental na contribuição do processo de desenvolvimento humano, 
na medida em que relaciona o trabalho, a partir de seu caráter informativo para, 
por conseguinte, fomentar a modificação para o trabalho formativo, o qual permite, 
então, reflexões por parte dos indivíduos inseridos nesse processo, situando-os como 
sujeitos, em um complexo cenário das relações sociais capitalistas (BOCK, 2001).

 Nesse sentido, a OP subsidia os sujeitos, durante o processo, por meio de 
reflexões que suscitam autonomia e mudanças, refletidas diretamente na modificação 
de tais sujeitos como autores de sua própria vida (SAVIANI, 1998). Para contribuição 
na formação de consciência crítica, decorrente do processo de modificação dos 
indivíduos como sujeitos, conforme supracitado, a proposta de OP deve permear 
intervenções no modo de “ver-pensar-agir”, tendo como foco implementar ações 
que subsidiem os orientandos a uma reflexão sobre concepção de sujeito, de trabalho 
e, consequentemente, a relação homem e trabalho. Ou seja, a OP possibilita a 
introspecção, reflexão da realidade objetiva, concepção da realidade subjetiva e, 
com isso, configura um processo de autoconhecimento e, por conseguinte, possibilita 
a autonomia na tomada de decisões acerca da vida profissional, fomentada pela 
discussão sujeito, trabalho e a relação de ambos.

OBJETIVO

O objetivo deste capítulo é descrever a prática de Orientação Profissional 
realizada pelas estagiárias do quinto ano do curso de Psicologia, da Universidade 
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Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, campus de Bauru, em uma instituição 
social no município de Bauru-SP, descrevendo os procedimentos, instrumentos 
utilizados e resultados encontrados. 

METODOLOGIA

 Participantes

 A formação do grupo de participantes foi definida a partir de uma reunião com 
a psicóloga atuante do local, as educadoras responsáveis pelas turmas, as estagiárias 
coordenadoras da prática de OP e o supervisor do estágio. Participaram do projeto 
usuários da instituição social, em período contra turno da escola, com idades entre 
10 e 14 anos, totalizando 20 integrantes. 

Em relação aos participantes, alguns pontos (hipóteses) serão destacados ao 
longo da apresentação dos resultados, uma vez que houve grande oscilação no que 
tange à frequência dos mesmos. 

Procedimentos 

A prática de estágio em Orientação Profissional teve seu início em agosto e 
encerramento em novembro de 2015, pautando-se em intervenções grupais realizadas 
semanalmente, na própria instituição, com duração de 1h e 30min. Objetivou-se, com 
a construção de vínculo grupal e estabelecimento de contrato social, a possibilidade 
de formação de um espaço para reflexão e discussões acerca das concepções dos 
orientandos sobre o sujeito inserido na sociedade, vida profissional, profissões e 
realidade objetiva, utilizando-se de fomentos teórico-práticos e instrumentalização 
para possibilidade de transformação dos mesmos durante o processo. 

PLANEJAMENTO DOS ENCONTROS

N Tema Objetivos Atividades Desenvolvidas

1 I Apresentação, estabelecimento 
de vínculos e levantamento de 
demandas

Apresentação das estagiárias e do grupo, 
dinâmica do “paredão”, dinâmica da 
cadeira

2 I Reflexão sobre identidade 
e sociedade, promover 
autoconhecimento

Leitura crítica de quadrinhos da 
personagem Mafalda, dinâmica da pipa

3 PV Refletir sobre escolhas 
profissionais e pessoais

Exibição do filme “Detona Ralph”
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4 PV Refletir sobre escolhas 
profissionais e pessoais

Exibição do filme “Detona Ralph” e 
discussão

5 AC Revisar o que foi aprendido e 
colher sugestões, feedback dos 
participantes

Roda de conversa e desenho livre

6 AC Comunicar mudanças no grupo, 
planejar novas atividades, 
feedback dos participantes

Roda de conversa e desenho livre

7 IP Revisão de conceitos sobre OP, 
levantamento de conhecimentos 
sobre profissões

Roda de conversa, lista de profissões 
(turmas Verde e Laranja), dinâmica da 
Arca (turma Verde)

8 IP Revisão de conhecimentos sobre 
profissões e trabalho (turma 
Laranja)
Reflexão sobre projeto de vida e 
escolhas (turma Verde)

Roda de conversa e dinâmica “Quem 
sou eu?” (turma Laranja)
“Jogo da Vida” (turma Verde)

9 IP Revisão de conhecimentos sobre o 
mundo profissional (turmas Verde 
e Laranja)

“Stop” e dinâmica da Arca (turma 
Laranja)
Game show e dinâmica “Quem sou eu?” 
(Turma Verde)

10 F Feedback final das estagiárias e 
dos orientandos (turmas Verde e 
Laranja)

Roda de conversa e jogo de “Uno”

* I: identidade; PV: projeto de vida; AC: autoconhecimento; IP: informações profissionais; F: 
fechamento do processo de OP.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Primeiro Encontro

Inicialmente, as estagiárias se apresentaram e propuseram uma dinâmica de 
apresentação, na qual, sentados em círculo, os integrantes do grupo deveriam dizer seu 
nome, idade e a atividade que mais gostavam. Os participantes foram aconselhados a 
mencionar também uma profissão que gostariam de exercer, caso já tivessem alguma 
ideia. Por ter sido o primeiro contato com o projeto, as estagiárias perceberam certa 
resistência dos membros. Entretanto, com algumas intervenções e acolhimento por 
parte das estagiárias, os membros iniciaram as apresentações. 

Todos os participantes disseram seus nomes, idade e, de modo geral, quanto 
às atividades que gostavam, essas estiveram relacionadas a dormir, mexer no 
celular, brincar, jogar bola e andar de bicicleta. No que tange à profissão, alguns não 
responderam (disseram não terem pensado em nada por enquanto), porém, outros 
relataram profissões como jogador de futebol, policial, arquiteta, delegada e modelo. 
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Em seguida, as estagiárias aplicaram a dinâmica do “paredão”, que consistiu 
em apresentar algumas frases relacionadas ao plano de vida e profissão, e os 
participantes deveriam manifestar se concordavam ou não com as frases, formando 
grupos. A dinâmica permitiu levantar as demandas dos participantes acerca das 
frases e a opinião pessoal sobre os temas levados. A maior parte dos integrantes de 
menor idade (10 anos) manifestou-se discordante de que existe um talento natural 
para exercer profissão e de que uma mesma profissão é algo para a vida inteira. 

 Foi aplicada a “dinâmica da cadeira”. Tal dinâmica ocorre com todos os 
integrantes sentados em círculo e uma única cadeira permanecendo no meio da roda. 
As estagiárias explicaram, exemplificando, que a pessoa do centro irá dizer algo que 
gosta de fazer e todos que também gostarem do que foi dito levantam, procurando 
sentar-se em uma cadeira que não seja a sua; a pessoa que não conseguir uma cadeira 
irá até a cadeira que está ao centro e continuará com as afirmações. A dinâmica teve 
uma longa duração, com todos os orientandos participando e discorrendo sobre seus 
interesses. 

No final do encontro, alguns orientandos direcionaram-se às estagiárias 
perguntando sobre o curso de Psicologia, bem como as áreas de atuação. Os 
participantes demonstraram curiosidade por saber quem eram as estagiárias, fazendo-
lhes questões relacionadas à profissão e também a aspectos pessoais. 

 

Segundo Encontro 

Os objetivos nesse segundo encontro foram promover uma reflexão sobre a 
sociedade e o lugar do trabalho dos sujeitos e incentivar uma discussão introspectiva 
e de autoconhecimento, refletindo sobre os valores e as capacidades pessoais.

Na primeira etapa, as estagiárias levaram impressa uma tirinha de dois 
quadrinhos da personagem Mafalda; no primeiro quadrinho, ela se revolta com um 
anúncio na televisão, dizendo “O que eles pensam que nós somos?”, e no segundo 
quadrinho, questiona-se “E o que nós somos?”. O objetivo era promover uma 
discussão sobre identidade e a influência social na construção do eu.

Depois de ler a tirinha junto com o grupo (alguns integrantes mostraram 
dificuldade em ler sozinhos), as estagiárias solicitaram que eles dissessem o que 
tinham achado da tirinha. Muitos orientandos permaneceram em silêncio, e uma 
participante, G., de 14 anos, disse que “éramos todos cobaias”, e que a “mídia cria 
nas pessoas a necessidade de comprar coisas das quais elas não precisam”. Mais 
alguns comentários foram feitos pelos integrantes e pelas estagiárias em relação à 
grande influência exercida pela mídia na vida dos indivíduos.
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Visando aprofundar a discussão sobre autoconhecimento aplicou-se a 
“Dinâmica da Pipa”, que consistiu em pendurar uma pipa com a rabiola esticada, 
na qual os integrantes do grupo deveriam colar papéis com frases ou palavras que 
consideravam importantes (que influenciavam) em suas vidas. De forma específica, 
a técnica trabalha o indivíduo (representado pela pipa) e todos os fatores que 
influenciam e são importantes para a condução da vida desse indivíduo (representado 
na técnica pela rabiola, uma vez que a mesma proporciona equilíbrio à pipa). Os 
orientandos estavam dispersos durante a realização da atividade, sendo que, por 
vezes, as estagiárias tiveram que fazer intervenções e prestar grande auxílio para que 
a atividade fosse desenvolvida de forma adequada. As estagiárias auxiliaram, dando 
sugestões de possíveis palavras ou frases que os orientandos poderiam colocar nos 
papéis; muitos escreveram felicidade, amor, internet, vídeo games, brincadeiras; 
outros tiveram dificuldade e disseram que não sabiam de que gostavam, ou que não 
conseguiam pensar em nada.

A orientanda R., 10 anos, passou bastante tempo pensando em suas palavras e, 
ao final, foi a única que colocou sentimentos, no caso, tristeza. Ao ser indagada pelas 
estagiárias sobre por qual razão achava pertinente inserir a tristeza como uma rabiola 
da pipa a orientanda não quis verbalizar. Cabe destacar que outros orientandos, por 
vezes, não aprofundavam suas colocações nos encontros. Nesse momento, gerou-
se uma hipótese de que, devido à grande quantidade de participantes no grupo, em 
torno de 20, alguns integrantes poderiam apresentar certo receio de pontuar algumas 
questões pertinentes ao processo de OP. Ademais, devido ao número elevado de 
membros no grupo, por vezes, havia conversas paralelas, que não condiziam com o 
que era proposto no encontro, e que chegavam a comprometer a adequada condução 
das atividades planejadas. 

 

Terceiro e Quarto Encontros

Foi proposta a exibição do filme “Detona Ralph”, no qual Ralph é o vilão de 
Conserta Félix Jr., um popular jogo de fliperama que está completando 30 anos e, 
apesar de cumprir suas tarefas à perfeição, o personagem gostaria de receber uma 
atenção maior de Félix Jr. e dos demais habitantes do jogo, que nunca o convidam 
para festas e nem mesmo o tratam bem. Para provar que merece tamanha atenção, 
Ralph promete que voltará ao jogo com uma medalha de herói no peito, no intuito 
de mostrar seu valor. 

Atentos ao filme, todos os integrantes mantiveram-se com foco na exibição, 
fazendo comentários e se divertindo, tendo sido orientados anteriormente a prestar 
atenção, para que o conteúdo fosse discutido posteriormente, salientando-se a 
importância de ouvir as opiniões e os comentários. Devido ao tempo dos encontros, 
a exibição final do filme foi distribuída em dois encontros e a discussão ficou para 
ser feita no final do segundo encontro.
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Após a exibição do filme, a proposta feita pelas estagiárias para o grupo foi 
que os participantes refletissem sobre as escolhas feitas pelo personagem principal 
do filme. Após algum tempo, as estagiárias dividiram os participantes em pequenos 
grupos e entregaram-lhes uma folha sulfite ilustrada com os personagens do filme e 
uma pergunta a ser respondida: “Ralph gostava do emprego que tinha?”.

 O grupo formado pelos usuários mais velhos (entre 13 e 14 anos) da 
instituição pontuou aspectos importantes quanto à pergunta da atividade, explicando 
às estagiárias o raciocínio da resposta com ilustrações de cenas sobre a percepção 
de Ralph em relação a seu trabalho e seu processo de escolha; foi possível uma 
discussão acerca de escolhas e plano de vida. No grupo composto por usuários mais 
novos (entre 10 e 12 anos), foi colocado que Ralph não gostava daquele trabalho por 
não ter reconhecimento de seus colegas; bastante agitados, não foi possível estimular 
maiores reflexões, porém a percepção sobre o filme demonstrou um entendimento da 
temática pretendida no encontro. 

 A partir deste encontro, novos questionamentos sobre o processo de OP 
foram discutidos. O primeiro, em relação ao número elevado de participantes, ora 
apresentado, continuava em discussão, pois era questionável até que ponto o processo 
estaria sendo adequado diante de um grupo com número elevado de membros. O 
segundo ponto foi em relação às idades dos participantes, os quais estavam em duas 
classificações, segundo organização da instituição: turma laranja (usuários entre 10 
e 12 anos) e turma verde (usuários entre 13 e 14 anos). Percebeu-se que a reflexão 
promovida pelos integrantes dos grupos era diferente, sendo assim, optou-se que no 
próximo encontro (5º) seriam retomados alguns assuntos já trabalhados nos encontros 
anteriores (1º, 2º, 3º e 4º) e que, a partir de então, os grupos seriam divididos, ou seja, 
uma estagiária ficaria responsável pelo grupo laranja, enquanto a outra atenderia o 
grupo verde.

Quinto Encontro

O objetivo específico deste encontro foi retomar o vínculo grupal e propiciar 
uma roda de conversa sobre a importância da participação dos orientandos e o grau 
de motivação nas atividades. Todavia, já no início da conversa, houve extrema 
dificuldade em explanar a atividade proposta e também na adesão dos mesmos ao 
planejado, pois o grupo estava bastante disperso na ocasião. 

Após algumas intervenções das estagiárias, então, iniciaram uma conversa com 
o grupo, falando sobre suas expectativas e explicando a necessidade de colaboração 
de todos para que o grupo funcionasse. Nesse sentido, a roda de conversa promoveu 
uma reflexão acerca do quão positivo é o posicionamento dos mesmos durante os 
encontros, assim como a manifestação de suas opiniões e expectativas, porém, há 
necessidade de organização e respeito entre os próprios colegas. 

O encontro foi encerrado com os orientandos de modo tranquilo, com o 
entendimento por parte dos mesmos de que seriam necessárias algumas mudanças 
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no modo como o processo de OP estava sendo conduzido. Foi discutida com os 
orientandos, e já apoiada pela coordenação da instituição, a divisão das turmas 
(laranja e verde) para o processo de OP. As estagiárias solicitaram que os orientandos 
pensassem na viabilidade de tal divisão e que isso seria mais bem debatido com o 
grupo durante o sexto encontro.

Sexto Encontro

As estagiárias foram chamar os orientandos em suas devidas salas, onde já 
se dividem de acordo com a faixa etária e ficam sob os cuidados das educadoras. 
Foram convidados a irem até o local de atendimento com o objetivo de expor as 
dificuldades até então encontradas e, com isso, debater sobre uma mudança (divisão 
das turmas), pedindo sugestões e opiniões acerca da modificação. Entretanto, assim 
que as estagiárias se encontraram com os integrantes no pátio do CITE, os mesmos 
já questionaram as mudanças, perguntando qual estagiária ficaria com cada turma. 

Foram todos até o local de atendimento, onde as estagiárias formaram um 
círculo e iniciaram a conversa sobre o que eles achavam da proposta de dividir os 
grupos. No geral, a conversa foi bastante proveitosa e as estagiárias conseguiram 
passar a necessidade de mudanças sem culpabilizar ou estigmatizar os participantes, 
que concordaram com a nova metodologia. 

Sétimo Encontro

Este encontro foi iniciado seguindo a metodologia de divisão dos grupos. Na 
turma Laranja, dos participantes mais novos, foi planejada uma conversa com o grupo 
sobre a mudança, retomando alguns conceitos da OP. Os orientandos demonstraram-
se satisfeitos, verbalizando estarem felizes por manter o mesmo grupo das atividades 
semanais, separados dos integrantes maiores. Então, foi iniciada a primeira atividade, 
em que os participantes do grupo escreveram em um papel a profissão de alguém 
próximo (pai, mãe, avós, cuidador) que eles admiravam. Entretanto, os próprios 
participantes sugeriram apenas falar, acrescentando a ideia de contar sobre as 
profissões dos responsáveis e não somente as que admiravam, assim fazendo.

A maioria dos relatos foi bastante interessante e foi possível obter mais 
informações sobre o cotidiano dos participantes, bem como sobre suas famílias. 
Um deles tinha o padrasto que era pedreiro, outra tinha a mãe que trabalhava 
como faxineira, outra ainda tem o pai que é dono de uma distribuidora de bebidas. 
A estagiária promoveu uma reflexão sobre a importância do trabalho na vida das 
pessoas e, de modo geral, os orientandos pontuaram que ter um emprego e gostar do 
que faz é importante, ou seja, trabalhar desta forma não seria uma atividade ruim. 

Com o grupo dos usuários mais velhos (turma Verde), o planejamento contava 
com mais atividades além das propostas para o outro grupo. Os participantes também 
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mostraram opiniões positivas sobre a divisão do grupo maior em duas turmas, e 
então a estagiária iniciou um questionamento sobre o papel delas no CITE. A maioria 
respondeu de forma pontual, dizendo que elas faziam Psicologia e que estavam lá 
para falar com eles sobre trabalho; a estagiária pontuou então que não era apenas 
isso, mas que também estavam lá para refletir sobre a vida e as escolhas de cada um.

Depois da conversa, a estagiária propôs, assim como foi feito na outra turma, 
que cada um dos participantes escrevesse em um papel uma profissão, sem que os 
outros vissem, e que deveria ser uma profissão de alguém próximo a eles. Isso gerou 
muitas perguntas no grupo, e um debate se iniciou; alguns disseram que não gostavam 
da profissão de seus pais ou não sabiam direito o que eles faziam, outros falaram que 
não havia nenhuma profissão que admirassem, e então todos começaram a discutir 
profissões que conheciam. 

Em seguida, a estagiária deu continuidade ao planejamento, propondo uma 
dinâmica por meio da qual os participantes deveriam imaginar um cenário futurista, 
e deveriam defender a necessidade de uma determinada profissão na colonização 
de um novo planeta (chamada “dinâmica da Arca de Noé”). Em alguns relatos, os 
participantes disseram que determinadas profissões não “tinham muita utilidade”. 
Com isso, foi possível um diálogo sobre a importância e o prestígio social de certas 
profissões, e o debate foi bem desenvolvido. 

Oitavo Encontro

Com a turma dos mais novos (Laranja), a estagiária iniciou o encontro com 
uma conversa sobre as atividades da semana anterior, e perguntou se houve alguma 
reflexão dos participantes quando chegaram em casa. Alguns disseram que sim; E., 
de 11 anos, apontou que muitas mães tinham a mesma profissão, de dona de casa, e 
isso possibilitou um debate sobre as profissões mais comuns para homens e mulheres. 
Finalizada a discussão, a estagiária propôs então a próxima atividade, chamada de 
dinâmica “Quem sou eu?”.

Nesta dinâmica, foi solicitado aos participantes que escolhessem uma profissão 
e a entregassem ao colega do lado (sem permitir que ele a visse), para que cole o 
papel na testa, visível a todos, menos a ele próprio. Em seguida, os participantes 
deveriam fazer perguntas com respostas “sim” ou “não”, a fim de adivinhar qual a 
profissão que está escrita em seu papel. O objetivo era fazer com que os participantes 
refletissem sobre as características da profissão e, de forma divertida, testassem seus 
conhecimentos sobre trabalho. Os participantes gostaram bastante desta dinâmica, 
levando até a alguns questionamentos, como se era possível considerar uma profissão 
como feminina ou masculina, ou sobre a relevância de uma profissão para a sociedade.

Notou-se que, com o grupo dividido, as discussões ficavam bem mais claras e 
rendiam mais, sendo possível dar uma atenção mais individual e valorizar a fala de 
cada um separadamente, mostrando grande avanço em relação à proposta anterior, 
que contava com muitos alunos.
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Com o grupo mais velho (turma Verde), a proposta foi levar o jogo de tabuleiro 
“Jogo da Vida”, buscando trazer a problemática do plano de vida e das transações 
cotidianas de forma lúdica. Foi bastante interessante observar a forma com que 
os participantes lidavam com o dinheiro e com suas prioridades dentro do jogo. 
Surgiram várias discussões interessantes, como em relação à profissão atribuída a 
cada um no jogo e seus respectivos salários (engenheiro e professor), bem como as 
vantagens e desvantagens de cada uma.

Outro tema que apareceu foi o do casamento e o de ter filhos (que acontece com 
o jogador caso passe em um determinado campo), e alguns integrantes comentaram 
que “gastava muito dinheiro ter um filho”. Além disso, foi interessante ver a forma 
como lidavam com o dinheiro no jogo, alguns querendo acumular mais e ficar mais 
ricos, outros se preocupando em economizar.

De forma geral, considera-se que o objetivo das atividades, em ambos os 
grupos, foi cumprido, levantando uma série de dados que fornecem um panorama de 
visão de identidade e de mundo dos participantes. 

Nono Encontro

Uma dificuldade durante todo o processo de intervenção foi o absenteísmo 
dos participantes; o grupo variava muito em número de integrantes de uma semana 
a outra, às vezes aparecendo alguma criança que não tinha participado do encontro 
anterior, ou alguma que já havia passado pelo processo parava de vir. No entanto, 
neste encontro, essa dificuldade ficou mais explícita, pois apenas dois participantes 
da turma Laranja haviam comparecido à instituição (uma possível hipótese para essa 
situação se deve, muito provavelmente, à proximidade do final do ano letivo dos 
usuários – final de novembro e início de dezembro). Ainda assim, a estagiária deu 
continuidade ao planejamento, propondo a técnica “Stop”, com as categorias usuais 
(lugar, comida, nome, etc.) e incluindo a categoria profissão.

Com algumas dicas, os orientandos pontuaram algumas profissões relacionadas 
às letras sorteadas, porém frequentemente associavam profissões já trabalhadas 
em outros encontros, mesmo não começando com a letra sorteada. A estagiária, 
percebendo certo incômodo dos integrantes em função da dificuldade em dizer 
profissões de acordo com a letra sorteada, propôs que fosse realizada outra atividade, 
explicando a “dinâmica da Arca de Noé” (já descrita neste relato). Entretanto, os 
próprios orientandos sugeriram a atividade de “forca”, com o nome de profissões, 
manifestando interesse em desenhar nas folhas sulfite e em adivinhar as letras. Tal 
atividade, também, mostrou que os integrantes repetiam profissões já utilizadas nas 
demais dinâmicas.

Esse acontecimento explicitou o que já havia sido observado, sobre a dificuldade 
de abstração dos participantes, independente da idade, além de ter emergido também 
a dificuldade na escrita. Por outro lado, ficou evidente o estabelecimento de vínculo 
entre os participantes e a estagiária, já que, no momento final do encontro, estes 
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sempre verbalizavam que gostavam muito das atividades, e pelo fato de sempre se 
esforçarem para cumprir o que foi proposto.

Com o grupo de participantes mais velhos, foi proposta uma brincadeira tipo 
game show, em que os integrantes do grupo deveriam escrever na lousa o nome de 
uma profissão de acordo com as dicas dadas pela estagiária. Ao ouvirem a descrição 
da atividade, eles ficaram animados, especialmente com a possibilidade de escrever 
na lousa, território muitas vezes restrito ao professor. A estagiária então prosseguiu, 
dando algumas dicas para que eles adivinhassem as profissões, por exemplo: trabalha 
com construções, projeta prédios, faz muitos cálculos – engenheiro; ensina crianças 
e adultos – professor; faz transporte de mercadorias, viaja bastante, dirige veículos 
grandes – caminhoneiro, dentre outras. Depois que terminaram as profissões que a 
estagiária tinha programado, os participantes ainda quiseram continuar a brincadeira, 
de forma que a estagiária improvisou novas profissões, como coveiro, cozinheiro, 
juiz. Novamente, emergiu o problema estrutural de nível escolar dos participantes, 
pois algumas vezes eles tinham dificuldade com a grafia das palavras, assim como 
no grupo dos mais novos.

Em seguida, a estagiária propôs outra atividade lúdica, a dinâmica do “Quem 
sou eu?”, que consistia em cada um escrever o nome de uma profissão, e passar para 
o colega do lado, sem que este visse o papel; em seguida, eles colariam o post-it na 
testa, visível a todos menos para o próprio, e deveriam fazer perguntas de respostas 
“sim” ou “não”, até adivinharem qual era a profissão designada. Chegaram a fazer 
uma rodada desta brincadeira, mas como um participante adivinhou muito rápido e 
outro teve muita dificuldade, um dos próprios integrantes sugeriu outra brincadeira: 
que um participante apenas ficasse com o papel na testa, e os outros tinham que 
dar dicas para que ele adivinhasse, usando apenas mímica. Todos gostaram desta 
sugestão, e então começaram essa atividade.

No final do encontro, a estagiária agradeceu a todos, e comunicou que na 
semana seguinte fariam o último encontro. Os participantes ficaram tristes e disseram 
que gostaram muito dos encontros até então, pois tinham feito eles pensarem “várias 
coisas”. No geral, considera-se que os objetivos do encontro foram atingidos, que 
eram promover discussão e aumentar repertório de conhecimento de profissões e 
suas características. O objetivo secundário, de gerar necessidade de raciocínio para 
resolver problemas simples, também foi cumprido, e acredita-se ser importante 
promover atividades em que o grupo tenha participação ativa, escolhendo as 
profissões a serem adivinhadas, por exemplo, ou dando sugestões de brincadeiras.

Décimo encontro

Para este último encontro, a proposta metodológica foi a de reunir novamente 
os grupos de faixas etárias diferentes, conforme os próprios participantes solicitaram, 
com o objetivo de promover integração e uma confraternização antes do encerramento 
das atividades. No entanto, o absenteísmo novamente foi um problema: compareceram 
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apenas dois participantes da turma Laranja e nenhum da Verde, pois naquele dia a 
educadora os havia levado ao cinema.

Devido a este problema, a discussão ficou bastante limitada; as estagiárias 
conversaram com os dois participantes sobre suas experiências no grupo e 
perguntaram-lhes o que acharam dos encontros. E., 10 anos, disse que tinha gostado 
bastante, elogiando as estagiárias e as técnicas propostas, dizendo que tinha se 
divertido muito. V., 11 anos, também disse que tinha gostado e que achou muito 
legal.

As estagiárias propuseram então a atividade de desenho que tinham planejado, 
e também o jogo de Uno (que os participantes tinham mencionado que gostavam 
muito). Eles ficaram bastante empolgados com o jogo, que tinha sido levado com o 
objetivo de promover interação com os dois grupos por meio de uma brincadeira. 
Apesar das dificuldades, os presentes gostaram muito da proposta, e jogaram com as 
estagiárias no final do encontro.

CONCLUSÃO

Conforme tudo o que foi exposto em relação à experiência do estágio, considera-
se que os objetivos iniciais foram parcialmente cumpridos. Ao longo das atividades, 
foram surgindo demandas que inicialmente não eram esperadas. Por diversas 
vezes foi necessário reestruturar a intervenção e a metodologia, para adequar-
se às necessidades da instituição e dos grupos. Em relação ao processo efetivo de 
Orientação Profissional, à primeira vista, pode parecer que tenha sido feito muito 
pouco, mas diante de uma análise profunda dos acontecimentos, é possível verificar 
que algumas intervenções foram efetivas, especialmente em relação à ampliação do 
repertório de profissões, ao exercício de introspecção e autoconhecimento.

Durante todo o processo, pode-se observar que os participantes do grupo 
apresentavam pouca experiência em exercícios de reflexão, dando respostas bem 
objetivas e, às vezes, rasas às perguntas das estagiárias. O grupo permaneceu disperso 
durante muitos encontros, melhorando apenas com a nova proposta de divisão dos 
participantes em dois grupos. Foi necessário utilizar muitos recursos lúdicos, devido 
à faixa etária dos participantes, o que possibilitou o acesso a eles e o estabelecimento 
de vínculos. Entretanto, cabe destacar que a intervenção pode ser considerada 
extremamente bem-sucedida no que se refere ao relacionamento do grupo com as 
estagiárias, fator importante para o desenvolvimento das atividades propostas. 
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14
GRUPO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL PARA A 
TERCEIRA IDADE 

 Raissa Viviani Silva

Marcos Miguel Rezende

Marianne Ramos Feijó

INTRODUÇÃO

A aposentadoria vem sendo pouco investigada, apesar de ser uma importante 
etapa, na qual novos planos de vida e de carreira podem ser criados e implementados. 
Na literatura, existem alguns estudos sobre orientação profissional (OP) para pré-
aposentados (ZANELLI; SILVA; SOARES, 2010), mas o desenvolvimento humano 
e o exercício de atividades após a aposentadoria poderiam ser também estudados.

 Apesar do estigma social,  o período da aposentadoria não implica necessariamente 
um afastamento radical das atividades características do desenvolvimento de uma 
carreira. A pessoa que se aposenta, pode, por interesse ou necessidade, realizar 
atividades, conectadas ou não com o seu percurso pré-aposentadoria (ZANELLI, 
2000). Este período é propício a descobertas e aprendizados, que dependem das 
habilidades desenvolvidas pela pessoa, de seus sonhos, expectativas e condições de 
vida. 

 As mudanças que vêm ocorrendo na pirâmide populacional mostram que 
o número de pessoas com 60 anos ou mais está aumentando significativamente. 
No início do século, os idosos no Brasil constituíam apenas 3,3% da população, 
percentual que foi aumentando gradativamente, atingindo 4,1% em 1940, 5,1% em 
1970 e 6,1% em 1980. O censo de 1991 mostrou que os idosos brasileiros já são 
7,4% da população nacional (PAPALÉO-NETTO, 1996). O censo mais recente, de 
2010, já apontou uma porcentagem representativa de 11% de idosos no país (IBGE, 
2010).

 A sociedade, cada vez mais voltada para o trabalho, acaba isolando a categoria 
de idosos, por não fazerem mais parte da população vista como produtiva. Desta 
forma, é importante buscar meios para reinserção destas pessoas na sociedade, bem 
como modificar certos significados construídos em torno das etapas mais tardias de 
vida, como se fossem a espera por um fim. Neste aspecto, a formação de grupos de 
convivência, nos quais a pessoa dessa faixa etária encontra espaço para desenvolver 
diversas atividades e socialização, pode ser um meio positivo de inclusão (RIZOLLI; 
SURDI, 2010).
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Qualidade de vida é um conceito considerado muito subjetivo (VECCHIA et 
al., 2005). Na literatura, encontram-se inúmeras definições de qualidade de vida, 
relacionadas, em sua maioria, à autoestima e ao bem-estar pessoal, abrangendo uma 
série de aspectos como a capacidade funcional, o nível socioeconômico, o estado 
emocional, a interação social, a atividade intelectual, o autocuidado, o suporte 
familiar, o próprio estado de saúde, os valores culturais, éticos e a religiosidade, o 
estilo de vida, a satisfação com o emprego e/ou com atividades diárias e o ambiente 
em que se vive (SANTOS, 2002). Tendo em vista a variabilidade do conceito de 
qualidade de vida e sua subjetividade, com o propósito de se orientar as políticas 
para um envelhecimento bem-sucedido, mostra-se imprescindível conhecer o que, 
para a maioria dos idosos, está relacionado ao bem-estar, à felicidade, à realização 
pessoal, enfim, à qualidade de vida, nessa fase do desenvolvimento.

O relato aqui apresentado trata da experiência dos dois primeiros autores, na 
Orientação Profissional de um grupo de pessoas com mais de cinquenta anos de idade, 
realizado no estágio de Psicologia Organizacional do Trabalho – OP, supervisionado 
pela terceira autora. 

Os orientandos fazem parte de um grupo, chamado de grupo de convivência da 
terceira idade, em Bauru – SP. Todos os integrantes são aposentados formalmente, 
no entanto, apresentaram satisfação com suas condições relacionadas ao trabalho, 
realizando inúmeras atividades, como esporte, artesanato e trabalho voluntário, 
além de algumas atividades laborais autônomas. Desta forma, a demanda trazida se 
referia à qualidade de vida, como um todo, para além das demandas relacionadas ao 
trabalho.

OBJETIVO DO PROCESSO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

Discutir e refletir sobre os principais aspectos geradores de qualidade de 
vida na terceira idade e estimular os participantes a construir planos de vida e de 
desenvolvimento; integrar e elucidar os orientandos para formação crítica sobre 
aspectos sociais, visando à busca do bem-estar e do autocuidado; favorecer a 
convivência entre os participantes.

 

MÉTODO

Participaram desse grupo oito orientandos, a maioria do sexo feminino, 
membros do grupo de convivência da terceira idade, organizado pela equipe da 
PROFIS em Bauru – SP, cuja faixa etária variou de 50 a 80 anos. Aposentados, 
apenas dois mantinham suas atividades remuneradas.

Para a organização do grupo, foi feita uma palestra introdutória sobre a 
importância de OP em todas as etapas de vida, ministrada pela terceira autora, 
supervisora, e pelo segundo autor, a convite de um orientador. Na ocasião, foi feito o 
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convite para início de atividades de Orientação Profissional, e alguns participantes se 
inscreveram para realizá-las. No primeiro encontro, foi estabelecido o compromisso, 
com definição de horário e acordo de sigilo entre os participantes e orientadores, a 
respeito do que fosse exposto no grupo. Foram assinados Termos de Compromisso 
Livre e Esclarecido (TCLE), conforme previsto no convênio firmado entre a Sociedade 
de Promoção Social do Fissurado Lábio Palatal – PROFIS e a Universidade Estadual 
Júlio de Mesquita Filho (Unesp-Bauru).

Durante os encontros, foram avaliados os principais interesses e expectativas 
dos orientandos em relação ao grupo. Desta forma, o planejamento se pautou nas 
demandas levantadas durante os encontros. 

No total, foram 12 encontros com dinâmicas e momentos para discussão e 
reflexão dos temas semanais. Os encontros foram mediados pelos orientadores, com 
livre participação dos orientandos.

DESCRIÇÃO DO RELATO

O trabalho de OP surgiu da demanda do grupo que, representado pela equipe 
profissional da PROFIS, entrou em contato com o Centro de Psicologia Aplicada 
– CPA, da Unesp, Bauru, solicitando a realização de atividades de OP com seus 
participantes.

Inicialmente, a supervisora responsável e um dos estagiários, M., foram até 
o local realizar a palestra introdutória sobre o que é OP e avaliar o interesse dos 
participantes. Como as expectativas estavam de acordo com o esperado, foi dada a 
entrada com as documentações necessárias, e iniciado o grupo pelos estagiários.

A Sociedade de Promoção Social do Fissurado Lábio Palatal – PROFIS é uma 
entidade de direito privado com fins filantrópicos, destinada a prestar assistência 
social aos pacientes em tratamento no Centrinho/USP. Neste espaço, também são 
realizados os encontros do grupo de convivência da terceira idade.

O horário combinado para o grupo seria às 15h, visto que às 13h os integrantes 
do grupo realizariam outras atividades programadas pelo centro de convivência, 
assim, haveria espaço para a chegada de novos integrantes, sem interferir na dinâmica 
do grupo de OP. 

Antes do início do trabalho com o grupo, os estagiários chegaram para participar 
da integração e poder entrar em contato com a psicóloga e com a assistente social 
do local. A psicóloga costumava realizar dinâmicas, levando materiais de artesanato, 
organizando palestras e aulas de ioga, ministradas por outros profissionais. Como as 
atividades eram realizadas no refeitório, tratou-se de cuidar para que as atividades de 
OP fossem realizadas após o almoço e a limpeza do local, para garantir a privacidade 
durante as atividades programadas.
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ENCONTROS DE OP

Após a realização de uma dinâmica de conhecimento dos integrantes, conduzida 
pela psicóloga da PROFIS, da qual os estagiários foram convidados para participar, 
foi realizada outra dinâmica de integração, já pelos estagiários da Unesp, além de 
esclarecer os objetivos e dirimir eventuais dúvidas dos participantes. Foi estabelecido 
também o contrato, como sigilo, o comprometimento com o horário e a participação. 
O grupo se mostrou muito animado e interessado em participar.

No segundo encontro, novos integrantes participaram do grupo e explicaram 
os motivos pelos quais não puderam estar presentes na semana anterior. O contrato 
foi reforçado, colocando o grupo como fechado, assim, não podendo ter novos 
integrantes a partir das semanas seguintes. Os documentos referentes ao convênio 
da universidade com a instituição foram entregues para a assistente social. 

O terceiro encontro foi realizado em uma sala de aula da instituição, espaço 
previamente agendado para a realização de aula de ioga no horário anterior ao 
encontro de OP. Neste encontro, foi entregue o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE) para os orientandos e, conforme planejado, foi feita uma 
dinâmica de autoconhecimento, com pintura de mandalas e reflexões individuais. 
Foram exploradas questões relacionadas à história de vida e expectativas para o 
futuro dos orientandos, que disseram gostar da atividade. Os mesmos relataram que 
não costumavam refletir muito sobre estas questões e manifestaram se sentir bem ao 
colorir as mandalas. Muitos orientandos se abriram e expuseram questões pessoais 
para o grupo, que se mostraram unidos e empáticos entre si.

No quarto encontro, como planejado, foi feito o curtigrama, dinâmica que 
explora as atividades que gostam e fazem/gostam e não fazem/não gostam e fazem/ 
não gostam e não fazem. Ao terminarem de escrever, foram discutidas as questões 
relacionadas ao trabalho e à aposentadoria. No decorrer da discussão, os orientandos 
manifestaram que estão, em sua maioria, satisfeitos com a aposentadoria e com as 
atividades de trabalho realizadas, demonstrando novos interesses e possibilidades de 
vida. A partir deste encontro, o objetivo do grupo deixou de ser voltado para relações 
de trabalho, passando a explorar áreas como qualidade de vida e projeto de vida.

No quinto encontro, foi dada continuidade à discussão do curtigrama. Nas 
respostas, foi observada a presença de atividades domésticas na categoria “não gosto 
e faço”. A discussão foi conduzida para o papel da mulher na sociedade, pelo grupo 
que apresenta apenas um homem. As respostas surpreenderam os orientadores, como 
“porque a sociedade é machista”, “nos ensinaram assim, não necessariamente que 
isso seja o certo”. As mulheres do grupo se mostraram bastante esclarecidas sobre 
as expectativas sociais atribuídas às mulheres, facilitando a discussão e ampliando-a 
com a abordagem de fatores de aumento da vulnerabilidade da mulher. Abusos, falta 
de educação sexual, opressões e julgamentos foram mencionados e comentados.

A partir de demandas apresentadas pelo grupo, ligadas à vontade dos 
participantes de falarem de relações afetivo-sexuais e de acordo com a visão 



199

apresentada pela equipe da PROFIS, foram planejadas atividades que envolviam 
reflexões e uma dinâmica com afirmativas e mitos relacionados à sexualidade na 
terceira idade. Relacionamentos, alterações corporais e visão de senso comum, 
foram temas discutidos. Os orientandos tiveram que se posicionar se concordavam 
ou discordavam das frases. Eles participaram ativamente, deram exemplos pessoais 
e ficaram surpresos com alguns mitos que lhes pareciam verdades. Tais discussões 
apresentaram efeito positivo nos participantes, o que levou até mesmo parte receosa 
da equipe a apoiar a escolha do assunto.

 O sétimo encontro teve como tema o uso de medicamentos. Na terceira 
idade, é comum o uso de diversos medicamentos, para tratamento de hipertensão, 
hipotireoidismo, diabetes, portanto, doenças relacionadas à etapa do desenvolvimento. 
O grupo não apresentou uso regular de medicamentos psicoativos. A maioria utilizava 
medicamentos para osteoporose e para diabetes. No entanto, algumas orientandas 
disseram não consultar frequentemente um médico, fazendo uso de remédios sem 
receita médica. Ao final, foi retomado o nome do grupo, permanecendo o nome 
proposto no primeiro dia, “arco-íris”, com a justificativa de que o grupo tem várias 
vivências, várias cores.

 Foi discutido o uso indiscriminado e excessivo de qualquer substância e 
seus efeitos biológicos e sociais: desde o comprometimento da saúde física até a 
dependência, que envolve também aspectos psíquicos e afeta as relações sociais. No 
grupo, a discussão foi intensa, trazendo relatos de uso de medicamentos para toda a 
vida, para tratamento de câncer. Surgiram também relatos de filhos que fazem uso 
de substância ilícita e de erros médicos, com prejuízos para a qualidade de vida dos 
participantes.

 Devido ao tempo, o tema do encontro anterior não foi esgotado, o que gerou 
necessidade de abordá-lo na semana seguinte. Discutiram novamente e com mais 
profundidade o abuso de substâncias psicoativas e vivências pessoais com filhos 
que dependem das mesmas. Foram diferenciadas substâncias lícitas e ilícitas, com 
comentários sobre convenções sociais e sobre o álcool, que apesar de lícito pode 
trazer muitos danos à saúde e às relações. Foram abordadas a proibição do álcool nos 
EUA, a reação da população, o índice de tráfico, o enriquecimento dos traficantes, 
como argumentos para a discussão sobre convenções sociais. Foi discutido também 
o incentivo do marketing para a automedicação, como o excesso de propagandas de 
remédios para inúmeros sintomas. Foi falado novamente sobre as consequências do 
uso excessivo de qualquer substância.

 O nono encontro foi dedicado à discussão sobre saúde mental, com levantamento 
dos transtornos mais presentes no cotidiano das pessoas. A importância das redes de 
apoio e o papel do psicólogo e psiquiatra neste contexto foram conversados. No final 
de alguns encontros, participantes pediram esclarecimentos sobre como lidar com 
ansiedade, depressão e bipolaridade; manifestaram ter passado por momentos mais 
depressivos e ansiosos, e necessidade de lidar com pessoas próximas portadoras 
desses transtornos. Desta forma, o nono encontro foi focado para essa temática. A 
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psicóloga da PROFIS participou de tal encontro, no qual foram transmitidos dois 
vídeos em notebook de um dos orientadores. O primeiro era uma animação sobre 
depressão “eu tinha um cachorro preto” e o segundo era também animação sobre o 
transtorno bipolar.

 O décimo encontro já estava se encaminhando para o encerramento e o grupo 
demonstrou resistência para o término; alguns manifestaram que sentiriam falta e 
que não queriam que fossem finalizados os encontros, o que foi colocado em pauta, 
com possibilidade de formação de outra dupla de orientadores em período posterior. 
Foi apresentado um curta-metragem “a casa de pequenos cubos”, uma metáfora 
que remete à memória fechada pelas pessoas, contribuindo para o isolamento. A 
discussão seguiu, em continuidade ao encontro anterior, sobre a importância dos 
cuidados com a saúde mental e a importância do fortalecimento de redes de apoio 
para a qualidade de vida.

 No penúltimo encontro, foi realizada uma atividade gráfica, de construção de 
linha de tempo com metáfora sobre os planos futuros, que consistia em fazer uma 
escada em uma folha, apontando as conquistas sentidas durante a vida e as ações e 
esforços feitos para alcançá-las (CERVENY, 2011) e, nos degraus seguintes, colocar 
os próximos objetivos e os passos necessários para atingi-los. Neste momento, um 
dos orientandos colocou o desejo de fazer uma operação nos olhos, para voltar a 
realizar as atividades limitadas pelo comprometimento da visão. Outra colocou como 
objetivo a saúde e a busca de um grande amor. Surgiu também a vontade de aprender 
mais, estar com a família, entre outros. Demonstraram gostar muito da atividade e 
das reflexões.

No horário anterior ao grupo, houve a tentativa de transmissão do filme “Antes 
de partir”, mas, devido aos problemas com o som do multimídia, isso não foi possível. 
O tema do filme, que poderia enriquecer a discussão, por tratar da realização dos itens 
de uma lista de desejos pessoais, foi trazido, de forma reduzida, para planejamento 
de dinâmica de encerramento. 

Na dinâmica, os orientadores levaram uma bola. A orientadora começou 
falando sobre os aprendizados adquiridos naquele grupo e o que levaria para a vida, 
e passou a bola para um dos orientandos. Falaram dos conhecimentos aprendidos, 
reflexões realizadas e de ter despertado mais vontade de conhecer e de aprender. 
Falaram também do companheirismo do grupo, das trocas e do apoio recebido. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

A busca de material científico, para embasamento de processos de OP, para 
pessoas com mais de cinquenta anos de idade, não se mostrou muito frutífera, o que 
inclusive estimulou os autores a escrever este capítulo. 

Pautados em bases sistêmicas novo paradigmáticas, a proposta do trabalho 
acima descrito foi construída a partir da demanda levantada pelos próprios orientandos 
(FRABETTI et al., 2015).
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Eixos explorados por orientadores profissionais na atualidade (LEHMAN, 
2010; FRABETTI et al., 2015), quais sejam autoconhecimento, trabalho, sociedade, 
escolhas e qualidade de vida, foram tratados na medida em que possibilitassem 
encaixe com assuntos eleitos como importantes pelos participantes. O grupo se 
mostrou muito heterogêneo, com opiniões, histórias de vida e idade bem diversas. 
No entanto, foi possível discutir os temas eleitos e aprofundá-los, com participação 
de todos os orientandos e, principalmente, com respeito às diferenças, que em grupos 
de OP deve ser um princípio central. Fortalecer indivíduos, para que estabeleçam 
boas relações e encaminhem seus planos, com liberdade de expressão e troca de 
conhecimentos deve ser objetivo central do orientador profissional, o que os autores 
consideram que tenha sido alcançado no presente trabalho.
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INTRODUÇÃO

A Orientação Profissional (OP) é vista hoje como parte do processo de busca 
de identidade pessoal; é considerada um processo de intervenção, uma estratégia 
de pensamento e articulação de ideias. De acordo com Levenfus (1997), a OP é 
um processo amplo que não diz respeito apenas às informações de profissões, mas 
também a uma busca de autoconhecimento, características pessoais, familiares e 
sociais do orientando.  

O surgimento da OP se deu no início do século XX, na Europa. A princípio, 
surgiu como uma prática vinculada ao aumento da eficiência industrial, com o 
objetivo de fazer uma espécie de seleção dos trabalhadores inaptos para a realização 
de determinadas tarefas e, assim, evitar acidentes de trabalho. Contudo, o marco 
oficial do início da OP foi a primeira década de 1900, com a criação do primeiro 
Centro de Orientação Profissional norte-americano, sob responsabilidade de Frank 
Parsons. Desde então, algumas ideias da Psicologia e Pedagogia foram inseridas 
na prática, passando a ser relacionadas com a escolha profissional dos jovens e 
baseando-se na promoção do autoconhecimento e na viabilização de informação 
profissional (SPARTA, 2003).

No Brasil, a OP surgiu no início do século XX como um Serviço do Liceu 
de Artes e Ofícios em São Paulo, para orientar e selecionar jovens para o curso 
de mecânico. A prática era pautada na teoria do Traço-Fator, isto é, a função do 
orientador profissional era fazer diagnósticos, prognósticos e indicar a ocupação certa 
para cada indivíduo. Posteriormente, com o surgimento dos cursos de Psicologia e 
da regulamentação da profissão do psicólogo, a OP passou a se vincular à Psicologia 
Clínica, transferindo sua atuação para os consultórios (SPARTA, 2003).

A prática da OP brasileira nesse período foi diretamente influenciada pela 
psicanálise, especialmente pela Estratégia Clínica de Orientação Vocacional de 
Bohoslavsky (1977/1996) (SPARTA, 2003). Este não concordava com a modalidade 
psicométrica da orientação vocacional, que tomava o indivíduo como objeto de sua 
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intervenção e, em contraposição, defendia a ideia da singularidade da escolha e do 
conflito da pessoa que escolhe, resgatando a centralidade do sujeito como sendo 
ativo e fundamental em seu próprio processo de escolha (GIACAGLIA, 2003).

Além da influência da teoria de Bohoslavsky, os orientadores profissionais 
do Brasil também se fundamentaram no processo de intervenção grupal, proposto 
por Maria Margarida de Carvalho (1995/2001). Além de suprir as demandas dos 
orientandos mais rapidamente, essa técnica promove aos participantes um suporte 
social e emocional uns dos outros. O grupo também possibilita o compartilhamento 
de experiências, podendo proporcionar um acolhimento de angústias pelos próprios 
estudantes. Estas são as razões pelas quais a teoria do Bohoslavky e a técnica grupal 
deram origem ao modelo de OP brasileiro, o qual é predominante até os dias de hoje 
(SPARTA, 2003).

Sabe-se que a OP voltada para jovens que se encontram no momento de 
transição do ensino médio para o superior cresceu no Brasil, nas últimas décadas. 
Este crescimento representa a preocupação destes estudantes e de suas famílias 
com a escolha de uma profissão que seja satisfatória, pessoal e financeiramente 
(LASSANCE; BARDAGI; TEIXEIRA, 2009). O período pré-vestibular é marcado 
por dúvidas e incertezas, e a dificuldade em tomar a decisão da profissão pode ser 
causadora de angústias e sofrimento para os estudantes. 

Diante deste cenário, este projeto é um exemplo de prática de OP característico 
desta realidade brasileira.  Esta intervenção tem como base uma orientação profissional 
auxiliadora, pois é um tipo de intervenção pela qual o orientador minimiza fatores 
que dificultam a decisão profissional (NORONHA; AMBIEL, 2006; BOCK e cols., 
1995). A ideia proposta é que quanto mais o indivíduo compreende e conhece as 
variáveis que podem influenciá-lo, mais consciente será sobre suas escolhas e isto o 
auxiliará a tomar a decisão profissional.

OBJETIVO

 O presente capítulo irá relatar a experiência de uma intervenção em OP, cujo 
objetivo foi facilitar o processo de conscientização e compreensão dos fatores que 
influenciam na escolha profissional de um grupo de estudantes de um cursinho 
popular. Por meio de dinâmicas de grupo, discussões dirigidas, troca e articulação de 
informações, testes e atividades, buscou-se promover e desenvolver nos orientandos 
o autoconhecimento, a procura por informações profissionais que possam auxiliá-los 
no processo e na capacidade de realizar escolhas. 
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METODOLOGIA

Participantes

O grupo de OP iniciou com dez alunos do cursinho “Primeiro de Maio” da 
UNESP de Bauru. No entanto, dois alunos desistiram no decorrer do processo, sendo 
assim, o grupo foi finalizado com oito.

Procedimentos

O grupo de OP teve início em junho de 2015 com a duração de 10 encontros, 
sendo oito atendimentos grupais e os dois últimos destinados à realização de 
feedbacks individuais. Os encontros tiveram como objetivo trabalhar o tripé da OP, 
ou seja, temáticas como autoconhecimento, informação profissional e realização de 
escolhas. Os instrumentos utilizados foram escolhidos de acordo com o objetivo de 
cada encontro (tais instrumentos, bem como o planejamento dos encontros estão 
listados a seguir).

Tabela 1: Proposta de OP para o grupo atendido

N Tema Objetivos Atividades Desenvolvidas

1 A Conhecer os membros 
(apresentação); Levantamento 
de demandas; Apresentação da 

proposta de OP

- Dinâmica Apresentando seu 
vizinho (compartilhamento de 

informações pessoais)
- Dinâmica do Paredão 

(proporcionar posicionamento e 
debate sobre temáticas da OP)

2 AC Promover autoconhecimento e 
fortalecimento do Vínculo Grupal

- Dinâmica Sociometria Grupal 
(fortalecer o vínculo grupal)

- Dinâmica da Bala (descobrir 
soluções em conjunto)

- Figura Humana (promover o 
autoconhecimento; autorreflexão 
sobre passado, presente e futuro)

3 AC Dar continuidade ao processo de 
autoconhecimento e promover 

reflexão e discussão sobre interesses 
e aptidões dos orientandos

- Dinâmica Perguntando 
ao vizinho (promover o 

autoconhecimento)
- Frases Incompletas de 

Bohoslavsky (LEVENFUS; 
SOARES, 2010)

4 AC Dar continuidade ao processo de 
autoconhecimento

- Aplicação do teste AIP 
(LEVENFUS; BANDEIRA, 2009)
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5 IP Finalizar o tema de 
autoconhecimento e iniciar reflexão 
e discussão sobre as informações de 

profissões

- Discussão sobre o AIP
- Dinâmica das Profissões 

(avaliar o conhecimento sobre as 
profissões)

- Apresentação expositiva do 
cursos

6 IP Discussão sobre as informações de 
profissões trazidas pelos orientandos

- Dinâmica STOP das profissões 
(ter contato com o maior número 

de profissões)
- Apresentações das profissões 
escolhidas pelos orientandos

7 E Discussão e reflexão sobre as 
influências na escolha profissional 

e as diferentes formas de 
enfrentamento para solucionar os 

problemas

- Técnica da Linha do Tempo 
(reflexão sobre passado, presente e 

futuro)
 - Técnica da Decisão (reconhecer 

dificuldades para tomar uma 
decisão)

8 E Retomada dos conteúdos abordados 
no grupo de OP (fechamento do 

processo grupal)

- Atividade de avaliação do grupo
- Agendamento do feedback 

individual

9 FI Atendimentos individuais de 
feedback do processo de OP

- Discussão com os membros em 
relação ao processo de OP

10 FI Atendimentos individuais de 
feedback do processo de OP

- Discussão com os membros em 
relação ao processo de OP

* AP: apresentação; AC: autoconhecimento; IP: informações profissionais; E: escolha; FI: feedback 
individual. 

RESULTADO E DISCUSSÕES

Primeiro Encontro

O objetivo do primeiro encontro foi conhecer os membros do grupo, promover 
interação entre eles e explicar as propostas e regras do projeto de OP. Em um primeiro 
momento, a proposta de OP foi apresentada aos alunos. No segundo momento, 
foi realizada a Dinâmica “Apresentando seu Vizinho” como forma de interação e 
apresentação entre os participantes do grupo. Tal atividade consistiu na formação 
de duplas para troca de informações pessoais, e posteriormente cada participante 
apresentou sua dupla aos demais integrantes do grupo. 

No terceiro momento do encontro foi realizada uma roda de conversa em 
que foram discutidas as demandas do grupo. Tal atividade foi fundamental para 
compreender as expectativas dos participantes e o objetivo que trouxe o aluno até o 
grupo. Muitos orientandos discutiram a importância de receber apoio e suporte para 
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uma escolha tão importante e alguns alunos enfatizaram a ideia do autoconhecimento 
como forma de auxiliá-los na escolha profissional. Por fim, foi realizada a Dinâmica 
do Paredão como forma de incitar uma discussão sobre os mitos, as expectativas e 
as influências resultantes de todo o processo de escolha profissional. 

Segundo Encontro

Dois novos integrantes participaram desse encontro. Os participantes que 
estiveram no primeiro encontro explicaram aos recém-chegados o que já fora 
realizado e discutido no encontro anterior. Os objetivos do segundo encontro 
foram promover maior interação para fortalecimento do vínculo grupal e introduzir 
atividades e discussão relacionadas à temática do autoconhecimento. 

As dinâmicas quebra-gelo utilizadas neste encontro foram a “Sociometria 
Grupal” e a “Dinâmica do Bombom”. Tais atividades foram realizadas visando ao 
aquecimento e entrosamento do grupo. A primeira delas exigia do participante a 
formulação de perguntas cuja resposta deveria ser “sim” ou “não”, para que os demais 
componentes do grupo respondessem se deslocando pela sala. A segunda atividade 
tinha por objetivo que cada aluno comesse seu próprio bombom sem utilizar suas 
mãos, exigindo assim a ajuda dos demais colegas para cumprir a tarefa. Ambas as 
dinâmicas proporcionaram formas de interação mais direta entre os orientandos para 
que assim, ao decorrer dos encontros, pudessem formar um grupo cooperativo e 
acolhedor para todos. 

Como forma de trabalhar o autoconhecimento dos participantes aplicou-se a 
Técnica da Figura Humana. Por meio dessa, os participantes conseguiram refletir 
sobre hábitos, valores, metas a serem atingidas, necessidades de suporte, a forma 
como proporcionam suporte às demais pessoas com quem convivem, etc.

 

Terceiro Encontro

 O objetivo do terceiro encontro foi dar continuidade ao processo de 
autoconhecimento e fortalecimento do vínculo grupal. A primeira atividade realizada 
no dia foi a Dinâmica “Perguntando ao vizinho”, como forma de entrosamento e 
fortalecimento do vínculo grupal. Todos se reuniram em uma roda de conversa e 
cada aluno formulou duas perguntas direcionadas ao seu colega da direita (muitos 
orientandos elaboraram perguntas que diziam respeito a gostos, experiências e 
escolhas profissionais). A seguir, procedeu-se à aplicação da técnica de frases 
incompletas de Bohoslavsky, sendo utilizada a versão de Levenfus (1997). 
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Quarto Encontro

O quarto encontro foi destinado à aplicação do teste Avaliação de Interesses 
Profissionais (AIP). Inicialmente, foi feita uma orientação para a realização do AIP, 
foi entregue todo material da atividade, assim como foi ressaltado aos alunos que o 
AIP seria utilizado como um material de auxílio na escolha profissional (e não um 
teste que determinaria uma profissão).

Quinto Encontro

O quinto encontro teve por objetivo a discussão sobre informações profissionais, 
proporcionando reflexões e debates acerca das profissões, cursos e universidades.  
Procedeu-se a uma apresentação expositiva sobre o curso de Psicologia, já que 
muitos alunos tinham interesse no curso, e também foi fornecido um modelo para que 
os orientandos pudessem realizar buscas sobre profissões para o próximo encontro 
(destinado à apresentação de uma profissão escolhida pelos próprios orientandos). 
Posteriormente, foi realizada a Dinâmica das Profissões, em que cada aluno estava 
identificado com uma profissão e tentaria “adivinhá-la” por intermédio de perguntas, 
feitas aos colegas de grupo, os quais poderiam responder apenas “sim” ou “não”. 

Sexto Encontro

Em continuidade com os trabalhos desenvolvidos no encontro anterior, o sexto 
encontro foi destinado à discussão de informações profissionais, tendo como objetivos 
específicos o fornecimento e o esclarecimento de informações profissionais ao grupo, 
orientação a respeito da pesquisa sobre profissões de interesse e investigação das 
opiniões dos orientandos a respeito das profissões apresentadas. 

Foram listados alguns itens importantes para serem pesquisados e apresentados 
no dia, como, por exemplo, a definição do curso, grade curricular, áreas de atuação, 
faculdades e universidades que oferecem o curso e um relato de experiência de 
algum conhecido que cursa ou já se formou na área de interesse. Sendo um encontro 
destinado somente à apresentação das profissões por parte dos próprios alunos, foi 
decidido intercalar uma apresentação com a Dinâmica “Stop das Profissões” para 
que as atividades expositivas fossem menos cansativas. 

A atividade foi produtiva para o grupo, a pesquisa em relação à profissão de 
interesse foi fundamental para todos os orientandos, muitos deles, a partir dos dados 
concretos da pesquisa, confirmaram e mantiveram seu interesse na área, descobrindo 
inclusive a diferença existente entre as grades curriculares de um mesmo curso 
oferecidas por universidades distintas. Alguns alunos, com base em sua pesquisa, 
acabaram percebendo algumas incompatibilidades de gostos e preferências em 
relação às profissões pesquisadas. Desta forma, oferecer, incentivar e auxiliar os 
alunos na pesquisa acerca das profissões é uma etapa fundamental do processo de 
orientação profissional. 
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Sétimo Encontro

Após discussão das temáticas de autoconhecimento e informações de profissões, 
o último eixo trabalhado pelo grupo se destinou à temática escolha. No primeiro 
momento do encontro foi realizada a Técnica da Linha do Tempo, sendo que tal 
atividade consistiu em construir uma linha do tempo (escrevendo momentos na vida 
dos orientandos que envolveram processos de escolhas, que de algum modo foram 
consideradas marcantes, desafiadoras ou difíceis). Essa técnica foi importante para 
o grupo, pois a partir dela houve uma reflexão sobre o processo de escolhas em que 
os alunos foram afetados, suas consequências posteriores e o que poderia ter sido 
modificado. 

A segunda dinâmica aplicada no encontro foi a Técnica da Decisão. A atividade 
teve por finalidade trabalhar o processo de tomada de decisão a partir de alguns 
fatores determinantes. Cada orientando escreveu em um papel, colocando em itens 
os elementos mais importantes a serem considerados no que se refere à escolha de 
sua profissão e, dentre eles, escolher o item que achasse mais difícil de resolver dada 
sua atual situação. Em seguida, as folhas foram recolhidas e distribuídas novamente 
aos orientandos para que cada um ajudasse o colega (autor da folha) propondo 
alternativas diferentes para a solução daquela dificuldade. No geral, a técnica foi 
bastante produtiva, muitos alunos comentaram sobre a importância de opiniões 
externas a seu círculo de amigos e familiares, e através dessa atividade abriu-se 
a possibilidade de discutir a percepção dos alunos diante daquela dificuldade e as 
opções e formas de enfrentamento. O encontro foi fundamental para refletir sobre o 
modo como os orientandos realizam suas diversas decisões na vida e a importância 
de perceberam novas estratégias de resolução para seus problemas. 

Oitavo Encontro

O encontro foi planejado com o objetivo de realizar um fechamento do Grupo 
de Orientação Profissional. Neste dia, foi feita uma retomada de tudo que foi realizado 
pelo grupo durante o processo de OP. Desta forma, destacou-se as atividades e os 
objetivos a serem atingidos durante todos os encontros e, ao final, foi requisitada 
dos orientandos uma avaliação do grupo pontuando aspectos positivos, negativos e 
sugestões para o aprimoramento do trabalho. 

A avaliação dos orientandos no geral foi positiva e muito produtiva para 
as estagiárias. Os alunos comentaram que a experiência no grupo, além de servir 
como apoio e suporte, os auxiliou a refletir sobre suas próprias questões com o 
direcionamento adequado. Um orientando sugeriu que o grupo tivesse mais encontros, 
principalmente, os trabalhados com a temática do autoconhecimento. 

Ao final do encontro, para confraternizar e comemorar a conclusão do grupo 
foi realizado um lanche com os orientandos e posteriormente foram agendados 
os feedbacks individuais para cada participante. As estagiárias agradeceram a 
participação e a contribuição dos alunos durante todo o processo de OP. 
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Nono e Décimo Encontros

Os últimos encontros foram destinados aos feedbacks individuais. Agendou-se 
previamente uma sessão, com duração de 30 minutos, para que houvesse um retorno 
aos alunos e uma síntese individual do que fora percebido pelas estagiárias durante 
todo o processo do grupo de orientação profissional. 

No encontro proporcionado a cada orientando, foram discutidas as principais 
atividades realizadas pelo aluno (atividade da figura humana, atividade das frases 
incompletas, o AIP, a técnica da linha do tempo e da decisão) e resumidas e 
sistematizadas as informações apresentadas por eles. Também foram destacados 
aspectos positivos que favorecessem o aluno durante seu processo de orientação 
profissional, assim como aspectos desafiadores, aos quais o orientando deveria se 
atentar. 

Alguns alunos foram aconselhados a procurar atendimento psicológico 
individual por compreender que algumas questões percebidas no grupo de OP 
poderiam ser trabalhadas de forma mais eficaz por meio de um processo clínico. 
O encerramento do grupo, assim como os feedbacks individuais, foram sentidos 
positivamente por todos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização do processo de OP no grupo do cursinho foi, em geral, satisfatória. 
A oscilação de frequência é comum nos grupos de OP e isto é prejudicial para o 
andamento do grupo e para os estudantes, especificamente. Cada encontro foi 
preparado com um objetivo e as faltas faziam com que o orientando perdesse o 
conteúdo proposto, o qual poderia ter sido importante para o seu processo de escolha. 

Apesar disso, no decorrer do processo, as estagiárias foram percebendo que 
os orientandos que participaram com frequência foram apreendendo os temas que 
eram trabalhados e passaram a ter mais clareza de seus desejos e influências para a 
escolha profissional. As avaliações ao final do grupo mostraram que a OP foi bastante 
satisfatória para eles; alguns finalizaram o processo com a decisão profissional 
realizada com segurança. 

Em relação aos feedbacks individuais, eles também foram interessantes, pois as 
questões pessoais e profissionais passadas aos participantes foram bem recebidas por 
todos. A maioria disse ter aproveitado o grupo, inclusive os fazendo rever conceitos 
e valores pessoais, não relacionados apenas à escolha da profissão. 

 Por fim, é interessante ressaltar que existem vários modos de realizar a OP, 
com diferentes níveis de profundidade e abrangência de intervenção. É preciso que 
os orientadores tenham sensibilidade para perceber as necessidades e demandas 
do grupo, neste caso, as estagiárias julgaram ser mais essencial trabalhar o 
autoconhecimento. O grupo deve ser olhado com um único indivíduo, todavia as 
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individualidades não devem ser esquecidas, mas sim observadas com cuidado para 
entender se o que está sendo proposto como intervenção está surtindo algum efeito 
nos orientandos. Este é um desafio da realização do processo em grupo de OP, porém 
um desafio enriquecedor.
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PRÁTICA EM ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL: AMPLIAÇÃO 
DE CONSCIÊNCIA DAS ESFERAS HISTÓRICO-SOCIAIS NA 
ESCOLHA PROFISSIONAL

Lucas Wilian de Lima

Hugo Ferrari Cardoso

 

INTRODUÇÃO

De um ponto de vista em que se considere a história humana, a escolha 
profissional e suas demandas são fenômenos, em certa medida, recentes. Mais do 
que uma questão individual, com variáveis de nível pessoal, é possível entender a 
escolha profissional como uma demanda social e histórica, considerando nosso modo 
de produção atual. Analisando formas de organização sociais mais antigas, como a 
antiguidade e a Idade Média, é possível verificar que a relação do homem com o 
trabalho se dava em função de sua posição em relação às classes sociais vigentes e a 
profissão em função de um histórico familiar (FACCI, 2004).

Bock (2006) mostra a escolha profissional como uma conquista ao longo 
da história humana e uma exigência da atual forma de organização social. Com 
a ascensão da burguesia e a implantação do capitalismo como modo de produção 
vigente, as relações de trabalho, antes baseadas numa explícita relação de servidão, 
com profissões determinadas pelo nascimento dos sujeitos, agora se disfarça sob o 
discurso da liberdade para a venda da força de trabalho. A busca da profissão passa a 
ser uma escolha dos sujeitos, em que não é possível ignorar a realidade social como 
importante fonte de variáveis para essa escolha.

Processos de orientação profissional e reflexão, enquanto práticas profissionais 
e construção de saberes, sobre as escolhas profissionais procuram inicialmente, 
como afirma Bock (2007), atender a uma demanda da sociedade capitalista para uma 
maior produção do capital dentro do modo de produção vigente. Perspectivas críticas 
em relação ao modo de organização de nossa sociedade e ao modo de produção 
capitalista, como a do projeto apresentado, propõem uma reflexão maior em relação 
a essa escolha, para que os sujeitos não estejam alienados ao mundo do trabalho, o 
produto de seu trabalho e o processo de produção, e ao humano e suas relações.
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OBJETIVO

De acordo com a proposta deste livro, este capítulo busca relatar a experiência 
de intervenção grupal em OP realizada por estagiários graduandos do curso de 
Psicologia da Universidade Estadual Paulista - UNESP, Câmpus de Bauru, trazendo 
a base teórica e técnica da intervenção, seus objetivos, metodologia, resultados e 
uma discussão entre o proposto e o alcançado na intervenção.

Nesse sentido, o presente capítulo apresentará um relato de experiência 
cujo objetivo principal foi o de auxiliar estudantes de um curso técnico a avaliar 
escolhas já realizadas e agregar conteúdo para ampliação da consciência para novas 
escolhas e planejamento de carreira, pautado em questões como Significado da 
escolha profissional; temática Trabalho, bem como Autoconhecimento e informação 
profissional.

METODOLOGIA

Participantes

Estudantes de colégio técnico público de uma cidade da região central do 
interior de São Paulo. A formação do grupo se deu por meio da divulgação do serviço 
oferecido pela Universidade através da coordenadora pedagógica da instituição. 
Conforme o leitor perceberá ao longo deste capítulo, o número de participantes 
oscilará bastante (de certo modo, houve uma brusca queda de participantes ao longo 
do processo, o que prejudicou o planejamento de ações direcionadas para um grupo 
de OP). 

De forma a contextualizar a afirmação anterior, inicialmente os autores 
solicitaram à coordenação da escola que o grupo de OP fosse limitado a 15 alunos, 
entretanto foi apresentado um grupo com 24 interessados. Como não havia condição 
de separação em dois grupos, optou-se por realizar o grupo, mesmo com o número 
bastante superior ao planejado. Ao longo da descrição dos resultados, o leitor 
perceberá que esse número será diminuído e diversas hipóteses para essa ocorrência 
serão elencadas.

Procedimentos

Todos os oito encontros foram realizados em grupo e tiveram cerca de uma hora 
cada. As técnicas utilizadas nos encontros tiveram como objetivo proporcionar aos 
participantes uma reflexão acerca dos objetivos gerais da intervenção e específicos 
de cada encontro. Tais instrumentos seguem listados a seguir, juntamente com seu 
objetivo.
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PLANEJAMENTO DOS ENCONTROS

Tabela 1: Proposta de OP para o grupo atendido

N Tema Objetivos Atividades Desenvolvidas

1 A

- Apresentação dos participantes 
(vínculo grupal); Apresentação da 
proposta de OP.

- Dinâmica Verdade ou Mentira (obj: 
compartilhamento de informações 
pessoais)
- Dinâmica do Paredão (obj: discutir 
temáticas presentes no processo de OP)

2 E

- Promover reflexão sobre 
variáveis sociais e ontológicas nas 
opções de escolha profissional dos 
participantes.

- Dinâmica da bala (obj: demonstrar a 
importância das relações sociais para a 
realização de determinadas tarefas)
- Dinâmica do Sorvete (BOCK, 2006)

3 E

- Promover reflexão sobre 
variáveis sociais e ontológicas nas 
opções de escolha profissional dos 
participantes.

- Dinâmica das profissões (obj: 
promover maior contato com os pré-
requisitos para a formação como 
profissional nas áreas pretendidas pelos 
orientandos)

4 IP

- Promover reflexão e discussão 
sobre diferenças: ensino médio e 
ensino superior; adolescência e 
vida adulta; atividade de estudo e 
trabalho;
- Promover reflexão sobre o 
trabalho

- Dinâmica da cidade (obj: apresentação 
do conceito de trabalho)

5 AC - Conhecimento sobre interesses - Curtigrama (BOCK, 2006).

6 AC

- Promover reflexão e discussão 
sobre conflitos relacionados à 
escolha profissional e às relações 
interpessoais.

- Resolução de situação-problema (obj: 
reflexão sobre formas de enfrentamento 
em relação à situação-problema)

7 AC - Promover reflexão sobre história 
de vida e plano de carreira.

- Desenho da vida (obj: reflexão sobre 
passado, presente e futuro)

8 F

- Receber feedback dos 
participantes em relação 
ao processo de orientação 
profissional.

- Encerramento
- Entrevista de feedback

* A: Apresentação; E: Escolha; IP: Informações profissionais; AC: Autoconhecimento; F: 
Fechamento do processo de OP.
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RESULTADOS

Primeiro Encontro

No primeiro atendimento, havia 24 participantes. Inicialmente, os estagiários 
se apresentam e, em seguida, realizam a dinâmica da almofada, sendo que, para 
tal técnica, cada integrante, ordenadamente, conforme recebe a almofada de outro 
participante se apresenta através das informações: nome, idade, que curso faz no 
colégio técnico, o que mais gosta de fazer nas horas vagas e o que menos gosta de 
fazer nas horas vagas.

Em um segundo momento, foi solicitado que todos se sentassem em círculo 
para uma breve exposição dos objetivos do grupo de OP. No geral, os orientandos 
disseram que estavam com muitas dúvidas quanto ao que cursar na faculdade. 
As profissões elencadas nessa primeira conversa pelos alunos foram: engenharia 
civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, bombeiro, medicina, odontologia, 
sociologia, geografia, geologia, história, entre outras. Realizou-se discussão sobre 
a diferença entre profissão e vocação, a diferença das propostas de construto 
ontológico-social e de tendências naturais.

Pela discussão, foi possível observar que muitos estudantes acreditavam possuir 
vocação para algo, como uma origem natural. O elevado número de participantes no 
primeiro encontro é colocado como uma primeira hipótese para a diminuição de 
participantes nos encontros posteriores, ou seja, o grande número de pessoas em um 
grupo de OP tende a dificultar o espaço para o diálogo, ao passo que também pode 
inibir a participação efetiva dos orientandos.

Segundo Encontro

O grupo foi composto por 19 participantes, aos quais foi aplicada a técnica 
da bala, por meio da qual os participantes perceberam que não poderiam, sozinhos, 
abrir as embalagens de suas próprias balas e colocá-las em suas bocas (ou seja, a 
importância das relações sociais no desenvolvimento das atividades humanas). A 
segunda atividade proposta foi a Técnica do Sorvete (BOCK, 2006), por intermédio 
da qual trabalhou-se a importância de se conhecer (buscar informações) para se fazer 
escolhas conscientes na vida. 

Por meio das técnicas aplicadas, percebeu-se que a família aparece como 
variável de grande influência na escolha profissional dos participantes. Após o fim da 
dinâmica do sorvete é indicado que haverá recesso de duas semanas das atividades 
do grupo de OP, uma vez que os participantes estariam em período de avaliações 
escolares. Aqui é apresentada outra hipótese para a diminuição do número de 
participantes no grupo de OP. Em outras palavras, o presente projeto teve seu início 
próximo ao término do primeiro semestre do colégio e, talvez, esse fato também 
tenha feito com que houvesse a diminuição do número de participantes ao longo do 
processo.
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Terceiro Encontro

Após o recesso de duas semanas, o terceiro encontro ocorreu com a presença de 
10 participantes. Nesse encontro, procedeu-se à dinâmica das profissões, na qual cada 
membro do grupo apresentou aos demais dois cursos que pesquisou nesse período 
de recesso. Os cursos apresentados foram: Biblioteconomia; Medicina; Radialismo; 
Arquitetura e Urbanismo; Biologia; Agronomia; Engenharia Mecatrônica, Mecânica 
e Civil; História.

Quarto Encontro

O grupo foi composto por apenas dois participantes no quarto encontro, o qual 
teve seu início com a apresentação de diferenças entre ensino médio e ensino superior, 
adolescência e vida adulta e atividade de estudo e trabalho. Após apresentação e 
abertura à discussão, é realizada a dinâmica das cidades. A proposta da dinâmica 
é que cada participante encontre sua profissão e área de atuação em uma cidade 
(representada por meio de uma maquete). 

Após a dinâmica das profissões, é realizada nova apresentação com o tema 
trabalho e seu conceito genérico de transformação da natureza e do homem. São 
apresentados conceitos como setor primário, secundário, terciário, mercadoria, 
trabalho alienado e paralelo destes conceitos na interação das áreas da cidade. Em 
geral, percebeu-se que o objetivo de trazer a reflexão sobre o mundo do trabalho, 
principalmente em relação a sua função social e relações humanas, foi alcançado, 
mesmo com o número reduzido de participantes.

Quinto Encontro

O grupo teve a participação de oito integrantes. Iniciou-se com a técnica do 
Curtigrama (BOCK, 2006), que consiste em delimitar, em uma folha de papel sulfite, 
quatro campos, os quais cada um se destina a: “gosto e faço”, “não gosto e faço”, 
“gosto e não faço” e “não gosto e não faço”. O estudante deveria, portanto, preencher 
os espaços designados no tempo determinado e depois, se desejasse, deveria expor o 
que escreveu e proporcionar reflexão ao grupo.

Os resultados obtidos demonstraram alta incidência no campo “gosto e faço” 
relacionado a hobbies. No campo “não gosto e faço” coisas relacionadas a estudo, 
tarefas obrigatórias por exigência escolar ou familiar. Coisas do campo “gosto e não 
faço” permitiram a reflexão sobre a organização de atividades que podem restringir a 
realização de atividades do campo “gosto e faço”. No final do encontro, foi realizada 
uma discussão fazendo um paralelo com os participantes sobre atividades cotidianas 
e as atividades profissionais e como as categorias refletidas na técnica se mostram 
também presentes, demandando planejamento.
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Sexto Encontro

Participaram do grupo dois membros (B. e J.). Dessa forma, os dois realizaram 
a atividade, a resolução de situações problema relacionadas à escolha profissional, 
juntos. Depois de pensarem em soluções para cada uma das situações, os participantes 
deveriam expor aos estagiários o que pensaram e proporcionar discussão e reflexão. 

Situação 1: Lulu tem 16 anos e mora com os pais. Desde pequena pensou em 
fazer medicina, seus pais sabem disso, mas há alguns meses tem pensado em outras 
profissões. Conheceu uma professora que a encantou com seu trabalho e, agora, 
deseja se formar em pedagogia. Sua família inteira é de médicos: pai, mãe, avós, 
tios. Ela não sabe o que fazer em relação à sua nova escolha. O que Lulu poderia 
fazer?

Situação 2: Malu tem 17 anos e tem um sonho: ser bombeiro. Quando lhe 
perguntam sobre qual carreira quer seguir ela diz que ainda não decidiu. Isso porque 
ouve diariamente que bombeiro é profissão de homem. Ela está terminando o ensino 
médio e em breve deve tomar um posicionamento em relação a seu futuro profissional. 
O que Malu pode fazer?

Situação 3: Vini tem 20 anos. Ele sempre foi muito bom em exatas e por isso 
decidiu cursar engenharia. Começou a faculdade há 1 ano, mas agora está em dúvidas 
se quer ser engenheiro. O que Vini pode fazer?

Após os membros pensarem em soluções para cada caso, solicitou-se que cada 
um dos participantes escrevesse uma situação que poderia ser própria ou inventada 
e entregasse para o parceiro, que daria uma possível solução. 

Situação do B: B. desde pequeno teve dúvidas de qual área seguir, mas sempre 
teve interesse por medicina. Fez um curso técnico e descobriu ter afinidade com 
exatas e os pais o incentivam a cursar engenharia. Matheus não sabe se cursa medicina 
como tinha por expectativa ou se migra para engenharia, trabalhando em uma área 
que se destaca e tem apoio familiar. 

Situação do J: J. sempre teve o sonho de fazer sociologia desde pequeno, 
porém, essa não seria uma área em que ganharia grande destaque e provavelmente 
não conseguiria um sucesso profissional como em outras áreas. Como ele poderia 
proceder a partir disso? 

As respostas sugeridas por B. enfatizaram a realização dos sonhos profissionais 
e enfrentamento da família e do gênero. Já as respostas sugeridas por J. enfatizavam 
uma análise custo-benefício em relação às escolhas profissionais. Para ambos os 
participantes, mostrou-se necessário o questionamento de questões de gênero e da 
influência da família na escolha profissional.
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Sétimo Encontro

Orientando B. chega, são dadas boas-vindas ao participante. As dinâmicas 
previstas para o grupo não podem ocorrer pela presença de apenas um participante. 
Dessa forma, foi realizada a dinâmica do desenho da vida com B. (em uma folha 
de sulfite A4 é solicitada a divisão em quatro partes e uma representação gráfica de 
períodos da vida do sujeito – infância, adolescência, vida adulta e velhice)

Infância: Brincar com lego e primos. - Indicado por B. como indicativos de 
gosto/jeito com trabalhos relacionados à organização, como os cursos de exatas.

Adolescência: Boletins com notas altas e uma piscina. - Indicado por B. como 
um retrato da exigência familiar e busca pessoal pelo alto desempenho acadêmico. 
A piscina retrata um esporte indicado pela família como bom para a saúde, mas sem 
possibilidade de trabalho enquanto atleta.

Vida Adulta: Casa, carro e estetoscópio. - Indicado por B. como o desejo por 
uma família, casa, carros e o trabalho como médico.

Velhice: Torre Eiffel e livros de sua autoria. - Indicado por B. como o desejo 
por uma velhice com a presença de viagens e de reconhecimento do seu trabalho ao 
longo da vida.

Oitavo Encontro

Orientando J. chega, são dadas boas-vindas ao participante. Dinâmicas previstas 
para o grupo e encerramento dos encontros não podem ocorrer pela presença de 
apenas um participante. Como o participante não havia comparecido no encontro 
anterior é feita a técnica do desenho da vida, assim como o fechamento do processo 
de OP.

Na dinâmica do desenho de vida, J. retrata cada etapa como crescimento de 
uma árvore.

Infância: Árvore na infância, que brotou recentemente.

Adolescência: Crescimento da árvore em meio a ambiente adverso. - Indicação 
de J. de crescimento em função do aprendizado com erros na vida.

Vida Adulta: Árvore madura, de estrutura estabelecida e gerando frutos, alguns 
bons e outros ruins. - Indicação de J. de que frutos bons e ruins indicariam realizações 
pessoais e profissionais boas e ruins.

Velhice: Árvore cercada de novas árvores. - Indicação de J. de vidas que 
tenham sido geradas e influenciadas por suas realizações (com foco nas realizações 
profissionais).
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Em resposta à entrevista de fechamento dos encontros, J. relatou que o processo 
de OP o auxiliou a refletir sobre a escolha profissional, antes entendida por J. como 
algo mais simples. Reflexão sobre prós e contras das escolhas profissionais; sobre 
trabalho como algo social e que participa de suas relações sociais. Indicou como os 
principais momentos dos encontros a dinâmica do sorvete (encontro 2), da cidade 
(encontro 4) e a dinâmica de enfrentamento a conflitos (encontro 6). Verbalizou 
que o processo de OP foi proveitoso e não mencionou falhas de conteúdo a serem 
preenchidas/revistas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados da intervenção em OP realizada trouxeram aspectos claros 
de sua realidade (no âmbito profissional de atuação do psicólogo) e dificuldades 
no manejo com o grupo. Se o grupo se inicia com 24 participantes e termina com 
encontros individuais, gera espaço para reflexões em relação a variáveis que possam 
ter influenciado o fluxo pouco homogêneo de participação nos encontros.

A intervenção foi realizada com a frequência de um encontro por semana. A 
análise de históricos, sobre intervenções de outros estagiários na mesma instituição 
onde a atividade foi realizada, também evidenciou frequência pouco homogênea. 
Dessa forma, ao que parece, a evasão pode ser mais evidenciada por questão de 
organização dos membros do grupo (e da instituição, principalmente no que diz 
respeito a limitar a quantidade de participantes desde o primeiro atendimento) do 
que propriamente do método planejado para os encontros de OP.

Que outras variáveis seriam passíveis de questionamento? O calendário da 
intervenção em OP é uma das primeiras características a ser considerada. A greve 
de alunos, professores e funcionários da universidade no ano de 2014 gerou um 
início tardio das atividades dos estagiários em 2015 (por volta de junho de 2015). A 
realização dos encontros intermediários (3º, 4º, 5º e 6º encontros) durante as férias 
letivas do curso técnico são passíveis de consideração. 

Mesmo com tais dificuldades encontradas, percebeu-se que os membros que 
participaram de todo o processo apresentaram-se engajados e relataram mudanças 
positivas ao longo da participação do grupo (ampliação em relação às variáveis que 
influenciam a escolha profissional; maior conhecimento sobre a temática trabalho e 
conhecimento sobre si e seus interesses).

Por fim, através da experiência de estágio, foi percebido que é exigido do 
orientador profissional resiliência em relação às condições apresentadas, seja para 
planejamento, intervenção ou análise dos resultados. Assim como, nas propostas de 
OP, a atividade de intervenção dos estagiários orientadores promove ampliação de 
conhecimento em relação à realidade da prática profissional do psicólogo.
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