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APRESENTAÇÃO
Caros leitores... 

É com grande alegria que lhes apresentamos mais uma edição do 
livro sobre nossas experiências de estágios e práticas de formação em 
Psicologia.

Aos que se habituaram a acompanhar nossa trajetória de trabalho 
e publicações (alunos, ex-alunos, docentes e pesquisadores atuantes na 
área da Psicologia Organizacional e do Trabalho), nosso muito obrigado 
pela história de relação que se fortalece a cada ano. Aos que pela 
primeira vez terão acesso ao fruto de nossas ações, aqui singelamente 
sistematizadas sob a forma deste e-book, contamos brevemente um 
pouco de nossos passos e intentos.

Há tempos, o grupo de professores 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), docentes esses também responsáveis 
pelo grupo de pesquisa CNPq/UNESP “Psicologia Organizacional e 
do Trabalho”, linha de pesquisa “Indivíduo, contextos, processos e 
intervenções organizacionais”, têm feito publicações regulares de obras 
científicas relacionadas à área POT e Orientação Profissional (OP).

Neste ano apresentamos a mais nova edição de uma obra 
baseada nas práticas de estágios profissionalizantes em Psicologia 
Organizacional e do Trabalho e Orientação Profissional, do curso de 
Psicologia (UNESP-Bauru). A obra é intitulada Experiências de Estágio 
em Psicologia Organizacional e do Trabalho e Orientação Profissional: 
conexões entre teoria e prática no mundo do trabalho. Os capítulos do 
livro foram elaborados por discentes (estagiários) com a supervisão de 
seus respectivos docentes – Prof. Dr. Mário Lázaro Camargo, Profa. Dra. 
Marianne Ramos Feijó, Prof. Dr. Edward Goulart Júnior, Prof. Dr. Dinael 
Corrêa de Campos e Prof. Dr. Hugo Ferrari Cardoso (supervisores dos 
estágios profissionalizantes em POT e OP). 

A obra, em sua versão do ano de 2018, conta com 17 capítulos, os 
quais apresentarão os relatos de experiências das práticas de estágios 
profissionalizantes das áreas supracitadas. Por meio da leitura dos 
capítulos, os leitores poderão verificar a grande variedade de práticas 
executadas e contextos de atuação na área de POT e OP. Com esta 
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publicação, desejamos compartilhar, com estudantes de Psicologia, 
docentes e pesquisadores interessados pela área, um pouco da nossa 
experiência cotidiana e, consequentemente, os desafios enfrentados no 
sentido de estabelecer conexões qualitativas entre a teoria e a prática 
no mundo do trabalho, no campo da Psicologia e na formação de novos 
psicólogos.

Esperamos que apreciem a leitura!

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

Prof. Dr. Edward Goulart Júnior
Prof. Dr. Dinael Corrêa de Campos

Prof. Dr. Hugo Ferrari Cardoso
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PREFÁCIO
Admite-se, com robusto consenso, que as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Graduação em Psicologia, bem como as 
orientações dispostas nos Projetos Políticos Pedagógicos dos respectivos 
cursos, impõem um conjunto diverso de demandas direta e indiretamente 
relacionadas com o desenvolvimento das competências que definem a 
formação acadêmica e a preparação do futuro profissional da Psicologia. 

Neste contexto, expressiva gama de conhecimentos que demarcam 
a Psicologia como ciência e como profissão deve ser devidamente 
sistematizada, considerando a dimensão temporal (anos letivos 
previstos), tanto quanto as aprendizagens previstas sob a designação 
de habilidades e de competências. 

Dentre as diferentes estratégias e os distintos procedimentos 
adotados com o propósito de garantir a efetividade e a eficácia das 
aprendizagens preconizadas em tais documentos oficiais, o livro 
Experiências de Estágio em Psicologia Organizacional e do Trabalho e 
Orientação Profissional: conexões entre teoria e prática no mundo do 
trabalho, organizado pelos professores Mário Lázaro Camargo, Edward 
Goulart Júnior, Dinael Corrêa de Campos e Hugo Ferrari Cardoso e 
pela professora Marianne Ramos Feijó, documenta alternativas com 
méritos incontestes no âmbito dos estágios profissionais curriculares 
obrigatórios.

No livro, tais alternativas são expostas em rica diversidade presente 
em 17 capítulos que ilustram e abrangem imperativas integrações 
entre o campo de atuação profissional e as demandas existentes na 
sociedade, justamente para atuações fundamentadas em conhecimentos 
da Psicologia Organizacional e do Trabalho e Orientação Profissional, 
expressos sob a designação de recrutamento e seleção, programa de 
integração, diagnóstico organizacional, descrição e análise de cargos, 
orientação profissional, motivação para o trabalho, clima organizacional 
e preparação para a aposentadoria. 

O livro explicita e exemplifica, com notória singularidade, 
a identificação, a descrição e a sistematização de repertórios 
comportamentais que definem especificidades da futura atuação 
profissional em Psicologia. Deste modo, em cada capítulo, o leitor convive 
com a descrição e a análise de propostas de tradução de conjuntos de 
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conhecimentos curriculares, já ministrados em disciplinas anteriores 
durante a trajetória de formação dos estagiários em modos de atuação 
(repertórios de atuação) do futuro profissional em Psicologia, em 
distintos contextos e sob diferentes condições de formação, a saber, 
envolvendo diferentes estratégias de orientação e de supervisão.

A explicitação dos repertórios de atuação do futuro profissional 
convive, nos capítulos do livro, com propostas de articulação coerentes, 
fundamentadas e proficientes entre duas relevantes dimensões. De 
um lado, impõe-se a dimensão da formação acadêmica, da necessária 
adequação de conhecimentos que definem uma área para estratégias de 
ensino, recursos, técnicas, práticas pedagógicas e para os procedimentos 
de avaliação de aprendizagens previstos nos planos de ensino do estágio 
que, em seu conjunto, definem o Projeto Político Pedagógico do curso.  
De outro lado, como dimensão complementar, localizam-se as demandas 
de serviço oriundas da sociedade que devem expressar diagnósticos 
precisos e atualizados de demandas que demarcam o mercado de 
trabalho. A cada capítulo, de modo instrutivo e reincidente, o leitor 
convive com exemplos de expressivo valor formativo sobre a inserção 
da trajetória de formação acadêmica do aluno no contexto destas duas 
dimensões.

E, por fim, como estratégia igualmente relevante, cumpre destacar 
a divulgação deste vasto conjunto de atividades sob a forma de livro. As 
experiências formativas compartilhadas no livro poderiam permanecer 
confinadas e restritas ao ambiente no qual foram construídas e 
executadas, em cumprimento tácito e institucional de demandas 
curriculares. Estaríamos, certamente, privando comunidades de 
formadores de psicólogos, profissionais da área, além de graduandas 
e de graduandos em Psicologia, do acesso, do conhecimento e do 
compartilhamento de valiosas experiências sediadas nos cursos de 
Psicologia (integral e noturno) da Faculdade de Ciências do campus da 
UNESP localizado em Bauru.

Diferentemente, a iniciativa de divulgação dos professores e da 
professora organizadora deste e-book, expressa, de modo concreto, 
dinâmico e relevante, uma estimulante e inestimável contribuição para 
a área de conhecimento na qual se insere o livro e expõe estratégias 
de formação profissional, descrevendo e explicitando articulações e 
integrações entre conteúdos curriculares, entre necessidades sociais 
e possibilidades de atuação que caracterizam campos de atuação 
profissional do Psicólogo, entre práticas de ensino e demandas existentes 
na realidade.
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Cabe acrescentar e destacar, contudo, que, de modo mais 
abrangente e engajado, a divulgação ora concretizada materializa 
ações de coragem, de resistência e de um competente compromisso 
dos organizadores do livro e dos estagiários e das estagiárias com 
a construção qualificada de condições de formação profissional no 
âmbito da universidade pública, evidenciando ações e respostas às 
demandas da sociedade no contexto da formação inicial, justamente 
em período de crise, quiçá, sem precedentes no financiamento público 
do ensino superior. 

Certamente, em cenários adversos e de dificuldades institucionais 
com a manutenção da reconhecida qualidade de formação de nossos 
graduandos, a divulgação e o compartilhamento das experiências de 
estágio relatadas no livro expressam demonstração e consolidam-se 
como evidências do ensino e da formação cuidadosa, fundamentada, 
supervisionada e proficiente, favorecendo sobremaneira a ampliação da 
compreensão pública, no âmbito da formação inicial, sobre a Psicologia 
como ciência e como profissão, elemento de relevância inconteste para 
a (re)construção de um novo projeto de sociedade.

Bauru, primavera, 2018.

Prof. Dr. Jair Lopes Junior
Diretor da Faculdade de Ciências da UNESP
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Introdução 
O processo de Recrutamento e Seleção é a porta de entrada de novos 

profissionais numa organização, abrangendo identificação, atração, 
avaliação e classificação dos candidatos para determinada vaga. A boa 
condução de um processo seletivo é essencial para o alinhamento entre 
as expectativas organizacionais e dos trabalhadores e por assim ser, deve 
ser conduzido mediante minucioso planejamento. Quando composto por 
avaliações técnicas, comportamentais e psicológicas bem desenvolvidas, 
o processo seletivo contribui significativamente para a motivação, 
produtividade, diminuição da taxa de rotatividade e absenteísmo, entre 
outros benefícios. Guimarães e Arieira (2005) colocam o processo de 
recrutamento e seleção como uma das principais ferramentas de gestão 
de pessoas nas organizações e afirmam que a realização adequada desse 
processo contribui para os objetivos das empresas.

Esteves e Caetano (2010) fazem uma revisão de literatura global na 
qual abordam práticas de elevado desempenho. Os estudos apresentados 
apontam uma relação positiva entre os resultados organizacionais e a 
qualidade do sistema de gestão de recursos humanos, sendo o processo 
de recrutamento e seleção apontado como uma das dimensões que 
contribuem para o sucesso organizacional. Os autores ainda mostram 
estudos que correlacionam essas práticas com resultados econômico-
financeiros positivos.

Os resultados organizacionais positivos promovidos por processos 
de recrutamento e seleção bem desenvolvidos podem ser explicadas por 
meio da abordagem sistêmica. Parpinelli e Lunardelli (2006) apontam que 
o conceito de sistema remete à tendência de manter um equilíbrio, o que 
significa que, quando um conjunto de componentes está em interação, 
a mudança em um componente necessariamente afeta os demais, por 
isso a entrada de um novo profissional em uma organização não pode ser 
realizada aleatoriamente e sem critérios bem definidos.

Além das mudanças internas às organizações, os processos 
de recrutamento e seleção também podem influenciar positiva ou 
negativamente a visão que as pessoas vão desenvolvendo sobre a atuação 
e imagem da organização, pois esse processo caracteriza um momento 
de interação direta da organização com a comunidade (CHUFALO; NUNES; 
GOULART JUNIOR, 2015). 
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Tendo isso em vista, é necessário que, além de avaliar as competências 
técnicas dos candidatos, o processo seletivo também seja efetivo em 
avaliar as competências comportamentais ou humanas. Somente os 
conhecimentos e as habilidades técnicas não são mais suficientes para 
um bom desempenho profissional nos dias atuais. Nesse sentido, Godoy e 
Noronha (2005) destacam que os testes psicológicos apresentam-se como 
uma ferramenta importante para ajudar a traçar um perfil mais preciso 
do candidato.

A avaliação psicológica é uma atividade exclusiva do profissional 
de psicologia e abarca, além dos testes psicológicos, técnicas como a 
entrevista psicológica, provas situacionais e dinâmicas de grupo, por 
exemplo. Trata-se da forma mais indicada para avaliar as competências 
humanas e comportamentais.

De acordo com a teoria sistêmica, ao escolher os instrumentos 
que comporão a avaliação psicológica, é preciso considerar como cada 
instrumento se relaciona com os demais, com a organização solicitante 
e com o candidato. Para isso, deve se pensar como os resultados dos 
diferentes instrumentos convergem na avaliação das características 
necessárias para o cargo pretendido (PARPINELLI; LUNARDELLI, 2006).

A partir do exposto, o presente capítulo tem como objetivo apresentar 
uma experiência de estágio na qual houve, a partir de estratégias 
planejadas, uma sistematização dos processos de recrutamento e seleção 
de uma empresa familiar do ramo supermercadista, considerando a 
importância de cada etapa desse processo bem como as contribuições 
teóricas existentes na área. Essa sistematização procurou otimizar os 
processos já existentes, na direção de melhores resultados na prática de 
recrutar e selecionar novos trabalhadores para a rede supermercadista. 

2. Experiência desenvolvida no campo de 
estágio

2.1 Caracterização do campo de estágio 

O estágio foi realizado em uma rede de supermercados que abrange 
quatro lojas e um total de aproximadamente 400 trabalhadores. Das lojas, 
três eram situadas na mesma cidade e uma em uma cidade vizinha da 
região central do estado de São Paulo.
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Os diferentes estabelecimentos contavam com particularidades 
comuns, como o modelo hierárquico, padronização de uniformes e a 
presença dos setores de frios, açougue, padaria, mercearia, FLV (frutas, 
verduras e legumes) e frente de caixa. Já no que diz respeito às diferenças 
entre as lojas, se destacavam questões estruturais e o fato de a Diretoria 
e o setor de Recursos Humanos da rede estarem instalados em lojas 
específicas.

2.2 Projeto desenvolvido 

2.2.1 Objetivos

A sistematização do processo de recrutamento e seleção integrou 
um programa maior, que visava trabalhar com todos os processos de 
entrada de novos trabalhadores, ou seja, o recrutamento e a seleção, 
integração desse novo funcionário e avaliação de desempenho durante 
o período de experiência. O objetivo geral era otimizar os processos 
de entrada e acompanhamento de novos funcionários, supervisão 
e avaliação em período de experiência até o momento da efetivação. 
Entendemos que essas importantes práticas são fundamentais para a 
socialização do novo trabalhador ao ambiente de trabalho, como também 
para otimizar sua conduta e desempenho esperados pela organização. 
Como já citado, nesse capítulo nos limitaremos a apresentar as práticas 
relacionadas aos processos de recrutamento e seleção planejados. 

Como objetivos específicos, o projeto de sistematização do processo 
de recrutamento e seleção atendia às seguintes propostas: (1) Garantir a 
participação dos coordenadores a fim de que se sentissem corresponsáveis 
pelos processos envolvidos e pelos novos trabalhadores; (2) Organizar 
o processo de Recrutamento e Seleção em uma das lojas e, a partir dos 
resultados da implementação nessa unidade, buscar aplicar o projeto em 
toda a rede de supermercados; (3) Qualificar os coordenadores de setores 
para participar de forma ativa do processo.
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2.2.2 Método

Participaram dos procedimentos que resultaram na sistematização 
dos processos de recrutamento e seleção o setor de Gestão Estratégica 
de Pessoas e os gerentes e coordenadores de duas unidades da rede 
supermercadista.

O projeto foi dividido em quatro etapas, são elas:

a. Compreensão dos processos seletivos já existentes na organização:

As primeiras ações visaram entender de que forma eram feitos os 
processos de recrutamento e seleção até o momento. Para isso, houve 
uma reunião com a gerente da área de Gestão Estratégica de Pessoas, na 
qual foi informado haver dois processos distintos. Nas lojas de uma das 
cidades o processo era feito por uma consultoria em RH e na unidade 
situada na cidade próxima era feito por ela e por uma funcionária do setor 
financeiro que auxiliava com questões de RH; não havia sistematização 
ou registro dos procedimentos de nenhum dos processos.

Em um segundo momento, houve acompanhamento de um 
processo seletivo para vagas de auxiliar de cozinha e balconista de frios. 
Os candidatos não possuíam conhecimento das vagas ofertadas até o 
momento da entrevista inicial, escolhendo a preferência pela função na 
hora e passavam pelas mesmas etapas do processo seletivo, independente 
do cargo. As etapas compreendiam um momento em grupo no qual as 
pessoas se apresentavam e falavam sobre suas motivações, a escrita de 
uma carta e entrevistas individuais. Por fim, os coordenadores dos setores 
contratantes conversavam com as pessoas indicadas pelo setor de Gestão 
Estratégica de Pessoas.

A partir dos dados levantados, foram escolhidos etapas e tipos de 
perguntas que seria interessante manter, bem como as que poderiam ser 
substituídas por outros procedimentos.

b.  Entrevistas com coordenadores e gerentes de loja

Os objetivos das entrevistas foram buscar o envolvimento dos líderes 
na construção do projeto e o levantamento de informações necessárias 
para sua estruturação. Buscamos um panorama das impressões que estes 
funcionários têm sobre aspectos gerais do processo seletivo vigente e 
dados específicos sobre os cargos de cada setor. Para isso, as perguntas 
foram referentes a expectativas, pontos positivos e negativos do processo 



18

seletivo, pré-requisitos técnicos e humanos para cada cargo, habilidades 
desejadas, motivos de demissões, rotatividade dos setores, ideias e 
sugestões.

Os dados obtidos foram tabelados de forma a indicar as necessidades 
específicas de cada loja e uma visão geral com as informações levantadas 
em ambas. Os resultados indicaram os pré-requisitos e habilidades 
desejadas, tanto técnicas quanto comportamentais.

c.  Otimização e sistematização do processo seletivo

Levando em consideração as etapas anteriores, houve elaboração 
de modelos de processos seletivos específicos para cada cargo de cada 
setor, totalizando 17 modelos. Todos foram compostos por sete etapas 
comuns, mas elaboradas e ordenadas de acordo com as necessidades de 
cada função.

d.  Feedbacks e finalização 

Nesse momento, foram feitas reuniões individuais com cada 
coordenador de setor e com o gerente da loja onde o processo 
seletivo seria implementado. Nessas reuniões, foram apresentados os 
processos elaborados para os cargos subordinados a cada um, sendo 
apresentada detalhadamente cada uma das sete etapas sugeridas. Houve 
esclarecimentos de dúvidas, colhida de feedbacks e sugestões de possíveis 
alterações.

Posteriormente, todos os processos foram apresentados para a 
gerente de Gestão Estratégica de Pessoas, destacando as sugestões 
dadas pelos coordenadores e gerente de loja. Ela avaliou um por um, 
acrescentando alguns feedbacks. 

Esse caminho possibilitou a finalização dos processos seletivos e 
sua estruturação, conforme apresenta a Tabela 1.
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Tabela 1. Estrutura do Processo de Recrutamento e Seleção

ETAPA DESCRIÇÃO

Divulgação da 
vaga

Nessa etapa, recomenda-se que todas as vagas disponíveis 
sejam divulgadas por meio da rede social Facebook e, no 
caso dos cargos em que há maior dificuldade de encontrar 
profissionais qualificados, também por meio de anúncios em 
classificados de jornal. Sugere-se ainda que seja divulgada a 
possibilidade de recebimento de currículo presencialmente, via 
correio ou e-mail.

Recebimento 
de currículo e 
criação de banco 
de dados

Separação dos currículos por cargos e pré-seleção daqueles que 
atendem aos requisitos técnicos mínimos.

Contato com 
pré-candidatos 
e entrevista de 
triagem

Convocação dos candidatos via telefone para participação 
no processo seletivo e entrevista de triagem com todos 
os candidatos. A entrevista de triagem possui 7 etapas: 
apresentação, esclarecimento dos objetivos, a Rede, contexto 
do supermercado, informações sobre a vaga, preenchimento 
da solicitação de vaga, possibilidade de desistência e 
esclarecimento de dúvidas e próximos passos.

Avaliação 
psicológica

Essa etapa tem como principal objetivo investigar as 
habilidades humanas requeridas e desejadas, bem como 
verificar se o(a) candidato(a) possui condições psicológicas e 
materiais para atuar na rotina de um supermercado.  
As metodologias de análise são específicas para cada cargo 
e podem incluir entrevista, dinâmicas e aplicação de testes 
psicológicos. A condução dessa etapa deve ser feita por um 
profissional da Psicologia.

Avaliação técnica Conduzida principalmente pelo coordenador de cada setor e 
pelo gerente de loja, essa etapa também é especializada de 
acordo com cada cargo. Através da entrevista técnica, visa 
avaliar se o(a) candidato(a) possui os requisitos exigidos e as 
habilidades técnicas desejadas para o cumprimento da função.

Definição e 
classificação dos 
candidatos

Preenchimento de uma planilha que classifica os candidatos 
de acordo com a ordem de pontuação, da maior para a 
menor. Sugere-se a contratação do(a) candidato(a) com 
maior pontuação e que aqueles que tiverem uma pontuação 
suficientemente boa sejam mantidos em banco de dados para 
oportunidades posteriores.

Devolutiva Devolutiva do resultado para todos os candidatos. Aqueles que 
solicitarem poderão ter acesso a um feedback mais completo 
do processo, principalmente no que diz respeito à avaliação 
psicológica.

Fonte: Elaboração própria
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Considerações finais
A prática de estágio se mostrou importante tanto para a organização 

quanto para os estagiários envolvidos, possibilitando a articulação 
necessária entre teoria e prática.

No que diz respeito à aplicação do processo de recrutamento e seleção 
resultante da experiência, não foi possível mensurar sua efetividade em 
dados objetivos, como através do índice de rotatividade, por exemplo. 
Isso porque o mesmo começou a ser implementado próximo ao término 
do estágio. Contudo, foi indicada, para a organização, a importância de 
levar esses e outros dados em consideração.

Destaca-se ainda a importância de rever os processos seletivos 
conforme o surgimento de alterações nas descrições de cargos, mudanças 
na empresa ou outras demandas que requeiram atualizações.
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Introdução
Este capítulo tem por objetivo relatar uma experiência de 

sistematização de um processo de integração em uma rede mercantil de 
Bauru, no interior do estado de São Paulo, realizado durante o ano de 2017. 
Sendo assim, no estágio referido, buscou-se trabalhar questões referentes 
à chegada de novos trabalhadores após o procedimento de recrutamento 
e seleção.

Neste sentido, o programa de integração ou socialização 
organizacional, segundo Chiavenato (2002), visa à adaptação e ambientação 
inicial do novo empregado à empresa e ao ambiente social e físico onde 
irá trabalhar”. Assim, o planejamento da integração do novo colaborador 
à empresa torna-se fundamental, uma vez que fornece ao trabalhador 
ingressante informações importantes sobre a organização em que irá 
atuar, o que proporciona sua adaptação mais rápida. 

Oliveira e Eccel (2011) apontam para a importância de, antes de o 
funcionário ingressar em sua atividade, lhe apresentar dados como o 
histórico da organização, seu ramo de atividade, sua estruturação, etc., 
a fim de que, a partir do processo de integração organizacional, se possa 
contribuir para a redução dos anseios do novo empregado. 

Deste modo, Carvalho-Freitas (2002) define o processo de 
socialização ou integração organizacional enquanto a aquisição de um 
ethos profissional, não necessariamente expresso em palavras, que oferece 
condições necessárias para o recém-contratado discriminar como deve 
se portar e atuar, qual é o grau de tolerância do grupo profissional para 
com as diferenças e divergências, quais expectativas profissionais pode 
alimentar, quais questões podem ser explicitadas, quando, como e a quem 
se dirigir, o que deve ser valorizado e o que deve ser esquecido ou, pelo 
menos, não problematizado explicitamente.

Chiavenato (2014) afirma que processos de orientação corroboram 
ao fornecer aos novos trabalhadores informações sobre a cultura da 
organização, o cargo a ser ocupado e as expectativas a respeito do trabalho. 
Neste sentido, o autor aponta que os processos de orientação têm como 
objetivos: (1) reduzir a ansiedade provocada pela incerteza a respeito da 
capacidade de realizar o trabalho; (2) reduzir a rotatividade que pode 
decorrer de novos colaboradores se sentirem ineficientes, indesejados ou 
desnecessários, considerando que a rotatividade é mais elevada durante o 
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período inicial do trabalho; (3) economizar tempo e aumentar a eficiência, 
uma vez que reduz-se o tempo gasto pelos ingressantes para conhecer 
a organização, o trabalho e os colegas; (4) desenvolver expectativas 
realísticas informando o que se espera dos novos trabalhadores e quais 
são os valores almejados pela organização. 

Nesse mesmo texto, este autor aponta para itens tidos como 
principais no processo em um programa de integração. Dentre eles, são 
apontados os assuntos organizacionais, isto é, a missão da empresa, seus 
objetivos globais da organização, quais são suas políticas e diretrizes, a 
estrutura da organização, unidades, produtos e serviços oferecidos, regras 
e procedimentos internos, procedimentos de segurança no trabalho, o 
arranjo físico e as instalações utilizadas. 

Devem fazer parte do programa de integração também quais são os 
benefícios oferecidos pela empresa, o que inclui o Programa de benefícios 
sociais da empresa, bem como seus horários de trabalho, de descanso e 
de refeições, bem como informar em quais dias é realizado o pagamento. 
Questões de relacionamento também devem constar, isto é, um momento 
de apresentação de seus superiores e colegas de trabalho com quem 
conviverá a partir de então. Por fim, devem ser informados também os 
deveres do novo participante: suas responsabilidades básicas, a visão 
geral de seu cargo, tarefas e os resultados esperados.

A socialização organizacional consiste num processo pelo qual os 
novos membros de uma organização dão início ao contato com os valores da 
organização, podendo entender quais são os comportamentos esperados e 
ter contato, neste primeiro momento, com os conhecimentos necessários 
para exercer seu papel na organização. Caracteriza-se, portanto, por 
um processo de adaptação mútua entre o indivíduo e a organização, 
proporcionando acolhimento e a comunicação da cultura organizacional 
no primeiro contato com a realidade da empresa. 

O processo de integração pode ser considerado um subsistema 
de Treinamento e Desenvolvimento, uma vez que se defina este último 
tal como Borges-Andrade (1998): a aquisição sistemática de princípios 
e prescrições referentes a atitudes, conhecimentos, procedimentos, 
conceitos e habilidades coordenadas entre si com o objetivo final de 
melhoria contínua do desenvolvimento do sujeito no trabalho, bem como 
garantir o compromisso com o crescimento pessoal do trabalhador.
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Um processo de integração deve estar inserido em um conjunto maior 
de ações na gestão de pessoas, de modo a favorecer tanto a adaptação 
do indivíduo ao seu cargo, bem como sua própria permanência. Assim, 
considerando a Integração como um subsistema de Treinamento e 
Desenvolvimento, Borges-Andrade (1998) apontam que este deve conter 
etapas de: (1) Avaliação de Necessidades, isto é, um diagnóstico geral/
específico da organização a fim de estabelecer quais procedimentos 
e recursos serão utilizados; (2) Planejamento a ser realizado a partir 
da etapa anterior, agora estabelecendo prazos e metas; (3) Execução 
e Desenvolvimento e (4) Avaliação a ser realizada após e durante o 
treinamento, a fim de perceber ajustes e o alcance das medidas adotadas.  

Sendo assim, o processo de integração, enquanto pertencente ao 
subsistema de treinamento e desenvolvimento, pode ser considerado 
eficaz no atingimento de seus objetivos a medida em que busca contemplar 
níveis importantes do processo de integração como o social, organizacional 
e das atividades a serem desenvolvidas pelo funcionário, produzindo ações 
efetivas a longo prazo que corroborem para a permanência do indivíduo 
na organização. Isto é, sem constituir uma prática isolada, que não 
corresponde à realidade vivida pelos funcionários da organização. Deve-
se levar em consideração o fato de que a intervenção realizada ocorreu 
em uma empresa familiar, uma vez que empresas familiares são muito 
diferentes entre si. 

Dito isso, o presente capítulo busca apresentar uma proposta de 
integração de novos funcionários que corrobore a realidade da organização 
e favoreça um treinamento de integração a partir da experiência na área 
de Psicologia Organizacional e do Trabalho. 

1. Experiência desenvolvida no campo de estágio
1.1. Caracterização do campo de estágio

O estágio foi realizado em uma empresa familiar do ramo alimentício. 
A rede mercantil é constituída por quatro lojas, sendo três situadas na 
cidade de Bauru (SP) e uma na cidade de Jaú (SP). 

A loja matriz, situada em Bauru, conta com cerca de 75 trabalhadores, 
possuindo vínculos mais próximos com os clientes que costumam 
frequentar o local com maior frequência. A segunda loja é constituída 
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por aproximadamente 130 trabalhadores. A terceira loja conta com uma 
média de 75 trabalhadores. A quarta loja, diferentemente das outras situa-
se na cidade de Jaú (SP), contando com uma média de 115 trabalhadores. 

As lojas são divididas em setores: mercearia, padaria, frios, açougue, 
depósito, FLV (frutas, legumes e verduras) e frente de caixa. A quarta loja, 
situada em Jaú, possui também um setor de rotisserie. Cada setor fica 
sob responsabilidade de um ou dois coordenadores, de modo que todos 
os funcionários respondem ao gerente responsável pela loja.

1.2. Justificativa

O projeto resultou na reestruturação do processo de integração, 
sendo implementado nas quatro lojas da rede mercantil, tendo sua 
elaboração composta pelas seguintes etapas: (1) entrevista com os 
gerentes e coordenadores de todas as lojas de Bauru; (2) avaliação dos 
dados levantados; (3) análise da integração já existente; (4) entrevista 
com a gerente de Gestão Estratégica de Pessoas; (5) elaboração do novo 
processo de integração; (6) apresentação para os coordenadores e colhida 
de feedbacks e (7) montagem da versão final do processo.

A fim de validar as necessidades já identificadas em contatos 
informais na área de recursos humanos, elaborou-se uma entrevista 
semiestruturada a respeito do processo de integração de novos funcionários 
já existentes. Após realização das entrevistas com os coordenadores 
das lojas, buscou-se informações a respeito das integrações das quais 
os coordenadores participaram, seja no processo de sua entrada ou em 
processos de integração nos quais tenham participado posteriormente. 
Foram realizadas cerca de 25 entrevistas com coordenadores.

As entrevistas da primeira etapa abordaram cinco aspectos:  
a participação dos coordenadores e gerentes de loja na integração, quais 
elementos consideravam importantes no novo processo de integração, 
quais especificidades do setor deveriam ser divulgadas para novos 
colaboradores, quais são as características específicas da loja em que 
atuam e sugestões gerais. 
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A avaliação dos dados visou selecionar quais elementos levantados 
nas entrevistas são importantes para o projeto de integração e, 
consequentemente, auxiliar na elaboração do projeto. Verificou-se nessa 
etapa que vários coordenadores do supermercado não haviam participado 
de processos de integração; que as principais coisas que achavam 
importante conter era a apresentação da história do supermercado e das 
normas e regras. 

Os resultados da pesquisa foram aliados às informações provenientes 
de outros procedimentos da área de gestão de pessoas, tais como quais 
elementos já constavam na integração anterior (história do local, regras, 
funcionamento de benefícios, entre outros).

A terceira etapa consistiu em, a partir da análise dos dois últimos 
processos de integração existentes, selecionar os elementos que seriam 
mantidos e os novos que poderiam ser acrescentados. Também se realizou 
entrevista com a equipe de Gestão de Pessoas para construção de novas 
ideias no processo de integração. Foram consideradas as sugestões para 
a próxima etapa. 

A elaboração do novo processo de integração constou com a montagem 
de uma apresentação. Foram mantidos elementos tais como: história da 
empresa, a cultura organizacional, o organograma, as especificidades de 
cada loja e setor e as normas e regras existentes.

A seguir, em reunião com os coordenadores dos diferentes setores, 
buscou-se capacitá-los para facilitar a integração e colher feedbacks em 
relação ao modelo apresentado. 

A última etapa consistiu em realização de alterações e na 
disponibilização da versão final para os participantes envolvidos, isto é, os 
coordenadores e a equipe de Gestão de Pessoas, ressaltando a importância 
de reavaliação periódica do projeto após sua implementação.

2. Estrutura do programa de integração
Uma vez por mês, preferencialmente na semana da contratação, o 

setor de Gestão de Pessoas receberá o novo funcionário em sua chegada. 
Neste momento, o recém-contratado seguirá as etapas mencionadas na 
tabela 1, a seguir.
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Durante todas as etapas, o novo contratado será orientado por 
um membro da equipe da Gestão de Pessoas da rede de supermercados. 
Além disso, o coordenador responsável pelo setor do recém contratado 
estará presente para explicar em detalhes as especificidades da loja e em 
particular a respeito do setor, uma vez que a integração será realizada 
com duração de um período.

No restante dos dias, é papel do coordenador orientar, avaliar e 
esclarecer dúvidas do funcionário com relação às suas atividades, de 
modo a apoiar o recém-contratado.

A proposta de integração aqui descrita pretende atingir, num primeiro 
momento, os objetivos gerais de um processo de integração, por exemplo, 
adaptar o indivíduo recém-contratado à função que desempenhará, bem 
como à cultura da organização. Pretende-se, assim, atender demandas 
tanto da organização como um todo, bem como expectativas do recém-
contratado.

Com o estabelecimento de um dia fixo em todo mês para o processo 
de integração de novos funcionários, pretende-se firmar o compromisso 
com a organização a partir de sua integração. No caso específico 
dos funcionários da rede de mercados em questão, entende-se que a 
sistematização da integração para um dia inteiro possa favorecer para 
um maior contato deles com os funcionários e a rotina da sede, não os 
deixando isolados.
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Tabela 1 – Sequência programada para o treinamento de integração

Apresentação do cargo

História da empresa História da empresa

Apresentação das lojas Localização e número de funcionários

Cultura organizacional Missão, visão, valores, slogan, rituais

Organograma Organograma geral de funcionários

Apresentação de 
membros do quadro de 
funcionários

Diretoria (membros), gestão de pessoas, supervisores 
gerais, supervisores operacionais, setor comercial, 
gerentes de loja, coordenadores de setor

Especificidades de loja 
e de setor

Características de loja (localização, público, horário de 
funcionamento)

Particularidades de cada setor

Normas, Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs), especificidades de limpeza e manipulação de 
produtos, exposição de produtos, datas de validade.

Passeio pela loja

Normas e proibições Normas de tratamento ao cliente 

Pronomes, procedimento de tratamento

Normas gerais 

Período de experiência, dia de pagamento/vale, cartão 
de ponto, atrasos, banco de horas, faltas, férias

Normas de uso de uniformes, EPIs e crachás de 
identificação

Proibições e penalidades

Benefícios Benefícios

Esclarecimento de 
dúvidas

Esclarecimento de dúvidas e encerramento

Encerramento Encerramento e boas-vindas



30

Considerações finais
A partir dos elementos apontados na elaboração de um processo de 

integração, mostra-se fundamental a importância da execução de ações 
previamente planejadas a partir de um diagnóstico de necessidades 
organizacionais. Esse planejamento deve levar em conta as especificidades 
da empresa, a fim de garantir clareza ao procedimento adotado. Tal prática 
mostra-se essencial no que se trata de práticas de integração. 

Ao considerar estas questões, torna-se possível estabelecer um 
alinhamento entre os objetivos organizacionais da empresa contratante 
e àquelas fornecidas pelo novo funcionário em questão.

Atualmente, embora esteja disponível uma grande variedade de 
procedimentos de integração utilizados após a contratação de novos 
funcionários, mostra-se fundamental considerar diferentes níveis, como 
o organizacional, o social e o nível das atividades na elaboração de ações 
de integração, a fim de assegurar uma possibilidade de adaptação dos 
recém-contratados à cultura da empresa. 

O fato de tal experiência ter se dado em um contexto formativo de 
estágio trouxe limitações, tais como, a impossibilidade de fazer uma coleta 
de dados com uma amostra maior. Apesar disso, obteve-se resultados 
positivos para a formação dos estagiários e para a rede mercantil em 
questão. 

Por fim, entende-se que a integração efetiva e eficaz do novo 
funcionário às suas atividades profissionais deve fazer parte da cultura da 
empresa, de modo a possibilitar a compreensão por parte dos funcionários 
de o recém-contratado, independentemente de suas experiências 
profissionais anteriores, demandar tempo para se adaptar ao novo 
contexto de trabalho. 
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Introdução
O Planejamento Estratégico tem sido muito citado nos trabalhos 

científicos que circundam a Psicologia Organizacional e do Trabalho 
(POT), e também tem sido amplamente utilizado nas rotinas gerenciais 
das organizações de trabalho. Diante dos desafios encarados pelas 
organizações nos quais são necessários serviços diferenciados, produtos 
de qualidade e preços acessíveis, sem contar a concorrência acirrada 
com as demais organizações e as pressões por retornos financeiros, um 
planejamento estratégico pode fazer toda a diferença no êxito ou não 
destas. 

De acordo com Goulart Júnior et al. (2014), é essencial que a 
organização tenha um planejamento das ações a serem realizadas e que 
estas aconteçam de maneira que não comprometa o equilíbrio e as relações 
profissionais e pessoais do trabalhador; faz-se importante também que 
esse planejamento estrategicamente pensado e estruturado seja seguido 
pelas organizações envolvidas. Quando por algum motivo as ações tomadas 
pela organização não vão ao encontro do planejamento estabelecido, isso 
pode acarretar problemas significativos para a gestão (MASCARENHAS, 
2008). 

Dentro desse cenário, o Diagnóstico Organizacional (D.O.) tem por 
finalidade implantar novas propostas estratégicas, investigar e detectar 
quais processos devem ser reestruturados para que passem a ocorrer de 
maneira mais efetiva e quais intervenções são necessárias para se alcançar 
os resultados esperados (GOULART JÚNIOR et al., 2014). Diagnósticos 
organizacionais são parte fundamental na realização de planejamentos 
estratégicos de gestão.

É considerado o principal objetivo do D.O. conhecer e analisar o 
funcionamento de determinada instituição em todos os seus níveis e 
aspectos, possibilitando uma avaliação profunda de sua estrutura, sua 
cultura, valores, história, seus aspectos econômicos e organizacionais 
(SANTOS; CANÊO, 2009). Seguindo essa mesma linha, Lima (2009) explica 
que o D.O. é um conjunto de fatores externos, organizacionais e individuais 
que precisam ser investigados para que se conheça a real situação de uma 
empresa. 
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Para Rosa (2001), o Diagnóstico Organizacional permite uma visão 
integrada e articulada da organização ou de um problema específico, 
resultando em mais agilidade para superar os obstáculos. Em outras 
palavras, o Diagnóstico Organizacional funciona como uma radiografia da 
situação atual da empresa e de seu sistema de gestão. Pode ser desenvolvido 
com uma abordagem mais geral de todo o contexto da gestão ou ter focos 
específicos em determinados processos. Ainda segundo a autora, o D.O. 
refere-se ao “levantamento e análise das condições de uma empresa com 
a finalidade de se avaliar qual o seu grau de saúde ou eficiência” (p. 5).  
Ou seja, a partir dele é possível que se verifique a existência de um problema, 
e, ao mesmo tempo, obter indicadores que fomentem as intervenções a 
serem realizadas com o intuito de sanar essas queixas identificadas. 

1. Justificativa do projeto
Qualquer que seja o segmento de uma organização, o seu sucesso e 

sobrevivência estarão intimamente vinculados a um setor de faturamento 
muito bem estruturado e controlado. Para tanto, é fundamental um 
minucioso planejamento de todas as suas ações e o respectivo treinamento 
dos funcionários responsáveis por tais atividades. 

Dentro desse escopo, o setor de faturamento hospitalar é um dos 
mais importantes em uma instituição de saúde privada. Apesar de ele não 
receber tanta atenção quando falamos sobre uma instituição hospitalar, sua 
atuação e rotinas tornam-se imprescindíveis para o bom funcionamento 
dessa instituição, devendo funcionar em velocidade condizente com a 
demanda por serviços de saúde.

A rotina hospitalar é intensa e dinâmica, e o setor de faturamento 
lida diretamente com diversos convênios, os quais realizam constantes 
mudanças em seus procedimentos. Para que se tenha um fluxo de 
caixa adequado ao cenário atual é necessário que os faturistas sejam 
constantemente treinados e orientados quanto ao como proceder em 
suas funções diárias e ainda como conhecerem e se adaptarem a todas 
as mudanças que se apresentarem.

Devido ao grande volume de pacientes e procedimentos realizados, 
é importante que os processos dentro de um setor de faturamento sejam 
muito bem estruturados e claramente definidos. Dessa forma, faz-se 
necessária uma gestão comprometida com a eficiência destes processos, 
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para que sejam mitigados os contratempos e reduzidos drasticamente os 
números de retrabalhos nas atividades realizadas pelo setor. 

Dentre todas as atividades do setor de faturamento hospitalar, 
podemos ressaltar algumas como mais importantes: a realização de coleta 
e organização de guias, laudos, solicitações médicas, autorizações de 
diferentes convênios, prontuários, assinaturas dos médicos e pacientes, 
informações sobre cirurgias, exames e materiais utilizados em cada um 
dos procedimentos. Tudo isso deve ser executado, registrado, organizado 
e conferido para que seja realizada a cobrança dos serviços hospitalares 
prestados junto aos convênios designados.

O setor de faturamento de um hospital não depende somente de 
si, mas também de diversos setores da instituição, como enfermagem, 
farmácia, laboratório, médicos, nutrição, entre outros, e de como estes 
realizam e registram seus próprios procedimentos. Assim sendo, esse 
setor deve manter canais eficazes de comunicação intra e entre esses 
diversos setores. 

Por estes motivos, tal setor deve receber atenção redobrada para 
que não ocorram erros ou não conformidades nas informações. Em suma, 
para que ele execute plenamente todas as suas atividades, é necessário que 
todos os setores da instituição cumpram protocolos em seus respectivos 
setores de maneira eficiente, correta e profissional até que chegue ao 
setor de faturamento.

2. Caracterização da instituição onde o estágio 
se desenvolveu

O estágio foi realizado no decorrer do ano de 2017 dentro do setor 
de Recursos Humanos de um hospital situado em uma cidade localizada 
no interior do estado de São Paulo. A instituição, fundada em 1914, é do 
ramo privado e conta hoje com aproximadamente 500 funcionários nas 
seguintes categorias: Médicos, Fisioterapeutas, Enfermeiros, Técnicos e 
Auxiliares em enfermagem, Limpeza, Rouparia, Manutenção, Psicólogos, 
Recepção e funcionários do setor Administrativo. 

O hospital tem como missão a promoção de uma assistência médica 
hospitalar de excelência, contribuindo para o bem-estar dos clientes e 
sócios, com ações e busca contínua da qualidade dos serviços prestados. 
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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. 

2.1. Características do setor de faturamento do hospital

O setor de faturamento da instituição hospitalar para o qual 
o programa foi desenvolvido é composto por 13 funcionários e duas 
coordenadoras. Dentre esses, duas funcionárias e uma gestora 
são responsáveis pelas autorizações dos convênios e os outros 11 
e a segunda gestora são responsáveis por juntar a documentação, 
recolher as assinaturas e autorizações, descrever os procedimentos e 
materiais utilizados, descrever todas as atividades dentro das normas 
e especificidades de cada convênio. 

Os funcionários são divididos entre Autorização e Convênios (Unimed, 
Iamspe e Diversos). Atualmente, o setor passa por uma reestruturação, 
uma vez que há dois meses uma terceira gestora, responsável apenas pelos 
funcionários que realizam os procedimentos da Unimed, foi desligada, 
passando, assim, todos os convênios para responsabilidade de uma única 
gestora. 

Os funcionários, quase mensalmente, atingem as metas financeiras 
estabelecidas e necessárias para a boa conduta da Instituição Hospitalar.  
Foi observado que, no setor, existem diversos atritos entre seus funcionários 
e ainda uma divisão entre os grupos designados para cada convênio.  
Em virtude disso, há grande dificuldade na realização de trabalhos em 
grupo, deixando em segundo plano a importância das metas e objetivos 
coletivos a serem alcançados. Segue disto a presença de significativa 
insatisfação por parte dos trabalhadores do setor. 

3. Objetivos do projeto
3.1. Objetivo geral

O projeto teve como objetivo principal identificar as demandas do 
setor de faturamento e, a partir disso, investir em processos e treinamentos 
para o desenvolvimento dos funcionários e aperfeiçoamentos das rotinas 
de trabalho, como também a capacitação da gestora, visando uma atuação 
mais efetiva dentro do setor.
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3.2. Objetivos específicos

Foram determinados como objetivos específicos:

a) Diminuir a quantidade de atritos entre os funcionários, aumentando 
a coesão do grupo e a dinâmica do setor;

b) Levantar as demandas de treinamentos técnicos e comportamentais 
para os funcionários para que atuem com maior segurança;

c) Aperfeiçoar a gestora no que tange às habilidades necessárias para 
coordenar o setor, como segurança, comunicação assertiva, liderança, 
postura profissional, entre outros;

d) Melhorar o índice de satisfação dos funcionários. 

4. Método
A intervenção realizada envolveu algumas etapas:

Primeira etapa: inicialmente foi realizada uma entrevista com cada 
um dos funcionários, a partir de entrevista semiestruturada, para levantar 
os seguintes pontos: a visão geral do setor, suas principais dificuldades, 
informações sobre os relacionamentos interpessoais, necessidades de 
treinamentos, o reconhecimento recebido pelas atividades realizadas, 
considerações sobre a gestora e sugestões para melhorias dos processos.

Segunda etapa: em seguida, foi realizada entrevista com a gestora 
para levantar quais são suas dificuldades e facilidades dentro de sua 
função, quais os principais problemas do setor e as habilidades que esta 
gostaria e precisaria desenvolver.

Terceira etapa: a partir das demandas levantadas nas entrevistas 
com funcionários e gestora, houve a análise quantitativa e qualitativa das 
respostas fornecidas (percentualmente) e, juntamente com a gestora de 
Recursos Humanos, levantou-se possibilidades de atuação com o grupo, 
tanto com o RH como com os demais setores do hospital, por exemplo, 
treinamentos técnicos realizados pela auditoria ou setor de educação 
continuada, possíveis políticas de reconhecimento com a direção do 
hospital, entre outros. 
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Quarta etapa: será elaborado um relatório que contenha o índice de 
satisfação, os fatores positivos e negativos apontados pelos funcionários, 
as principais dificuldades e demandas de treinamentos, bem como as 
possíveis intervenções, separadas entre os setores que poderão colaborar 
para a realização de tal intervenção. O relatório será apresentado à 
Diretoria do Hospital para, mediante a aprovação, ser transformado em 
ação. Essa etapa encontra-se em fase de finalização.

Quinta etapa: a partir de então, com as devidas aprovações, 
estabeleceremos cronograma e iniciaremos intervenções, visando atuar 
tanto junto ao quadro de funcionários em suas demandas, como no 
aperfeiçoamento da gestora e de suas habilidades.

Como se trata de uma intervenção multidisciplinar e de longa duração 
(educação continuada), será necessário priorizar as atividades de maior 
urgência e incluir as futuras estagiárias no projeto, para que elas deem 
continuidade e voltem, periodicamente, a aplicar as pesquisas individuais, 
havendo assim uma comparação do índice percentual de satisfação dos 
funcionários do faturamento em diferentes momentos.

5. Resultados e intervenções
Como já citado, foi realizada entrevista individual semiestruturada 

com os funcionários, verificando os seguintes pontos: visão pessoal do 
setor, ou seja, as dificuldades encontradas, as políticas de reconhecimento 
e as necessidades de treinamento; a visão sobre a equipe, que engloba o 
relacionamento entre funcionários, a disponibilidade em ajudar os demais, 
a relação com a gestora e os processos. Estes foram os resultados obtidos:

Quanto à visão pessoal do setor

Quando indagados sobre a visão pessoal do setor, foram identificadas 
as principais dificuldades listadas pelos funcionários, os problemas 
nas políticas de reconhecimento (ou falta delas), e a necessidade de 
treinamentos por eles identificadas. 
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Dificuldades 

Falta de feedback sobre acertos e erros cometidos. 

Problemas com equipamentos (mesas e cadeiras quebradas), que afetam o 
rendimento do setor. 

Reconhecimento

Metas exageradas e que são aumentadas constantemente.

Cobrança excessiva.

Falta de reconhecimento quando as metas são atingidas.

Gerência negligencia o setor e sua importância. 

Promessas de premiações que não são cumpridas. (Falta de políticas de 
reconhecimento).

Baixo salário em comparação com os demais setores do hospital e suas 
responsabilidades.

Falta de plano de carreira. 

Quando perguntado se seu setor e seu trabalho são reconhecidos: 

Não 92%, Sim 0% e Abstenção 8%.

Necessidade de treinamentos

Técnicos sobre os processos (convênios, contratos, materiais e custos).

Melhoria da integração dos novos funcionários.

Treinamentos referentes à postura profissional e vínculos grupais dos 
trabalhadores do setor.

Quanto a visão sobre a equipe

Foram citados como problemas de relacionamento entre os 
funcionários e a relação com a gestora os seguintes pontos:
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Relacionamento

Setor muito segmentado, separação e falta de entrosamento entre os grupos.

Clima afetado por falta de comunicação.

Equipe competitiva e individualista.

Gestora

Pontos negativos: insegura, parcial, se envolve em fofocas e expõe as pessoas 
quando fala. 

Pontos positivos: acolhedora, busca unir a equipe, reconhece o esforço do 
funcionário. 

Sobre os processos

Sugestões de melhorias

Contratar mais uma pessoa para auxiliar nos processos.

Promover maior colaboração entre a equipe e os demais setores do hospital.

Providenciar tabela que estipule os valores dos produtos dos convênios. 

A partir das demandas levantadas, ficou estabelecido que seria 
necessário um trabalho paralelo, visando a capacitação e o aperfeiçoamento 
da gestora e do grupo de funcionários. 

5.1. Aperfeiçoamento da gestora
Foram realizados encontros semanais de 1h30min com a gestora, 

durante o período de quatro semanas. Os encontros foram realizados por 
uma das estagiárias e em cada encontro foram debatidos temas com o 
intuito de desenvolver as habilidades necessárias identificadas a partir 
da entrevista com os funcionários ou levantados com a própria gestora. 
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Ficou definido que, no primeiro encontro, seria discutido o 
relatório gerado a partir das entrevistas com os funcionários para juntos 
identificarmos demandas e levantarmos planos de ação para sanar as 
necessidades prioritárias do grupo. O encontro ocorreu conforme o 
planejado.

Na segunda semana, falamos sobre a importância da Avaliação 
de Desempenho, seus benefícios e como aplicar tal instrumento; a 
importância de políticas de reconhecimento, como exemplo sugerido foi 
a avaliação mensal de alguns aspectos dos funcionários; a importância 
do feedback individual para ressaltar tanto os erros quanto os acertos 
dos funcionários; e a possibilidade de uma reunião mensal com todo o 
setor para que a gestora não apenas forneça o feedback, mas que o receba 
também. 

Na semana seguinte, discutimos sobre uma demanda levantada pela 
própria gestora que foi o tema Gestão de Conflitos. Neste encontro, foi 
trabalhado como conflitos podem afetar uma organização, os cuidados 
que se deve ter ao administrar um conflito e as técnicas de mediação. 

Por fim, na última semana realizamos o quarto e último encontro, no 
qual conversamos sobre a postura do gestor, o que significa assumir um 
cargo de liderança, o que cabe ou não a um líder realizar e as expectativas 
que a equipe do faturamento tem sobre o trabalho e posicionamento da 
gestora. É certo que esses encontros se caracterizam como um processo 
inicial de capacitação da gestora, devendo existir outras estratégias 
contínuas nessa direção. 

5.2. Atividade com grupo de funcionários
Com a equipe do faturamento também foram realizados encontros 

semanais com duração de 1h30min pelo período de quatro semanas. Para 
tais atividades, foi elaborado o seguinte cronograma:
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Data Tema Atividade

16/11/2017 Empatia
Atividade 1: Momentos marcantes

Atividade 2: Meu Presente precioso

22/11/2017 Visão do setor
Atividade 1: Árvore de palavras

Atividade 2: Análise SWOT 

29/11/2017
Postura 

profissional/ 
pessoal

Atividade 1: Defender pontos de vista

Atividade 2: Posturas adequadas x 
inadequadas

Atividade 3: Pontos positivos de cada pessoa.

06/12/2017 Motivação e 
encerramento

Atividade 1: Cultura organizacional

Atividade 2: Qual é o seu propósito?

Os encontros realizados com os funcionários aconteceram conforme 
o planejado; os objetivos foram alcançados e pudemos contar com a 
participação de todos os membros da equipe em todos os encontros. 
Seguindo o mesmo raciocínio anterior, no tocante à capacitação da gestora 
do setor, essa intervenção vem dar início a um processo de capacitação 
desses profissionais.

Considerações finais
O diagnóstico organizacional é uma ferramenta de gestão estratégica 

que tem a finalidade de identificar os aspectos da organização que 
apresentam problemas, irregularidades ou possíveis mudanças a serem 
realizadas. 

O hospital privado em poucos fatores se diferencia das organizações 
comuns e depende diretamente dos recursos financeiros obtidos em 
troca dos serviços oferecidos. Tais recursos dependem de forma direta 
do trabalho realizado pelos funcionários do setor de faturamento e foi 
dentro deste setor que o projeto de estágio relatado ocorreu.
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No estágio realizado no setor de Recursos Humanos no ano de 2017, 
tivemos a oportunidade de, entre outras práticas e conforme demanda, 
realizar um diagnóstico organizacional no setor de faturamento. A partir 
de investigações e entrevistas individuais pudemos conhecer melhor 
aspectos da cultura organizacional, dos processos internos e dos valores 
da instituição. Tomando como base os resultados obtidos, foi possível 
estruturar um plano de ação inicial coerente com as possibilidades 
objetivas e que, no decorrer das quatro semanas, se mostrou eficaz no 
alcance de algumas metas estabelecidas. 

Por se tratar de um diagnóstico profundo e devido ao tempo 
reduzido que tivemos para colocar em prática a intervenção que buscava 
implementar políticas de reconhecimento, aperfeiçoar a postura 
profissional (funcionários e gestora), formar vínculos grupais e analisar 
os pontos fortes e fracos do setor, faz-se necessário que o projeto tenha 
continuidade no ano seguinte, e que a entrevista individual seja refeita 
para a obtenção de dados sobre a qualidade de vida e, principalmente, 
sobre a satisfação e reconhecimento dos profissionais pertencentes ao 
setor.

Capacitar e desenvolver trabalhadores deve ser um processo contínuo 
e constante, especialmente porque o mundo do trabalho é instável e sofre 
mudanças constantes. O que brevemente apresentamos neste capítulo 
precisa ser considerado pela Instituição Hospitalar como uma intervenção 
inicial que precisa ser continuada com novas estratégias de aprendizagem 
e capacitação profissional.
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Introdução
De acordo com Chiavenato (2003) e Ferreira (2013), o conceito de 

clima organizacional consiste na qualidade ou propriedade do ambiente 
de trabalho que é percebida pelos membros da organização e influencia 
no comportamento dos mesmos. Este conceito refere-se principalmente 
ao ambiente interno existente entre as pessoas que convivem no meio 
organizacional. Além disso, o clima organizacional tem relação com o grau 
de motivação dos participantes da organização, independentemente de 
seu vínculo, portanto, pode fazer referência à motivação e aos fenômenos 
que dela participam em termos de construção, em especial, à relação 
interpessoal estabelecida e às condições organizacionais, envolvendo 
trabalhadores, gestores, clientes ou usuários dos serviços prestados, 
fornecedores e comunidade de inserção da organização (GOULART JUNIOR 
et al., 2014).

Segundo Hernandez e Melo (2003) a definição de clima organizacional 
é bastante complexa, envolvendo três áreas de mensuração, sendo elas: 
os fatores externos à organização que agem sobre ela e sobre cada um de 
seus membros; os sistemas próprios da organização e as experiências de 
cada trabalhador. Tais níveis determinariam o modo pelo qual a empresa 
é percebida. Em resumo, o clima organizacional é o indicador do grau 
de satisfação dos membros de uma empresa, em relação a diferentes 
aspectos da cultura ou realidade aparente da organização, por exemplo, os 
modelos de gestão, o processo de comunicação, a valorização profissional 
e a identificação com a cultura da empresa (BISPO, 2006).

Conhecer esse clima pode proporcionar uma visão do estado da 
organização e de suas relações com outros fatores organizacionais 
e individuais, possibilitando ajustar necessidades entre essas duas 
dimensões e facilitando o alcance de metas. Mais do que isso, o clima tem 
impactos nos processos de comunicação, tomada de decisões, solução 
de problemas, manejo de conflitos, atitudes e motivação, satisfação para 
o trabalho (SILVA, 1994 apud HERNANDEZ; MELO, 2003). Dessa forma, 
modificar ou alterar elementos desse clima pode significar mudanças 
relevantes no desempenho, inovação e aproveitamento das pessoas na 
execução de suas tarefas.

A Pesquisa de Clima Organizacional proporciona uma análise e 
diagnóstico que são fundamentais para a estruturação de programas 
voltados para a melhoria da qualidade, aumento da produtividade e adoção 
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de políticas internas; é portanto uma ferramenta de diagnóstico e gestão 
(BISPO, 2006).

Uma vez que a gestão do clima organizacional tem ligação direta com 
o sucesso ou insucesso de uma empresa, é de extrema importância que os 
gestores se preocupem com a investigação dos fatores que a compõem e 
com o diagnóstico obtido através da pesquisa. Dessa forma, as intervenções 
visando mudanças de políticas, modelos de gestão e processos poderão 
ser adequadamente planejadas para obter melhorias no desempenho e 
na satisfação dos trabalhadores da organização. Este estágio, na área 
da Psicologia Organizacional e do Trabalho, realizado numa organização 
atuante no ramo de telecomunicações, foi iniciado a partir deste objetivo, 
ou seja, a partir da Pesquisa de Clima Organizacional, diagnosticar a 
situação do contexto de inserção, convivência, relações interpessoais e 
exercício das atividades profissionais dos trabalhadores contratados, de 
modo a desenvolver projetos que visem a melhoria da qualidade de vida no 
trabalho, a saúde dos trabalhadores e o desenvolvimento da organização 
como um todo.

Caracterização da organização
A empresa na qual foi realizada a Pesquisa de Clima Organizacional 

atua nos ramos de telecomunicação e integração de tecnologias há mais 
de 25 anos. Foi fundada pelo atual Diretor Geral e outro sócio, que hoje não 
tem mais participação na empresa. A atividade da organização é focada 
na venda de varejo e na construção de carteira de clientes para instalação 
e manutenção de equipamentos de telecomunicação. Também atua como 
parceira de uma das maiores operadoras de telefonia fixa e móvel do 
Brasil, comercializando planos corporativos de telefonia e dados. 

Atualmente, a organização conta com 45 trabalhadores que atuam 
nas seguintes áreas: Administrativa, Financeira, Comercial, Técnica, 
Limpeza e Cozinha. Trata-se de uma organização de cultura familiar e que, 
até o ano anterior, não contava com um setor responsável pela Gestão de 
Pessoas. Até então não existiam programas ou subsistemas inerentes a 
este departamento, sendo que as contratações eram realizadas a partir 
de indicações ou seleção de currículos que eram entregues na empresa; 
as funções ainda não eram descritas e não existia uma padronização 
de cargos e salários ou plano de carreira. Além disso, a empresa nunca 
havia passado por um processo de diagnóstico do Clima Organizacional. 
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A implantação do Departamento de Gestão de Pessoas é recente, tendo 
sido iniciada em 2016 pelas estagiárias de Psicologia Organizacional e 
do Trabalho, do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências da UNESP, 
campus de Bauru, com a realização de projetos de Análise e Descrição de 
Cargos, Recrutamento e Seleção, Integração, Plano de Cargos e Salários, 
estruturação da Missão, Visão e Valores da organização. 

Considerando que previamente inexistiam processos formais de 
Gestão do Clima Organizacional, verificou-se a necessidade e importância 
da realização desta pesquisa e diagnóstico. Esta necessidade também foi 
identificada pelos gestores da organização, pelo supervisor do estágio, Prof. 
Dr. Mário Lázaro Camargo, e constatada durante entrevistas realizadas 
pelas estagiárias com todos os trabalhadores da empresa, nas quais foi 
possível identificar alguns fatores de insatisfação presentes no contexto 
de trabalho. 

Objetivo
A aplicação da Pesquisa de Clima Organizacional nesta empresa 

de telecomunicações visou analisar fatores internos e externos que 
são determinantes na construção do Clima Organizacional, tais como: 
a imagem da empresa, o relacionamento entre os trabalhadores, a 
autonomia, a comunicação interpessoal, as características do ambiente 
de trabalho, a remuneração fornecida aos trabalhadores, a satisfação dos 
mesmos com sua vida social, entre outros. Além disso, teve como objetivo 
analisar e discutir os fatores identificados pelos trabalhadores como 
positivos e negativos na organização, bem como apresentar propostas de 
intervenção para a melhoria dos aspectos que foram identificados como 
desfavoráveis.

Considerando as características e identidade conceitual da Pesquisa 
de Clima Organizacional (GOULART JUNIOR et al., 2014; FERREIRA, 2013; 
BISPO, 2006), a aplicamos na referida organização para fins de diagnóstico 
e, portanto, facilitadora do processo de construção de um plano de gestão, 
até então, inexistente.
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Procedimentos metodológicos 
• Sensibilização dos trabalhadores

A primeira etapa da Pesquisa de Clima Organizacional consistiu 
em um processo de sensibilização dos trabalhadores sobre a finalidade 
e a importância da pesquisa. Este processo foi realizado durante uma 
reunião com todos os trabalhadores da organização, na qual se ressaltou a 
importância da participação e sinceridade nas respostas do questionário, 
para obtenção de dados fidedignos sobre o clima da organização, bem 
como de seus componentes internos e externos.

Os trabalhadores também foram informados de que não precisariam 
se identificar no questionário e de que seria garantida a confidencialidade 
dos dados informados. Além disso, foi feito um comunicado sobre a pesquisa, 
o qual foi exposto no mural da empresa. Este processo de sensibilização 
foi especialmente importante nesta organização, principalmente porque 
os trabalhadores nunca haviam respondido uma pesquisa sobre esse 
tema e porque muitos se mostraram inseguros em relação a possíveis 
consequências negativas decorrentes da expressão de suas verdadeiras 
opiniões sobre a empresa, seus gestores e processos de trabalho. 

• Instrumento de coleta de dados 

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi elaborado com 
base nas características e aspectos específicos da organização e envolveu 
a participação dos gestores, que acrescentaram itens que consideravam 
importantes de serem avaliados. Além disso, o questionário incluiu alguns 
dos fatores do modelo proposto por Bispo (2006). 

O questionário elaborado é composto por 72 afirmativas, as quais 
deveriam ser respondidas dentro de uma escala de 1 a 5, de acordo com o 
nível de concordância com a afirmação, sendo que 1 significava “Discordo 
plenamente”, 2 “Discordo parcialmente”, 3 “Indiferente”, 4 “Concordo 
parcialmente” e 5 “Concordo plenamente”. As afirmativas foram divididas 
entre 11 fatores internos, sendo eles: vida profissional, imagem da empresa, 
relacionamento com a chefia, valorização profissional, remuneração, 
autonomia, responsabilidade, carreira, comunicação e relacionamento 
interpessoal, treinamento e desenvolvimento, ambiente de trabalho; 
e entre 4 fatores externos, sendo eles: situação financeira, saúde do 
trabalhador, convivência familiar e vida social e lazer. 
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Na segunda parte do questionário constam duas questões, sendo 
a primeira sobre os fatores desmotivadores do trabalho e a segunda 
sobre os fatores motivacionais. Os trabalhadores deveriam elencar, 
dentre os fatores citados, os três considerados principais e que geram 
mais insatisfação no trabalho. Em seguida, deveriam indicar, entre as 
opções apresentadas, as duas principais razões pelas quais trabalham na 
empresa. Por último, o questionário apresentou uma questão aberta, na 
qual o trabalhador poderia relatar suas observações, críticas, elogios e 
sugestões referentes aos fatores analisados. 

Antes de iniciar a coleta de dados, foi feita uma aplicação de teste 
piloto com dois trabalhadores, para avaliar a eficiência do instrumento 
elaborado, seu tempo de aplicação e eventuais necessidades de revisão de 
termos, caso fossem apontadas dúvidas ou dificuldades de compreensão 
por parte dos trabalhadores. A partir dessa aplicação teste e dos problemas 
identificados durante a aplicação piloto, foram feitos alguns ajustes no 
instrumento.

• Aplicação do questionário 

Durante o período de coleta de dados, foram aplicados questionários 
a 36 trabalhadores pertencentes aos seguintes setores da organização: 
Administrativo, Financeiro, Técnico, Comercial, Limpeza e Cozinha.  
A aplicação foi feita em uma sala privada, com grupos de no máximo 
quatro trabalhadores, que eram chamados conforme disponibilidade de 
tempo. 

As estagiárias explicavam como o questionário deveria ser 
respondido, ressaltavam a garantia do sigilo e se mantinham na 
sala para esclarecer eventuais dúvidas. Para os trabalhadores que 
relataram dificuldade com a leitura das afirmativas, estas foram lidas 
e acompanhadas pelas estagiárias, evitando assim que a pesquisa se 
tornasse aversiva ou cansativa para estas pessoas. 

• Tabulação dos dados

Os dados levantados na pesquisa foram tabulados por meio de 
planilhas do software Microsoft Office Excel e analisados de acordo com os 
fatores avaliados no questionário. Os dados foram expressos em tabelas 
com números absolutos e percentuais para a compreensão das frequências 
de respostas obtidas. 
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Posteriormente, foram elaborados gráficos com a distribuição das 
respostas para cada pergunta, expressando a porcentagem de respostas 
para os itens de avaliação “Discordo plenamente”, “Discordo parcialmente”, 
“Indiferente”, “Concordo parcialmente” e “Concordo plenamente”.

A partir da tabulação dos dados, foi elaborado o Relatório de 
Pesquisa de Clima Organizacional, no qual se caracterizou os objetivos e 
a metodologia de aplicação da pesquisa, bem como os principais fatores 
identificados como positivos e negativos pelos trabalhadores. Vale ainda 
informar que este relatório final foi objeto central de reuniões de feedback 
com os gestores e com os trabalhadores participantes da pesquisa.

Resultados e discussão
Durante o período de coleta de dados, foram identificadas 

diferentes reações à Pesquisa de Clima Organizacional. Alguns 
trabalhadores disseram se sentir acolhidos e se mostraram dispostos 
a apresentar suas reais opiniões sobre a empresa e as atividades 
exercidas. No entanto, outros trabalhadores se mostraram receosos 
para expressar suas opiniões sobre a empresa, com medo de que 
isso resultasse em alguma consequência negativa para seu trabalho, 
principalmente no que diz respeito à segurança do emprego. Mesmo após 
o processo de sensibilização sobre a garantia de sigilo das respostas, 
alguns trabalhadores continuaram expressando este sentimento de 
insegurança. 

Todos os trabalhadores foram convidados a participar da pesquisa, 
inicialmente de maneira coletiva, em uma reunião com todos os 
trabalhadores e posteriormente de forma individual, sendo chamados 
pelas estagiárias para responder o questionário. No entanto, alguns 
deles não demonstraram interesse em participar. Vale ressaltar que a 
participação não era obrigatória e nenhum trabalhador foi punido ou 
prejudicado por não responder à pesquisa. 

Ao contrário do que era esperado pelos gestores da organização e 
pelas estagiárias de Psicologia Organizacional e do Trabalho, os resultados 
da Pesquisa de Clima foram bastante positivos. Muitas das reclamações 
anteriormente relatadas pelos trabalhadores não apareceram no resultado 
da pesquisa. Este resultado refletiu o sentimento de insegurança dos 
trabalhadores em relação ao que seria feito a partir de suas respostas e 
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pode ter relação com um histórico de punição das pessoas que expressaram 
insatisfação aos gestores da organização num passado recente, em especial, 
por uma política de gestão aplicada com certo autoritarismo e, senão 
punição, desfavorecimento de trabalhadores em relação a oportunidades 
de melhorias nas condições de trabalho e salário.

De modo geral, os resultados apontam para alguns fatores que devem 
ser alvo de intervenções, sendo eles: a falta de um plano de carreira, a 
falta de reconhecimento, a falta de autonomia dos trabalhadores para 
tomar decisões, a falta de segurança dos trabalhadores em dizer o que 
pensam, a falta de cooperação entre os departamentos e problemas no 
relacionamento interpessoal e a falta de investimento em treinamento. 
Além disso, os participantes relataram que o principal fator desmotivador é 
o favorecimento de alguns trabalhadores, seguido pelo salário inadequado 
e pela impossibilidade de crescimento profissional. O principal fator 
motivacional apontado foi o trabalho realizado (condições inadequadas de 
suporte organizacional), seguido pela ausência de estabilidade no emprego 
(total desconhecimento, por parte dos trabalhadores, dos critérios 
aplicados pela organização a: contratações, demissões ou promoções de 
pessoal). 

Dessa forma, verificou-se a necessidade de estruturar e aplicar um 
Plano de Cargos, Salários e Carreiras; elaborar um programa de Avaliação 
de Desempenho que vise reconhecer os esforços dos trabalhadores e que 
promova a possibilidade de ascensão profissional; promover espaços de 
diálogo não punitivos entre gestores e trabalhadores; oferecer maiores 
oportunidades de treinamento e desenvolvimento e outras intervenções a 
curto, médio e longo prazo que visem à melhoria do Clima Organizacional. 
Além disso, os resultados encontrados mostram a importância da 
manutenção e aprimoramento de fatores já considerados positivos pelos 
trabalhadores da organização. 

Considerações finais 
Considerando que esta foi a primeira Pesquisa de Clima Organizacional 

realizada na empresa, pode-se constatar que foi uma importante iniciativa 
de abertura de espaço para comunicação com os trabalhadores. Além disso, 
a partir dos resultados da pesquisa, será possível planejar intervenções 
que levem em consideração a percepção dos profissionais sobre a empresa 
onde trabalham e sobre suas atividades. Ainda que os resultados obtidos 
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não demonstrem com tanta fidedignidade as insatisfações percebidas e 
relatadas informalmente pelos trabalhadores, os dados poderão pautar 
intervenções focadas na melhoria dos aspectos considerados negativos 
e no aprimoramento dos fatores positivos presentes na organização, o 
que consideramos adequado e parte de um processo de construção de 
confiança dos trabalhadores nas estagiárias de Psicologia Organizacional 
e do Trabalho, bem como no próprio setor de Gestão de Pessoas, uma 
novidade para muitos na empresa em questão. 

A experiência relatada evidencia a necessidade de consolidação 
do Departamento de Gestão de Pessoas na organização, para que os 
trabalhadores futuramente se sintam mais seguros para expressar suas 
reais opiniões em relação aos fatores percebidos como desfavoráveis. 
Além disso, é necessário um movimento constante de comunicação 
e acolhimento dos trabalhadores para que, nas próximas pesquisas 
realizadas, seja possível obter um resultado mais fidedigno e, assim, poder 
propor intervenções mais efetivas. 

Por fim, este projeto foi de grande importância como experiência 
profissional para as estagiárias de Psicologia Organizacional e do Trabalho, 
sobretudo porque trouxe reflexões sobre como superar os desafios 
encontrados nesta atuação. Considerando não apenas estes desafios, 
mas também as possibilidades evidenciadas a partir desta pesquisa, é 
possível antever que tanto a organização quanto seus trabalhadores se 
beneficiarão das mudanças que foram identificadas como necessárias para 
a melhoria do clima organizacional, na medida em que estas realmente 
forem colocadas em prática. 

Referências 
BISPO, C. A. F. Um novo modelo de pesquisa de clima organizacional. Prod., 
São Paulo, v. 16, n. 2, p. 258-273, ago. 2006. Disponível em: <http://www.scielo.
br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65132006000200007&lng=e
n&nrm=iso>. Acesso em: 20 jul. 2018. 

CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração: uma visão 
abrangente da moderna administração das organizações. 7. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2003.

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65132006000200007&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65132006000200007&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65132006000200007&lng=en&nrm=iso


54

FERREIRA, P. I. Clima organizacional e qualidade de vida no trabalho.  
Rio de Janeiro: LTC, 2013.

GOULART JUNIOR, E. et al. O diagnóstico organizacional como uma ação 
estratégica de gestão de pessoas. Caderno de Administração (UEM), v. 22, 
p. 66-83, 2014. Disponível em: <http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/
CadAdm/article/view/23896/16046>. Acesso em: 20 jul. 2018.

HERNANDEZ, J. A. E; MELO, F. M. O clima organizacional e a satisfação dos 
funcionários de um Centro Médico Integrado. Rev. Psicologia: Organizações 
e Trabalho, Florianópolis, v. 3, n. 1, p. 11-26, jan. 2003. Disponível em: <https://
periodicos.ufsc.br/index.php/rpot/article/view/7066>. Acesso em: 20 jul. 
2018.

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CadAdm/article/view/23896/16046
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CadAdm/article/view/23896/16046
https://periodicos.ufsc.br/index.php/rpot/article/view/7066
https://periodicos.ufsc.br/index.php/rpot/article/view/7066


5. Projeto de 
reestruturação 
e aplicação de 
pesquisa de 
clima em uma 
distribuidora de 
grande porte do 
interior do estado 
de são paulo

Luisa Aliboni de Toledo e Silva
Natália de Sousa Almeida 
Edward Goulart Junior



56

Introdução
Desde a abertura da economia brasileira no início dos anos 90, a 

busca pela alta produtividade está presente nas organizações. Essa busca 
visa, especialmente, manter a organização competitiva no âmbito em que 
atua e, para isso, o engajamento e comprometimento do trabalhador com 
o trabalho são condições essenciais para o êxito da organização. Segundo 
Luz (2003), para sobreviver ao aumento da competitividade, muitas 
empresas adotaram estratégias como automação, redução do quadro de 
funcionários, terceirização e programas de demissões voluntárias. Este 
cenário gerou insegurança e uma reação por parte dos trabalhadores que 
passaram a sentir mais indiferença pelas empresas e mais desconfiança 
quanto à estabilidade no emprego. Consequentemente, o clima das 
empresas tem sido impactado por essas mudanças, tornando-se uma 
preocupação a mais para os gestores e, principalmente, para a área de 
recursos humanos, que deve assegurar um clima satisfatório para a 
realização dos objetivos das organizações.

De acordo com Chiavenato (2008), clima organizacional envolve uma 
visão mais ampla e flexível da influência ambiental sobre a motivação.  
É a qualidade ou propriedade do ambiente organizacional que é percebida 
ou experimentada pelos membros da organização e influencia no seu 
comportamento. Refere-se ao ambiente interno existente entre as pessoas 
que convivem no meio organizacional e está relacionado com o grau de 
motivação de seus participantes. Já para Judge, Robbins e Sobral (2011), o 
Clima Organizacional é um retrato das percepções que os trabalhadores 
de uma organização têm sobre ela e seu ambiente de trabalho.

O clima é um elemento de fundamental importância para 
compreender o comportamento e efetividade de uma organização. 
Uma das maneiras mais usuais de avaliar o clima é a aplicação de uma 
pesquisa que levantará informações fornecidas pelos funcionários 
acerca de aspectos internos e externos da organização. A Pesquisa de 
Clima Organizacional (PCO) é um instrumento diagnóstico estratégico 
objetivo e seguro, isento de comprometimento com a situação atual, em 
busca de problemas reais na gestão dos Recursos Humanos. A análise, o 
diagnóstico e as sugestões, proporcionados pela pesquisa são valiosos 
instrumentos para o sucesso de programas voltados para a melhoria 
da qualidade, aumento da produtividade e adoção de políticas internas. 
(BISPO, 2006).
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O presente trabalho, contudo, utilizou-se de um novo modelo de 
avaliação – Pesquisa de Clima e Engajamento – o qual se relaciona com a 
análise do comprometimento do trabalhador com a empresa, verificando 
a vontade de contribuir e permanecer na empresa, além do sentimento de 
pertencimento à organização. Este estudo teve 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 Psicologia da Faculdade de Ciências 
da UNESP, e realizado numa distribuidora de grande porte de uma cidade 
do interior do estado de São Paulo. A experiência em questão se deu 
de agosto de 2017 a novembro de 2017, e as estagiárias perfizeram uma 
carga horária semanal de 12 horas em campo de estágio, num total de 
aproximadamente 360 horas de estágio. Para a reestruturação da Pesquisa 
de Clima Organizacional já utilizada pela empresa nos anos anteriores, 
foram utilizados os referenciais teóricos de Keller e Aguiar (2004) e Bispo 
(2006), além de se considerar as categorias do Índice de Qualidade do 
Ambiente de Trabalho estabelecidas pela revista Você S/A para avaliar as 
“As 150 Melhores Empresas para se Trabalhar”. (Laudo Técnico Você S/A, 
2017).

1. Experiência desenvolvida
1.1 Caracterização da organização 

A empresa na qual o estágio foi realizado é uma distribuidora 
logística no segmento Farmacêutico, Hospitalar e Supermercadista, 
tendo sua matriz situada uma cidade no interior da cidade de São Paulo. 
O maior volume de trabalho concentra-se no segmento Farmacêutico.  
A distribuidora foi fundada em 1973 e deu início às atividades nos arredores 
do centro-oeste e oeste paulista. Em 2013, a empresa consolidou-se em 
6 estados e no Distrito Federal: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás.

A empresa conta com aproximadamente 1.500 trabalhadores 
atualmente. Os valores da organização são: orientação para o cliente; foco 
em resultados; disposição para mudanças; relacionamento; valorização 
às pessoas e comunicação. A estrutura hierárquica da organização é 
constituída pela Presidência, Diretoria Executiva, Coordenação, Gerência 
e demais camadas.
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A área de Recursos Humanos (RH), cujo estágio foi desenvolvido, está 
organizada em duas divisões: Departamento Pessoal (DP) e Desenvolvimento 
Humano Organizacional (DHO). A primeira está relacionada aos processos 
administrativos, tais como, admissão, demissão, banco de horas, folha 
de pagamento, etc. O DHO relaciona-se com as práticas do Psicólogo 
Organizacional e do Trabalho dentro de uma organização, tais como: 
treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção e gestão do 
desempenho, clima organizacional, entre outras. 

1.2 Projeto desenvolvido: justificativa

De acordo com Bispo (2006), um clima organizacional favorável 
gera mais satisfação, motivação, integração, retenção de funcionários, 
produtividade, adaptação a mudanças, comprometimento, dedicação, 
sucesso e menos rotatividade, abstenção e doenças associadas ao trabalho. 
O desafio de se investir na promoção de um clima organizacional sadio 
e positivo vem se tornando cada vez mais uma prioridade, conforme as 
organizações passam a ocupar um papel central no projeto pessoal de 
vida e felicidade de seus funcionários (BITTENCOURT, 2008).

A organização que compreende a importância de seu quadro de 
trabalhadores para seu funcionamento e possui uma gestão preocupada 
em refletir sobre suas atuais políticas e estabelecer novas estratégias 
administrativas torna possível um maior desenvolvimento do nível de 
satisfação daqueles que trabalham em seu ambiente, aumentando o prazer 
em desempenhar sua função. Portanto, na medida em que o profissional 
tem suas necessidades atendidas, ele tende a se sentir satisfeito, motivado 
e capaz de contribuir para um bom ambiente de trabalho, assim também 
levando à melhoria do clima da organização (KOTLER, 2000). O presente 
projeto torna-se relevante uma vez que os dados coletados servirão de base 
para a criação e implementação de planos de ações voltados à melhoria no 
Clima Organizacional e nas condições de trabalho da empresa em questão.

1.2.1 Objetivos do programa

O projeto objetiva reestruturar e aplicar a Pesquisa de Clima já 
utilizada pela empresa no ano de 2012 para avaliar o grau de satisfação 
e engajamento dos funcionários e, posteriormente, indicar ações para 
alavancar os pontos em que aparecerem déficits.
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1.2.1.1 Objetivos específicos

Avaliar o grau de satisfação com:

• o apoio e suporte logístico da organização;

• a liderança;

• a clareza da comunicação, dos objetivos da empresa e do que é 
esperado do trabalhador;

• o suporte da organização para crescimento e desenvolvimento;

• a justiça nas políticas de promoção, reconhecimento e avaliação 
de desempenho (bonificações, feedbacks, processos disciplinares);

• relacionamento da equipe;

• sentimento de envolvimento nas decisões em todos os níveis da 
organização e autonomia para tomada de decisões;

• regras, regulamento e remuneração;

• o trabalho em geral: vínculo afetivo e pertencimento à organização.

1.2.2 Método

O projeto foi realizado em nove etapas, sendo elas:

 a) Revisão e reformulação da pesquisa

A Pesquisa de Clima foi reestruturada a partir de um modelo já 
utilizado pela empresa no ano de 2012. Foi recomendado pelas supervisoras 
que, além do material já utilizado, fossem consideradas também novas 
metodologias (KELLER; AGUIAR, 2004; BISPO, 2006) e as sete categorias 
criadas pela revista Você S/A (Laudo Técnico Você S/A, 2017) para avaliar 
o Índice de Qualidade do Ambiente de Trabalho: comprometimento 
organizacional; confiança; desenvolvimento; justiça organizacional; 
participação; satisfação com a liderança e satisfação com o trabalho.  
A pesquisa reformulada encontra-se no Anexo 1.
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b) Criação da estratégia de comunicação sobre a pesquisa

Nessa etapa, foram formuladas estratégias de divulgação da pesquisa, 
utilizando-se dos canais formais de comunicação da organização (intranet 
e murais da empresa) para avisar a data em que a pesquisa foi liberada, 
sensibilizar os funcionários para a importância de participarem do estudo 
e informar que os dados são anônimos. As estratégias foram realizadas 
mediante textos explicativos sobre a Pesquisa de Clima e as informações 
necessárias para o preenchimento posterior. Esta etapa foi alinhada com 
a área de Marketing, que auxiliou na parte visual da divulgação.

c) Ajuste da pesquisa em sistema

O programa utilizado para a aplicação do questionário foi o Survey 
Monkey e, nessa etapa, as estagiárias cadastraram as perguntas no 
programa para deixá-lo preparado para a aplicação.

d) Aplicação de pré-teste

Anterior ao momento da aplicação da pesquisa foi realizada a 
aplicação de um pré-teste com um grupo de funcionários. Esta etapa 
objetivou avaliar se as perguntas estavam claras e objetivas, se houve 
dúvidas em relação às mesmas, bem como verificar se o programa 
estava funcionando corretamente. Nesse momento, foram realizadas 
correções no instrumento de pesquisa e, posteriormente, a qualificação 
do questionário que foi utilizado para o estudo. 

e) Aplicação da pesquisa

O programa Survey Monkey gerou um link para os funcionários 
responderem à pesquisa que foi liberada pela intranet durante o 
período estabelecido no cronograma. Para aumentar a participação dos 
funcionários que trabalham na Área Operacional e não possuem acesso 
constante ao computador durante o horário de trabalho, foi criada uma 
estratégia junto com a liderança para levar computadores à operação 
para os funcionários poderem responder ao questionário em turnos 
específicos.

f ) Análise dos resultados gerais, por filiais, por diretorias, por 
gerências e por coordenações

Após a tabulação, foi realizada a análise dos resultados que apontou 
os aspectos satisfatórios e insatisfatórios das categorias pesquisadas 
segundo seus trabalhadores. Essa análise foi feita considerando cada 
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categoria contida no instrumento de pesquisa. Para facilitar a visualização 
dos resultados pelos gerentes e diretores, os dados foram disponibilizados 
tanto em apresentação de slides quanto por tabelas comparativas. Todas 
as perguntas tinham a opção de acrescentar uma justificativa. Junto às 
apresentações de slides, foram disponibilizados resumos das respostas 
dissertativas que mais apareceram nas questões insatisfatórias ou 
parcialmente satisfatórias. 

A escala utilizada para a mensuração dos resultados foi uma Escala 
Likert de 5 pontos contendo os itens: discordo plenamente; discordo 
parcialmente; não concordo nem discordo; concordo parcialmente; 
concordo plenamente. Para considerar-se um item satisfatório, neutro ou 
insatisfatório, foi utilizado o indicador “índice de concordância” composto 
pela soma das porcentagens dos itens “concordo parcialmente” e “concordo 
plenamente” (índice de concordância = % concordo parcialmente + % 
concordo plenamente). O seguinte critério foi adotado de acordo com a 
Figura 1:

Figura 1: Escala de Avaliação de Satisfação da Pesquisa de Clima

g) Divulgação dos resultados

Os resultados foram organizados em gráficos de fácil visualização e 
entendimento para posterior divulgação na data prevista no cronograma. 
Apenas os dados gerais foram divulgados à empresa toda. Os dados parciais 
por diretorias, gerências e coordenações ficaram restritos apenas aos 
diretores e gerentes.
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h) Definição de Planos de Ação

A partir dos resultados obtidos, foram realizados workshops com 
os diretores e gerentes para a criação de planos de ação com o objetivo 
de alavancar pontos que apareceram como insatisfatórios na pesquisa. 
Foram criados projetos de intervenções para cada plano de ação.

i) Checagem dos Planos de Ação

Após o planejamento e divulgação dos Planos de Ação, o RH ficou 
responsável por fazer um acompanhamento semestral do cumprimento 
desses planos.

1.2.3 Resultados

Participaram da pesquisa 1.094 trabalhadores, o que representou 
87% da empresa. O índice geral de concordância foi de 78%. Os resultados 
gerais da pesquisa podem ser explicitados pela Tabela 1:

Tabela 1 – Resultados Gerais da Pesquisa de Clima 

Perguntas
Índice de 
concordância

R
EC

U
R

SO
S 1. Tenho os recursos, materiais e equipamentos necessários 

para realizar meu trabalho corretamente. 81%

2. O ambiente físico de trabalho favorece a execução das 
minhas atividades na empresa. 84%

LI
D

ER
A

N
Ç

A

3. Tenho um bom relacionamento com meu superior 
imediato 87%

4. Considero o meu superior um líder de respeito e 
credibilidade 85%

5. As orientações da minha liderança facilitam o meu 
trabalho. 80%

(continua)
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O
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Ç
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6. Recebo informações claras e objetivas sobre as 
mudanças da empresa que impactam no meu trabalho. 82%

7. Meu superior imediato sempre deixa claro o que espera 
do meu trabalho. 84%

8. Tenho fácil acesso aos canais de comunicação da 
empresa. 87%

9. Tenho clareza dos principais objetivos e metas da minha 
área. 89%

10. Tenho clareza de como meu trabalho contribui para os 
resultados finais da empresa. 92%

11.Tenho clareza da Missão, Visão de Futuro da empresa 83%

D
ES

EN
V

O
LV

IM
EN

TO

12. Existem oportunidades para desenvolver meus 
conhecimentos e habilidades no meu trabalho. 75%

13. Meu superior imediato estimula o meu desenvolvimento 
dentro da empresa. 73%

14. No último ano, tive a oportunidade de aprender e 
crescer, tanto profissionalmente como pessoalmente, em 
meu trabalho.

78%

JU
ST

IÇ
A

15. As pessoas reconhecidas como talento na minha área 
são as que apresentam os melhores desempenhos. 66%

16. Meu líder realiza ações com as pessoas que apresentam 
baixo desempenho (feedback, ações de desenvolvimento, 
rever permanência na empresa, etc.)

71%

17. Frequentemente recebo avaliações do meu líder sobre 
meu desempenho. 67%

18. Sinto que sou recompensado pelo meu bom desempenho 
no trabalho. 59%

19. Considero justos os critérios de promoção e carreira 
adotados pela empresa 55%

20. Tenho a quem recorrer quando me sinto injustiçado. 65%

(continua)
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ID
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D

A
D
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21. Sinto orgulho em fazer parte da empresa. 89%

22*. Os valores da empresa estão alinhados com meus 
valores pessoais. 88%

24. Os serviços oferecidos pela empresa são de alta 
qualidade. 83%

25. Pretendo continuar trabalhando nesta empresa. 86%

EQ
U

IP
E

26.Tenho um bom relacionamento com meus colegas de 
departamento. 94%

27. Eu confio no trabalho de meus colegas de departamento. 83%

28. Existe em meu setor um senso de trabalho em equipe. 78%

A
U

TO
N

O
M

IA

29. No meu trabalho, minhas opiniões parecem ser levadas 
em consideração mesmo quando não são implantadas. 71%

30. Eu tenho autonomia suficiente para realizar meu 
trabalho da melhor forma possível.

86%

ES
TR

U
TU

R
A

 /
 R

EG
R

A
S

31. O tempo que dedico ao meu trabalho é equilibrado 
entre as necessidades da empresa e minhas necessidades 
pessoais

75%

32. Os benefícios que a empresa oferece atendem às minhas 
necessidades. (Em caso de discordância, especifique quais 
não estão atendendo às necessidades.)

68%

33. Me sinto respeitado pelo meu jeito de ser no ambiente 
de trabalho. 87%

34. Sou remunerado de maneira justa em comparação com 
a realidade da região em que atuo. 71%

* A pergunta 23 não se encontra na tabela, pois é aberta.

A partir desses resultados, foi possível notar que a categoria que 
está com um índice mais insatisfatório entre os colaboradores é a de 
justiça organizacional e que, nesse quesito, é a área de RH que mais vai 
ter que promover maior clareza nos critérios de promoção, maior clareza 
nos processos de Gestão de Desempenho e maior comunicação com os 
colaboradores em geral. As justificativas dos funcionários para as questões 
que ficaram abaixo da média foram:
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• Questão 13 – Existem muitas ameaças de desligamento; falta de 
feedback, direcionamento e até mesmo de contato com a equipe; 
falta de estímulo, incentivo; sentimento de injustiça, tratando a 
equipe com diferença, de acordo com a afinidade; desvalorização 
das pessoas, preocupação apenas com resultados/metas;

• Questão 15 – Falta de clareza em relação ao processo de escolha/
critérios; sentimento de “preferência/favoritismo” da liderança; 
conceito de talento – confusão entre performance e metas 
(colaboradores não entendem que as metas fazem parte do conceito 
de desempenho); confusão entre multiplicador e talentos; falta de 
profissionalismo na escolha;

• Questão 16 – Colaboradores não têm uma opinião formada; não 
são realizadas ações e feedbacks; as ações são feitas de maneira 
punitiva e com ameaças; não há punições nem desligamentos para 
quem apresenta baixo rendimento; há desligamentos sem motivo; 
há demora para tomar atitude; há baixa frequência de feedbacks;

• Questão 17 – Feedbacks poderiam ser mais frequentes; muitas vezes 
os feedbacks são pontuais ou em épocas específicas, a exemplo 
da avaliação de desempenho; liderança apenas aponta feedbacks 
negativos, e não há instruções de melhoria ou aprimoramento;

• Questão 18 – Sentimento de injustiça, pois há a percepção 
de favoritismo da liderança; somente há ressalvas quando o 
desempenho é negativo, desconsiderando todos os outros positivos; 
diferença de procedimentos entre as filiais; há somente recompensa 
financeira, sem elogios verbais; falta de feedbacks positivos; falta de 
recompensas financeiras; falta de clareza em relação à bonificação 
e outras premiações; bom desempenho é visto como “nada mais 
que a obrigação” do trabalhador;

• Questão 19 – Não há oportunidades de promoção na empresa; a 
seleção de muitas vagas é feita por recrutamento externo, o que não 
oferece oportunidade para os próprios trabalhadores da empresa 
crescerem; critérios de promoção não são claros, muitas vezes 
desconhecidos, causando sentimento de subjetividade na escolha 
dos promovidos; sentimento de injustiça em relação às promoções, 
pois acreditam que seja “carta marcada” ou quem bajula a liderança;

• Questão 20 – Desconforto em relatar injustiças, pois não há 
sentimento de abertura com as lideranças imediatas; receio de 
retaliação ou de receber advertência caso exponha alguma injustiça;
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• Questão 29 – Cargos “menores” não são ouvidos quando opinam; as 
opiniões não são levadas em consideração; resistência da liderança 
em aceitar ideias da equipe; falta de retorno quando dão ideias; 
falta de abertura para opinar;

• Questão 32 – Plano de saúde possui descontos excessivos na folha 
de pagamento; em vez de dar almoço/janta, a empresa poderia 
oferecer vale alimentação; os descontos dos benefícios em folhas de 
pagamento são excessivos; confusão com o termo benefícios, uma 
vez que entendem como algo que a empresa oferece sem desconto;

• Questão 34 – Salário não é compatível com a demanda, 
responsabilidade e carga horária; salário incompatível com a 
função exercida; desigualdade: pessoas com a mesma função 
e remuneração diferente; falta plano de carreira e progressão 
salarial; reajuste do salário não acompanha os reajustes de convênio 
médico, etc.

Após a mensuração desses resultados, a área de RH fez uma reunião 
com os diretores, a fim de estabelecer quais seriam os planos de ações 
gerais para todos esses itens que ficaram insatisfatórios ou parcialmente 
satisfatórios, além de dividir quais planos seriam de responsabilidade do 
RH e quais planos seriam de responsabilidade dos gestores. Os resultados 
dessa reunião estão resumidamente demonstrados na Tabela 2:

Tabela 2 – Diretrizes para Planos de Ação da Pesquisa de Clima 

QUESTÕES DIRETRIZES PARA PLANO DE AÇÃO

13. Meu superior 
imediato estimula o meu 
desenvolvimento dentro da 
empresa. (Gestão)

Dar continuidade ao acompanhamento de 
feedbacks e PDI’s, com foco em metas. Refletir 
sobre quanto tempo a liderança tem investido 
em conversas sobre desenvolvimento com a 
equipe.

15. As pessoas reconhecidas 
como talento na minha área 
são as que apresentam os 
melhores desempenhos. (RH)

Comunicar mais claramente os critérios de 
escolha, divulgando apenas os colaboradores 
definidos como talentos (e não os indicados). 
Conduzir discussões em comitês com base em 
evidências, sem cotas por área.

(continua)
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16. Meu líder realiza ações com 
as pessoas que apresentam 
baixo desempenho (feedback, 
ações de desenvolvimento, 
rever permanência na 
empresa, etc.) (RH e Gestão)

Rever política de Gestão de Desempenho, 
estabelecendo critérios para ações com 
colaboradores com baixo desempenho. Tomar 
decisões com base em desempenho.

17. Frequentemente recebo 
avaliações do meu líder sobre 
meu desempenho. (Gestão)

Realizar Avaliações de Desempenho e Diálogos 
de Desenvolvimento. Para os cargos que 
não se encaixam no modelo, ter conversas 
constantes, não só quando o feedback é 
corretivo.

18. Sinto que sou 
recompensado pelo meu bom 
desempenho no trabalho. 
(Gestão)

Aumentar a frequência de feedbacks positivos 
e agradecimentos à equipe.

19. Considero justos os 
critérios de promoção e 
carreira adotados pela 
empresa. (RH)

Estabelecer e divulgar política de 
movimentação de pessoal, com fluxo de 
aprovação.

20. Tenho a quem recorrer 
quando me sinto injustiçado. 
(RH)

Cotar propostas para ouvidoria externa.

29. No meu trabalho, minhas 
opiniões parecem ser levadas 
em consideração mesmo 
quando não são implantadas 
(Gestão)

Estabelecer reuniões frequentes com equipes 
para estimular a geração de novas ideias sobre 
os processos da área.

32. Os benefícios que a 
empresa oferece atendem às 
minhas necessidades. (RH)

Rever modelo de contrato do plano de saúde, 
definindo se haverá investimento adicional 
da empresa para que o custo repassado ao 
funcionário seja menor. Manter entrega da 
cesta de Natal.

34. Sou remunerado de 
maneira justa em comparação 
com a realidade da região em 
que atuo. (Gestão)

Observar áreas onde o índice de concordância 
foi baixo e trabalhar a conscientização das 
equipes (mercado interior x empresa).

Fonte: Elaboração própria
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Apesar de o número de itens considerados insatisfatórios, ou 
parcialmente satisfatórios nos resultados gerais, serem relativamente 
baixos, quando observados por Diretoria, é possível notar diferenças 
consideráveis entre elas. Os resultados por diretoria podem ser vistos na 
Tabela 3:

Tabela 3 – Resultados Comparativos da Pesquisa de Clima por Diretoria 

Adm/Fin Comercial TI Controladoria Logística

ÍNDICE GERAL DE 
CONCORDÂNCIA 82% 84% 74% 84% 75%

R
EC

U
R

SO
S

1. Tenho os 
recursos, materiais 
e equipamentos 
necessários para 
realizar meu trabalho 
corretamente.

89% 88% 97% 100% 75%

2. O ambiente físico 
de trabalho favorece 
a execução das 
minhas atividades na 
empresa.

91% 92% 91% 100% 78%

LI
D

ER
A

N
Ç

A

3. Tenho um bom 
relacionamento 
com meu superior 
imediato 

86% 95% 84% 100% 85%

4. Considero o 
meu superior um 
líder de respeito e 
credibilidade

82% 90% 74% 100% 84%

5. As orientações 
da minha liderança 
facilitam o meu 
trabalho.

76% 91% 58% 100% 79%

(continua)
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C
O
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U
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A
Ç
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6. Recebo 
informações claras 
e objetivas sobre as 
mudanças da empresa 
que impactam no meu 
trabalho.

75% 89% 70% 80% 80%

7. Meu superior 
imediato sempre 
deixa claro o que 
espera do meu 
trabalho.

76% 92% 64% 60% 84%

8. Tenho fácil 
acesso aos canais 
de comunicação da 
empresa.

92% 89% 94% 100% 83%

9. Tenho clareza dos 
principais objetivos e 
metas da minha área.

92% 94% 84% 60% 87%

10. Tenho clareza de 
como meu trabalho 
contribui para os 
resultados finais da 
empresa.

94% 95% 87% 100% 90%

11.Tenho clareza da 
Missão, Visão de 
Futuro da empresa

84% 89% 90% 80% 79%

D
ES

EN
V

O
LV

IM
EN

TO

12. Existem 
oportunidades para 
desenvolver meus 
conhecimentos e 
habilidades no meu 
trabalho.

83% 83% 74% 100% 70%

13. Meu superior 
imediato estimula o 
meu desenvolvimento 
dentro da empresa.

72% 80% 64% 60% 71%

14. No último ano, 
tive a oportunidade 
de aprender e 
crescer, tanto 
profissionalmente 
como pessoalmente, 
em meu trabalho.

79% 83% 77% 100% 74%

(continua)



70

JU
ST

IÇ
A

15. As pessoas 
reconhecidas 
como talento na 
minha área são as 
que apresentam 
os melhores 
desempenhos.

65% 73% 68% 100% 63%

16. Meu líder realiza 
ações com as pessoas 
que apresentam 
baixo desempenho 
(feedback, ações de 
desenvolvimento, 
rever permanência na 
empresa, etc.)

71% 78% 55% 100% 70%

17. Frequentemente 
recebo avaliações do 
meu líder sobre meu 
desempenho.

67% 77% 58% 100% 64%

18. Sinto que sou 
recompensado 
pelo meu bom 
desempenho no 
trabalho.

57% 67% 48% 100% 55%

19. Considero justos os 
critérios de promoção 
e carreira adotados 
pela empresa

54% 63% 42% 20% 53%

20. Tenho a quem 
recorrer quando me 
sinto injustiçado.

65% 66% 55% 40% 65%

(continua)
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ID
EN

TI
D

A
D
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21. Sinto orgulho 
em fazer parte da 
empresa.

96% 96% 93% 100% 84%

22*. Os valores 
da empresa estão 
alinhados com meus 
valores pessoais.

94% 95% 90% 80% 84%

24. Os serviços 
oferecidos pela 
empresa são de alta 
qualidade.

93% 87% 94% 100% 80%

25. Pretendo 
continuar 
trabalhando na 
empresa

92% 94% 84% 100% 82%

EQ
U

IP
E

26.Tenho um bom 
relacionamento com 
meus colegas de 
departamento.

96% 97% 94% 80% 93%

27. Eu confio 
no trabalho de 
meus colegas de 
departamento.

94% 89% 84% 100% 78%

28. Existe em meu 
setor um senso de 
trabalho em equipe.

86% 83% 64% 80% 74%

A
U

TO
N

O
M

IA

29. No meu trabalho, 
minhas opiniões 
parecem ser levadas 
em consideração 
mesmo quando não 
são implantadas

82% 77% 71% 80% 66%

30. Eu tenho 
autonomia suficiente 
para realizar meu 
trabalho da melhor 
forma possível.

88% 86% 84% 100% 85%

(continua)
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31. O tempo que 
dedico ao meu 
trabalho é equilibrado 
entre as necessidades 
da empresa e minhas 
necessidades 
pessoais.

82% 76% 75% 60% 73%

32. Os benefícios que 
a empresa oferece 
atendem às minhas 
necessidades. Em 
caso de discordância, 
especifique quais não 
estão atendendo às 
necessidades.

72% 81% 75% 40% 63%

33. Me sinto 
respeitado pelo 
meu jeito de ser no 
ambiente de trabalho

91% 92% 75% 100% 85%

34. Sou remunerado 
de maneira justa em 
comparação com a 
realidade da região 
em que atuo.

81% 78% 84% 60% 64%

* A pergunta 23 não se encontra na tabela, pois é aberta.

Fonte: Elaboração própria

Legenda: As cores indicam uma comparação com a média geral da empresa. 
A cor azul representa resultados acima da média geral da empresa, a cor 
laranja representa resultados iguais à média geral da empresa e a cor 
vermelha representa resultados inferiores à média geral da empresa.

A partir destes resultados, foi possível notar que a Diretoria de 
Logística é a que mais apresenta itens insatisfatórios na pesquisa seguida 
da área de TI. Após serem criados planos de ações para as categorias 
que ficaram insatisfatórias ou parcialmente satisfatórias nos resultados 
gerais da empresa, também foi realizado um segundo workshop, com os 
gerentes, apresentando uma extensa tabela comparativa contendo os 
valores gerais da empresa, junto com os valores de cada Diretoria, cada 
Gerência, cada Coordenação e cada Filial. O objetivo desse workshop foi 
trocar experiências com gestores com alta taxa de satisfação em algumas 
categorias com gestores que apresentaram uma taxa mais baixa e, 
posteriormente, através de um instrumento criado pela empresa, eles 
criaram um plano de ação para cada item insatisfatório de sua gerência. 
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Foi dado um prazo de duas semanas para os gestores preencherem a 
planilha com seus planos de ação e, a partir dessa planilha, ficou a cargo 
do RH monitorar trimestralmente se estes planos estão sendo executados. 
As estagiárias não puderam acompanhar no andamento deste processo, 
pois esse segundo workshop aconteceu na última semana do estágio, no 
entanto, no próprio workshop já foi possível discutir alguns planos de 
ação e ideias para a melhoria do clima organizacional.

Considerações finais
A aplicação de uma Pesquisa de Clima gera uma expectativa nos 

funcionários de que, a partir dos resultados, ações serão feitas para 
melhorar as condições de trabalho de modo geral. Sendo assim, ela não 
pode ser apenas utilizada como instrumento de diagnóstico, mas sim como 
instrumento estratégico norteador para a criação de planos de melhoria 
para a empresa. Os resultados gerados foram muito importantes para 
compreender melhor quais são os déficits da organização e as respostas 
dissertativas foram muito úteis para dar indicativos de como superá-los. 
O resultado foi muito benéfico para a organização que agora, com uma 
grande quantidade de dados, tanto quantitativos quanto qualitativos, 
poderá criar uma série de intervenções a fim de alavancar a produtividade 
e melhorar o clima organizacional. Além disso, o trabalho realizado gerou 
muito desenvolvimento e aprendizagem para as estagiárias, que puderam 
elaborar e participar de todas as etapas da pesquisa de clima, tais como 
planejamento, construção, aplicação, tabulação, análise e criação de 
planos de ação.
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ANEXO 1 - PESQUISA DE CLIMA REFORMULADA

PARTE I - Dados sócio-demográficos

1) Tempo de empresa
0 a 1 ano
1 a 3 anos
3 a 5 anos
Acima de 5 anos

2) Turno de Trabalho
Diurno
Intermediário
Noturno

3) Idade
18 a 24 anos
25 a 30 anos
31 a 40 anos
Acima de 40 anos

4) Diretoria
Administração e Finanças
Comercial
Controladoria
Logística
Tecnologia da Informação

5) Gerência

6) Departamento 

7) Liderança Direta

PARTE II – Levantamento de Clima

Categorias de análise:

A) Apoio/Suporte Logístico: condições e instrumentos fornecidos.

1. Tenho os recursos, materiais e equipamentos necessários para realizar 
meu trabalho corretamente.

2. O ambiente físico de trabalho favorece a execução das minhas atividades 
na empresa.

B) Satisfação com a liderança

3. Tenho um bom relacionamento com meu superior imediato.

4. Considero o meu superior um líder de respeito e credibilidade.

5. As orientações da minha liderança facilitam o meu trabalho. 

C) Clareza organizacional: comunicação da organização e grau de clareza 
dos objetivos da empresa e do que é esperado do colaborador.

6. Recebo informações claras e objetivas sobre as mudanças da empresa 
que impactam no meu trabalho.
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7. Meu superior imediato sempre deixa claro o que espera do meu trabalho.

8. Tenho fácil acesso aos canais de comunicação da empresa.

9. Tenho clareza dos principais objetivos e metas da minha área.

10. Tenho clareza de como meu trabalho contribui para os resultados finais 
da empresa.

11. Tenho clareza da Missão, Visão de Futuro da empresa.

D) Desenvolvimento: Suporte da organização para crescimento e 
desenvolvimento.

12. Existem oportunidades para desenvolver meus conhecimentos e 
habilidades no meu trabalho.

13. Meu superior imediato estimula o meu desenvolvimento dentro da 
empresa.

14. No último ano, tive a oportunidade de aprender e crescer, tanto 
profissionalmente como pessoalmente, em meu trabalho. 

E) Justiça organizacional: justiça nas políticas de promoção, remuneração, 
reconhecimento e avaliação de desempenho (bonificações, feedbacks, 
processos disciplinares).

15. As pessoas reconhecidas como talento* na minha área são as que 
apresentam os melhores desempenhos.

16. Meu líder realiza ações com as pessoas que apresentam baixo 
desempenho. (feedback, ações de desenvolvimento, rever permanência 
na empresa, etc.)

17. Frequentemente recebo avaliações do meu líder sobre meu desempenho.

18. Sinto que sou recompensado pelo meu bom desempenho no trabalho.

19. Considero justos os critérios de promoção e carreira adotados pela 
empresa.

20. Tenho a quem recorrer quando me sinto injustiçado. 

F) Identidade e satisfação com o trabalho: vínculo afetivo com o trabalho 
e pertencimento à organização.
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21. Sinto orgulho em fazer parte da empresa.

22. Os valores da empresa estão alinhados com meus valores pessoais.

23. Quais são os 3 valores mais perceptíveis nas decisões e práticas do dia a 
dia da empresa? (orientação para o cliente; foco em resultados; disposição 
para mudanças; relacionamento; valorização às pessoas; comunicação; 
organização)

24. Os serviços oferecidos pela empresa são de alta qualidade.

25. Pretendo continuar trabalhando nesta empresa. 

G) Relacionamento da Equipe

26. Tenho um bom relacionamento com meus colegas de departamento.

27. Eu confio no trabalho de meus colegas de departamento.

28. Existe em meu setor um senso de trabalho em equipe. 

H) Participação e autonomia: sentimento de envolvimento nas decisões 
em todos os níveis da organização, realizadas diretamente com os 
colaboradores ou indiretamente através dos seus representantes e 
autonomia para tomada de decisões.

29. No meu trabalho, minhas opiniões parecem ser levadas em consideração 
mesmo quando não são implantadas.

30. Eu tenho autonomia suficiente para realizar meu trabalho da melhor 
forma possível. 

I) Estrutura organizacional: regras, regulamento e remuneração.

31. O tempo que dedico ao meu trabalho é equilibrado entre as necessidades 
da empresa e minhas necessidades pessoais.

32. Os benefícios que a empresa oferece atendem às minhas necessidades. 
Em caso de discordância, especifique quais não estão atendendo às 
necessidades.

33. Me sinto respeitado pelo meu jeito de ser no ambiente de trabalho.

34. Sou remunerado de maneira justa em comparação com a realidade da 
região em que atuo.
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Introdução
A área de Gestão de Pessoas, em um dado momento da inserção da 

Psicologia nas organizações, esteve pautada em ações dissociadas das 
políticas organizacionais como um todo, voltadas para o cumprimento 
de práticas cotidianas, administrativas e legalistas. Tais ações, sem uma 
visão estratégica atrelada, ainda fazem parte do cotidiano das empresas, 
porém, há aquelas que entendem a área de Gestão de Pessoas inserida 
em um contexto sistêmico, incidindo em todas as demais áreas da 
organização. Desenvolver pessoas e entender seu comportamento dentro 
de um contexto laboral passa a ser fundamental para pensar em políticas 
e práticas de gestão de pessoas. Entender o que as pessoas fazem, como 
fazem, porque fazem e quando fazem possibilita compreender a dinâmica 
do trabalho e as nuances de cada cargo existente. Permite conhecer o 
que realmente os trabalhadores fazem e as circunstâncias em que estão 
inseridos. Neste sentido, a descrição e análise de cargos deve ser refletida 
como um processo que incide diretamente nos demais subsistemas do 
RH. Precisa ser vista como uma prática dinâmica e inter-relacionada com 
o todo da organização. 

A descrição de cargo não configura a mera apresentação mecânica 
das atividades desempenhadas pelo trabalhador. Chiavenato (2009) refere-
se à descrição de cargos como a enumeração de tarefas ou atribuições 
que constituem um cargo e que o diferencia dos demais. O autor também 
assinala que, além das atribuições em si, as descrições devem conter a 
frequência das atividades, o modo como são realizadas e a finalidade delas. 
Silva (2010) pontua que a descrição de cargos deve ser encarada como um 
processo dinâmico, sendo que sempre será favorável a atualização e/ou 
melhorias nas descrições de cargos já existentes.

A descrição e análise de cargos tem em vista avaliar se as recompensas 
do trabalhador estão de acordo com as atividades desempenhadas por 
ele em comparação ao que os colegas de trabalho recebem, e ao que o 
mercado de trabalho em geral remunera, de acordo com a região onde 
a empresa está estabelecida (PALMEIRA, 1999). Rigo e Goulart Junior 
(2014) complementam que, para além da definição da política de cargos e 
salários, a descrição e análise de cargos traz subsídios para as atividades 
de treinamento e desenvolvimento (T&D), recrutamento e seleção de 
pessoal, dados para a gestão do desempenho, planejamento estratégico, 
entre outras. 
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Segundo Dessler (2014), o processo de descrição de cargos é resultante 
da análise de cargos e caracteriza-se pelo detalhamento dos requisitos, 
responsabilidades, relações de subordinação e condições de trabalho.  
O autor ressalta que a análise de cargos é configurada pela determinação 
dos requisitos e das competências necessários para a realização de 
determinado cargo, bem como o perfil do trabalhador que deve ser 
selecionado para a posição. Outros autores assinalam que a descrição do 
cargo é anterior ao procedimento da análise do cargo. O detalhamento das 
competências e conhecimentos específicos para a realização das tarefas, 
responsabilidades necessárias e requisitos físicos também compõem o 
processo de descrição e análise de cargos (KAWANO, 2008).

Chiavenato (2009) faz uma conceituação distinta entre os termos 
cargo, função, atribuição e tarefa. Segundo o autor, tarefa refere-se a 
atividades relacionadas a cargos mais operacionais, enquanto atribuição 
é relacionada às atividades de cargos mais complexos. Função caracteriza-
se pela somatória de atribuições ou tarefas, realizadas de forma contínua 
e sistemática, e cargo indica a somatória de funções, que ocupa uma 
posição definida na estrutura hierárquica da organização. 

No tocante à realização da descrição e análise de cargos, há várias 
possibilidades a serem pensadas a partir da realidade da organização. 
Podem ser realizadas entrevistas com os ocupantes do cargo, questionários, 
observação direta dos trabalhadores em serviço, registro em diários, etc. 
(DESSLER, 2014).

Assim, o presente capítulo visa relatar a experiência desenvolvida no 
estágio em Psicologia Organizacional e do Trabalho em uma organização 
do setor logístico situada no interior paulista. Foi realizado um projeto 
de Descrição e Análise de Cargos a partir da demanda de reestruturação 
da política salarial vigente na empresa. Para a realização do projeto, foi 
contratada uma Consultoria que o planejou e estruturou, sendo que o 
RH da própria empresa ficou responsável por alguns processos, os quais 
serão explorados no decorrer deste texto.

Caracterização do campo de estágio
A empresa na qual o estágio foi realizado é uma distribuidora 

logística no segmento Farmacêutico, Hospitalar e Supermercadista, tendo 
sua matriz situada em uma cidade do interior do estado de São Paulo.  
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O maior volume de trabalho concentra-se no segmento Farmacêutico.  
A distribuidora foi fundada em 1973 e deu início às atividades nos arredores 
do centro-oeste e oeste paulista. Em 2013, a empresa consolidou-se em 
seis estados e no Distrito Federal: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás.

A empresa conta com cerca de 1.500 trabalhadores atualmente. 
Os valores da organização são: 1) Orientação para o cliente; 2) Foco em 
resultados; 3) Disposição para mudanças; 4) Relacionamento; 5) Valorização 
às pessoas e 6) Comunicação. A estrutura hierárquica da organização é 
constituída pela Presidência, Diretoria executiva, Coordenação, Gerência 
e demais níveis.

A área de Recursos Humanos (RH), na qual o estágio foi 
desenvolvido, está organizada em duas divisões: Departamento Pessoal 
(DP) e Desenvolvimento Humano Organizacional (DHO). A primeira 
está relacionada aos processos administrativos, tais como, admissão, 
demissão, banco de horas, folha de pagamento, etc. O DHO relaciona-se 
com as práticas de desenvolvimento humano dentro de uma organização, 
a exemplo de treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, 
avaliação de desempenho e clima organizacional, entre outras.

Objetivo do projeto
O projeto de descrição e análise de cargos realizado teve como 

objetivo mapear as atribuições, requisitos e competências de todos os 290 
cargos existentes na organização, a fim de, a priori, reavaliar e reestruturar 
a política salarial da empresa. 

Justificativa do projeto
Como exposto no início do texto, a descrição e análise de cargos é 

um processo dinâmico e que deve ser sempre reavaliado na organização. 
Silva (2010) complementa que o referido projeto caracteriza-se como uma 
oportunidade para cada departamento ou área da empresa refletir sobre 
seus objetivos e sobre o que está sendo feito para a consecução dessas 
metas. 
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O projeto em questão incide nos demais subsistemas da área de 
Gestão de Pessoas, e serve de esteio para muitas políticas do setor. Contudo, 
conforme também já citado anteriormente, a realização da descrição e 
análise de cargos objetiva basear a política salarial da empresa, nesse 
primeiro momento. Tendo em vista a abrangência na área de RH e da 
organização como um todo, verifica-se a importância da realização do 
projeto, bem como sua frequente atualização, uma vez que as empresas 
estão em constantes mudanças e, consequentemente, atualizam as 
atividades dos cargos existentes. 

Método do projeto
O projeto de descrição e análise de cargos desenvolveu-se de acordo 

com a proposta de uma empresa de consultoria, cujas etapas dispuseram-
se da seguinte maneira:

1. Workshop;

2. Entrevistas com os trabalhadores;

3. Validação com os gestores.

A etapa de workshop consistiu em instrumentalizar os próprios 
trabalhadores a preencher o formulário de descrição do cargo. Neste 
momento foram explicados todos os conceitos que norteariam as 
descrições. Houve dois tipos de formulários, o relacionado acima do nível 
de coordenação (Anexo 1) e o dos demais cargos (Anexo 2). Os campos do 
formulário dos gestores foram os seguintes:

Cargos acima do nível de coordenação

1. Identificação

2. Missão do cargo

3. Organograma

4. Dimensões financeiras

5. Responsabilidades

6. Desafios

7. Requisitos dos cargos
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Os campos dos demais cargos foram:

Demais cargos

1. Identificação

2. Missão do cargo

3. Responsabilidades principais

4. Requisitos do cargo

5. Conhecimentos específicos

A identificação deveria ser preenchida com o nome do cargo.  
A missão do cargo refere-se ao que o cargo faz, para que existe, bem como 
sua abrangência, tendo em vista que a organização possui uma matriz 
e outras filiais ao redor do país. O campo Organograma deveria dispor 
quais cargos estavam acima e abaixo da posição descrita; as dimensões 
financeiras associavam-se aos resultados financeiros gerados pelo setor. 
As responsabilidades deveriam ser expressas mediante quais as principais 
entregas esperadas ao cargo e qual o meio utilizado para alcançar tais 
resultados. Por fim, os requisitos do cargo relacionavam-se à escolaridade, 
experiências exigidas, tempo na função, etc. 

Resultados
As etapas do projeto transcorreram conforme o planejado. A primeira 

etapa realizada foi o workshop, seguida das entrevistas e validação com 
os gestores. Contudo, após a descrição feita pelos trabalhadores o RH 
revisou todos os formulários e repassou-os para o computador, bem como 
avaliou quais deveriam ser refeitos, uma vez que não estavam no padrão 
conceitual esperado. A partir das descrições fora da conformidade, as 
estagiárias marcaram entrevistas com os ocupantes do cargo a fim de 
reescrevê-las de acordo com o padrão estabelecido a priori. Por fim, os 
formulários foram repassados aos gestores para validação. Cada detalhe 
das etapas está disposto a seguir:



84

1. Workshop

Tendo em vista o número alto de trabalhadores na empresa, a 
estratégia adotada foi a realização de um workshop no auditório da 
organização com a presença de representantes dos cargos a serem 
descritos. No momento inicial, foi explicado pelo RH como as estratégias do 
negócio da organização eram delimitadas, bem como o conceito no qual os 
cargos deveriam ser descritos, e os próprios trabalhadores preencheram 
o formulário de seu respectivo cargo. Primeiramente, foi reiterado que a 
definição de cargos está relacionada ao conjunto de responsabilidades que 
deve gerar resultados, e não meramente ao detalhamento das atividades 
desempenhadas, desvinculadas do objetivo final do cargo. As principais 
premissas explicitadas aos trabalhadores para o processo de descrição 
foram: 1) Descrever o cargo e não o ocupante; 2) Analisar o ciclo completo 
do cargo; 3) Refletir o que é a posição no presente e não apontar questões 
relacionadas ao que cargo era no passado ou expectativas em relação ao 
futuro do cargo. 

Conforme o RH orientava os trabalhadores, eles preencheram os 
formulários de acordo com os espaços indicados. Este instante também 
foi utilizado para sanar eventuais dúvidas dos trabalhadores em relação 
ao preenchimento. Ao final do workshop, os formulários foram recolhidos. 
Alguns trabalhadores não puderam esperar até o final, de modo que 
enviaram por e-mail posteriormente as descrições preenchidas.

2. Entrevistas com os trabalhadores

Mediante o autopreenchimento do questionário dos cargos, algumas 
descrições estavam fora do padrão esperado, cuja expectativa era abarcar 
as atividades dos cargos tendo em vista quais serviços o cargo deve 
gerar para atender ao seu objetivo maior, definido na Missão. Algumas 
responsabilidades foram descritas de modo mecânico. Assim, houve a 
necessidade de realizar entrevistas pessoais, nas quais as estagiárias 
faziam perguntas a fim de compreender melhor as atividades e colocá-
las de acordo com o conceito proposto pela consultoria. 

Percebeu-se que muitos trabalhadores, principalmente os de cargos 
operacionais, tiveram dificuldade em descrever as responsabilidades de 
acordo com o previsto inicialmente. Além disso, a organização possui 
plantas em outros locais fora do interior de São Paulo, de modo que alguns 
conceitos foram repassados de forma não presencial para os trabalhadores, 
os quais tinham um prazo estipulado para enviar as descrições por e-mail.
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3. Validação com os gestores

Após o preenchimento das descrições de cargo, os gestores foram 
orientados pelas estagiárias para checar o que os liderados haviam 
realizado e fazer alterações quando necessário, bem como preencher o 
campo de “Requisitos do Cargo”, tendo em vista que muitos trabalhadores 
não souberem preencher os formulários corretamente.

Após esta etapa inicial, as descrições foram enviadas para a 
Consultoria, que realizaria a análise dos cargos a fim de comparar os 
salários com a realidade do mercado atual para, enfim, reestruturar a 
política salarial da organização. Tal reestruturação seria pensada a partir 
da análise de quais cargos eram mais estratégicos, em quais poderiam ser 
retiradas atribuições ou serem atribuídas novas, para então analisar os 
salários, bem como enquadrar o número de funcionários em determinado 
setor.

Considerações finais
O projeto em questão não teve a participação das estagiárias no 

momento do planejamento, ou seja, todos os processos da descrição e 
análise de dados já estavam montados, não havendo possibilidade de 
mudanças em sua estrutura. Para além disso, o projeto foi elaborado por 
um Consultoria renomada no mercado, porém o próprio RH da empresa 
não teve atuação na elaboração do projeto, apenas deu encaminhamento 
ao que foi proposto. 

O elevado número de trabalhadores na empresa e de cargos foi 
um ponto crítico, de modo que a estratégia adotada foi a realização 
de um workshop no qual os próprios ocupantes do cargo fizeram suas 
descrições. Tal iniciativa agilizou o processo, porém percebeu-se que para 
muitos cargos esta forma não foi efetiva, dada a dificuldade de muitos 
trabalhadores entenderem, em um período curto de tempo, o conceito no 
qual as descrições deveriam estar pautadas. Assim, as entrevistas foram 
mais adequadas para alguns cargos.

Enfim, o projeto foi efetivo para o desenvolvimento e aprendizado 
das estagiárias, as quais puderam ter conhecimento sobre outros modos 
de execução de descrição e análise de cargos, e refletir sobre os aspectos 
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negativos e positivos do método adotado. Observou-se que um projeto 
estruturado por uma consultoria e não por trabalhadores que conhecem 
a realidade da organização é um aspecto a ser pensado na atuação na 
área de Gestão de Pessoas.
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ANEXO 1 – Formulário Liderança

1. IDENTIFICAÇÃO

Título do cargo: Coordenador Operacional II Área/Diretoria: Operações / 
Logística

Cargo do Superior Imediato: Gerente de CD Localidade: Matriz Bauru

Nome do Ocupante: CBO:

2. MISSÃO DO CARGO / SUMÁRIO DO CARGO

3. ORGANOGRAMA

Título do cargo do seu gestor direto

Título do cargo de seu gestor direto

Título de seu cargo

Títulos dos outros cargos subordinados ao 
seu gestor

Títulos dos cargos de seus 
subordinados

4. DIMENSÕES FINANCEIRAS

•
•
•

5. RESPONSABILIDADES
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6. DESAFIOS

7. REQUISITOS DO CARGO

7.1 Formação Acadêmica

Formação Acadêmica Mínima Obrigatória Formação Acadêmica Mínima Desejável

Ensino Médio Ensino Médio 
Ensino Médio Técnico Ensino Médio Técnico

Área: Área:

Superior Completo Superior Completo
Área: Área:

Pós-graduação Pós-graduação
Área: Área:

7.2 Tempo de experiência

até 1 ano:
de 2 a 3 anos:
de 4 a 5 anos:
de 6 a 7 anos:
de 8 a 9 anos: 
acima de 10 anos:

7.3 Conhecimentos específicos

Obrigatórios Desejáveis

7.4 Idiomas

Obrigatório Desejável

Inglês – Nível: Inglês – Nível: 

Espanhol – Nível: Espanhol – Nível:

Outro – Nível: Outro – Nível:

7. APROVAÇÃO

Ocupante: Superior:

Data: Data:
Assinatura: Assinatura
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ANEXO 2 – Formulário Geral

1. IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                   

Nº do Cargo:         

Título do Cargo:         

Superior Imediato:         

2. MISSÃO DO CARGO 
  

  

 

 

  

3. RESPONSABILIDADES PRINCIPAIS  

 

 

 

 

 

4. REQUISITOS DO CARGO 

Formação Acadêmica: 

  

  

  

Experiência:  

(   ) Até 1 ano (   ) De 6 a 7 anos 

(  ) De 2 a 3 anos (   ) De 8 a 9 anos 

(   ) De 4 a 5 anos (   ) Mais de 10 anos 
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5. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

 

6. APROVAÇÕES 

 OCUPANTE SUPERIOR 

IMEDIATO 

  

NOME       

ASSINATURA       

DATA       
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Introdução
Este capítulo relata uma experiência de estágio conduzida em uma 

empresa privada no setor de telecomunicações, localizada na cidade de 
Bauru/SP, no período de junho a agosto de 2017. O trabalho dentro da 
organização teve início diante da demanda referente à análise e descrição 
de cargos de todos os departamentos, visto que tal documento não havia 
sido elaborado até então, ou seja, a empresa não possuía descrições dos 
cargos que compunham sua estrutura e organograma.

Trata-se de uma organização de cultura familiar e que, até o ano 
anterior, não contava com um setor responsável pela Gestão de Pessoas. 
Até então não existiam programas ou subsistemas inerentes a este 
departamento, sendo que as contratações eram realizadas por meio 
de indicações ou seleção de currículos que eram entregues à empresa.  
As funções ainda não eram descritas e não existia uma padronização 
de cargos e salários ou plano de carreira, incorrendo a organização em 
processos de erro nas decisões relativas a, por exemplo, movimentação 
e sistema de recompensa dos trabalhadores.

Considerando que previamente inexistiam descrições formais dos 
cargos que compõem a empresa, verificou-se a necessidade e importância 
da realização das descrições. Esta necessidade também foi identificada 
pelos gestores da organização e constatada durante entrevistas iniciais, 
realizadas pelas estagiárias de Psicologia Organizacional e do Trabalho 
com os trabalhadores da empresa, nas quais foi possível identificar alguns 
fatores de insatisfação presentes no contexto de trabalho.

Descrição e análise de cargos
A descrição de cargos consiste na enumeração das tarefas que 

compõem uma atividade, relacionando-se o que o ocupante faz, como 
ele deverá fazer, quando deverá ser feito e os objetivos de suas tarefas 
(CHIAVENATO, 2010). De acordo com Annes (2013), trata-se de um 
documento escrito que apresenta as especificidades sobre uma função 
ou cargo determinado. A descrição de cargos será utilizada e influenciada 
por outros processos da Gestão de Pessoas, como o planejamento 
estratégico de Gestão de Pessoas, recrutamento e seleção, avaliação 
de desempenho, gerenciamento de remuneração e o cumprimento da 
legislação (BOHLANDER; SNELL, 2015; CHIAVENATO, 2003). Pode ser descrita 
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pelo processo sistemático de coletar informações sobre os parâmetros 
de um cargo, que são as responsabilidades básicas, comportamentos, 
habilidades, exigências físicas e mentais para a pessoa que ocupará um 
cargo (BOHLANDER; SNELL, 2015; ANNES, 2013; CHIAVENATO, 2010) e é 
realizada a partir da descrição do cargo, sendo que a primeira tende a 
especificar os requisitos físicos e mentais que o trabalhador deve possuir, 
suas responsabilidades e condições de trabalho e a segunda trata de 
aspectos conteudistas do trabalho, ou seja, seus aspectos intrínsecos.

Quando se detecta uma desorganização da distribuição de cargos e 
salários ou atribuições aleatórias, dentro de uma organização, isso pode 
gerar consequências negativas, como conflitos no trabalho, pedidos de 
desligamento, desmotivação dos funcionários, entre outras. 

Desenvolvimento
A realização deste trabalho teve como objetivo realizar o processo 

de Descrição e Análise dos Cargos para a organização citada, tendo como 
meta colaborar com a tomada de decisão dos administradores da empresa 
e dar suporte ao Plano de Cargos e Salários desejados pela empresa, bem 
como o emprego de técnicas e processos que visam à profissionalização 
do departamento de Gestão de Pessoas dentro da organização. 

Visando assim coletar os dados para o cumprimento da Descrição 
e Análise dos Cargos conforme a técnica escolhida pelas estagiárias, que 
consistiu em entrevistas previamente estruturadas, decidiu-se descrever 
os cargos existentes nos seguintes setores: comercial, administrativo, 
técnico, financeiro, gestão de pessoas, cozinha e limpeza. 

Segundo Pontes (2006), a entrevista é o melhor método para obtenção 
dos dados imprescindíveis à análise de cargos. Paschoal (1998) coloca 
que essa é a forma mais completa e mais usada, apesar de ser demorada. 
Para que este método funcione bem, conforme afirma Pontes (2006), 
é necessário estruturar previamente a entrevista e essa deve ser feita 
em etapas. Possui a vantagem de esclarecer dúvidas com o ocupante do 
cargo, obter dados mais confiáveis e pode ser aplicada a todos os grupos 
ocupacionais (PONTES, 2006). 

O instrumento para coleta de dados sobre os cargos, que foi 
realizado com os trabalhadores da organização, era composto por 15 
questões, que pediam para o trabalhador fazer a descrição do cargo 
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que estava ocupando, solicitando que descrevesse suas funções e 
atividades; quais são os conhecimentos e nível de instrução necessários 
para ocupar o cargo; se é necessário ter experiência prévia; quais são 
as responsabilidades do cargo (máquinas, instrumentos, dinheiro, entre 
outros); quais são as consequências dos erros que podem ser cometidos; 
se existe responsabilidade por supervisão; quais são os requisitos físicos 
necessários; como é o ambiente de trabalho; e, por fim, se o trabalhador é 
exposto a algum risco de saúde ou segurança na realização de seu trabalho. 

Os cargos descritos e analisados se basearam nas nomenclaturas 
já existentes na organização, e, quando se observou necessidade, foram 
acrescentadas novas classificações de acordo com o Código Brasileiro de 
Ocupações (CBO), abarcando cargos de operação, administrativo, gerência 
e diretoria. 

O modelo de descrição e análise de cargo foi baseado na literatura 
apresentada neste capítulo (Anexo 1). O prazo de execução foi de dois 
meses. A revisão do material deverá ser realizada a cada seis meses, 
justificada pelo fator dinâmico do mercado e da organização e pelo modelo 
contingencial que já espera tais mudanças.

Partindo do que foi já foi exposto, alguns pontos foram observados ao 
longo do processo de aplicação e formulação das descrições e análises dos 
cargos, o que possibilitou, por meio das entrevistas, investigar algumas 
características particulares da organização. Foi observada a ausência 
de conhecimento pelos próprios funcionários a respeito das atribuições 
que competem a eles, gerando questionamentos de quem de fato deveria 
exercer determinadas funções ou atividades dentro de seus setores. Para 
além disso, foi identificada uma carência, por parte dos trabalhadores, em 
relação a treinamentos operacionais e comportamentais com a finalidade 
de aprimorar habilidades, competências e conhecimentos para a execução 
de suas atividades profissionais no contexto dessa organização.

Segundo Chiavenato (2009), um dos fatores que favorecem para que 
o cargo possua aspectos motivacionais é o sentimento de responsabilidade 
pelo sucesso ou falha das tarefas executadas. Sendo assim, podemos 
postular que a situação apresentada pela organização, na qual o trabalhador 
não possui esse sentimento de responsabilidade, posto que não sabe quais 
funções de fato pertencem a ele ou a seu cargo, pode colaborar para uma 
falta de estímulo à tarefa e ao trabalho.

Quando as descrições dos cargos foram finalizadas, pode-se perceber 
que houve uma despreocupação, ou não valorização deste processo, por 
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parte dos sócios-proprietários da organização, para regularização das 
questões levantadas pela análise apresentada pelas estagiárias, o que 
acaba gerando desinteresse ou descrédito dos trabalhadores em relações 
às ações que são propostas pela empresa. Muitos trabalhadores relatam 
já terem participado de outras descrições e procedimentos semelhantes, 
porém, sem resultado e mudanças em seu dia a dia.

Além dos relatos dos trabalhadores, apontando as falhas no processo 
de gestão, a falta de disponibilidade de horários informada por eles para 
responder a entrevista ou mesmo respostas simplistas às perguntas, com 
demonstrações de falta de paciência em participar, podem ser interpretadas 
como indícios da baixa importância dada pelos trabalhadores para essa 
prática, reflexo de uma descrença na possibilidade de mudança e melhorias 
na organização como um todo. 

De modo geral, ao final das descrições dos cargos, alguns fatores 
devem ser alvo de intervenções, como a falta de um plano de cargos e 
salários, plano de carreira e a conscientização por parte dos gestores da 
empresa sobre a importância dos setores e dos cargos que compõem a 
estrutura da organização, em especial, merecedoras de mais atenção, 
sistematização e do desenvolvimento de uma política de gestão mais 
focada no cuidado com as pessoas. 

Considerações finais 
Realizar as descrições e análises dos cargos, além de beneficiar a 

organização de diferentes maneiras, já citadas neste capítulo, também é 
um experiência que proporciona aprendizados importantes ao estagiário, 
sobretudo porque, além do franco contato dialógico com os trabalhadores 
para uma escuta qualificada de sua situação no trabalho, entra em contato 
pela primeira vez com a metodologia e a prática em uma organização, 
descobrindo não apenas a importância das ações tomadas pela área 
de gestão de pessoas e da Psicologia Organizacional e do Trabalho, 
como também possibilita uma ampla visão do negócio da empresa, das 
interrelações entre os setores e da interdependência entre os diversos 
cargos existentes e ocupados por trabalhadores que, com ou sem o devido 
suporte e treinamento, labutam para o alcance dos resultados esperados 
pela organização. 
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As descrições realizadas durante este estágio foram um primeiro 
passo para que outras intervenções possam ocorrer, e que a partir delas 
novas contratações possam ser realizadas por meio de Processos Seletivos 
de maneira unificada e não mais por indicação, como eram realizadas 
anteriormente. 

A experiência relatada evidencia a necessidade de consolidação do 
Departamento de Gestão de Pessoas na Organização, fazendo com que 
ocorra constantemente a revisão de tudo que foi aplicado, bem como um 
movimento de comunicação e acolhimento dos trabalhadores presentes 
na organização. 

Por fim, a prática de estágio supervisionado é um diferencial na 
formação do aluno, permitindo não somente sua atuação dentro de uma 
organização de trabalho, como também a realização de reflexões acerca 
do papel do Psicólogo Organizacional e do Trabalho, permitindo, para 
além do reforço dos aspectos teóricos aprendidos, o desenvolvimento de 
novas habilidades e competências voltadas à pratica e à relação com as 
pessoas. 
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ANEXO 1

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE CARGOS
MODELO DE FORMULÁRIO

CARGO: CÓDIGO: 

SETOR: CBO: 

PROPÓSITO DO CARGO

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

QUALIFICAÇÕES

Escolaridade

Tempo de experiência

Conhecimentos específicos 

Competências pessoais 

(continua)
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RESPONSABILIDADES

Contatos

Valores

Assuntos confidenciais

Máquinas e/ou equipamentos

Erros

CONDIÇÕES DE TRABALHO

Características do ambiente

Riscos

Equipamentos de segurança

Requisitos físicos 

SUPERVISÃO 

Recebida

Exercida

APROVAÇÃO

Responsável: Data: ____/____/____



8. Projeto de 
descrição e análise 
de cargos na 
implantação do 
departamento de 
gestão de pessoas 
em uma empresa 
familiar

Ana Maria Gibin
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Introdução
O capítulo em questão relata uma experiência de atuação 

enquanto estagiárias de Psicologia Organizacional e do Trabalho numa 
organização de caráter familiar, a qual não possuía a área específica para 
o desenvolvimento de projetos relacionados à Gestão de Pessoas, e que, 
diante de alguma demanda por tais serviços ou projetos, os próprios 
trabalhadores realizavam ações para supri-las. A proposta de atuação 
do estágio, em termos de objetivo geral, foi dar início a essas atividades, 
realizando, portanto, a implantação de uma área de Gestão de Pessoas 
na organização, começando pela descrição e análise de cargos, que será 
especificada ao longo do presente relato. 

As descrições e análises de cargos (doravante, D.A.C.), de acordo com 
Ferrer citado por Campos et al. (2014, p. 65), “[...] auxiliam o selecionador 
a fazer a melhor escolha dentre os candidatos, optando por contratar a 
pessoa mais qualificada para a função”. Além disso, ela fornece subsídios 
a outras ações como pesquisa de clima organizacional, identificação de 
necessidade de treinamentos, avaliação de desempenho e plano de cargos, 
salários e carreiras no contexto organizacional. 

Primeiramente foram conduzidas entrevistas individuais com 
os trabalhadores da empresa. A partir do conteúdo das entrevistas e 
das pesquisas, foi elaborada uma ficha com as principais informações 
referentes a cada cargo. Esta ficha é um documento que fica arquivado 
e contém informações sobre todas as ações realizadas pelo ocupante de 
cada cargo. Ela identifica, descreve e define um cargo no que se refere a 
responsabilidades, condições de trabalho, competências e capacidades 
necessárias para um desempenho satisfatório dentro da empresa em 
questão (CHIAVENATO, 2010). Com o intuito de representar visualmente 
a estrutura organizacional da empresa, bem como as relações de  
subordinação e supervisão, foi criado um novo organograma para 
substituir o que já existia na organização e que estava desatualizado.

Após o encerramento desta atividade, foi realizada a análise de 
conteúdo das entrevistas, que consistiu na leitura flutuante e na revisão 
de literatura sobre os principais temas que surgiram nas entrevistas 
de D.A.C. (BARDIN, 1977). Além disso, a partir do conteúdo gerado pela 
análise, foi feita uma apresentação para os gestores sobre os assuntos 
mais recorrentes. 
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Caracterização da empresa
A empresa em que se realizou o estágio se situa no interior paulista 

e atua na cidade há cerca de 1 ano. A proprietária e atual diretora de 
produtos possui contato com o ramo de semijoias desde os 10 anos de 
idade, devido a seu pai trabalhar com esses produtos há mais de 30 anos. 
Posteriormente, ela se inseriu no ramo como revendedora e, em 2013, 
ela e seu marido, proprietário e diretor geral, decidiram abrir a primeira 
loja própria, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tal nascimento só 
foi possível devido a uma parceria vigente até hoje com o pai da diretora, 
o qual, no início, consignou todas as peças para que abrissem e primeira 
loja, e hoje é o maior fornecedor da joia bruta para a organização.

A loja contou com a abertura em uma data estratégica (dia das mães) 
que corroborou para seu êxito e, no fim deste mesmo ano, inaugurou-
se uma segunda loja. Após isso, o irmão do diretor geral entrou como 
sócio na loja e o negócio se expandiu. A terceira loja foi aberta em 2014 e 
outras foram inauguradas a partir de 2016. Começaram a trabalhar com 
franquias também em julho de 2016, sendo que Goiânia foi a primeira 
cidade a receber franquias da empresa.

Atualmente, a empresa é formada por 27 lojas e 16 franquias  
espalhadas pelos estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Distrito Federal, Goiás, Espírito Santo, Ceará, Belo Horizonte e São 
Paulo, sendo que a sede administrativa, ou “centro de inteligência” fica 
localizada na cidade de Bauru/SP. A partir da D.A.C., a sede administrativa 
dividiu-se por meio dos departamentos: financeiro; marketing e 
comunicação; produtos; processos; operação e gestão de pessoas e foi o 
local de atuação do estágio de Psicologia Organizacional e do Trabalho, 
supervisionado pelo Prof. Dr. Mário Lázaro Camargo, vinculado ao curso 
de Psicologia da Faculdade de Ciências da UNESP – Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”.

Com relação à hierarquização, no início do estágio, quando ainda não 
se tinham as D.A.C., os trabalhadores não tinham a quem se reportar ou 
não sabiam claramente a quem adequadamente recorrer em se tratando 
de liderança e supervisão. Havia mais de uma pessoa para supervisionar 
uma ou um grupo de pessoas e isso refletia negativamente na motivação 
dos trabalhadores. A partir da finalização das entrevistas e arquivamento 
das fichas, os trabalhadores tornaram-se cientes sobre suas atividades, 
bem como sobre a quem deviam se reportar e, em alguns casos, quais 
seriam seus subordinados.
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Até então, por não existir um departamento de Gestão de Pessoas, 
todas as práticas referentes à área eram feitas por outros departamentos. 
Desta forma, as atividades se faziam difusas, sem padronização dos 
processos e adequada compreensão por parte dos trabalhadores em 
relação às atividades executadas.

Práticas desenvolvidas relacionadas à D.A.C.
No início de nossas atividades, foi realizada uma apresentação, pelo 

sócio, do ambiente físico da organização e de todos os trabalhadores ali 
presentes. Para melhor conhecimento sobre cada um, foram feitas algumas 
perguntas como: nome, cargo e atividades desenvolvidas por cada um em 
seu respectivo cargo e departamento. Esse primeiro contato foi considerado 
fundamental para iniciarmos um vínculo com os trabalhadores, além de 
entender melhor sobre algumas demandas da empresa.

Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre Descrição e Análise 
de Cargos e a elaboração do instrumento adequado para a realidade da 
empresa (Anexo I). O instrumento foi construído com o intuito de abarcar 
tudo que fosse referente ao cargo do trabalhador e também com algumas 
questões pessoais, para dar continuidade ao processo de estabelecimento 
de vínculo entre os entrevistados e as estagiárias, além de poder identificar 
possíveis demandas para a área.

As entrevistas sobre D.A.C. foram realizadas pelas duas estagiárias 
juntas (uma perguntava e outra anotava), sendo que a primeira foi feita 
com o diretor executivo da empresa. Nela foi necessário coletar dados 
referentes ao fluxo entre a organização e a fábrica e sobre processo de 
criação e desenvolvimento da empresa, pois essas informações foram 
fundamentais para a compreensão sobre o surgimento da empresa.  
As entrevistas tiveram a duração média de duas horas e meia, sendo 
que algumas levaram quatro horas e outras apenas uma hora. O tempo 
estendido foi necessário para o acolhimento e, também, para a coleta do 
máximo de informações. Nesta organização em especial, foram além das 
informações referentes ao cargo, posto que identificamos uma grande 
necessidade de acolhimento dos trabalhadores e gestores.

O preenchimento das fichas de D.A.C. foi realizado tomando por base 
as entrevistas e a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). A consulta 
na CBO foi realizada de forma constante, pois precisou-se pesquisar novos 
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nomes de cargos e números das CBO para os trabalhadores de forma a 
modificar os que os já existiam previamente. O maior desafio encontrado 
foi conciliar as fichas que estavam em elaboração ou prontas com as 
constantes mudanças realizadas na organização – quando iniciamos 
nossas atividades, o número de trabalhadores era próximo de 15 e quando 
encerramos, 30.

Durante as entrevistas e conversas informais com os trabalhadores, 
foi possível observar algumas demandas para a área de gestão de pessoas, 
tais como: avaliação de desempenho aplicada inadequadamente, muitas 
falhas na comunicação, inexistência de treinamento, desenvolvimento 
e educação (TD&E) e ausência dos subsistemas de cargos, salários e 
benefícios.

Discussão
Constatou-se a fundamental importância da Psicologia no contexto 

organizacional devido à necessidade de humanizar este ambiente, que, por 
sua natureza, é bastante competitivo. Nele, as pessoas são condicionadas 
a atentar-se e a valorizar aquilo que proporciona lucro à empresa, de 
modo muito acentuado. Hoje, o psicólogo não atua visando apenas os 
objetivos da empresa ou do trabalhador, mas abrange toda a relação entre 
ser humano-trabalho-organização; investe-se em desenvolver pessoas. 
Essas ações, em sua maioria, não têm resultados em curto prazo e isso 
repercute em frustração e dificuldade de compreender a real relevância 
do departamento nas empresas. 

O mundo contemporâneo do trabalho compreende os 
processos característicos do modo produtivo, que vem sendo 
utilizado desde os últimos anos do século XX, incluindo 
as relações de trabalho instituídas dentro das novas 
práticas de gestão. As transformações têm acarretado o 
restabelecimento de políticas de gestão de pessoas, com 
consequências para o ambiente extensivo de trabalho, e 
evidenciam elementos indispensáveis para o psicólogo 
refletir sobre sua prática tradicional e buscar alternativas 
para o exercício profissional (ZANELLI; BASTOS, 2004, p. 476).
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Ribeiro e Santana (2015) relatam que um programa adequado de 
Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) busca a humanização e proporciona 
condições de desenvolvimento pessoal do indivíduo, bem como o seu bem-
estar. Esse novo modelo de trabalho está se tornando elemento-chave 
nas organizações bem-sucedidas e competitivas. Cabe aos trabalhadores 
fazerem com que a oportunidade de atuação nos departamentos de Gestão 
de Pessoas seja aproveitada em sua totalidade de forma a demonstrar aos 
gestores o quanto a motivação está relacionada à QVT e que ações em 
GP preconizam o bem-estar e a saúde do trabalhador. Os resultados em 
curto, médio ou longo prazo vão além da motivação e repercutem em um 
aumento na produtividade. 

Considerações finais
O trabalho de inauguração de um departamento em uma empresa 

de origem familiar, a qual tem passado por um crescimento constante, 
foi considerado desafiante devido à dificuldade de compreensão sobre 
a relevância de algumas das atividades do departamento por parte 
da diretoria. Outro fator que dificultou esta etapa em específico foi a 
quantidade de demanda que atendemos de outras atividades, pois, como 
comentado, não havia nenhuma responsável pela área até então, e durante 
nossa atuação, tudo o que era da área foi, com o passar do tempo, se 
tornando de nossa responsabilidade.

Além da D.A.C., outras atividades, como Plano de cargos, salários 
e carreiras, realização de confraternização mensal, comemoração dos 
aniversariantes do mês, seleção do destaque do mês, recrutamento e seleção 
por meio de métodos adequados e típicos da Psicologia Organizacional e 
do Trabalho foram implementadas na organização.

Ao encerrar o estágio na referida organização, concluímos que 
havíamos realizado muito mais do que fora inicialmente solicitado e, 
além das inúmeras contribuições deixadas à organização e que poderão 
ser continuadas pelos próximos estagiários, importa dizer que o mesmo 
também nos permitiu uma vivência de aprendizado e amadurecimento 
pessoal e profissional, o que valida de forma significativa esta prática 
pedagógica na formação de futuros psicólogos.



105

Referências
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70 Ltda, 1977.

CAMPOS, D. C.; GOULART JÚNIOR, E.; CAMARGO, M. L. Trabalho e contextos 
organizacionais: práticas interventivas. Bauru: Joarte, 2013.

CAMPOS, D. C.; GOULART JÚNIOR, E.; CAMARGO, M. L.; FEIJÓ, M. R. 
Experiências de formação em psicologia organizacional e do trabalho: 
práticas em gestão de pessoas, saúde do trabalhador e orientação 
profissional. Bauru: Joarte, 2014.

CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos 
nas organizações. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

RIBEIRO, L. A.; SANTANA, L. C. Qualidade de vida no trabalho: fator decisivo 
para o sucesso organizacional. Rev. de iniciação científica – RIC Cairu,  
v. 2, n. 2, p. 75-96, 2015.

ZANELLI, J. C.; BORGES-ANDRADE, J. E.; BASTOS, A. V. B. (Org.). Psicologia, 
organizações e trabalho no Brasil. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 



106

ANEXO I

ENTREVISTA PARA DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE CARGOS

Identificação
– Nome:
– Data de admissão:
– Título do cargo:
– CBO holerite:

Parte I - Descrição das atividades
1. Tarefas diárias (Carga horária:____ )
A – Quais são as atividades/tarefas que você realiza todos os dias em sua 
função?
B – Explique como ela(s) é(são) realizada(s) e qual é a finalidade?

2. Tarefas periódicas
A – Quais tarefas você realiza periodicamente? Com que frequência as 
realiza?
B – Explique como ela(s) é(são) realizada(s) e qual é a finalidade?

3. Tarefas esporádicas 
A – Quais são as atividades/tarefas que você realiza esporadicamente? 
Com que frequência as realiza?
B – Explique como ela(s) é(são) realizada(s) e qual é a finalidade?

4. Para as atividades citadas anteriormente, quais instrumentos/materiais 
você utiliza para realizá-las?

5. Das atividades que você listou, qual delas você mais gosta de fazer e 
qual é a que menos gosta?

6. O você acha que pode ser feito para melhorar seu trabalho? (Ex.: 
treinamentos ou qualquer outro tipo de especialização)

7. Você gosta de trabalhar em equipe ou prefere trabalhos individuais?
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PARTE II – Requisitos do cargo e questões pessoais

1. Instrução 
A – Existe um nível de instrução mínimo necessário para ocupar este 
cargo? (Ex.: EM, ES, Técnico, e etc.)

2. Conhecimentos
A – Há necessidade de algum tipo de especialização e/ou conhecimento 
específico para o cargo?

3. Experiência
A – Há necessidade de experiências anteriores? Se sim, qual é o tempo 
mínimo de experiência que se deve ter no cargo para desempenhar as 
tarefas de maneira satisfatória?
B – Existe necessidade de ter experiência sobre outros cargos? O que seria 
necessário saber sobre? 

4. Habilidades
A – Quais são as habilidades necessárias para exercer este cargo? (Ex.: 
organização, atenção, comprometimento, proatividade, responsabilidade).

5. Complexidade das tarefas/ Iniciativa
A – Qual tarefa você considera mais complexa por este cargo e por quê?

6. Responsabilidade por numerários (dinheiros e/ou títulos)
A – No desempenho desta função, o funcionário é responsável por dinheiro 
e/ou títulos negociáveis ou aprova a liberação de bens?
B – Qual é o valor máximo sob responsabilidade deste cargo?

7. Contatos
A – Quais são seus contatos (para realizar suas atividades) internos à 
organização?
B – Quais assuntos são tratados?
C – Quais são seus contatos (para realizar suas atividades) externos à 
organização?
D – Quais assuntos são tratados?

8. Assuntos sigilosos
A – Nesse cargo, você tem responsabilidade por assuntos, dados e/ou 
documentos sigilosos? Quais?
B – Quais as consequências da divulgação inadvertida desse conteúdo?
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9. Erros
A – Quais os prováveis erros que podem ser cometidos neste cargo e quais 
as consequências?

10. Supervisão
A – Este cargo exerce supervisão diretamente por outros funcionários? 
Quais?

11. Subordinação
A – Quem é(são) seu(s) superiores?
B – Quais atividades você deve explicar/desenvolver para ele(s)?
C– Como seu superior imediato controla o seu trabalho? 
D – Qual decisão este cargo pode tomar sem necessidade de recorrer ao 
superior imediato?

12. Requisitos físicos 
A – No exercício desta função existe o uso de esforço físico? Como o trabalho 
é executado (em pé, sentado)?
B – Exige constituição física específica para o cargo? Quais?

13. Esforço visual
A – O exercício da sua função exige concentração visual?

14. Esforço mental
A – Para desenvolver suas atividades é necessário utilizar esforço mental 
ocasionalmente ou frequentemente?

15. Ambiente
A – Como é seu ambiente de trabalho? Cite pontos positivos e pontos a 
serem melhorados.

16. Riscos no trabalho
A – Quais os acidentes ou doenças podem ser provocadas pelo exercício 
da sua função (pequenos cortes, dores musculares)?

17. Expectativas de vida
A – Quais são os seus objetivos de vida nos próximos 5 anos?
B – Quais são os seus objetivos de vida nos próximos 10 anos?
C – Quais são os seus objetivos de vida nos próximos 20 anos?
D – Quais as expectativas em relação à empresa? E em relação ao seu 
cargo?
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18. Qual a dificuldade que você acredita ser mais presente na empresa e 
como poderíamos melhorá-la?

19. Como foi seu processo de admissão e seu período de adaptação? O que 
pode mudar?

OBS: Reforçar o motivo da conversa sobre ouvir os trabalhadores na busca 
de soluções e construção de um ambiente melhor.

- Incentivar que conversas ocorram mais constantemente e ressaltar que 
sugestões e críticas serão bem-vindas pela diretoria e pelo departamento 
de Gestão de Pessoas.

- Garantir sigilo da entrevista.
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Introdução
O presente relato de experiência se refere a um projeto de estágio 

em Psicologia Organizacional e do Trabalho do curso de formação do 
Psicólogo da Faculdade de Ciências da UNESP, campus de Bauru e foi 
realizado numa organização de grande porte atuante no ramo de seguros. 
Seu objetivo centrou-se na promoção de estudos e reflexões acerca das 
ações que ocorreram no decorrer do ano de 2017 junto ao programa de 
estágios vigente na empresa, com a finalidade de dar feedbacks e promover 
melhorias para a turma de estagiários do ano subsequente (2018), ou 
seja, norteou-se pelo caráter de produção de diagnóstico e avaliativo, 
objetivando apontar para oportunidades de melhorias.

Segundo pesquisa realizada pela consultoria Deloitte em 2010, uma 
grande variedade de situações e temas foram agregadas às organizações 
brasileiras nos últimos anos. Para atender às novas demandas de seus 
públicos, as empresas passaram a investir em seus processos de seleção, 
para assim contratar profissionais preparados e aptos. Um dos métodos 
utilizados pelas organizações para a contratação de funcionários que 
atendam às suas necessidades é por meio da contratação de estagiários, 
pois este é um público que é possível qualificar, desenvolver e repassar 
as maneiras de como o trabalho deve ser desenvolvido na organização, 
evitando-se, assim, que os novos contratados tragam consigo vícios 
adquiridos por suas experiências no mercado de trabalho (SILVA; BARBIERI, 
2016).

A definição de estágio está na Lei 11.788/08, que regulamenta o estágio 
de estudantes no Brasil. De acordo com o artigo 1º: 

Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido 
no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o 
trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando 
o ensino regular em instituições de educação superior, 
de educação profissional, de ensino médio, da educação 
especial e dos finais do ensino fundamental, na modalidade 
profissional da educação de jovens e adultos (BRASIL, 2008).

O estágio supervisionado tem como objetivo proporcionar ao 
estudante uma aproximação da teoria com a prática, na qual a aprendizagem 
acontece por meio de características como responsabilidade, consciência, 
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compromisso, espírito crítico e inovador e a obtenção de uma visão da 
totalidade da instituição em que atua (SCHWARTZ; BAPTISTA; CASTELEINS, 
2014; CARVALHO, 2013).

Segundo Pereira (2009), aprender com as dificuldades, diante das 
necessidades de solução de conflitos, além de ser motivo de desenvolvimento 
pessoal, é significativamente eficaz para o crescimento profissional, posto 
que envolve um trabalho desafiador, pois nessas hipóteses o estagiário 
terá que realizar pesquisas, estudos, consultas, elaborações novas, sempre 
focado na hipótese que tem a resolver, ou seja, parte da base assimilada 
no curso de graduação para a solução de problemas, lidando com os riscos 
e as responsabilidades que cada um enseja.

O estágio supervisionado ocorre sob a supervisão de um profissional 
da área, que deve orientar e corrigir o estagiário em todas as atividades 
desenvolvidas para que, ao atuar futuramente como profissional, esteja 
menos sujeito a erros no cumprimento de suas funções (COLOMBO; BALLÃO, 
2014; CARVALHO, 2013). O papel do docente-supervisor neste contexto é de 
ir além dos limites da sala de aula, levando em consideração os contextos 
socioeconômico, político e social em que ele e seus alunos estão inseridos 
(SCHWARTZ; BAPTISTA; CASTELEINS, 2014). 

O estágio possui vantagens tanto para o estagiário, que tem a 
oportunidade de mostrar seu potencial e desenvolver suas habilidades, 
competências e conhecimentos, quanto para a organização contratante 
que consegue atrair, perceber e desenvolver novos talentos que podem 
fazer parte de sua equipe e estrutura (CUNHA; MARTINS, 2015).

Justificativa
No papel de estagiária ingressante no Programa de Estágio 2017 e 

como funcionária atuante no projeto do Programa de Estágio 2018, importa 
informar que tal projeto objetivou promover reflexões acerca das ações 
que ocorreram no decorrer do ano, com a finalidade de dar feedbacks e 
promover melhorias para a turma de 2018. É importante ressaltar que 
estas reflexões deveriam sempre ser pautadas pelo objetivo do programa: 
atrair, desenvolver e reter jovens talentos alinhados com a cultura, pois, 
de acordo com Cunha e Martins (2015) na gestão de talentos, para engajar 
o trabalhador, é preciso que ele desenvolva seus talentos, no sentido de 
habilidades, competências e conhecimentos, mostre-se comprometido 
com os resultados da organização, com sua cultura, valores e missão, 
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com base nos processos e nos padrões de trabalho e nas atividades que 
possam ser investidas em recursos e capacitação. Por isso, a retenção de 
talentos torna-se um fator primordial para não se perder a aplicação de 
recursos feita no desenvolvimento do trabalhador cujos resultados em 
termos de desempenho e comprometimento são positivos.

Bassani (2014), citado por Cunha e Martins (2015), relata que retenção 
de talentos é um desafio para a área de Recursos Humanos, no qual os 
gestores assumem papel de suma importância. O ambiente organizacional 
para reter os talentos é formado por iniciativas como desenvolvimento 
de práticas de valoração e reconhecimento dos profissionais, além de 
programas e políticas de motivação, juntamente com uma liderança que 
atenda não somente as lideranças da companhia, mas que também seja 
sensível às necessidades de sua equipe.

Sistemática do trabalho junto ao Programa de 
Estágio

Assim que as atividades foram iniciadas no referido Programa de 
Estágio, como estagiária de Psicologia Organizacional e do Trabalho, fui 
solicitada a fazer parte deste projeto voltado à retenção de talentos e 
desenvolver um olhar crítico sobre todas as ações promovidas para os 
estagiários das mais variadas áreas ali presentes.

Em relação ao Programa de Estágio 2017, após cada ação de 
desenvolvimento, a consultora responsável pela governança do Programa 
de Estágio, e a analista responsável pela elaboração das ações de 
desenvolvimento, me convidaram para uma conversa, a fim de coletar um 
feedback. Esta conversa era feita de maneira não estruturada e explorando 
pontos como: se o objetivo da ação foi atingido, como foi a adesão do 
grupo às atividades propostas e a aplicabilidade do treinamento no dia 
a dia de trabalho. Além deste feedback, também foi disponibilizada uma 
avaliação de reação de cada treinamento e também uma pesquisa de 
satisfação do programa como um todo no sistema (software que gerenciava 
a comunicação com os gestores e o registro das atividades dos estagiários, 
individual e coletivamente), e todos os estagiários eram convidados a 
respondê-la.
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Além de uma pesquisa de satisfação do programa como um todo, 
também foram realizadas sessões de diagnóstico com estagiários (em 
número de aproximadamente 20) e gestores dos departamentos em 
que os estagiários se encontravam engajados (5 gestores ao todo), com 
o objetivo de detectar problemáticas (desafios, barreiras, limitações, 
falhas de comunicação ou ausência de treinamentos) e buscar maneiras 
de evitá-las para as turmas seguintes. Estes encontros ocorreram de 
maneira semiestruturada, na qual eram levadas perguntas norteadoras 
e as demandas foram exploradas de acordo com o surgimento.

Em relação ao Programa de Estágio 2018, foi estruturado como será 
o formato para as turmas seguintes e quais são as maneiras de evitar que 
os mesmos problemas deste ano ocorram novamente. Para isso, foram 
estruturados cenários possíveis do programa, contendo cronograma, 
áreas envolvidas e ações de desenvolvimento.

O material produzido através destas ações foi apresentado para a 
gerência de RH e passou a ser tratado como um indicador de sucesso do 
programa.

Desenvolvimento
No total, foram nove ações de desenvolvimento voltadas 

para os estagiários, a saber: Workshop Competências; Construindo 
Relacionamentos; Criatividade e Inovação; Influência e Protagonismo; 
Identificar, Analisar e Resolver Problemas (três sessões); Encerramento 
do 1º Ciclo. Após cada uma delas, era realizada uma conversa de feedback 
em que estavam presentes eu, a consultora responsável pela governança 
do programa e a analista responsável pela elaboração das ações de 
desenvolvimento. Além disso, também era disponibilizada no sistema 
uma avaliação de reação, a qual todos os estagiários podiam responder e 
dar seus feedbacks.

Com estas ações de desenvolvimento, notamos que, em seu processo, 
o teor das discussões e os níveis de participação dos estagiários tornavam-
se cada vez mais rasos (superficiais) e os temas, consequentemente, eram 
pouco aprofundados, ou pelo menos ficavam abaixo de um potencial de 
aprofundamento esperado. Acreditamos que isso se deu pela complexidade 
dos temas, que foi aumentando escalonadamente (primeira ação de 
desenvolvimento menos complexa e última mais complexa em se tratando 
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do conteúdo e exigência de participação/exposição no grupo), porém, o 
tempo de treinamento era mantido. Percebemos também que grande 
parte dos estagiários não respondiam à avaliação de reação e, quando o 
faziam, os dados obtidos não condiziam com o retrato das participações e 
andamento das ações de desenvolvimento. Este fenômeno fora lido como 
um sintoma de um mal-estar vivido no ambiente de trabalho e dentro do 
programa de estágio.

Durante o primeiro semestre do programa, tivemos quatro 
solicitações de desligamento por parte dos estagiários e, para buscar 
compreender o que os teria levado a essa solicitação, antecipamos a 
Pesquisa de Satisfação.

A Pesquisa de Satisfação consistiu em uma pesquisa sobre o Programa 
de Estágio como um todo. Havia perguntas relacionadas à atuação do 
estagiário na área, satisfação com as Ações de Desenvolvimento, satisfação 
com o Programa de Estágio como um todo e satisfação com a Companhia 
de Seguros contratante dos mesmos. Vale dizer que foram desenvolvidos 
dois modelos de Pesquisa de Satisfação: um que devia ser respondido pelos 
estagiários e outro que devia ser respondido pelos gestores. Os dados 
seriam posteriormente cruzados para possibilitar uma melhor análise e 
compreensão da situação.

O índice de satisfação dos dados obtidos foi considerado adequado, 
com a grande maioria dos estagiários se manifestando como satisfeitos 
com o Programa de Estágio, com as Ações de Desenvolvimento e com a 
Companhia. O índice que apresentou maior inconsistência entre estagiários 
e gestores foi em relação ao acompanhamento do gestor imediato: 
todos os gestores que responderam as questões do modelo aplicado 
manifestaram-se como presentes e acessíveis aos estagiários, mas apenas 
dois estagiários respondentes concordaram com esta afirmação, ou seja, 
também detectamos contradição neste aspecto.

Com os dados da Pesquisa de Satisfação, nós do RH notamos que, 
semelhante ao que ocorre com a avaliação de reação, os dados obtidos 
nas respostas diferiam dos feedbacks que recebíamos informalmente.  
O nome do estagiário não era um campo obrigatório na pesquisa, porém o 
campo “área de atuação” era, o que talvez tenha deixado alguns estagiários 
receosos no momento de responder as questões da pesquisa.

Com isso, detectamos que estávamos enfrentando um problema 
de comunicação e que, por algum motivo, os estagiários não estavam 
relatando, de fato, suas percepções nestes meios e, por isso, realizamos 
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as sessões de diagnóstico. Foram realizadas duas sessões com estagiários 
e duas sessões com gestores, separadamente.

Nas sessões com os estagiários, foram relatadas problemáticas 
relacionadas à falta de gestão e falta de preparo da área para recebê-
los, ausência de funções bem estabelecidas em suas áreas de atuação e 
ausência de perspectiva na Companhia. As vivências foram discutidas, 
sendo considerado também o que os estagiários fizeram e poderiam ter 
feito diante destas situações.

Na segunda sessão agendada com os gestores, nenhum deles 
compareceu. Porém, na primeira, foi discutido quão protagonistas 
os estagiários são. Os gestores também afirmaram que não possuem 
muito tempo para ensinar os estagiários sobre como desempenhar suas 
funções, e há certo receio em comprometerem seu tempo e o estagiário 
acabar por se desligar da Companhia, ou seja, os gestores, descrentes 
em relação ao potencial dos estagiários, estavam desqualificando sua 
presença na respectiva área, levando-os a se sentirem sub-aproveitados 
e, consequentemente, desmotivados.

Os dados obtidos nestes diagnósticos serviram como insumo para a 
elaboração do Programa de Estágio para 2018. Não foi realizada nenhuma 
ação específica em relação a estas demandas com a turma de 2017. Para o 
próximo ciclo, estão sendo elaboradas novas Ações de Desenvolvimento, 
que saíram do formato “sala de aula” e com o objetivo de trazer mais 
experiências práticas para oportunizar vivências no contexto de 
estágio. Além disso, tornaram-se objeto de planejamento ações visando 
a melhoria da relação entre estagiário, gestor e equipe, uma vez que o 
gestor normalmente não fica na área e a equipe possui muita demanda 
de trabalho.

Próximo ao mês de dezembro, com o Programa de Estágio do ciclo 
de 2017 chegando ao fim, o RH já se encontrava investigando as situações 
dos contratos dos estagiários: quantos seriam desligados, quantos e quais 
seriam efetivados. A conclusão por parte dos gestores foi a de que grande 
parte dos estagiários teria seus contratos prorrogados, mas sem ainda 
conseguir mensurar o número exato de tais prorrogações de contrato, 
não seria possível saber se atingiríamos a meta estabelecida de 60% de 
aproveitamento o que, por sua vez, representaria para a Companhia o 
êxito do Programa de Estágio em termos de retenção de novos talentos.
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Considerações finais
Os cursos de graduação devem ir além dos ensinamentos doutrinários 

e acadêmicos, estendendo os conhecimentos teóricos aprendidos para a 
realidade prática das áreas de atuação por meio dos estágios. 

O estágio supervisionado é um dos pontos principais de um projeto 
pedagógico, pois é o momento no qual a identidade do aluno é gerada e, 
por isso, deve ser um momento de articulação dos conhecimentos teóricos 
e práticos (SCHWARTZ; BAPTISTA; CASTELEINS, 2001).

Segundo Bianchi, Alvarenga e Bianchi (2003), o estágio, quando visto 
como uma atividade que pode trazer benefícios para a aprendizagem, 
para a melhoria do ensino e para o estagiário, no que diz respeito à 
sua formação, certamente terá resultados positivos. Estes tornam-se 
ainda mais importantes quando se tem consciência de que as maiores 
beneficiadas serão a sociedade e, em especial, a comunidade a que se 
destinam os profissionais egressos da universidade. Estagiar é tarefa do 
aluno; supervisionar é incumbência da universidade, que está representada 
pelo professor. Acompanhar, fisicamente se possível, tornando essa 
atividade incomum produtiva é tarefa do professor, que visualiza com 
o aluno situações de trabalho passíveis de orientação. Contudo, não se 
pode isentar as organizações contratantes e seus respectivos gestores da 
responsabilidades de, no campo de estágio, atuarem como co-orientadores 
ou tutores do processo formativo dos estagiários e futuros profissionais, 
sendo tal feito considerado um dever ético de todo profissional que, uma 
vez tendo igualmente passado pelo ritual formativo e, portanto, tendo sido 
também um estagiário no passado, colaborar para a formação técnica, de 
conteúdo prático e teórico, e ético do estagiário que lhe é confiado.

O programa de estágio, objeto deste relato, ainda se encontra 
em desenvolvimento, passando por constante processo de avaliação e 
aprimoramento, posto que se sabe: há um rico potencial a ser desenvolvido 
na figura do estagiário, bem como uma possibilidade inconteste de 
que o mesmo, sendo reconhecido por suas contribuições à organização 
contratante, devolverá a ela, e sob a forma de um saudável vínculo 
e comprometimento, o que de melhor tem a oferecer em termos de 
competências, habilidades e conhecimentos.
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Intodução
O presente capítulo tem por objetivo relatar um dos projetos 

desenvolvidos pela discente do curso de Psicologia da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP/Bauru, em estágio 
curricular, com ênfase em Psicologia Organizacional e do Trabalho (POT).  
O estágio foi desenvolvido junto ao Centro de Estudos e Práticas Pedagógicas 
da UNESP “Professora Adriana Josefa Ferreira Chaves” – CENEPP-UNESP, 
vinculado à Pró-reitoria de Graduação, com sede executiva no campus de 
Bauru.

Dentre as atividades desenvolvidas no estágio de POT no CENEPP-
UNESP, relataremos a “Oficina sobre motivação para o trabalho”, oferecida 
a uma Empresa Júnior (EJ) como resultado de uma parceria por troca 
de serviços no ano de 2017. O presente texto destaca a importância de 
propostas de treinamento alinhadas às necessidades específicas levantadas 
e descreve as etapas do processo de planejamento das atividades da 
Oficina, baseados em pressupostos teóricos e metodológicos da Psicologia 
Organizacional e do Trabalho.

O campo de estágio: Centro de Estudos e 
Práticas Pedagógicas da UNESP  
“Professora Adriana Josefa Ferreira Chaves” 
CENEPP-UNESP

A experiência de estágio em Psicologia Organizacional e do Trabalho 
(POT) aqui relatada foi realizada no Centro de Estudos e Práticas Pedagógicas 
da UNESP “Professora Adriana Josefa Ferreira Chaves” – CENEPP-UNESP, 
com sede executiva no campus de Bauru. O CENEPP-UNESP é uma Unidade 
Complementar da UNESP, modalidade Instituto Especial, criada em 29 de 
novembro de 2012, pela Resolução UNESP nº 154 e está vinculado à Pró-
reitoria de Graduação. As Unidades Complementares podem ser criadas 
para cumprir objetivos específicos, com regimento próprio, aprovado pelo 
Conselho Universitário (ESTATUTO DA UNESP, 1989). O Regimento Interno 
do CENEPP-UNESP foi aprovado no dia 25 de fevereiro de 2016 em reunião 
do Conselho Universitário.
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Um marco da história de constituição do Centro é o ano de 2006, 
quando, a partir de demanda feita por coordenadores de cursos de 
graduação para a Pró-reitoria de Graduação sobre a formação pedagógica 
dos professores da UNESP, inicia-se o Programa de Oficinas de Estudos e 
Práticas Pedagógicas. Pouco tempo depois, em 2008, foi criado o Núcleo 
de Estudo e Práticas Pedagógicas (NEPP-PROGRAD, 2008-2012). O CENEPP-
UNESP incorporou o Núcleo de Estudos e Práticas Pedagógicas (NEPP-
PROGRAD, 2008-2012) tornando-se Unidade Complementar, modalidade 
Instituto Especial em 2013.

O objetivo do CENEPP-UNESP é

[...] 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 
compromissada com a cidadania” (UNESP – Regimento 
Interno do CENEPP, 2013).

Suas diretrizes são a Formação Pedagógica Contínua de Professores 
do Ensino Superior e a Pesquisa sobre Práticas Pedagógicas no Ensino 
Superior. O CENEPP-UNESP desenvolve suas atividades em cinco áreas 
(LOPES; CAVALCANTE; IAOCHITE; TANGO, 2016):

• Área 1. Formação pedagógica contínua de professores da UNESP;

• Área 2. Assessoria pedagógica na UNESP;

• Área 3. Atuação em cursos de pós-graduação da UNESP;

• Área 4. Produção e divulgação científica: ensino-pesquisa-extensão; 

• Área 5. Convênios com outras Instituições do Ensino Superior (IES).

O processo motivacional
A motivação é um fator muito importante para um trabalho bem 

executado. Quando se identificam os processos motivacionais, é mais 
fácil auxiliar uma pessoa para que ela fique motivada e disposta a encarar 
desafios (GONDIM; SILVA, 2014; ROBBINS, 2008). Isto traz benefícios tanto 
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para a organização como para as pessoas envolvidas. Faremos aqui uma 
breve definição de motivação e de processo motivacional.

Motivação é um fenômeno complexo, resultado da interação do 
indivíduo com o ambiente. Um comportamento específico, por exemplo, 
pode ser resultado de diversos fatores. Robbins (2008) define motivação 
como o processo responsável pela intensidade, direção e persistência 
dos esforços de uma pessoa para o alcance de um objetivo, ou seja, a 
motivação é um dos fatores relacionados à forma como um indivíduo 
desempenha suas atividades. Para Mullins (2004), a motivação influencia 
o comportamento e as ações das pessoas e a maneira como ela pode afetar 
suas atividades.

Compreender a motivação e saber o que motiva as pessoas requer 
entender as necessidades e os desejos delas. Conhecer o que um indivíduo 
valoriza em seu ambiente de trabalho é então descobrir qual procedimento 
usar para que ele desempenhe melhor seu trabalho (GONDIM; SILVA, 
2014; NEWSTROM, 2008). Nesse sentido, ao adotar qualquer estratégia 
motivacional, é preciso que ela seja pensada a partir de um levantamento 
de necessidades interno, pois assim é mais provável que os indivíduos se 
engajem.

A Oficina de Motivação: planejamento e 
instrumentos utilizados

A demanda para a criação da Oficina surgiu da parceria para troca de 
serviços entre CENEPP-UNESP e uma Empresa Júnior do campus. Para tal 
empresa prestar assessoria na área de divulgação e trabalhar na recepção 
de dois eventos organizados pelo CENEPP-UNESP, o Centro ofereceu em 
troca uma Oficina para os membros da empresa.

A primeira etapa para o planejamento da oficina foi realizar um 
levantamento de necessidades de treinamento (LNT) junto aos alunos da 
EJ. Segundo Meneses e Zerbini (2010), o LNT é uma tentativa sistematizada 
de identificar problemas de desempenho possíveis de serem solucionados 
por meio de ações educacionais, ressaltando que problemas relacionados 
a condições de trabalho não se constituem como necessidades de 
treinamento.
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Conforme o modelo de análise de demanda apresentado por Meneses, 
Zerbini e Abbad (2010), foi elaborada uma pesquisa de levantamento de 
necessidades de treinamento (em anexo). O modelo proposto investiga 
situações, causas, consequências e soluções. O quarto aspecto, soluções, 
foi preenchido pela estagiária a partir das respostas apresentadas.

Foi realizada uma aplicação piloto com o diretor da empresa e após 
verificarmos que tudo estava correto, os demais membros tiveram 15 dias 
para responder a pesquisa por meio do Google Forms. O LNT contou com a 
participação de 12 membros da EJ. Entre as respostas, a dificuldade mais 
relatada, aparecendo em 7 delas, o equivalente a 58%, foi a ausência de 
motivação para realização dos trabalhos.

Como já dito anteriormente, a motivação não é um traço pessoal que 
algumas pessoas têm e outras não; é possível ter o processo motivacional 
como objetivo de um treinamento. Assim, a partir dos resultados do LTN 
foram definidos os seguintes objetivos para a Oficina:

• Objetivo geral: que os membros da EJ compreendam o processo 
motivacional, bem como fatores que influenciam para um maior 
ou menor envolvimento com o trabalho;

• Objetivo específico: apresentar estratégias que podem ser adotadas 
para promover maior engajamento dos membros com as atividades 
da empresa.

Após a definição dos objetivos, iniciou-se extensa pesquisa para 
planejamento do conteúdo. Além do tema principal, que foi a motivação, 
em conversa com a Coordenadora Executiva e também supervisora 
local, decidimos abordar alguns assuntos que perpassam as dificuldades 
relatadas e o tema principal. Assim, os tópicos principais ficaram: 

Programação dia 1:

• Reflexão: como chegaram a EJ;

• Empresas juniores: ação formativa e funções educativas;

• O conceito de motivação;

• O processo motivacional.
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Programação dia 2:

• Fatores psicossociais relacionados ao trabalho;

• Liderança;

• Autorregulação e regulação cooperada;

• Gestão de tempo.

Devido à agenda do CENEPP-UNESP e ao calendário escolar, optou-
se por realizar a oficina na última semana antes do recesso.

Considerações finais
Visto que o evento organizado pelo CENEPP-UNESP que gerou o 

contrato de parceria está relacionado a uma das áreas de atuação do 
referido Centro, “Área 1. Formação pedagógica contínua de professores da 
UNESP”, o planejamento desta Oficina permitiu a contratação de um bom 
serviço de divulgação e suporte ao evento que, por sua vez, contribui para 
a excelência de uma ação relacionada à formação pedagógica contínua.

Ser responsável pelo planejamento e execução desta oficina 
contribuiu muito para a formação da estagiária e para a consolidação de 
sua escolha em relação a uma atuação em Psicologia Organizacional e 
do Trabalho. A motivação ou ausência de motivação é um aspecto muito 
presente, seja no ambiente acadêmico, seja em ambientes organizacionais 
de trabalho, mas o que se percebe na atualidade é que este fenômeno ou é 
desqualificado em sua importância ou é tomado como de responsabilidade 
unilateral do trabalhador, ou seja, boa parte das organizações de trabalho 
compreendem a motivação como algo intrínseco ao trabalhador e, 
portanto, sua responsabilidade é mantê-la em alta. Na verdade, e como 
vimos na definição, este é um fenômeno multifacetado e com relação de 
interdependência com os aspectos que constituem a organização, desde 
seu clima e cultura até a política de gestão implementada e as formas de 
reconhecimento e recompensa. Assim, e para a estagiária, em especial, 
este projeto ampliou o conhecimento acerca do processo motivacional 
com conhecimentos que serão levados para a vida profissional.
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ANEXO

Pesquisa: Levantamento de necessidades de treinamento

Prezado membro da EJ, esta pesquisa tem como objetivo identificar 
demandas de treinamento que possam ajudar no desenvolvimento de 
seu trabalho. O resultado aqui obtido será útil para o planejamento dos 
assuntos abordados na oficina que iremos oferecer.

1. Situações

Pensando no dia a dia da empresa, descreva brevemente alguma 
situação problema que ocorre com frequência, ou alguma necessidade 
ou capacidade que precisa ser desenvolvida.

Exemplo de descrição do problema: Pessoas insatisfeitas com o estilo 
de gerenciamento adotado pela chefia.

2. Causas

Descreva os motivos que acredita serem determinantes para o 
surgimento do problema ou da necessidade de desenvolvimento relatada 
por você na primeira pergunta.

Exemplo de descrição de causa: Estilo de gerenciamento inadequado.

3. Consequências

Descreva as consequências geradas pelo problema ou necessidade 
de desempenho. Exemplo de consequência: Pessoas insatisfeitas com o 
trabalho.

https://siscenepp.ibb.unesp.br/multimidia/uploads/2c315c21828d53ee1e644db6a6a85d22.pdf
https://siscenepp.ibb.unesp.br/multimidia/uploads/2c315c21828d53ee1e644db6a6a85d22.pdf


11. Oficina de 
orientação 
profissional: 
refletindo sobre 
autoconhecimento 
em cursinho 
popular

Taize de Oliveira
Jaíne Cristina Machado
Nathália Martins Amorim Dalmolin
Marianne Ramos Feijó



128

Os cursinhos têm sido muito procurados nas últimas décadas, com os 
objetivos de ampliar o conhecimento adquirido na escola e facilitar o acesso 
aos cursos profissionalizantes, sejam técnicos ou superiores. Processos 
de Orientação Profissional (OP) oportunizam espaços de reflexão sobre 
escolhas alinhadas aos planos de vida e incremento de informações sobre 
meios de desenvolvimento e profissões. Já as Oficinas de sensibilização 
para o ingresso em processos de OP, por sua vez, incentivam a participação 
em tais processos, que nem sempre são conhecidos pelos discentes, que 
se preparam para a continuidade dos estudos após o ensino médio. 

No Brasil, o histórico de criação de cursinhos pré-vestibulares está 
atrelado ao início de admissões no ensino superior, com o uso do método 
de classificação, e a posteriori recebe o nome de vestibular. A partir de 1910, 
com o aumento de oferta de cursos superiores, os chamados cursinhos 
ganharam força e importância, com destaque para o comprometimento 
de professores, que em muitos casos não eram remunerados. A crescente 
dificuldade de acesso a muitas faculdades fez com que os cursinhos 
aperfeiçoassem seus serviços, gerando frequentemente elevados custos, 
que a maioria da população não podia pagar. Na década de 1970, com a 
intenção de obter uma igualdade em relação ao ingresso ao ensino superior, 
algumas instituições passaram a oferecer cursinhos denominados 
populares, com atenção aos estudantes de baixo poder aquisitivo. Nos anos 
de 1990, os cursinhos populares deixaram de ser apenas um oferecimento 
de serviço e passaram a ser uma reivindicação social, na medida em que 
foram ampliadas as ofertas de cursos superiores, sem as condições de 
acesso necessárias aos que não receberam ensino de qualidade, por falta 
de condições socioeconômicas (SILVA; VIEIRA, 2015).

Apesar de o cursinho favorecer o acesso à universidade, muitos 
não o fazem preparados para escolher o curso e a profissão. Segundo 
Soares (2002, p. 21), a escola de maneira geral não estimula o “processo 
de autoconhecimento, interiorização e reflexão do jovem” e se restringe 
sobremaneira a conteúdos obrigatórios do currículo, que acaba por 
negligenciar outros processos educativos que possam favorecer o 
desenvolvimento discente. A proposta de oficina em Orientação Profissional 
(OP) apresenta como finalidade a sensibilização para o processo de OP, que, 
conforme pensado atualmente, pode ser realizado desde os primeiros anos 
escolares e apresenta relevância para o autoconhecimento dos alunos, 
sendo estes de ensino infantil, ensino médio ou de cursinho preparatório 
para vestibulares (LEHMAN, 2010; ALVES; CARDOSO; DUARTE, 2017). 
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Soares (2002) argumenta sobre a participação em OP, que a 
motivação e os interesses individuais, aspectos fundamentais para o 
autoconhecimento, não são muito discutidos e valorizados na escola, o 
que tende a dificultar o processo de decisão sobre um futuro profissional. 
Como lembra a autora, a escolha deve ser fruto do reconhecimento de 
quem se é, e da compreensão sobre como o curso da vida e as próprias 
experiências fizeram parte da construção da visão sobre si mesmo, de 
expectativas pessoais, familiares e da rede social pessoal.

Nos cursinhos, frequentemente se encontram pessoas com 
dificuldades na escolha de cursos e na tomada de decisões sobre o futuro 
(SAMPAIO; LOZAN; CARDOSO, 2018). Nessa perspectiva, o presente trabalho 
tem como objetivo geral discutir a importância de espaços para a reflexão 
sobre autoconhecimento, junto aos alunos de um cursinho popular, do 
interior paulista.

Refletir sobre a vida e sobre o momento que antecede o vestibular 
implica vivenciar incertezas, ter medo do futuro e de eventuais enganos 
nas primeiras escolhas diretamente relacionadas ao trabalho, já que 
atualmente há grande diversidade de profissões e exercícios profissionais. 
O possível acesso ao ensino superior acarreta uma concorrência alta, com 
muitos candidatos por vaga nas universidades, o que resulta em uma 
insegurança nos candidatos, forçando os responsáveis por cursinhos a 
colocar foco na abrangência do conteúdo, em sua sistematização e na 
rapidez de apresentação. O processo de OP favorece a exploração de 
contextos de vida, de relações e de necessidades das pessoas na fase pré-
vestibular, com destaque para fatores que podem nortear as escolhas, tais 
como, gostos pessoais, sonhos, habilidades, interesses, dentre outros, 
com reflexões sobre aspectos familiares, emoções, sentimentos, valores e 
imposições sociais. O tripé autoconhecimento, informações profissionais 
e escolhas assegura a reflexão mais aprofundada sobre as possibilidades 
de desenvolvimento e a tomada de decisão mais preparada.

Proposta
Os tópicos a seguir justificam o planejamento da presente oficina, 

feito a partir das informações coletadas por intermédio de monitores 
do cursinho popular e de demandas que foram percebidas durante a 
realização das atividades, portanto em contato com os participantes. 
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Objetivos

O objetivo geral da oficina foi promover reflexões com os estudantes 
sobre autoconhecimento e processo de escolhas. Devido ao curto período 
do encontro, optou-se por dar ênfase a esses dois tópicos, conectando-os 
sempre que possível com informações sobre profissões.

Local

A oficina foi realizada em um cursinho popular, vinculado a uma 
universidade pública de uma cidade do interior paulista, por estudantes 
do último ano de graduação em psicologia. O convite e a organização da 
turma para a atividade foi feito por monitores e professores do cursinho, 
que são também graduandos na universidade em questão, porém de outros 
cursos.

Participantes

Esperava-se atender 40 estudantes de um cursinho popular, com 
demandas relacionadas ao processo de vestibular, posto que eles estavam 
nesse espaço com o objetivo de realizar o vestibular e ingressar na 
graduação. No entanto, compareceu a metade do grupo convidado pelos 
monitores e professores.

Planejamento

O planejamento foi realizado de acordo com demandas práticas 
como o tempo de realização previsto, de 3 horas e meia. O número de 
convidados, os objetivos das atividades e os materiais necessários para 
a realização de atividades selecionadas foram resumidos no quadro a 
seguir.
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Quadro 1: Planejamento de atividades

Horário Atividade Objetivos Materiais

8h20 - 8h50 Dinâmica 
quebra-gelo: 
post-it na testa 
com ações.

Movimentar o grupo e iniciar 
a apresentação dos membros 
de forma que cada participante 
adivinhasse que ação estava 
escrita em seu post-it, 
observando o modo como as 
pessoas estavam agindo diante 
dele.

40 papéis 
colantes 
para 
recados 
(post-it) e 
canetas.

8h50 - 9h50 Atividade 
“Complete 
as frases” de 
Bohoslavsky. 

(LUCHIARI, 1993)

Reflexão dos participantes sobre 
seus interesses e escolhas, após 
completarem as 30 frases e 
compartilharem uma de suas 
respostas com o grupo.

Folhas de 
sulfite com 
as frases 
impressas, 
canetas.

9h50 - 10h10 Intervalo Pausa para banheiro e lanche. -

10h10 - 11h10 Apresentação 
de vídeo Família 
Dinossauro 
(oportunidades 
de carreira) e 
discussão

Discussão do episódio da série 
Família Dinossauro e sobre as 
escolhas de carreiras, a partir 
de perguntas reflexivas sobre o 
tema.

Notebook e 
projetor.

11h10 - 11h40 Desenho do 
corpo humano e 
encerramento.

Reflexões sobre o 
autoconhecimento, após desenho 
e escrita de 3 pensamentos 
difíceis de mudar, uma frase que 
não deveria ter dito e outra que 
deveria ter dito e não disse, 3 
paixões, um sentimento que tem 
para oferecer, algo que precisa 
receber, uma meta que deseja 
alcançar e 3 passos para atingir 
essa meta.

Folha de 
sulfite, 
lápis e 
canetas.

Resultados
Este tópico busca descrever como ocorreu a oficina e em que medida 

ela alcançou seus objetivos. Para isto, será necessário narrar um pouco a 
respeito do público e das demandas que foram apresentadas no encontro, 
posto que não houve contato direto com os participantes antes da execução 
da oficina.
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Participantes

A oficina contou com 24 alunos. Os participantes tinham grande 
variação de interesses, como pôde ser percebido na execução das 
atividades, embora a maioria estivesse objetivando entrar em um curso 
da área de biológicas no próprio campus onde ocorre o cursinho.

Alguns participantes já eram formados e não estavam satisfeitos, 
outros indicaram que começaram uma graduação, mas desistiram do 
meio do percurso; outros haviam acabado de sair do ensino médio e os 
demais estavam no ensino médio. Essa heterogeneidade entre eles incluiu 
variação de idade, que não foi investigada, mas pôde ser percebida em 
seus discursos.

Demandas

O convite inicial foi realizado com a demanda de promover reflexões 
que auxiliassem os alunos no processo de escolha no curso do vestibular. 
No encontro, foram identificadas outras demandas mais específicas. 
Todos os participantes já tinham ideia do curso que gostariam de realizar 
e já se posicionavam de maneira crítica frente às barreiras do sistema de 
vestibular e às próprias dificuldades. O que se mostrou como demanda 
relevante de fato foi o autoconhecimento: muitos sabiam o que queriam 
e sabiam identificar fatores relacionados ao processo de escolha, mas 
narravam que não paravam para pensar sobre si mesmos e que não se 
colocavam diante de reflexões que os auxiliassem a se entenderem como 
pessoa singulares.

Execução das atividades

As atividades propostas foram realizadas com boa participação, 
mas alguns demonstraram certa reserva inicial. O quebra-gelo cumpriu 
com seu objetivo, despertou os participantes e foi fundamental para a 
continuação da oficina.

A segunda atividade foi a realização da adaptação de Lucchiari das 
frases incompletas de Bohoslavsky (Anexo 1), todos os participantes a 
realizaram, mas o compartilhamento foi escasso. Alguns participantes 
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que compartilharam comentaram sobre as dificuldades de se pensar na 
correria diária a respeito de questões sobre si mesmos. Nesse momento, 
houve acolhimento dessas dificuldades e a ressalva da importância de se 
conhecer para tomar decisões mais conscientes e, consequentemente, 
promover a saúde diante de processos que podem ser adoecedores.

A terceira atividade visava discutir fatores que afetam os processos 
de escolhas e os impactos dos moldes sociais, políticos e econômicos que 
muitas vezes impossibilitam a realização profissional satisfatória. Foi 
apresentado um episódio da Família Dinossauro, intitulado “Oportunidades 
de carreira”, e a partir dele foram tratados os seguintes pontos:

• Seguir a profissão do pai (mago do emprego, desmistificar o 
processo de OP);

• Momento de decisão: 15 anos de idade (cobranças sociais);

• Acontecimento especial para a família (cobrança da família);

• Propaganda do álcool (adoecimento no processo de escolha e 
adoecimento pela não realização de um desejo);

• Inovações no emprego propostas por Dino (desejos e limites postos 
no mercado de trabalho);

• Figura do chefe (qual é o papel de um chefe?);

• Emprego com atividades manuais e não pensantes;

• O que significa ser derrubador de árvores?;

• Qual era o sonho do pai? E do mago?;

• Anarquia (como um modelo político econômico influencia as 
profissões).

A quarta atividade foi a realização do desenho do corpo humano 
(Anexo 2). Todos realizaram, pois já estavam desinibidos no encontro, 
e fizeram comentários enquanto realizavam e discutiram sobre ter 
habilidades ou não de desenhar. Muitos quiseram compartilhar no final; 
até mesmo os que não comentaram a atividade anterior relacionaram as 
respostas com seu histórico de vida, trataram de dificuldades e superações. 
Alguns participantes relataram que almejavam uma escolha diferente do 
que foi experienciado, já que não se sentiram satisfeitos e realizados no 
curso iniciado. Trataram inclusive da finalização ou não de curso, quando 
insatisfeitos, das cobranças sociais e da possibilidade de realização em 
nova oportunidade. Possíveis alterações no meio do caminho foram 
pensadas.
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Por fim, houve uma breve explicitação dos objetivos e das etapas 
de processos de OP e uma avaliação da oficina, que foi satisfatória.  
No geral, as atividades propostas alcançaram os objetivos de sensibilização 
e de início da reflexão sobre autoconhecimento e escolhas. A participação 
e o compartilhamento das atividades mudaram conforme o tempo 
decorrido de oficina, sendo que nas duas atividades finais houve maior 
manifestação dos participantes. A oficina durou duas horas, portanto, 
menos do que o esperado em função do número de presentes. Houve tempo 
para comentários gerais e fechamento adequado, quando os integrantes 
relataram satisfação por participar e ressaltaram a importância das 
reflexões sobre autoconhecimento, pois não se propõem a pensar sobre 
aspectos tão importantes na correria cotidiana. Alguns dos participantes 
disseram que esperavam uma “palestra de psicóloga” a respeito do 
vestibular e das profissões e que ficaram surpresos com a realização da 
oficina pois não foi “chato como uma exposição”, justificando a importância 
de eles terem participado e pensado a respeito de temas relevantes.

Considerações finais
Os objetivos principais de sensibilizar e informar os participantes 

sobre processos de Orientação Profissional, com foco em autoconhecimento 
e escolhas, foram atingidos e os estagiários puderam experimentar 
o planejamento e a execução de uma prática psicológica em grupo.  
As reflexões geradas durante a oficina se mostraram relevantes para todos, 
monitores, professores do cursinho e participantes, conforme apontou 
diálogo posterior com os organizadores, que anualmente tem convidado 
estagiários de OP para realização das Oficinas.
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ANEXO 1

Este material o ajudará a se conhecer melhor, a pensar mais em você 
mesmo e nas coisas que fazem parte do seu mundo. Por isso é importante 
que você seja sincero e espontâneo ao realizá-lo.

Complete as frases no espaço em branco. Se necessário, use o verso 
da folha.

 

1. Eu sempre gostei de _____________________________________________________________________________________________
2. Me sinto bem quando ___________________________________________________________________________________________
3. Se estudasse _____________________________________________________________________________________________________
4. Às vezes acho melhor ___________________________________________________________________________________________
5. Meus pais gostariam que eu ____________________________________________________________________________________
6. Me imagino no futuro fazendo __________________________________________________________________________________
7. No ensino médio eu _____________________________________________________________________________________________
8. Quando criança queria __________________________________________________________________________________________
9. Quando penso no vestibular ______________________________________________________________________________________
10. Meus professores pensam que eu ______________________________________________________________________________
11.  No mundo em que vivemos, vale mais a pena __________________________________ do que _______________________________
12. Se eu não estudar ________________________________________________________________________________________________
13.  Prefiro ______________________________________________________ do que _____________________________________________
14. Quando penso no futuro ________________________________________________________________________________________
15. Não consigo me ver fazendo ____________________________________________________________________________________
16. Quando penso na universidade __________________________________________________________________________________
17. Minha família _____________________________________________________________________________________________________
18. Ter que escolher me faz __________________________________________________________________________________________
19. Uma pessoa que admiro muito é __________________________________________ por _________________________________
20. Minhas capacidades são _________________________________________________________________________________________
21. Meus colegas pensam que eu ____________________________________________________________________________________
22. Estou certo de que _______________________________________________________________________________________________
23. Se eu fosse ____________________________________________________ poderia __________________________________________
24. Sempre quis ________________________________________mas nunca poderei fazer _______________   
25. Quanto ao mercado de trabalho ________________________________________________________________________________
26. O mais importante na vida ______________________________________________________________________________________
27. Tenho mais habilidade para ____________________________________ do que ________________________________________
28. Quando criança, meus pais queriam ____________________________________________________________________________
29. Acho que poderei ser feliz se ____________________________________________________________________________________
30. Eu _________________________________________________________________________________________________________________

ANEXO 2

Você deve fazer um desenho de seu corpo e, conforme as instruções seguintes, escrever 
em cada parte:

Na cabeça, escreva 3 pensamentos difíceis de mudar; na boca, escreva uma frase que não 
deveria ter dito e outra que deveria ter dito e não disse; no coração, escreva 3 paixões; na 
mão direita, escreva um sentimento que tem para oferecer; na mão esquerda, escreva 
algo que precisa receber; no pé direito, escreva uma meta que deseja alcançar; no pé 
esquerdo, escreva 3 passos para atingir essa meta.
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Introdução
O presente relato de prática de estágio em Orientação Profissional e 

para o Trabalho discute a experiência do atendimento individual a L., um 
jovem de 17 anos, cursando o terceiro ano do ensino médio. Faz-se então 
necessária uma breve discussão acerca das principais problemáticas que 
envolvem essa faixa etária e as influências a que muitos indivíduos estão 
sensíveis no processo de escolha profissional na adolescência.

A legislação brasileira, especificamente a lei 8.069, de 13 de julho de 
1990, define o adolescente brasileiro como o indivíduo que possui entre 
12 e 18 anos. Entretanto, o conceito de adolescência transpassa os limites 
de idade, e se mostra como algo ainda em construção na nossa sociedade. 
Segundo Ribeiro (2011, p. 2), não há consenso sobre a definição deste 
conceito e, recorrendo-se à historicidade do conceito, “a adolescência só 
a partir do séc. XIX foi vista como uma etapa distinta do desenvolvimento 
e durante várias décadas [...], esteve associada a uma fase de tumulto, 
conflito e tensão para o adolescente e todos os que com ele lidavam”. 
Assim, a adolescência é um fenômeno de origem social e histórica, sem 
ligação inata/natural com o desenvolvimento humano. 

Partindo dessa discussão, pensemos no que a adolescência representa 
em nossa sociedade: o momento de transição entre infância e idade 
adulta, ainda permeado pelo aspecto de conflito. Além disso, o período 
etário definido para a adolescência coincide com o início da puberdade, 
momento de alterações hormonais que levam ao desenvolvimento de 
caracteres sexuais secundários e aceleram o crescimento. A adolescência 
tem, portanto, para alguns jovens, de fato um caráter instável e conflituoso, 
devido às mudanças pelas quais o corpo passa e por fatores sociais e 
interacionais: por exemplo, a contradição gerada pela assunção de 
responsabilidades e a concomitante limitação de suas ações, imposta 
pelos responsáveis. Como comenta Filomeno (2003, p. 27): 

A adolescência é caracterizada como um período de crise, 
transição, adaptação e ajustamento. São mudanças que 
ocorrem na passagem da infância à idade adulta para as 
quais o indivíduo deve encontrar diferentes modos de 
adaptação. De um lado seus interesses de criança, de outro 
as responsabilidades da escolha de uma profissão, de passar 
no vestibular.
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Além dos conflitos que o jovem pode viver em decorrência da mudança 
de seu papel social e da reminiscência de traços do período anterior, e da 
inerente alteração biológica de seu corpo no período da puberdade, este 
sujeito vê-se muitas vezes diante de uma grande decisão nos anos finais 
de sua vida escolar: a de qual profissão seguir. Como apontam Almeida e 
Pinho (2008, p. 174): 

Desde muito cedo o adolescente deve optar por uma profissão, 
uma escolha que lhe parece definitiva, já que deve ser “para 
o resto da vida”. Isto, muitas vezes, sem nem mesmo ter 
formado sua identidade. Considerando uma abordagem 
psicossocial do desenvolvimento, na qual a identidade é 
formada também levando-se em conta o contexto no qual o 
indivíduo está inserido, a família possui papel fundamental 
nesta formação. 

No entanto, a decisão diante da qual o jovem se coloca não é de 
modo algum algo simples ou que se possa tomar como algo que provém de 
um único momento de sua vida, já que “a escolha profissional não é uma 
escolha isolada, mas um processo contínuo, composto de uma série de 
decisões tomadas ao longo de vários anos da vida. Escolher uma profissão 
não é somente decidir o que fazer mas, principalmente, decidir quem ser.” 
(FILOMENO, 2003, p. 23). Deve-se, portanto, estar atento às determinações 
desta escolha complexa, que é influenciada principalmente pelas pessoas 
mais próximas ao sujeito, cuja opinião tem maior valor ou maior peso 
em suas decisões. Segundo Filomeno (2003, p. 12), “a família é a base de 
desenvolvimento psicossocial do ser humano. A criança desde que nasce é 
lançada em um meio familiar, onde se estrutura, se constitui e se constrói 
enquanto indivíduo”.

O sujeito adolescente é cercado de muitas influências para além da 
família. Dentre os muitos fatores que compõem estas influências, pode-
se citar mídia, amigos, redes sociais, além da necessidade de realização, 
reconhecimento social, motivos econômicos, autoestima, sugestões e 
valores do grupo social e familiar (SANTOS, 1997 apud SARTORI et al., 
2010). Analisando os relatos do jovem L. e recorrendo-se a estudos na área 
(SANTOS, 2005; FREITAS; SOUSA; JÚNIOR, 2012; CARVALHO; TAVEIRA, 2009), 
é possível afirmar que muitos dos relatos nos levam a uma ideia de que 
grande parte dos jovens vive a escolha profissional de forma conflituosa 
e apreensiva, já que estão em jogo não apenas seus desejos, mas também 
novas responsabilidades, expectativas familiares, concepções de trabalho 
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vindas de muitas fontes e opiniões diversas sobre seu futuro, incluindo 
a sua própria. Este momento de transição pode estar associado a uma 
grande pressão da rede social do jovem sobre ele, e pode ser acompanhado 
pelo medo do fracasso ou das consequências de escolhas mal sucedidas 
(GONZAGA; MACEDO; LIPP, 2014). Metaforicamente, de um vasto mar de 
incertezas, o jovem se vê prestes a formar o curso de um rio, cavando com 
suas próprias mãos a terra, e esperando que a correnteza não o arraste 
com muita força para que haja tempo de elaboração e adaptação.

O processo de Orientação Profissional busca facilitar a escolha 
por meio de reflexões, atividades de autoconhecimento, discussões e 
instrumentos objetivos. Segundo Soares-Lucchiari (1993, p. 11), “a escolha 
de uma profissão é uma necessidade” e se dá numa fase em que, segundo 
a autora, o jovem está num processo de redescoberta pessoal, de definição 
de identidade. A autora ainda coloca que, diante de tantas questões, a 
escolha é mais uma demanda na vida desse jovem: “em meio a esse mundo 
de descobertas, a pergunta a ser feita é: como, apesar de tudo, ele ainda 
consegue escolher? [...] Ele faz a escolha possível no momento” (SOARES-
LUCCHIARI, 1993, p. 12). Deste modo, Soares-Lucchiari (Ibidem, p. 12) 
descreve a função da orientação profissional como aquele processo que 
deve “facilitar o momento da escolha ao jovem, auxiliando-o a compreender 
sua situação específica de vida, na qual estão incluídos aspectos pessoais, 
familiares e sociais”. 

O processo de Orientação Profissional que, segundo Lehman (2010), 
antes coincidia com práticas voltadas ao ingresso do jovem no mercado 
de trabalho, sofreu transformações significativas a partir dos anos 90, 
respondendo às mudanças no mundo do trabalho (imprevisibilidade, 
necessidade de adaptação e multifuncionalidade do trabalhador, 
contexto de trabalho cada vez mais complexo e mutante, etc.), e passou 
a ser pensado sob o ponto de vista dos paradigmas pós-modernos, que 
buscam trabalhar com o orientando o encaixe e a elaboração de projetos 
que respondam a essas novas demandas do mundo do trabalho (LEHMAN 
2010). Entendendo-se estes novos paradigmas, as tendências do mundo 
do trabalho, e respondendo às necessidades do jovem que se encontrava 
num processo de formação de identidade e recolocação de objetivos e 
prioridades, bem como de decisão quanto ao futuro profissional, buscou-
se no processo aqui relatado promover o autoconhecimento e facilitar 
escolhas por meio de diálogos, atividades reflexivas, entrevistas com 
terceiros e um instrumento objetivo para levantamento de interesses 
profissionais. O planejamento e execução destas atividades levaram em 
conta as demandas do jovem e temas importantes para as atividades de 
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OP, apontados pela literatura, como o autoconhecimento, as reflexões a 
respeito da família e da sociedade, os significados atribuídos ao trabalho, 
condições de trabalho, escolhas e projetos de vida (SOUSA et. al, 2014). 
Foram seguidos três principais eixos de trabalho: autoconhecimento e 
escolhas de vida, interesses e escolhas profissionais e informações sobre 
áreas de interesse.

O processo que começa com uma escolha
L, de 17 anos, que cursava o terceiro ano do ensino médio em uma 

escola particular do interior do estado de São Paulo, procurou o CPA com 
dúvidas sobre a escolha do curso superior. A experiência de atendimento de 
L começa com uma escolha minha e outra dele; minha como orientadora, 
de atender seu caso, dentre os outros que estavam inscritos para o 
processo de orientação profissional, e de realizá-lo como segunda prática 
obrigatória do estágio, e dele, como orientando, de buscar esse serviço e 
ocupar este lugar. O atendimento individual em orientação profissional 
era para mim, ainda, um campo de desafios e no qual eu me colocaria pela 
primeira vez, e dentro do qual tanto eu quanto L, salvas as especificidades 
de cada posição (eu como orientadora e ele como orientando), tínhamos 
coisas a aprender e descobrir. A seguir, segue a descrição do que foi feito 
em cada eixo de trabalho e o relato resumido de cada um dos encontros.

Método
Foram realizados 8 encontros de 50 minutos em sala reservada 

para atendimento individual dentro de uma clínica-escola, localizada 
no câmpus de uma universidade pública do interior do estado de São 
Paulo. O orientando foi selecionado na lista de inscritos para a orientação 
profissional no ano de 2017, e os atendimentos foram realizados respeitando 
as normas éticas previstas no Código de Ética Profissional do Psicólogo. 

Os encontros foram previamente planejados num modelo 
semiestruturado, com procedimentos ajustados às demandas 
apresentadas pelo orientando. Foram utilizados materiais como caneta, 
papel, notebook e o instrumento Avaliação de Interesses Profissionais 
(AIP).
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Eixo 1: Autoconhecimento e escolhas de vida

Tabela 1 – Atividades do eixo de autoconhecimento e escolhas de vida

Encontro Atividades Objetivos

1º Entrevista inicial

Linha do Tempo  
(CERVENY, 2011)

Levantar informações sobre L., 
conhecer seu motivo de procurar a 
OP, compreender sua expectativa 
em relação ao processo de 
orientação, resgatar sua história de 
vida, e as escolhas que já realizou.

2º Dinâmica dos 4 “D’s”: 
Discovery (descoberta), 
Dream (sonho), Design 
(desenho, projeto) e 
Destiny (destino) – Método 
do Appreciative Inquiry 
(investigação apreciativa) 
de David Cooperrider (2012)

Conhecer os desejos e sonhos de 
L., bem como os caminhos que ele 
visualiza para realizá-los.

3º Entrevista com os 
familiares.

Filme da vida – passado até 
vida atual

Compreender possíveis influências 
familiares, conhecer os gostos/
desejos da família, investigar fatos 
relevantes na vida de L. e as pessoas 
mais importantes no seu percurso, 
que escolhas ele fez no passado

4º Filme da vida – 
continuação e discussão 
(futuro)

Continuar a discussão do encontro 
anterior, focando no filme que o 
jovem projeta para sua vida futura, 
e que escolhas ele visualiza para si 
daqui a alguns anos.

1º encontro
Entrevista inicial sobre as ideias que L. trazia sobre o processo de 

orientação profissional, experiências prévias com a psicologia, expectativas 
em relação aos atendimentos, matérias preferidas na escola, relação com 
os pares. Conversamos sobre as possibilidades e limites da orientação 
profissional e sobre o sigilo que seria mantido a respeito do que fosse ali 
falado. Foi realizada a atividade da “Linha do Tempo” (CEVERNY, 2011), na 
qual discutimos os principais marcos na sua vida, as pessoas presentes 
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nesses momentos, os principais aprendizados que teve, as habilidades 
desenvolvidas. Conversamos também sobre sua família e alguns hobbies 
que L. realizava em seu tempo livre.

2º encontro
Retomada do encontro anterior, reflexão sobre a relação de L. com 

as irmãs, e delas com os pais. Conversamos sobre como os pais lidam com 
suas escolhas, e especificamente com sua escolha profissional. Fizemos 
a dinâmica dos 4 “D’s” (descoberta, sonho, projeto e destino), a partir da 
qual foram discutidos os seguintes temas: 

1 - Descoberta: o que dá vida a L.; o que o faz feliz; as habilidades que 
possui; 

2 - Sonho: 2 ou 3 grandes desejos/sonhos; as coisas que mais gosta 
em si mesmo.

3 - Projeto: passos que L. deveria tomar para chegar aos seus sonhos; 
prioridades que L. tem na vida; os principais objetivos que L. se coloca na 
busca por seus sonhos.

4 - Destino: como colocar em prática seus planos; de que formas L. 
poderia avaliar suas escolhas e o andamento de seus planos; como buscar 
ajuda para possíveis erros.

Neste encontro, deixei como tarefa uma entrevista que L. deveria 
fazer com os pais e as irmãs, com as seguintes perguntas: 1 - O que te faz 
feliz? / 2 - Quais são suas maiores habilidades? /3 - Já te disseram que 
você é bom em algo?/ 4 - Quais são seus maiores desejos? /5 - Como as 
coisas que você gosta estão presentes nos seus desejos?

3º encontro
Leitura e discussão das respostas dadas pelos familiares à entrevista, 

e realização da dinâmica do “filme da vida”. A atividade proposta consistia 
na formulação de cenários, personagens, trilhas sonoras e enredos que 
constituiriam um filme de sua vida. A pergunta disparadora da atividade: 
“se sua vida fosse um filme, como ela seria?”, levou L. a uma reflexão lúdica 
sobre a própria história, buscando compreender quais pessoas foram mais 
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importantes, que acontecimentos ele gostaria de contar, quais valores, 
ideais e padrões estão presentes nesse filme. Nesse encontro, fomos de 
sua infância até o seu presente.

4º encontro
Continuação da dinâmica do “filme da vida”, agora focando num 

filme do futuro: conversamos sobre como seria este filme se retratasse a 
vida que ele teria daqui a 1 ano, 5 anos e 10 anos. 

Eixo 2 – Interesses e escolhas profissionais

Tabela 2 – Atividades do eixo de escolhas

Encontro Atividades Objetivos

5º Aplicação do AIP Fazer um levantamento das atuais 
áreas de interesse do orientando.

6º Discussão do AIP e dos 
resultados obtidos.

Encaminhamentos para 
a busca de informações

Discutir o que o instrumento avalia, o 
significado dos dados e encaminhar 
ações para a pesquisa de informações.

5º encontro
Aplicação do instrumento Avaliação de Interesses Profissionais 

(AIP).

6º encontro
Apresentei a L. um relatório impresso com os resultados do AIP, bem 

como um breve resumo sobre cada área de conhecimento, com destaque 
nas quais sua pontuação havia sido mais expressiva. Discutimos os limites 
do instrumento e a relatividade dos resultados, e como poderíamos 
interpretar os dados obtidos de acordo com os padrões de resposta. 
Também foi feita uma discussão para buscar conexões dos resultados do 
instrumento com interesses já demonstrados por L. e com seus ideais de 
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trabalho e carreira. Foram feitos encaminhamentos para uma pesquisa 
dos cursos que L. selecionou nas áreas de interesse indicadas pelo AIP.

Eixo 3 – Informações sobre as áreas de interesse

Tabela 3 – Atividades do eixo de informações

Encontro Atividades Objetivos

7º Leitura e discussão da pesquisa 
de L.

Formulação de uma entrevista 
com profissionais das áreas de 
seu interesse

Buscar mais informações 
sobre as áreas de interesse 
de L., incentivá-lo a fazer 
pesquisas por conta própria, 
colocar o orientando de 
forma mais ativa no processo.

8º Leitura e reflexão sobre grade 
curricular, oportunidades de 
carreira e características de cada 
curso desejado pelo orientando.

Balanço e avaliação do processo 
de orientação profissional.

Ler e refletir sobre 
possibilidades reais das 
áreas de interesse, fornecer 
dados de realidade para 
o orientando, e finalizar 
o processo de orientação 
profissional.

7º encontro
L. pesquisou sobre Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais 

e Ciências Econômicas, e conversamos sobre cada um, pensando em 
possibilidades de atuação, na ligação destas áreas com suas habilidades 
e desejos, bem como no encaixe de seus ideais de trabalho e vida dentro 
dessas carreiras. Formulamos perguntas para uma entrevista com 
profissionais de cada uma dessas áreas.

8º encontro
Pesquisei e apresentei ao orientando algumas informações/vídeos 

sobre as carreiras de seu interesse no momento, grades curriculares dos 
cursos, bem como as entrevistas que realizei com profissionais das áreas 
selecionadas. Conversamos sobre as quebras de expectativa ao ter contato 
com dados da realidade, e fatos que o surpreenderam. Fizemos também 
um balanço e uma avaliação do processo de orientação profissional.
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Considerações finais
A descoberta das possibilidades da orientação profissional individual 

foi um processo compartilhado entre orientadora e orientando. Minha 
primeira experiência prática na área foi acompanhada de expectativas, 
frustrações, desafios e muitos aprendizados. 

O jovem L. chegou apressado, querendo respostas, e eu o ajudei 
a cavar o caminho das águas em seu rio de maneira mais cautelosa 
e planejada, considerando mais possibilidades, tateando no que 
poderia se apoiar para navegar mais seguro, compreendendo melhor 
os instrumentos dos quais estaria munido para enfrentar as águas mais 
revoltas, e aproveitar melhor o fluxo da correnteza. 

A orientação profissional se mostrou um campo de descobertas 
pessoais, de reflexões sobre escolhas profissionais e da vida. L. estava 
construindo sua identidade, buscando referenciais, chegou “meio perdido”, 
como ele mesmo me disse. L. terminou o processo de orientação sentindo-
se mais seguro para buscar seus objetivos, e conhecendo recursos em si 
mesmo que não havia considerado até então. Se encontrar não é nada 
fácil, e como profissional, orientar parte desse processo é algo desafiador 
e muito gratificante.
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Introdução
Devido ao nosso contexto social, as fases da infância e da adolescência 

são normalmente reservadas para momentos de aprendizagem de 
conhecimentos necessários para o convívio social e para a entrada no 
mundo de trabalho, dando destaque para as diversas profissões que exigem 
um mínimo de formação para a possibilidade de atuação nela. No entanto, 
as escolas dificilmente possuem um ambiente estruturado para o ensino 
sobre o mundo das profissões, ensinando conteúdos que muitas vezes 
ficam distantes das necessidades futuras das crianças e dos adolescentes, 
podendo desestimulá-los nos estudos e gerar frustrações ao entrarem no 
mundo de trabalho, devido ao pouco conhecimento adquirido.

Considerando os pontos destacados acima, ressalta-se a importância 
de se iniciar um trabalho, com crianças, de orientação profissional, o qual 
possa abordar, desde cedo, conteúdos relacionados ao funcionamento do 
mundo de trabalho, às funções das profissões, ao autoconhecimento, etc. 

1. Objetivos
Os principais objetivos estabelecidos para esses encontros são:

1) Aumentar a gama de conhecimentos sobre as profissões no mundo 
de trabalho;

2) Ensinar alguns dos processos de produções existentes no mundo 
e a função que as diferentes profissões possuem dentro deles;

3) Estimular o trabalho em grupo, uma vez que os processos de 
produção sempre envolvem uma relação grupal;

4) Trabalhar o autoconhecimento, para ensinar as crianças a 
identificar as suas características individuais e aprender a relacioná-las 
com o mundo do trabalho;

5) Trabalhar a afetividade envolvida nos processos de produção e 
no processo de aprendizagem;

6) Ensinar o papel das ferramentas envolvidas nos processos de 
produção, mostrando a importância delas.
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2. Participantes
O presente projeto de intervenção foi aplicado com alunos de uma 

turma de uma Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI), com crianças 
de aproximadamente cinco anos de idade. Os encontros foram realizados 
na própria escola, semanalmente, com duração de duas horas a duas horas 
e meia.

3. Planejamento
Para a efetivação dos objetivos apresentados, o trabalho de 

intervenção se estruturará em três grandes eixos temáticos, organizados 
ao longo de 10 encontros, quais sejam: 

1. O trabalho no contexto da produção alimentícia;

2. O trabalho no contexto da produção têxtil;

3. O trabalho no contexto da produção artística.

Cada eixo temático teve duração de três encontros, sendo reservado 
o primeiro encontro para o momento de familiarização entre os estagiários 
e os alunos, além da realização de um levantamento inicial acerca da 
temática que será trabalhada. A seguir, o planejamento de cada encontro 
será apresentado.

1º encontro

O primeiro encontro terá como intuito iniciar a formação de vínculos 
com os alunos, realizando atividades de introdução tanto dos alunos 
quanto dos estagiários. Essas atividades terão como objetivo, também, o 
caráter lúdico, para auxiliar no desenvolvimento do aspecto afetivo das 
relações das atividades. O encontro também servirá para dar início ao 
assunto, mostrando imagens relacionadas ao processo de produção e aos 
profissionais envolvidos nela, apesar de ainda não entrarmos em detalhes 
mais específicos sobre ambos.
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Objetivos 
específicos

Atividades e procedimentos Recursos Duração

Conhecer as 
crianças envolvidas 
utilizando 
estratégias para 
que digam os seus 
nomes e possam 
interagir com os 
psicólogos.

Formar uma roda em pé. 
Cada aluno terá que inventar 
um movimento (corporal) 
e na sequência dizer o 
seu nome, o restante da 
turma terá que reproduzir 
o movimento repetindo o 
nome da pessoa que disse e 
assim sucessivamente. 

-- 30 min.

Apresentação 
de uma situação 
modelo de trabalho 
dos adultos, 
introduzindo o 
tema do trabalho e 
profissões.

Contação de história com 
fantoches dialogada com as 
crianças. 

A história tem intenção, 
através de uma estratégia 
lúdica, de demonstrar uma 
situação real de alguma 
profissão aproveitando-se 
da situação para dialogar 
com as crianças sobre a 
temática.

Fantoches, 
recorte dos 
instrumentos de 
costura (tesoura, 
máquina), pedaço 
de pano. 

30 min.

Levantamento 
de repertório das 
crianças a respeito 
das profissões.

Pedir para as crianças 
se dividirem em grupos 
de 6 e criarem um cartaz 
por grupo, usando uma 
sequências de imagens 
apresentadas, sendo que 
cada grupo receberá uma 
sequência de 4 imagens 
pertencente a um dos três 
eixos.

Após terem criado o cartaz, 
será pedido para eles 
mostrarem-no para todos os 
outros alunos e explicarem 
o processo pelo qual eles 
ficaram responsáveis 

Figuras de 
produtos e 
trabalhadores.

30 min.

Finalização do 
encontro do dia.

Avaliação do encontro em 
conjunto. Perguntar às 
crianças o que gostaram 
do encontro e o que não 
gostaram. 

-- 15 min
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Eixo 1 – O trabalho no contexto da produção alimentícia

O primeiro eixo terá como principal objetivo introduzir o processo 
de produção alimentícia, explicando as diferentes fases e as diversas 
profissões envolvidas nelas. Considerando a idade das crianças e a provável 
falta de contato com esses conteúdos, será importante a utilização de 
várias imagens, vídeos e modelos (Jogos de Papéis), para criar exemplos 
mais concretos, facilitando a aprendizagem das diferentes profissões e 
as funções destas.

2º encontro

O segundo encontro irá introduzir os conteúdos abordados no 1º eixo, 
focando principalmente na parte da produção alimentícia relacionada a 
agricultura, portanto serão usados vídeos e imagens que trabalhem esse 
tema.

Objetivos específicos Atividades/Procedimentos Recurso Duração

Fortalecer o 
vínculo com as 
crianças, planejar 
as atividades com 
o grupo, aumentar 
o vocabulário das 
crianças, desenvolver 
a construção do 
respeito entre eles.

Sentar em roda de 
conversa. Perguntar para 
as crianças o que fizeram 
durante a semana, contar 
o planejamento do dia e 
recapitular  o encontro 
passado.

Imagens e 
Datashow.

15 min.

Trabalhar o processo 
de crescimento das 
plantas de forma 
lúdica. Relacionar 
frutas com árvores.

Passar o vídeo “Feijão 
mágico” do castelo Rá-
Tim-Bum e o “Pomar” do 
Palavra cantada (Anexo 1)

Powerpoint, 
vídeo “Feijão 
mágico” do 
castelo Rá-Tim-
Bum e vídeo 
“Pomar” do 
Palavra cantada.

35 min.

Descobrir o que as 
crianças aprenderam 
com o vídeo e o que 
elas já conhecem.

Sentar em uma roda e 
discutir sobre os vídeos, 
sobre o que eles conhecem 
de plantas e sobre quem 
trabalha nessa área. 

Conversa. 15 min.

Colocar as crianças 
em uma atividade 
relacionada ao tema 
e mostrar para elas 
como uma planta 
cresce.

Pedir para as crianças 
plantarem um feijão dentro 
de um copo, com algodão 
e água, e depois pedir para 
elas cuidarem do feijão 
durante a semana, até eles 
germinarem. 

Copo plástico, 
feijão, água e 
algodão.

15 min.

(continua)
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Colocar as crianças 
em uma situação 
concreta, relacionada 
ao plantio, ao 
cuidado e ao 
crescimento das 
plantas.

Ir para a horta e conversar 
sobre o processo de cuidar 
das plantas, relacionando-
as à alimentação e a 
profissões

Conversa e o 
ambiente da 
horta, com os 
instrumentos 
usados nela.

30 min.

Estabelecer uma 
relação entre 
horta, plantação e 
profissão.

Mostrar imagens e 
conversar sobre como 
as imagens estão 
relacionadas, seguindo 
uma sequência de pequena 
escala, hortas, para grande 
escala, plantações.  
(Anexo 2)

Slides e 
Datashow

20 min.

Lembrar o assunto do 
encontro e sintetizá-
lo.

Pedir para as crianças 
fazerem um desenho 
relacionado aos conteúdos 
mostrados no encontro.

Papel sulfite e 
lápis de cor.

30 min.

Lembrar o assunto 
do encontro e criar 
uma relação entre as 
imagens mostradas.

Brincar de “Quem sou eu”. 
Essa brincadeira consiste 
em uma pessoa fingir ser 
alguma coisa e, através de 
mímicas e dicas, as outras 
pessoas tentam adivinhar 
o que ela é. Nesse caso, as 
crianças devem selecionar 
algo relacionado ao tema 
do encontro.

Mímica. Restante 
do tempo.

3º encontro

O terceiro encontro irá abordar o processo de produção alimentícia 
por completo, utilizando as imagens e os temas trabalhados no 2º 
encontro, como uma base para dar prosseguimento às etapas posteriores 
à produção agrícola, sendo elas: plantação, colheita, transporte, mercado 
e compra. Além disso, esse encontro utilizará imagens contendo pessoas 
trabalhando, para estimular os alunos a relacionarem as profissões com 
os profissionais envolvidos e a humanização desse profissionais, através 
das atividades finais.
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Objetivos específicos Atividades e procedimentos Recursos Duração

Relembrar o conteúdo 
trabalhado nos 
últimos encontros, 
criando uma conexão 
com o conteúdo desse.

Inicialmente iremos formar 
uma roda e em seguida 
usaremos perguntas e imagens 
(Anexo 1) para relembrar o 
encontro passado e explicar o 
conteúdo desse encontro.

Datashow 
ou 
notebook.

10 min.

Ensinar como os 
alimentos são 
transportados das 
plantações aos 
mercados.

Ainda em roda, perguntar para 
eles como acham que o arroz 
chega no mercado; após eles 
terem respondido, mostrar uma 
sequência de imagens (Anexo 2) 
ilustrando esse processo.

Datashow 
ou 
notebook.

10 min.

Exemplificar para 
os alunos como eles 
devem realizar a 
próxima atividade 
e explicar o que 
acontece com o arroz 
e o leite depois da 
coleta.

Com os alunos ainda em roda, 
os estagiários irão montar dois 
cartazes com as sequências 
de imagens do leite e do arroz, 
explicando passo a passo 
para eles como devem fazer a 
próxima atividade.

Cartaz, 
imagens, 
cola e lápis.

10 min.

Criar um ambiente 
no qual os alunos 
precisem conversar 
e compartilhar 
informações, 
aprendidas, sobre o 
processo de produção 
alimentícia. Ensiná-
los o que acontece 
com os alimentos 
depois da coleta. 
Estimular o trabalho 
em grupo.

Pedir para os alunos se 
separarem em 5 grupos, sendo 
cada um deles responsável por 
um alimento, cada grupo deverá 
colocar as imagens, em um 
cartaz, na sequência correta, 
sendo ela: plantação/colheita/
transporte/mercado/compra; 
imitando os estagiários na 
atividade anterior.

Cartazes, 
imagens, 
cola e lápis

30 min.

Fazer com que os 
alunos compartilhem 
o conteúdo de 
seus cartazes com 
os outros alunos 
e estimulá-los 
a elaborar uma 
sequência lógica, 
falada, entre as 
imagens.

Pediremos para cada grupo ir na 
frente da sala, com o seu cartaz, 
e explicar o conteúdo deste para 
os outros alunos.

Cartazes 
prontos.

20 min.

(continua)
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Criar uma relação 
entre o processo de 
produção e o trabalho 
humano.

Todos os alunos serão instruídos 
a pegar uma folha de sulfite 
e desenhar nela uma história 
sobre as pessoas contida nas 
imagens da atividade anterior. 
Depois será pedido para elas 
compartilharem essas histórias.

Papel 
sulfite e 
lápis de 
cor.

40 min.

Estimular os alunos 
a descreverem 
determinadas 
profissões, criando 
uma relação entre o 
processo de produção 
e a função de cada 
pessoa.

Dividiremos os alunos em 
cinco grupos, cada um deles 
representará uma profissão 
(Agricultor/Fazendeiro/
Caminhoneiro/vendedor/
comerciante). Em seguida cada 
grupo irá dar dicas sobre a 
profissão escolhida aos outros 
grupos, com o intuito de que 
consigam descobrir qual ela 
é. Para facilitar a atividade, 
as profissões deverão ser 
mencionadas constantemente 
durante as outras atividades 
do encontro e será necessária a 
ajuda dos estagiários em cada 
grupo.

-- 30 min.

4º encontro

Esse encontro finalizará o 1º Eixo, portanto, a sua principal função 
será sintetizar os conteúdos abordados nós últimos encontros. Além disso, 
ele terá a função de dar um modelo sobre a forma como as profissões 
funcionam e como as fases dos processos de produção se relacionam, 
utilizando um circuito lúdico, no qual as crianças deverão utilizar jogos 
de papéis para simular estarem realizando várias profissões, uma em 
sequência da outra.

Objetivos específicos Atividades e procedimentos Recursos Duração

Fortalecer vínculos, 
criar espaço de 
diálogo, permitir 
um espaço de fala 
livre, possibilitando 
colher informações 
sobre a turma e 
dando espaço de fala 
e autonomia para a 
criança. 

Fazer uma roda e perguntar como 
foi a semana (como elas estão no 
dia, quem as trouxe à escola, etc.) e 
falar sobre o planejamento do dia.

-- 5 min.

(continua)
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Relembrar o assunto 
abordado nos 
encontros anteriores 
e estabelecer 
uma relação com 
o assunto desse 
encontro.

Passar imagens, usadas nos 
encontros anteriores, pedindo 
para eles falarem o que está 
acontecendo em cada imagem

Cartazes 
feitos no 
encontro 
anterior.

15 min.

Demonstrar o 
processo inteiro 
da produção de 
alimentos. 

Mostrar os vídeos: “De onde vem o 
leite?” e “De onde vem o pão?”.

Datashow, 
notebook 
e caixa de 
som.

15 min.

Colocar os alunos 
em contato com a 
cozinha, criando 
uma correlação 
direta entre os 
processos de 
produção e ela.

Levar os alunos para conversar com 
as merendeiras. 

(Essa atividade será realizada antes 
ou depois do circuito, dependendo 
da disponibilidade da merendeira)

Cozinha e 
merendeira.

20 min.

Colocar os alunos em 
uma atividade com 
instrumentos da 
cozinha, refletindo 
sobre os alimentos, 
o processo de 
produção e os 
ingredientes

Levar instrumentos da cozinha, os 
quais eles provavelmente já tiveram 
um primeiro contato, e deixar eles 
brincarem, simulando a produção 
de um alimento. Será importante 
a participação nas atividades para 
fazer os alunos refletirem sobre o 
que estão cozinhando.

Panelas, 
potes e 
colheres.

50 min

Concluir todo 
o processo, 
trabalhando 
as profissões 
envolvidas e 
a função de 
cada profissão 
no manuseio 
dos alimentos, 
colocando as 
crianças em um 
contexto no qual elas 
precisam ter algum 
comportamento 
relacionado à 
profissão.

Realizar o circuito: Quem sou eu? 
(Agricultor)

Usar o regador para regar e colher 
os frutos das plantas, sendo eles 
arroz, feijão e milho.

(Caminhoneiro)

Levar as comidas para o caminhão e 
levar o caminhão para a sala.

(Vendedor)

Pegar as comidas do caminhão e 
organizar em estantes, na sala.

(Cozinheira)

Ganhar o dinheiro para comprar as 
comidas.

Brincar que estão cozinhando os 
alimentos e que estão comendo eles 
prontos.

Arroz, feijão, 
milho, 
regador, 
panelas, 
concha, 
colher de 
pau, tábuas, 
potes, 
dinheiro 
impresso, 
caminhão 
impresso.
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Eixo 2 – O trabalho no contexto da produção têxtil

O 2º eixo terá como principal objetivo trabalhar o processo de 
produção têxtil, utilizando conteúdos já trabalhados no eixo anterior para 
dar um embasamento. Devido ao fato de as profissões envolvidas e os 
produtos produzidos serem diferentes no 1º e no 2º eixo, serão utilizadas as 
fases de produção como classes para facilitar a aprendizagem dos alunos, 
portanto, as fases de agricultura, industrialização, venda e transporte vão 
ser transpostas da produção alimentícia para a produção têxtil através 
de pareamentos, com o intuito de se estimular uma generalização.

5º encontro

Esse encontro irá iniciar o 2º eixo, retomando algumas das imagens 
mostradas no 1º encontro e inserindo novos produtos, utilizando, no 
entanto, algumas profissões e fases de produção já trabalhados no eixo 
anterior. Para isso, serão utilizados, em conjunto, produtos produzidos no 
processo de produção alimentício e produtos produzidos no processo de 
produção têxtil, relacionando algumas semelhanças entre as diferentes 
profissões e esses dois processos.

Outro objetivo importante nesse encontro será o de estimular o 
comportamento de produção para o outro, utilizando uma das atividades 
para os alunos criarem uma camiseta de papel sulfite para outro aluno.

Objetivo específico Atividades e Procedimentos Recursos Duração

Realizar uma conexão 
entre uma pessoa e o 
processo de produção. 
Relembrar o processo 
de produção. Realizar 
uma conexão entre o 
processo de produção 
alimentício e têxtil.

Iniciar o encontro retomando a 
história da vovó, apresentada no 
primeiro encontro, perguntando 
de onde vem a roupa e em 
seguida passar dois vídeos 
do “de onde vem?”, um deles 
relacionado ao leite e outro ao 
sapato.

Datashow e 
caixa de som

20 min.

Trabalhar com 
os alunos os três 
processos envolvidos 
na produção 
alimentícia e têxtil, 
para realizar uma 
generalização 
dos conteúdos 
trabalhados, de um 
eixo para o outro.

Com os alunos sentados na 
frente da lousa, explicar, através 
da exposição de determinados 
conteúdos e da realização 
de perguntas, os seguintes 
conteúdos: matéria-prima 
(animal/vegetal – fazendeiro/
agricultor), fabricação 
(operários), venda (lojas/
mercado).

Lousa, giz e 
conversa

20 min.

(continua)
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Trabalhar a habilidade 
dos alunos em 
olhar determinados 
produtos alimentícios 
e têxteis, prontos, e 
conseguir visualizar o 
processo de produção 
envolvido.

Os alunos serão divididos em 5 
grupos, cada um desses grupos 
irá receber 2 produtos, um 
alimentício e outro têxtil, e uma 
cartolina. Com isso eles deverão, 
em um lado da folha, desenhar 
os processos envolvidos para a 
produção de um dos produtos, 
e no outro lado da folha, 
desenhar o processo envolvido 
na produção do outro produto. 
Todos os produtos utilizados 
deverão conter algum desenho, 
na sua embalagem, sinalizando 
o produto de origem.

Cartolina, 
molho de 
tomate, 
creme de 
leite, leite 
de coco, 
vinagre, 
azeite, lã, 
camiseta 
de algodão, 
meia, 
vestidos, 
carteira 
de couro, 
sapato de 
couro.

30 min.

Compartilhamento dos 
conteúdos abordados 
até então, os quais 
foram sintetizados na 
cartolina.

Cada grupo deverá expor o 
conteúdo, elaborado na sua 
cartolina, para os outros grupos

Cartolina 
desenhada

15 min.

Estimular os alunos a 
explicar determinados 
conteúdos abordados 
até então.

Sentar em roda e realizar a 
brincadeira “Quem sou eu?”

——- 20 min.

Simular uma situação 
de produção de roupa 
com o intuito de 
produzir para outra 
pessoa.

Pedir para os alunos sentarem 
nas mesas e depois pedir para 
eles escolherem uma pessoa, 
para a qual eles irão entregar a 
camisa que eles irão desenhar; 
em seguida, dar um tempo para 
eles desenharem.

Folha de 
sulfite 
cortada em 
formato de 
roupas e 
lápis de cor.

30 min.

6º encontro

O principal objetivo desse encontro será o de aumentar a quantidade 
de imagens as quais eles relacionam com as diferentes fases de produção, 
além de testar até que pontos eles conseguem identificar as diferentes 
imagens com as diferentes fases, estimulando-os a conseguir. Esse 
encontro também irá estimular as crianças a conseguir diferenciar as 
diferentes fases sem um modelo inicial dado pelos estagiários, uma vez 
que não será feita uma retomada dos conteúdos abordados nos encontros 
anteriores.

Outro objetivo importante será o de estimular os alunos a realizar 
trabalhos em grupos. Isso será feito através da atuação dos estagiários 
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em reduzir a quantidade de dicas dadas e aconselhando os alunos a pedir 
ajuda aos seus colegas. Assim como uma das atividades realizadas no 
encontro anterior, essa deverá estimular o aluno a perceber o outro e a 
interagir com o outro.

Objetivo específico Atividades e Procedimentos Recursos Duração

Melhora do vínculo 
e sinalização do 
início do encontro.

Iniciar o encontro perguntando 
para os alunos como havia sido 
a semana, se elas haviam feito 
alguma coisa de novo, escutar 
alguns dos alunos e falar sobre a 
atividade que seria feita no dia.

—— 5-10 min.

Trabalhar a 
associação de 
imagens com 
os processos 
de produção. 
Associar imagens 
de produtos 
cotidianos, em 
alguns casos com 
valores afetivos, 
com os processos 
de produção. 
Trabalhar o 
estabelecimento 
de uma sequência 
lógica no processo 
de produção. 
Trabalhar a 
habilidade de 
trabalho em grupo.

Pedir para as crianças sentarem 
nas mesas, tentando estabelecer 
um número, mais ou menos 
parecido, de crianças por mesa. 
Entregar diversas imagens para 
as crianças, todas relacionadas ao 
processo de produção têxtil. Em 
seguida, explicar que elas deverão 
dividir as imagens de acordo com 
o que havia sido trabalhado até 
então, separando em um grupo a 
fonte de matéria prima, em outro a 
de fabricação e em outro o produto 
pronto. Durante a realização da 
atividade, é importante estimular 
os alunos a trabalhar em conjunto, 
pedindo para um explicar para o 
outro como organizar as imagens

Imagens 
impressas, 
folha de 
sulfite, 
cola e 
lápis de 
cor.

1:30/2:00

Trabalhar a 
associação de 
profissões ou 
objetos com 
suas possíveis 
adjetivações.

Brincadeira “Quem sou eu?”

Sentar em roda e pedir para os 
alunos escolherem um objeto ou 
uma profissão, a partir disso, um 
de cada vez, eles deverão explicar o 
que são sem falar especificamente 
o que escolheram e os outros 
alunos devem adivinhar.

——- Restante 
do 
encontro.
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7º encontro

O 7º encontro irá recapitular o processo de produção têxtil, utilizando 
vídeos e objetos para demonstrar mais detalhadamente como ele ocorre. 
Em seguida, será realizada uma atividade de circuito, na qual os alunos 
deverão fazer parte de um processo de produção, assumindo as profissões 
de agricultor, operário, vendedor e transportador. A partir desse encontro, 
finalizaremos o 2º eixo, dando prosseguimento para o próximo.

Objetivo 
específico 

Atividades e Procedimentos Recursos Duração

Relembrar 
o processo 
de produção 
têxtil, dando 
exemplos 
diferentes, 
através da 
utilização de 
objetos e de 
vídeos.

Com os alunos sentados na frente 
da lousa e com o Datashow montado 
para a passagem de vídeos, explicar 
para eles o processo, por completo, 
da produção têxtil, utilizando objetos 
como algodão, linhas e tecidos para 
demonstrar o que é produzido e vídeos 
para mostrar como as máquinas são 
usadas, por pessoas, para produzir 
aqueles objetos. Os vídeos utilizados 
serão: VT Algodão fiação, VT Algodão 
Beneficiamento e Tecelagem.

Datashow, 
caixa 
de som, 
computador, 
algodão, 
tecidos, 
rolos de 
linha.

30 min.

Ensinar para 
os alunos 
como funciona 
o processo 
de produção 
têxtil e a 
organização 
humana, 
envolvida 
nesse 
processo.

Realizar uma brincadeira de 
simulação, na qual os alunos deverão 
se dividir em vários grupos, cada um 
representando uma profissão em 
específico, sendo elas: Agricultor, 
Caminhoneiro, Operário produtor 
de linha, Operário produtor de 
tecido, Operário produtor de roupa e 
Vendedor de roupa.

Dinheiro 
falso, tecido, 
algodão e 
roupas.

1 hora

Simular a 
participação 
de uma 
profissão e 
a produção 
de um objeto 
destinado a 
outra pessoa.

Pedir para os alunos sentarem nas 
mesas e depois pedir para eles 
escolherem uma pessoa, para a qual 
eles irão entregar a camisa que eles 
irão desenhar; em seguida, dar um 
tempo para eles desenharem.

Folha de 
sulfite 
cortada em 
formato 
de roupa e 
lápis de cor.

30 min.
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Eixo 3 – O trabalho no contexto da produção artística

O 3º eixo irá trabalhar o processo de produção artístico, focando 
em desenhos animados, quadros e histórias. Para não fugir muito dos 
tópicos abordados nos encontros anteriores, devido à grande diferença 
no processo de produção envolvido entre os dois primeiros eixos e o 
terceiro, usaremos como parâmetro o autoconhecimento, ensinando-os 
a identificar seus gostos e suas preferências, e o fato de as profissões 
estarem sempre envolvidas na produção de algum objeto, incluindo 
comidas, roupas, produções artísticas.

8º encontro

O 8º encontro irá introduzir a produção artística, trabalhando 
inicialmente o autoconhecimento dos alunos, através de atividades 
que requeiram a habilidade deles em identificar o que gostam e o que 
não gostam, com o intuito de se criar uma conexão entre esse eixo e os 
anteriores. As imagens utilizadas durante esse encontro vão envolver tanto 
alimentos prontos e de consumo diário, como objetos produzidos através 
do processo têxtil e produções artísticas, como desenhos animados, 
instrumentos musicais, entre outros.

Além disso. será feita uma introdução mais teórica, utilizando 
obras de arte e livros para falar sobre os profissionais envolvidos na sua 
produção, focando em alguns fatos curiosos para atrair a atenção dos 
alunos.

Objetivo específico Atividades e Procedimentos Recursos Duração

Fortalecer vínculos, 
criar espaço de diálogo, 
permitir um espaço de 
fala livre, possibilitando 
colher informações 
sobre a turma e 
dando espaço de fala 
e autonomia para as 
crianças.

Fazer uma roda e perguntar como 
foi a semana, com elas estão no 
dia, quem as levou à escola, etc. e 
falar sobre o planejamento do dia.

-- 5 min.

Retomar o que foi 
trabalhado nos últimos 
encontros e entender o 
que já foi aprendido e o 
que não foi. Introduzir o 
próximo assunto.

Mostrar imagens de alimentos 
e roupas, e perguntar “De onde 
veio? Como foi feito? Quem 
trabalhou para fazer?”. Perguntar 
também se a criança gosta 
daquilo, para introduzir a próxima 
atividade.

- Slides 
com 
imagens

- Projetor

20 min.

(continua)
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Promover o 
autoconhecimento, 
ao fazer as 
crianças pensarem 
individualmente se elas 
gostam ou não de algo 
específico. Ensinar a 
lidar com as diferenças.

Brincadeira do “gosto/não gosto”. 
Entregar imagens recortadas 
de diferentes comidas e roupas 
e pedir para que as crianças 
separem em dois grupos: o que 
elas gostam e o que elas não 
gostam. Depois colar em uma 
folha e conversar sobre.

- Imagens 
impressas 
recortadas

- Sulfite

- Cola

1 hora

Estimular a 
compreensão de que 
os produtos artísticos 
também são feitos por 
profissionais, e que 
esses profissionais 
também são pessoas 
com gostos particulares, 
família, que estudaram, 
que existem...

Mostrar imagens de desenhos 
animados e quadros, e perguntar 
o que acham daquilo, o que os 
faz sentir. Após cada imagem, 
mostrar quem é o/a artista que 
produziu aquilo, e falar um pouco 
da vida dele/a.

- Slides 
com 
imagens de 
obras de 
arte e seus 
respectivos 
artistas.

30 min.

Mostrar que as obras 
de arte que eles estão 
acostumados a ver no 
dia a dia, como os livros 
da escola, também são 
feitas por pessoas.

Ler um dos livros que fica na sala 
de aula e que eles já conhecem. 
Mostrar, no final do livro, a foto e 
biografia do autor. 

- Livro 
infantil

10 min.

Estimular a reflexão a 
respeito da arte, além 
de diferenciar esse tipo 
de produção pelo uso da 
criatividade.

Em roda, perguntar às crianças 
de onde vem a “matéria prima” 
do quadro, do livro, do desenho. 
Provocá-los a respeito disso até 
que a noção de criatividade seja 
alcançada.

-- 15 min.

Exercitar os conceitos 
trabalhados no 
encontro e estimular 
a criatividade e o 
raciocínio.

Brincadeira “Quem sou eu das 
profissões”. Cada aluno, na sua 
vez, precisa dar dicas para que 
os outros alunos descubram a 
profissão em que está pensando.

-- 20 min.

9º encontro

O 9º encontro vai ser usado para explicar a produção literária, 
utilizando um livro infantil como modelo para falar sobre diferentes 
profissões, e utilizando a atividade de desenhos para colocá-los em uma 
situação de jogos de papéis, na qual os alunos deverão brincar de serem 
um autor, tendo que criar um livro através de desenhos e um personagem 
criado por eles. A atividade de criar um livro também é importante para 
estimulá-los a desenvolver uma afetividade pela produção, uma vez que 
as histórias criadas vão estar relacionadas a personagens nos quais eles 
possuem interesse e gostam.



164

Objetivo específico Atividades e 
Procedimentos

Recursos Duração

Fortalecer vínculos, 
criar espaço de 
diálogo, permitir um 
espaço de fala livre, 
possibilitando colher 
informações sobre a 
turma e dando espaço 
de fala e autonomia 
para as crianças.

Fazer uma roda e 
perguntar como foi a 
semana, como elas estão 
no dia, quem as levou à 
escola, etc. e falar sobre o 
planejamento do dia.

-- 5 min.

Retornar à discussão 
das produções 
artísticas e suas 
características.

Leitura de um livro infantil 
da própria sala de aula. 
Depois, perguntar de onde 
veio aquele livro e quem 
trabalhou para produzi-
lo. Tentar diferenciar a 
produção mecânica do 
livro da produção artística 
e criativa. 

- Livro 30 min.

Fixar a ideia de 
criatividade na 
produção artística, 
além de desenvolver o 
raciocínio e habilidades 
de abstração.

Pedir para que produzam 
uma história, usando 5 
pequenas folhas de papel. 
Depois, furar e amarrar 
as folhas com um pedaço 
de linha, para fazer um 
livrinho.

- Folhas 
de sulfite 
cortadas em 
4 partes

- Estojos

- Furador

-Linha/
Barbante

1 hora e 
30 min.

Dar sentido à atividade, 
fechando a linha de 
pensamento.

Em roda, encerrar o 
encontro perguntando o 
que acharam de fazer o 
livro, se é difícil, se é legal. 
Perguntar mais uma vez 
de onde veio a história que 
eles criaram, e encerrar 
com a ideia de criatividade 
novamente.

-- 20 min.
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10º encontro

O 10º encontro será tanto de finalização de 3º eixo como de finalização 
dos encontros de forma geral, portanto, as suas atividades vão envolver 
uma sintetização da produção artística e uma sintetização dos 3 eixos. 
Para fazer essa síntese, será dado um enfoque na função das profissões, 
relacionando-as com a produção de algo através de um momento de 
recapitulação de todas as profissões. Nesse encontro, também será 
trabalhado o gosto dos alunos, dando um momento para eles escolherem 
uma das profissões, como a qual eles tenham mais afinidade, e para 
realizarem jogos de papéis, simulando estarem realizando essa profissão. 

Não com uma importância menor, será introduzida também a 
profissão de desenhista, explicando para os alunos o processo de produção 
de desenhos animados. Essa atividade será usada como uma ponte para 
iniciar a conclusão dos objetivos mencionados no parágrafo acima. 

Objetivo específico Atividades e Procedimentos Recursos Duração

Fortalecer vínculos, 
criar espaço de diálogo, 
permitir um espaço de 
fala livre, possibilitando 
colher informações sobre 
a turma e dando espaço 
de fala e autonomia para 
as crianças.

Fazer uma roda e perguntar 
como foi a semana, com elas 
estão no dia, quem as levou 
à escola, etc. e falar sobre o 
planejamento do dia.

-- 5 min.

Retomar o que foi 
trabalhado nos últimos 
encontros e entender o 
que já foi aprendido e o 
que não foi. Introduzir o 
próximo assunto.

Perguntar quem é o 
profissional que faz os 
desenhos animados dos quais 
eles gostam e se eles sabem 
como são feitos.

-- 10 min.

Ilustrar a confecção 
dos desenhos animados 
“artesanalmente” e 
tornar mais palpável 
o assunto do qual 
tratamos.

Mostrar o vídeo “Viu como 
se faz? – Desenho Animado” 
do Castelo Rá-Tim-Bum. 
Perguntar o que entenderam. 

- Vídeo

- Projetor

15 min.

Dar sentido à atividade 
e tornar o encontro 
interessante, com uma 
atividade que as crianças 
gostem.

Pedir para que desenhem seu 
personagem preferido.

- Sulfite

- Estojos

30 min.

(continua)
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Trocar informações, 
promover habilidades de 
comunicação e escuta, 
fixar a ideia de que há 
pessoas responsáveis 
pela produção artística.

Pedir para que, em roda, 
mostrem seus desenhos e 
falem um pouco sobre ele. 
Fazer perguntas sobre as 
características da animação 
que retrataram e sobre quem 
a fez.

-- 30 min.

Promover o contato das 
crianças com diversos 
instrumentos e que elas 
se coloquem na posição 
de profissional. Dessa 
forma, podem entender 
que profissionais são 
pessoas e que elas serão 
profissionais um dia. 
Introduzir a ideia de 
escolha profissional.

Colocar no centro da roda 
diversos instrumentos que 
estejam relacionados com 
as profissões estudadas e 
pedir para que falem sobre 
eles, quem os usa e o que 
fazem. Depois, pedir para 
que brinquem com eles, 
encenando a tarefa de uma 
profissão.

- Regador, 
rastelo, 
avental, 
panelas, 
talheres, 
pano, linha, 
algodão, 
pincéis, 
papel, 
instrumentos 
musicais, etc.

45 min.

Encerrar o projeto, fazer 
uma despedida e checar 
se o objetivo geral foi 
alcançado.

Em roda, perguntar às 
crianças se elas sabem o que 
elas acham que nós fomos 
ensinar todos esses dias. 
Perguntar se elas sabem qual 
é a função da profissão. Nos 
despedir.

-- 15 min.

6. Resultados e Discussão
De forma geral, os objetivos almejados para esse projeto foram 

alcançados em sua totalidade, tendo sido possível, inclusive, aumentar um 
pouco a quantidade de objetivos almejados. Desde o primeiro encontro, 
nós tivemos muita facilidade em trabalhar com os alunos, provavelmente 
pela facilidade de manuseio que a professora responsável pela sala tinha.

Durante o primeiro encontro, nós conseguimos realizar uma 
introdução e uma formação de vínculo boas. Os alunos não tiveram muita 
dificuldade em acompanhar o conteúdo abordado inicialmente, mantendo-
se atentos e focados ao explicarmos os processos envolvidos na sequência 
de imagens. Em relação à atividade de colar as imagens nos cartazes, 
eles também não apresentaram muitas dificuldades e nos mantivemos 
o tempo todo ao lado deles auxiliando, devido ao fato principalmente de 
esse conteúdo não ter sido trabalhado com eles antes. Isso foi perceptível 
principalmente na primeira atividade, ao passarmos as sequências de 
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imagens para eles. Ao finalizarmos o primeiro encontro, eles também se 
mostraram entusiasmados com as dinâmicas de apresentação e, apesar de 
terem se mostrado um pouco tímidos, pulavam animados quando algum 
dos estagiários pedia para eles imitarem algum comportamento mais 
agitado, como pular girando ou algo do tipo. 

Como o primeiro encontro foi elaborado principalmente para uma 
introdução ao assunto e a uma formação de vínculo inicial, as informações 
importantes observadas foram relacionadas principalmente à forma 
como a turma interagia diante das atividades, a qual foi de bastante 
controle e motivação, considerando-se uma turma de 5 anos de idade, e de 
bastante afetividade, devido ao fato de eles terem demonstrado gostar da 
nossa presença lá, ficando empolgados com a atividade de fazer cartazes, 
respondendo e perguntando durante a apresentação dos slides e dando 
um abraço coletivo na hora de ir embora.

Passando a descrição do primeiro encontro, o qual foi planejado 
de forma mais “isolada”, manteremos a descrição e discussão dos 
resultados, dividido entre os eixos, para dar uma noção de mudança dos 
comportamentos dos alunos de forma mais ampla e para não alongar 
muito esse tópico.

Eixo 1 - Produção alimentícia

No primeiro eixo, os principais comportamentos desenvolvidos, 
observados, foram relacionados à habilidade de descrever em sequência 
as fases dos processos de produção trabalhados. No último encontro 
desse eixo, foi notável o fato de as crianças conseguirem nomear as fases 
de plantação, indústria e venda, apenas olhando as imagens, sem ser 
necessário que os estagiários as auxiliassem a chegar a uma conclusão. 
Também foi notável o fato de elas terem começado a reclamar devido 
à quantidade de vezes que tiveram que repetir essas três palavras, 
demonstrando a necessidade de passar para um novo método, o qual foi 
utilizado no eixo seguinte.

Considerando a importância da habilidade de compreensão da 
sequência do processo de produção, para se passar para o próximo eixo, 
acho que o fato de elas terem conseguido compreendê-la já foi um grande 
passo; eu achava que demoraria um pouco mais para elas conseguirem. No 
entanto, para além disso, é importante considerar também a habilidade 
das crianças em conseguir identificar as profissões envolvidas nesse 
processo e a habilidade em relacioná-las como sendo atividades feitas por 
pessoas ao seu redor, entendendo a profissão como um processo humano e 
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rotineiro. Considerando a idade dos alunos trabalhados, o simples fato de 
conseguir olhar para uma imagem de um profissional ou uma profissional 
trabalhando e visualizá-la como alguém que, em outros momentos, faz 
algo, além de trabalhar, já seria um objetivo atingido.

Porém, apesar de termos trabalhado a habilidade das crianças em 
reconhecer os profissionais como pessoas, não foi possível concluir se 
eles realmente desenvolveram essa habilidade, pois nas atividades com 
esse objetivo as crianças precisaram ser auxiliadas várias vezes. Como 
exemplo, cito a atividade na qual pedimos para elas escolherem um dos 
profissionais do processo de produção alimentício e desenharem esse 
profissional, fazendo uma atividade rotineira para além de trabalhar, 
alguma atividade que talvez ele gostasse de fazer. Em várias situações 
dessa atividade, tivemos que falar para os alunos pensarem em coisas que 
eles gostariam e, portanto, talvez os profissionais gostassem também, 
não ficando claro no final se elas haviam compreendido a tarefa. Depois 
dessa atividade, não desenvolvemos outra com esse sentido, nesse eixo.

Com relação à aprendizagem sobre as ferramentas utilizadas na 
produção alimentícia, eles não apresentaram muita dificuldade em 
compreender a funcionalidade, principalmente devido ao fato de eles já 
terem uma horta na escola, e, portanto, ao levarmos algumas ferramentas 
(todas para hortas pequenas), eles conseguiram fazer a conexão entre 
a ferramenta e o porquê da ferramenta. Ao mostrarmos ferramentas 
maiores, utilizadas em latifúndios, através de imagens apresentadas 
pelo Datashow, eles também conseguiram fazer uma conexão entre 
as ferramentas menores e as maiores, reconhecendo, por exemplo, a 
impossibilidade de regar uma plantação com um regador e a necessidade 
de uso de uma ferramenta com um nível de alcance muito maior.

Com relação ao reconhecimento dos profissionais e a sua função na 
produção, eles também não apresentaram muita dificuldade, pois como 
os profissionais foram trabalhados em conjunto com as fases de produção 
(Plantação/Fazendeiro; Fábrica/Operário; Mercado/Vendedor), ao mesmo 
tempo que conseguiram reconhecer as fases, conseguiram reconhecer as 
profissões envolvidas nela.

Um último aspecto importante a ser mencionado sobre esse eixo é o 
caráter lúdico das atividades utilizadas, importante para manter os alunos 
atentos e motivados. Com relação a isso, não tivemos muitos problemas, 
tendo sido importante variar as atividades já realizadas, mas sem termos 
enfrentado problemas por causa disso.
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Eixo 2 – Produção Têxtil

O eixo 2 foi iniciado através da realização de uma conexão entre 
os conteúdos abordados no eixo 1 e os conteúdos a serem abordados no 
eixo 2. Essa transição foi feita sem muita dificuldade, ao relacionarmos o 
processo de produção têxtil com as mesmas fases utilizadas no processo de 
produção alimentício, os alunos conseguiram conectar que, para produzir 
uma roupa, também é necessária uma fonte de materiais, ou animal ou 
de plantas, por exemplo, a ovelha ou o algodão.

A atividade utilizada para realizar a conexão entres os dois eixos 
consistiu da divisão da sala em grupo e do uso de produtos prontos. Nessa 
divisão, cada grupo recebeu um alimento industrializado e uma peça de 
roupa, a partir das quais cada grupo deveria traçar as fases de produção 
envolvidas na produção de cada produto. Todos os grupos conseguiram 
fazer essa atividade. No entanto, essa atividade pareceu ter sido bem 
cansativa para eles, provavelmente devido ao fato de ela ter requerido 
bastante o uso da abstração. Mas, ela conseguiu confirmar o fato de os 
alunos terem aprendido as fases envolvidas no processo de produção, não 
só conseguindo fazer o processo de ida (Tomate para o molho de tomate), 
mas também o processo de volta (Molho de tomate para o tomate). Além 
disso, ela demonstrou que os alunos conseguiram fazer esse mesmo 
processo com a produção têxtil.

Basicamente, foi completado o objetivo de fazer os alunos 
compreenderem que os produtos criados possuem origem em uma 
matéria-prima a qual é processada, pelos menos em relação aos produtos 
trabalhados lá. Também focamos em outros objetivos, como o do trabalho 
em grupo, o qual foi abordado nas duas atividades principais realizadas 
nos dois últimos encontros do eixo 2.

As duas atividades que abordaram o trabalho em grupo envolveram 
basicamente os mesmos conceitos trabalhados até então sobre os 
processos de produção, no entanto, elas envolveram mais a necessidade 
de um aluno se comunicar com o outro ou produzir algo para o outro. Em 
uma das atividades, o aluno que havia compreendido melhor o processo 
deveria ajudar o outro a completar a atividade e, em outra atividade, os 
alunos tiveram que desenhar uma camiseta, já sabendo que iriam entregá-
la para outro colega. Esse comportamento de grupo, no entanto, foi mais 
percebido no eixo 3, principalmente no último encontro.

Além disso, com relação aos profissionais envolvidos no processo, 
nós continuamos repetindo as profissões de agricultor, fazendeiro, 
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operário, vendedor e caminhoneiro, conseguindo acrescentar a profissão 
de estilista ao conversarmos com eles sobre a atividade de desenhar a 
camiseta. Essas profissões ficaram ainda mais concretas quando nós 
fizemos a atividade de circuito. Para completar o eixo 2, essa atividade 
consistiu dos alunos tendo que assumir o papel do profissional, passando 
os materiais de um lado para o outro, simulando, por exemplo, que eles 
estavam coletando o algodão e entregando para o caminhoneiro levar 
para a fábrica. Os alunos pegavam o algodão e entregavam um fio para 
outro caminhoneiro, o qual, em seguida, levava para outra fábrica, onde 
outros alunos transformavam o fio de algodão em tecido, seguindo esse 
esquema até os estagiários comprarem a roupa no processo final.

Em relação às ferramentas utilizadas no processo de produção 
têxtil, não conseguimos fazer a mesma atividade do 1º eixo. Elas foram 
trabalhadas apenas através de vídeo, portanto, é mais difícil concluir até 
que ponto os alunos compreenderam o funcionamento delas. A conclusão 
mais concreta a que se pode chegar é a de que eles entenderam que um 
produto é processado para virar o outro. Inclusive, uma das atividades que 
encantou até os estagiários foi a de enrolar o algodão para transformá-
lo em um fio, não muito fino, mas bem parecido com o fio utilizado para 
a produção de tecidos, principalmente as roupas com fios mais grossos. 
Em relação ao eixo 2, essas foram as informações e conclusões mais 
importantes observadas. Daremos, portanto, prosseguimento ao eixo 3.

Eixo 3 – Produção artística

O eixo 3 focou bastante nas atividades de autoconhecimento, nos 
jogos de papéis e nas diferentes profissões trabalhadas até então. Isso 
ocorreu principalmente pelo fato de, através do tema de produção artística, 
dentro de uma sala de aula infantil, ser possível simular a produção de 
diversos produtos artísticos, como a elaboração de uma história, de um 
desenho animado, de um quadro, etc., sendo apenas mais difícil simular 
situações como produção musical, de vídeo, ou outras que exigem muito 
equipamento e habilidade.

As atividades de autoconhecimento foram realizadas principalmente 
trabalhando com as crianças a habilidade delas em reconhecer o que 
gostam ou não gostam. Em uma das atividades, realizamos uma conexão 
entre os 3 eixos, pedindo para os alunos identificarem o que gostam ou 
não de alimentos, de roupas e de desenhos ou instrumentos musicais.  
Já na produção de uma história em quadrinhos, eles tiveram que desenhar 
um personagem que gostavam e, em seguida, desenhá-lo fazendo algo 
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que achavam legal. O gostar ou não gostar também foi trabalhado ao 
mostrarmos para eles alguns quadros, sobre os quais deveriam falar o que 
achavam. Considerando os objetivos do encontro, não sei se conseguimos 
trabalhar o gostar relacionando um pouco mais com o gostar da profissão, 
o que seria interessante, mas conseguimos trabalhar com o gostar do que 
é produzido para dar um sentido para a produção da profissão, apesar de 
não ter sido possível identificar se eles fizeram essa conexão.

Com relação aos jogos de papéis, eles foram mais utilizados devido 
ao fato de os alunos terem simulado serem escritores ou desenhistas 
e terem simulado serem desenhistas de um personagem de desenho 
animado. O intuito era ter simulado também no finalzinho do 10º encontro, 
na atividade “festa das profissões”, no entanto, devido à falta de tempo, 
não conseguimos realizá-la. Durante todas essas atividades, os alunos 
pareceram bem empolgadas para realizá-las.

No finalzinho de 10º encontro, também foi possível identificar que eles 
aprenderam as diversas profissões ensinadas, devido ao fato de elas terem 
sido repetidas por eles, em sua maioria, com os estagiários mencionando 
apenas uma ou outra. Eles também conseguiram identificar a função de 
cada profissão mencionada, portanto não tiveram o comportamento de 
apenas memorizar algumas profissões mencionadas.

Com relação às ferramentas utilizadas, não houve nenhuma 
dificuldade para eles reconhecerem, principalmente devido ao fato de 
eles estarem utilizando as ferramentas correspondentes às profissões 
mencionadas. No entanto, talvez poderíamos ter abrangido um pouco mais 
o tema das profissões artísticas, buscando mais profissões e ferramentas, 
mas principalmente pela quantidade de tempo disponível seria difícil 
trabalhar todas elas.

Um último aspecto importante de ser mencionado é a habilidade 
de interação social dos alunos, talvez não tanto pelas atividades no 
encontro, mas também pelo próprio desenvolvimento ocorrido devido às 
necessidades de interação rotineiras da escola. No último encontro, ficou 
extremamente visível o desenvolvimento na habilidade de comunicação, 
principalmente pelo fato de, no início dos encontros, os alunos terem 
falas muito mais individualizadas, para si mesmos, e agora, no último 
encontro, vários deles conseguiram manter um diálogo por muito mais 
tempo, inclusive com os seus colegas.



172

Considerações finais
O projeto conseguiu ser muito bem realizado com a turma trabalhada, 

tendo sido possível cumprir os objetivos gerais e até talvez cumprir 
um pouco mais do que o planejado. Isso ficou visível principalmente 
na última atividade do último encontro, na qual os alunos conseguiam 
conversar sobre as profissões sem o auxílio de imagens e objetos e com 
pouco auxílio dos estagiários.
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Introdução
A Orientação Profissional (OP) consiste numa prática cujo objetivo é 

auxiliar um indivíduo em um momento de transição em sua vida, seja ela de 
carreira, de profissão, de graduação, de preparação para a aposentadoria, 
etc. Na gama de públicos alvos da OP, encontram-se os adolescentes, os 
quais frequentemente enfrentam diversos conflitos, sejam pessoais, de 
relacionamento e até mesmo profissionais. 

Em muitos casos, para os adolescentes, o vestibular aparece enquanto 
uma espécie de “rito de passagem” para a vida adulta e desprendimento 
de uma identidade grupal da adolescência. Como dito acima, trata-se de 
um processo que traz ao indivíduo, em um momento de transição de sua 
vida, prematuramente, atribuições pessoais de mérito e derrota, em uma 
sociedade altamente competitiva e desigual. Diante da questão, o presente 
relato de experiência apresentará um caso atendido no estágio de OP de 
um adolescente em momento de escolha do curso superior pretendido.

Objetivo
O processo teve por objetivo promover e desenvolver no orientado 

o autoconhecimento, a capacidade de realizar escolhas e propiciar a 
procura por informações profissionais de modo a subsidiá-lo no processo 
de escolha profissional.

Metodologia
Participante

O cliente (G.) possui 18 anos de idade, formou-se no ensino médio em 
2016. Trabalha pelas manhãs como jovem aprendiz e buscou os serviços 
de Orientação Profissional com objetivo de receber auxílio na escolha do 
curso de graduação que deseja cursar.
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Procedimentos

O trabalho foi desenvolvido a partir do diálogo interativo com o 
cliente, trabalhando as demandas trazidas por ele durante as sessões. 
Também foram realizadas algumas atividades projetivas que serviram de 
auxílio para o processo de OP. Os atendimentos se iniciaram no dia 31 de 
maio de 2017 com a duração de sete encontros, que tiveram como objetivo 
trabalhar temáticas como autoconhecimento, informação profissional e 
realização de escolhas.

Resultado e Discussões
Primeiro encontro

Os objetivos gerais e específicos desse encontro foram fazer um 
levantamento de dados de quem é o paciente, quais são seus gostos, suas 
preferências, a fim de criar vínculos de empatia. O orientando G. chegou 
no horário pontual, acompanhado de sua mãe C.. A estagiária os conduziu 
até a sala da sessão, fez sinal para sentarem e logo começaram a conversar 
sobre a ficha de prontuário que ele deveria preencher e sobre as regras 
do CPA. A mãe de G. foi preenchendo a ficha enquanto a estagiária e ele 
conversavam.

De início, ele já trouxe a informação que tem interesse em estudar 
em uma faculdade com cursos tecnológicos e que gosta muito da área de 
exatas. A mãe é biomédica, casada com o pai de G., com quem tem mais 
um casal de filhos, menores: uma menina de 11 anos e um menino de seis. 
Quando G. nasceu, sua mãe tinha 16 anos de idade. G comentou que tem 
muita dificuldade em se relacionar com os irmãos menores, disse que 
“enchem muito o saco” e que discutem bastante.

G. diz ser uma pessoa que gosta muito de falar, gosta de ver notícias, 
mexer no computador, ver stand ups. Considera-se metódico e organizado. 
Comentou que, em seu futuro, deseja ter uma independência física e 
econômica e que moraria em outra cidade se precisasse. A mãe de G. 
comentou que eles não são uma família que costuma ver novelas de 
televisão. Preferem assistir filmes e séries de ficção científica. Disse que 
G. tem um grupo forte de amigos, desde a infância e que são como irmãos. 

Sobre o ritmo de estudos, G contou que não é de estudar muito para 
as provas, sempre estudou uns 20 minutos antes das avaliações, mas 
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sempre prestou bastante atenção nas aulas e fazia esquemas e anotações. 
Sobre seu comportamento em sala de aula, ele disse que “‘varzeava’ sem 
perder o controle”.  

Considera-se que essa primeira sessão foi positiva no sentido de 
cumprir com o objetivo de fazer um levantamento de dados pessoais do 
paciente e saber quais são suas queixas centrais. Avaliou-se a mãe de G. 
como sendo exigente com o filho e autoritária, apesar de deixar claro em 
sua fala que não é uma mãe que “prende” os filhos. Será necessário checar 
essa hipótese a partir da próxima sessão, quando G. passará a participar 
individualmente da sessão. 

Segundo encontro

O objetivo geral desse encontro foi trabalhar e aprofundar mais 
os temas surgidos no primeiro encontro: procrastinação, ansiedade e 
amizades. 

Ao iniciar a sessão, G. disse ter muita pressão dos pais, mas que 
não “bate de frente”. Já comentou que tem insônia e que sofre de muita 
ansiedade. Contou que quando era mais novo mudou-se de cidade devido 
ao trabalho do pai e que sofreu muito para fazer amigos, se sentia sozinho. 
Sua vida resumia-se em ir para a escola, voltar da escola e ficar em seu 
quarto. Preferia sair do quarto quando seus pais não estavam em casa, 
pois se sentia mais confortável e considerou-se em um quadro depressivo, 
nessa época. 

Sobre a vida ideal que ele gostaria de ter, disse que gostaria de 
trabalhar em um escritório com clima descontraído, interagindo com os 
outros; disse que gosta muito de agradar e que é muito elétrico. Sobre o 
tema da procrastinação, disse que vivencia isso todos os dias, que “quer 
fazer tudo e agora”, sua cabeça fica confusa e acaba fazendo o que quer 
fazer, deixando de lado as prioridades que são postas a ele (exemplo: 
guardar roupas espalhadas pelo quarto, arrumar o quarto). Ele repetiu 
várias vezes que é cobrado sempre pelos pais, em relação ao curso que 
deve fazer de graduação. 

Antes de finalizar, a estagiária trouxe o tema do ritmo de estudo 
novamente, perguntou se ele gostaria que elaborassem juntos um plano 
de estudo para os vestibulares. Ele gostou bastante e completou que sente 
necessidade de se organizar para estudar, explicou que dentro de sua casa 
divide o quarto com o irmão de seis anos e que não consegue ter ânimo 
para estudar por conta própria, uma vez que já se formou no ano passado 
e agora só trabalha.
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Avalia-se esse encontro como importante para estabelecer-se o 
vínculo facilitador-cliente, uma vez que a mãe não estava mais junto na 
sessão. Fez-se necessário aprofundar no autoconhecimento e no tema da 
ansiedade. 

Terceiro encontro

O objetivo desse encontro foi ajudar o paciente a ir identificando 
como foi estruturando sua própria vida ao longo dos anos, identificar 
quais foram os momentos mais significativos, os momentos nos quais ele 
precisou realizar escolhas e se elas foram bem ou mal feitas. Nesse dia, 
foi elaborada uma linha do tempo da história de vida do paciente a fim 
de facilitar o alcance dos objetivos. 

G. chegou pontualmente e foi chamado para a sessão. Ao saber sobre 
a linha do tempo que faria, G. ficou incomodado, sorriu e disse que era 
meio difícil. Mas, prontamente começou a fazer a atividade proposta.  
A realização durou cerca de quinze minutos.

Começou apontando que o ano de 1999 é uma data marcante para ele 
uma vez que foi seu nascimento. Em 2002, disse que foi a primeira vez que 
caiu e levou pontos na cabeça. Disse que ele e sua família estavam prestes a 
viajar, mas que, por conta do acidente, não puderam ir. Completou que até 
hoje seus pais “jogam” na cara ou “fazem piadinhas” que ele atrapalhou a 
viagem. Os anos de 2004 e 2006 foram marcados por festas de aniversário, 
viagens e pela copa do mundo. Nessa época, ele colecionou três álbuns 
dos jogadores de futebol. Em 2008, ele mudou de escola e relatou ser um 
período de fazer novas amizades que perduram até hoje. Ele comenta que 
possui muitos amigos e que sempre dorme na casa deles, que se diverte 
muito ao lado de todos.

O ano de 2011 foi marcado por mudança de cidade devido ao trabalho 
do pai (técnico elétrico). G. relatou que foi um ano de muitas dificuldades, 
solidão. Ele acredita que, nessa época, estava num quadro depressivo e 
com bloqueios emocionais. Disse que sua vida era acordar, sair do quarto, 
ir para a escola, voltar da escola e ir para o quarto. Gostava de ir para a 
sala de sua casa apenas quando seus pais não estavam em casa. Relatou 
se sentir sempre muito pressionado em relação aos estudos. Em 2012, G. 
voltou a Bauru e reencontrou seus amigos; foi uma fase de superação para 
ele. Em 2013, mudou-se novamente de escola e fez novos amigos, porém 
os antigos permanecem por perto.
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Em 2014, foi o início do ensino médio e constituiu um ano de muito 
estudo e pressão, por parte dos pais, principalmente. Em 2015, apesar dos 
estudos, houve “uma explosão de festas e bons momentos”. Nesse ano, 
durante as férias, ele viajou para a casa de seu tio no Rio de Janeiro e teve 
a oportunidade de sair sozinho em festas, de se divertir e saber que pode 
ter uma vida independente. Nesse período, ele começou a trabalhar em 
seu atual emprego como jovem aprendiz.

O ano de 2016 foi marcado pelo fim do ensino médio e por decepções 
nos vestibulares. Prestou ENEM e UNESP e sua pontuação não foi suficiente. 
Também foi o ano em que ele começou a namorar uma garota e um ano 
de festas. Já 2017 é um ano incomum, quando ele está formado e continua 
trabalhando. O encontro foi finalizado após a apresentação e discussão 
da linha do tempo.

O atendimento atingiu os objetivos de entender como G. foi 
estruturando sua vida e quais foram os momentos mais marcantes. Ao 
elaborar a linha do tempo, constatou-se o que já se havia notado em indícios 
na fala do paciente: os amigos de G. constituem uma rede de apoio muito 
grande em sua vida. Também percebe-se que os pais de G. são, para ele, 
extremamente exigentes quanto ao ritmo de estudo do garoto.

Quarto encontro

Houve uma dinâmica no atendimento chamada Dinâmica do 
Curtigrama. G. estava pontualmente na recepção à espera da estagiária. 
Ao dirigirem-se à sala de atendimento, ela perguntou-lhe como havia sido 
a semana. G. respondeu “O que resume é que foi uma bagunça”. Comentou 
sobre a dificuldade que está tendo em superar o término do relacionamento 
com a ex-namorada e completou que existe saudade de ambos os lados. 
Por último, disse que espera um dia poder perdoá-la por haver terminado 
com ele. 

O orientando também insistiu que deseja morar longe dos pais.  
É uma decisão. E que, apesar de não saber ainda o curso que deseja fazer, 
quer estar cursando o quanto antes uma faculdade: “sei que preciso”, 
acrescentou.

A estagiária apresentou a dinâmica que seria realizada no dia. Ao 
explicar seu funcionamento, G. comentou “Nossa, é mais difícil do que a 
outra atividade. Porque, por exemplo, as coisas que eu não gosto de fazer, 
eu as torno necessárias”. Nesse momento, foi feita uma discussão sobre 
o que são gostos pessoais e o que são obrigações. 
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O paciente demorou cerca de doze minutos para realizar a atividade. 
Ao concluí-la, foi aberto diálogo sobre as respostas.

No campo GOSTO E FAÇO, G. colocou “Acordar cedo”, completando 
que esse é um exemplo de algo que ele não gostava antes, mas como 
isso se tornou uma necessidade em sua vida, atualmente gosta. Também 
preencheu com “Trabalhar” e “sair sozinho ou com os amigos”.

No campo GOSTO E NÃO FAÇO, o paciente escreveu “Jogos eletrônicos” 
alegando não ter mais muito tempo para realizar essa atividade, “Assistir 
séries”, “Dormir tarde aos fins de semana” e “Cozinhar”. Nesse último 
item, G. apontou que prefere cozinhar sozinho e não ter plateia, pois se 
cozinhar perto da família e a comida não agradar, fazem “piadinhas”, 
comentários desmerecedores. A estagiária perguntou-lhe se alguma vez 
já cozinhou e como foi. Ele respondeu com um sorriso que sim, que já 
havia cozinhado uma vez com um amigo. Cozinharam macarronada e que 
ficou uma “delícia”.

No campo NÃO GOSTO E FAÇO, o garoto pôs “lavar a louça”, “cuidar 
dos meus irmãos”, “limpar a casa”, “atender clientes externos no trabalho”. 
Em relação a atender clientes, ele explicou que às vezes acaba tratando-os 
com linguagem coloquial e de forma simples, porém clara. Mas vê como 
um potencial porque a reciprocidade dos clientes é positiva para ele. 
Disse também que, no ambiente de trabalho, sempre questiona regras, 
dá opinião, discorda quando sente que precisa. Ao contrário de sua casa 
que, em última instância, o que vale são as palavras dos pais, no trabalho, 
há um espaço sério de construção. 

No campo NÃO GOSTO E NÃO FAÇO, apareceram os itens “passear 
em família”, “ficar em casa em feriados e fins de semana”, “amizades 
por interesse”, completando que esse último item faz menção a um 
acontecimento entre amigos, quando ele se deu conta de que estava sendo 
requisitado, em termos de amizade, somente por interesse.

Nesse encontro, notou-se um contínuo desconforto de G. para com a 
família dele. Percebe-se uma exaustão do garoto em relação à convivência 
com os pais e irmãos. Avaliou-se o grupo de amigos do garoto, novamente, 
como uma rede de apoio e de liberdade de expressão. 
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Quinto encontro 

O objetivo geral da sessão foi aprofundar e investigar o tema da 
interação de G. com a própria família, de forma a entender as relações 
desta com as escolhas do paciente. Para se avaliar a percepção de suporte 
familiar do orientando, aplicou-se o Inventário de Percepção do Suporte 
Familiar (IPSF).

Ao chegar na sala, o paciente sentou-se e pôs-se a dizer que foi uma 
semana importante, pois tomou uma decisão em sua vida: mudará de 
casa. Ao ser indagado, G. explicou que irá morar com a avó materna. Disse 
que já estava pensando nessa possibilidade há tempo e que se organizou 
em ir caminhar com a avó havia dois dias e que durante o passeio pediu 
a permissão. A avó reside na própria cidade de Bauru.

G. falou bastante que não aguenta mais o ritmo da casa dele: dividir o 
quarto com o irmão de seis anos, conviver com o barulho, o autoritarismo 
dos pais. Relatou que, no dia anterior ao atendimento, o irmão menor 
pediu para usar o computador; ele deixou, mas pediu para que não fizesse 
bagunça. Porém, o irmão menor deixou bem desordenado e sujo o ambiente 
por onde passou. G. ressaltou que pediu encarecidamente, “por favor,” 
que não bagunçasse, sem êxito. Ainda, completou que a mãe o chamou 
de rabugento e exagerado.

Outra notícia que trouxe foi que prestou a prova de meio de ano da 
FATEC-Bauru e que, de 54 questões, acertou 42. Falou com um sorriso no 
rosto e disse que espera poder entrar no curso. Não lhe foi perguntado 
sobre qual curso prestou.

G. também comentou que tem buscado superar o relacionamento 
que acabou, tem saído com amigos em bares, tomado cerveja. Notou-se 
que o paciente se encontrava mais magro do que na última sessão.

Após a conversa, a estagiária explicou e aplicou o instrumento 
psicológico. No meio da execução, G. leu em voz alta uma das afirmativas 
“Para mim, sinceridade é tudo.”, e riu. Ao final, disse que achou o inventário 
muito completo e que gostou de responder. 

G. quis retornar ao tema da mudança de casa. Disse que a única 
pessoa que está se opondo “um pouco” à ideia é a mãe. G. explicou à 
estagiária que não está preso na ideia de mudar de casa. Disse que, caso 
mude o ambiente de casa, ele pode continuar morando com os pais. Mas, 
a decisão final vai ser dele, completou. A estagiária sugeriu que um dos 
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argumentos que pudesse viabilizar o diálogo com a mãe seria explicar 
que na casa da avó ele teria mais silêncio e privacidade para os estudos, 
uma vez que não dividiria o quarto e poderia ter um ritmo melhor. 

Ao final, G. agradeceu a estagiária por estar ajudando-o profissional 
e pessoalmente. Finalizou dizendo que, nas primeiras semanas, ele 
comparecia à terapia confuso e perdido. Porém, “as coisas” têm melhorado 
e se esclarecido. É notório o salto qualitativo que G. apresentou nessa 
sessão. Faz-se necessário investigar os motivos que o levam a tomar a 
decisão de sair da casa dos pais e a decidir, com certa firmeza, o curso e 
a faculdade a cursar.

Sexto encontro

G. atrasou cerca de 20 minutos para chegar à terapia, pois dependeu 
de seu avô levá-lo até o local. Chegou e logo disse estar ansioso, pois o 
resultado da prova da FATEC-Bauru sairia no dia seguinte. A estagiária 
conversou sobre quais seriam os interesses e desejos relacionados ao 
curso Banco de Dados. G. disse que se passasse teria muito interesse em 
começar o curso, mas não descartaria a possibilidade de prestar, mais 
para frente, outro curso, como Ciência da Computação. 

Foi retomada a ideia remota sobre o interesse inicial de fazer 
engenharia de produção, sendo essa descartada pelo paciente, uma 
vez percebido os interesses pela área de banco de dados e computação.  
G. também havia conversado com dois amigos, um que faz Banco de Dados 
na FATEC-Bauru e outro que faz Bacharelado em Ciências da Computação 
na UNESP-Bauru. Ele chegou à conclusão que, por conta do ensino técnico 
que teria na FATEC e pelo fato de haver constantemente greves estudantis 
na UNESP, preferiria estudar na FATEC. 

Foi conversado também sobre o interesse dele em morar com os 
avós maternos. Foi-lhe perguntado se a mudança de casa seria uma forma 
de emancipação para ficar longe dos pais. G. respondeu que seria sim, 
talvez, uma fuga para um ambiente de paz, mas também seria em prol de 
uma melhoria na qualidade de vida e dos estudos. Disse que prefere estar 
bem com o ambiente do que com os estudos, por isso muitas vezes acaba 
prejudicado.

Ao final, foi-lhe dada a devolutiva do teste IPSF. Nos três fatores 
que o instrumento se propõe a analisar (expressão da afetividade entre 
os membros da família; adaptação familiar; autonomia), o resultado é 
abaixo de dez por cento, mostrando, assim, o pouco vínculo emocional e 
pouco suporte percebido por G., em relação a seu círculo familiar.  
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Em termos de avaliação, se, por um lado, a nível familiar, G. não 
demonstrou possuir poder de autonomia, esse fator tem se mostrado 
crescente e com bastante representatividade ao longo das sessões pelas 
quais o paciente passou. O quadro terapêutico caminha para o processo 
de alta. Porém, antes se faz necessário realizar um plano de estudo junto 
ao paciente.

Sétimo encontro

Os objetivos gerais da sessão foram elaborar um plano de estudo 
a ser seguido, em dois modelos diferentes: morando na casa dos pais; 
morando com os avós; anunciar a alta para o paciente. G. chegou 
pontualmente à sessão e, antes mesmo de entrar na sala de atendimento, 
disse que a semana foi muito complicada e difícil. 

Ao sentar-se, contou à estagiária que, no dia anterior, havia passado 
por um dos momentos mais difíceis de sua vida. Primeiramente, contou 
que havia passado na FATEC e que estava feliz por ter passado, mas havia 
acontecido muita coisa depois de saber o resultado.

Na noite anterior ao dia do presente atendimento, G. estava em 
sua casa junto com seus pais e seus irmãos, quando os irmãos menores 
começaram a brigar entre si. Os pais passaram a gritar com os irmãos e 
começou um tumulto na residência. G., muito incomodado, envolveu-se na 
discussão, pedindo que todos parassem. Após um tempo de briga, os pais 
se voltaram contra o garoto, dizendo que não era para ele se intrometer 
e completaram: “Você fica aí querendo ir morar fora, com sua avó, deixar 
a sua casa, pois é agora mesmo que você vai!”, indicando que levariam G. 
para a casa dos seus avós maternos. 

Foi perguntado ao paciente o que ele sentiu no momento em que 
lhe foi dito isso, ele respondeu sentir uma carga de adrenalina muito 
forte, um desejo de ir embora e ódio. G. comentou que, diante da fala dos 
pais, respondeu: “Pois não! Agora mesmo que vou! Antes de meia noite 
saio daqui”. Saiu da sala onde se encontravam todos, e foi prontamente 
arrumar sua mala para mudar-se.

Enquanto se aprontava, G. contou à estagiária que seus pais gritavam 
com ele, chamavam-no de vagabundo, que ficaria “encostado” na casa 
dos avós. Ele indagava-se para a estagiária: “Mas, eu acho que não sou 
vagabundo. Eu só preciso ficar um tempo na casa dos meus avós até 
conseguir um emprego fixo com o qual eu possa me sustentar. E outra, 
eu trabalho, meu Deus, cumpro minhas obrigações. Não acho que sou 
vagabundo...”.
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Ao chegar à casa de sua avó materna, G. foi acolhido e confortado 
por ela e pelo avô. Foi hospedado em um quarto individual e sentiu-se 
mais em paz. A estagiária buscou acolher e escutar muito o paciente.  
G. finalizou dizendo que, no fim de semana seguinte, iria viajar para a 
casa dos seus avós paternos e lá pretendia conversar com suas tias e avós 
sobre tudo o que aconteceu, pois confiava muito neles e acreditava que, 
conhecendo as raízes de seus pais, entenderiam melhor o jeito de ser de 
seus pais e poderiam melhorar seu relacionamento com eles.

Em termos de avaliação, esse encontro seguiu uma linha de 
desenvolvimento que impossibilitou a devolutiva do teste psicológico. 
Na verdade, o instrumento apenas ressaltou o que já era claro à G.: baixo 
índice de afetividade, adaptação e confiança no ambiente familiar.

Faz-se necessário acolher e entender a adaptação do paciente em 
sua nova casa, esclarecer mais sobre a decisão de fazer FATEC, apenas, 
ou a decisão de fazer FATEC concomitante a outro curso. Também, urge a 
elaboração de um plano de estudo, antes de anunciar a alta.

Oitavo encontro

Esse encontrou objetivou-se em acolher G., entender como foi a 
semana; explanar as possibilidades de fazer FATEC somente, ou fazer 
FATEC concomitante ao estudo preparatório para outro curso; elaborar um 
plano de estudo a ser seguido, no modelo: morando com os avós; anunciar 
a alta para o paciente.

G., pela primeira vez, encontrou-se com a estagiária dizendo que 
estava aliviado. Seu rosto possuía um semblante alegre e leve. Contou que 
no dia seguinte depois da terapia da semana anterior, seus pais quiseram 
conversar com ele e pediram desculpas. Seu pai chorou e disse à G.: “Onde 
foi que eu errei? O que eu errei?”. G. disse a seus pais que não erraram em 
nada, o que tinha que acontecer, aconteceu; disse a eles também que eles 
fizeram tudo o que puderam. 

G. também comentou que sua viagem à casa dos avós paternos foi 
muito importante, sua avó conversou muito com ele e pôde contar o quão 
perfeccionista e autocobrado seu pai é. 

A estagiária abordou as possibilidades de curso com G. Ele disse 
que tem muito interesse em começar seu novo curso (Banco de Dados) na 
FATEC, mas que não se limitaria em cursar apenas essa faculdade. Tem 
em mente, futuramente, poder ingressar em um curso de engenharia 



184

de produção, eliminando algumas matérias aprendidas na FATEC. Disse 
estar muito feliz com todas as decisões tomadas e que, na quarta-feira 
seguinte, seria o início de suas aulas na faculdade, fato que impossibilitaria 
a continuidade da Orientação Profissional. A estagiária comunicou-lhe 
que acredita que G. já está preparado para a alta, apresentou-lhe todo seu 
desenvolvimento, fazendo um paralelo do G. antes e depois do processo 
de OP. 

Seguiu-se a sessão com a elaboração de um plano de estudo, 
seguindo-se a rotina na nova casa, considerando sua jornada de trabalho, 
os horários de deslocamento para a faculdade, os horários de estudo, de 
refeições e de lazer.

Finalizou-se o atendimento com o feedback do paciente para a 
estagiária. G. comunicou que esteve muito satisfeito com a terapia, que 
foi muito bem acolhido e que o fato de a estagiária manifestar interesse 
(o paciente explicou que esse interesse foi percebido com a elaboração 
de “links” que a estagiária fazia, entre diversas falas do paciente, em 
diferentes sessões) e entusiasmo pela sua história de vida influenciou 
no ganho de confiança e na abertura por parte do paciente.

Avalia-se esse atendimento como um momento de fechamento, 
marcado por autoconfiança de G. em relação às decisões tomadas. 
Também, percebeu-se uma exposição de ganho de autonomia, qualidade 
que foi trabalhada e potencializada durante todo o processo de Orientação 
Profissional. 

Considerações finais
A realização do processo de orientação profissional foi muito 

satisfatória. Todos os encontros foram elaborados segundo as demandas 
tanto trazidas quanto suscitadas durante o atendimento. Ao longo das 
sessões, percebeu-se um ganho de autoconfiança cada vez mais forte no 
paciente, a ponto de realizar grandes tomadas de decisão em sua vida. 
Nesse sentido, foram facilitadores dessas tomadas de decisão tanto o 
autoconhecimento potencializado no decorrer do processo, quanto as 
temáticas com informações profissionais abordadas de forma bastante 
consistente. 
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Através da avaliação final feita pelo cliente, percebeu-se que o 
processo foi bastante satisfatório, finalizando com a decisão profissional 
realizada com maior segurança. Finalmente, é importante que o Orientador 
Profissional esteja sempre atento ao seu papel de facilitador no processo, 
conhecendo os limites e os objetivos que sua função se propõe a ter. Urge 
e é imprescindível o trabalho proativo e participativo do cliente para 
que a proposta de orientação seja potencializada e atinja seu objetivo: a 
realização pessoal do indivíduo atendido. 
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Introdução
Pode-se dizer que a Orientação Profissional (OP), até a década de 1980, 

e para muitos profissionais até hoje, esteve intimamente ligada à escola 
(ensino médio, especialmente) e a escolha de uma faculdade. Atualmente, a 
OP ampliou seu campo de atuação, e hoje atende a vários públicos e diversas 
demandas, por exemplo, preparando idosos para a aposentadoria, pessoas 
com deficiência, psicóticos, entre outros. Entretanto, especialmente a 
população de baixa renda, geralmente, não é beneficiada com a OP, seja 
pelo fato de que no contexto profissional ainda é um serviço com um 
custo considerado elevado para grande parte das famílias brasileiras, ou 
mesmo pelo fato de não haver muitos conhecimentos acerca desse serviço 
(mesmo os gratuitos) por parte da população com baixo poder aquisitivo 
(RIBEIRO, 2003; ABADE, 2005). 

Ribeiro (2003) retoma em seu artigo as origens da OP e ressalta que os 
modelos mais utilizados no Brasil são voltados para a elite. É nesse sentido 
que faltam estudos, pesquisas, teorias e modelos que condizem com a 
realidade da população socioeconomicamente desfavorecida, geralmente 
estudantes de escolas públicas, que consequentemente procuram 
cursinhos populares para estudar ao final do ensino médio. Para o mesmo 
autor, a OP deve desviar o foco de apenas facilitar escolhas (geralmente 
com pessoas de classes sociais mais privilegiadas) e, gradativamente, 
viabilizar o contato dos estudantes de baixa renda com o mundo do trabalho

Objetivo
O presente capítulo irá relatar a experiência de uma intervenção 

em OP, cujo objetivo foi auxiliar no processo de escolha profissional dos 
estudantes de um cursinho popular vinculado a uma universidade pública 
do interior do estado de São Paulo. Por intermédio das atividades propostas 
em cada encontro, buscou-se promover e desenvolver nos orientandos o 
autoconhecimento, a procura por informações profissionais, visando o 
favorecimento de escolhas autônomas.
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Metodologia
Procedimentos

O projeto de OP teve seu início em abril de 2017 e foi realizado em 
grupo, composto inicialmente por 11 encontros, realizados semanalmente 
e com duração de 1 hora cada. Foram disponibilizados dois horários na 
semana, de terça feira das 13h às 14h (grupo 1) e de quarta-feira das 18h 
às 19h (grupo 2), formando assim, dois grupos.

Participantes

Participaram do grupo adolescentes estudantes de um cursinho 
popular vinculado a uma universidade pública localizada no interior 
do estado de São Paulo que demonstraram interesse no processo de 
Orientação Profissional. O grupo 1 foi composto por aproximadamente 
27 adolescentes e o grupo 2 por aproximadamente 34 adolescentes, com 
a participação das duas estagiárias por encontro. No entanto, alguns 
adolescentes desistiram de fazer parte do projeto, sendo este conduzido 
então com aproximadamente 6 adolescentes no grupo 1 e 10 adolescentes 
no grupo 2.

Tabela 1: Proposta de OP para o grupo atendido

Encontro Atividades Objetivos Métodos/
materiais

1º 1. Apresentação 
do projeto e das 
estagiárias;

2. Dinâmica da 
sociometria grupal;

3. Roda de discussão.

1. Apresentar brevemente o que é 
Orientação Profissional e quais são 
os objetivos do projeto;

2. Quebra-gelo; possibilitar que 
as participantes se conheçam de 
forma descontraída e encontrem 
afinidades em comum;

3. Coletar informações dos 
participantes e expectativas.

Parte 
expositiva;

Diálogo.

(continua)
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2° 1. Dinâmica “Gosto e 
faço”;

2. Discussão da 
reflexão obtida em 
análise ao grupo.

1. Avaliar os gostos, desejos, 
habilidades, dificuldades, etc., 
facilitando o desenvolvimento do 
autoconhecimento:

- Gosto e faço...

- Não gosto e faço…

- Não gosto e não faço…

- Não gosto e faço...

2. Verificar pontos em comum e 
possibilidades diferentes.

- Papel 
sulfite, 
caneta, 
lápis, etc.

- Diálogo.

3º 1. Aplicação do teste 
Escala de Maturidade 
para a Escolha 
Profissional (EMEP).

1. O objetivo do teste é avaliar o 
nível de maturidade para a escolha 
profissional nesse momento do 
processo, além de detectar quais 
dos aspectos que a compõem estão 
mais ou menos desenvolvidos.

- Teste EMEP

4º 1. Discussão 
resultados EMEP;

2. Realizar a 
análise de forças, 
oportunidades, 
fraquezas e ameaças 
(SWOT);

3. Discussão da 
dinâmica em duplas e 
exposição;

4. Tarefa de casa.

1. Fazer com que os participantes 
reflitam sobre as oportunidades 
e fortalezas que podem levar até 
ela e as ameaças e fraquezas que 
podem impedir de chegar até elas;

2. Verificar respostas em comum 
e pedir que discutam os possíveis 
encaminhamentos profissionais a 
partir do que escreveram;

3. Listar profissões/carreiras, áreas 
de trabalho que já tem interesse.

- Teste EMEP 
(resultados);

- Folha 
sulfite

5º 1. Apresentar o que 
pesquisaram sobre 
profissões/carreiras 
desejadas;

2. Apresentar 
material sobre 
profissões e 
informações 
sobre faculdades, 
universidades, 
escolas técnicas, etc.;

3. Dinâmica da 
escada.

1. Verificar interesse dos 
participantes;

2. Trazer mais informações aos 
encontros, com a finalidade de 
ampliar o conhecimento acerca das 
profissões e carreiras;

3. Ter base do quanto os 
adolescentes sabem sobre as 
profissões, carreiras que eles 
trouxeram e do caminho para 
alcançar seu objetivo.

- Folha 
sulfite, 
caneta, 
lápis, 
canetinha, 
etc.

- Material 
coletado 
pelas 
estagiárias

(continua)
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6º 1. Roda de discussão;

2. Dinâmica stop das 
profissões.

1. Roda de discussão para fazer 
eles refletirem sobre 3 coisas que 
esperam de seu futuro. A partir 
disso, pensar se a profissão/
carreira que eles estão pensando 
em seguir poderá proporcionar 
essas 3 coisas;

2. Discussão sobre as informações 
de profissões trazidas pelos 
orientados.

- Folha 
sulfite, 
caneta, 
lápis, etc.

7º 1. Técnica da pizza. 1. Discussão e reflexão sobre as 
influências na escolha profissional 
e as diferentes formas de 
enfrentamento para solucionar os 
problemas.

- Folha 
sulfite, lápis, 
caneta, etc.

8º 1. Reaplicação do 
teste EMEP;

2. Roda de discussão.

1. O objetivo de aplicar novamente 
a EMEP é comparar os resultados 
do começo do processo e do final, 
a fim de investigar as possíveis 
mudanças que possam ter ocorrido 
nos participantes ao longo do 
desenvolvimento da orientação 
profissional.

2. Reflexão a partir dos resultados 
da segunda aplicação.

- Folha 
sulfite, lápis, 
caneta, etc.

- Teste EMEP

9º 1. Segunda Dinâmica 
da Escada.

2. Roda de discussão

1. Discussão comparando ambas 
as escadas que os participantes 
fizeram, observando diferenças 
e semelhanças que elas 
apresentaram;

2. Discussão e retomada de todo o 
processo de OP.

- Folha 
sulfite, lápis, 
caneta, etc.

- Escadas 
feitas no 
quinto 
encontro

10º 1. Confraternização;

2. Dinâmica “Carta de 
despedida”.

1. Oferecer um momento de 
interação para a despedida do 
grupo;

2. Feedback sobre projeto.

- Comidas

- Bebidas

- Folha 
sulfite, 
caneta, 
lápis, etc.

11º 1. Contato posterior (3 
semanas).

1. Feedback individual sobre o 
projeto com a possibilidade de 
continuação individual.

- Telefone

Descrição das técnicas utilizadas
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1. Dinâmica da sociometria grupal

A dinâmica tem como objetivo reconhecer alguns pontos de 
identificação entre os membros do grupo e assim aproximá-los a partir 
de seus interesses em comum. É colocada uma música animada no 
ambiente e os participantes devem circular se movimentando; ao sinal 
da coordenadora, todos devem se separar em dois grupos de acordo com 
o comando dela a partir de critérios definidos, por exemplo: “Quem já 
escolheu uma profissão à direita, quem não escolheu à esquerda”, etc.

2. Dinâmica da escada

Cada participante irá desenhar, em uma folha sulfite, uma escada 
que representasse um projeto de vida, na qual cada degrau seria um 
objetivo a ser cumprido para se chegar a um objetivo maior. Quando todos 
terminarem, serão convidados a compartilhar com os demais.

3. Dinâmica stop das profissões

Dividem-se os participantes em dois grupos. Cada grupo receberá 
uma determinada série de cartões que deverá ler, um de cada vez, para o 
outro grupo adivinhar qual é a profissão que está sendo descrita. O próprio 
grupo estabelece as regras, tais como: quantas chances cada um tem para 
responder e o tempo para responder. Caso contrário, perde a chance. Em 
um segundo momento, nos últimos 15 minutos da atividade, as regras 
podem ser mudadas: a estagiária lê o cartão e a equipe que responder 
primeiro (sem tempo predeterminado, porém com uma só chance para 
acertar), ganha o ponto. Tal modificação tem o intuito de tornar o jogo 
mais dinâmico e abordar um maior número de profissões.

4. Dinâmica da pizza

Fazer dois gráficos de pizza, um com os aspectos que formam um 
bom trabalho e outro com os aspectos que ajudam a ter qualidade de vida, 
colocando tais aspectos divididos no círculo em proporção de importância 
para o tema.

5. Dinâmica da carta de despedida

Cada participante irá escrever uma carta para um amigo dizendo 
como foi a experiência de OP, se eles são as mesmas pessoas de quando 
entraram, se o que eles esperavam foi alcançado. Cada um lê a sua em voz 
alta.
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Resultados e discussões
GRUPO 1

Primeiro encontro

O objetivo do encontro foi apresentar brevemente o que é Orientação 
Profissional, esclarecer possíveis dúvidas que possam aparecer acerca 
do processo e apresentar os objetivos do projeto. Além disso, permitir 
por meio da atividade “quebra-gelo” que os participantes se conheçam 
de forma descontraída e também encontrem afinidades em comum. Por 
último, o objetivo também foi coletar informações e expectativas dos 
participantes em relação ao processo de Orientação Profissional.

No geral, a maioria já tinha uma ou duas escolhas por cursos, todos 
queriam entrar para um curso superior, a demanda que apareceu nesse 
momento foi que gostariam de saber mais sobre os mesmos e sobre as 
universidades onde poderiam ingressar. Após esse momento, propuseram 
uma dinâmica de “quebra-gelo”, chamada Sociometria Grupal, e todos 
concordaram em participar. Todos se levantaram e ficaram em círculo 
e as orientadoras iam lendo as sentenças para que eles concordassem 
ou discordassem, dando um passo para a frente ou um passo para trás, 
respectivamente. Em seguida, explicaram que a dinâmica era para o grupo 
se conhecer, e saber quais eram as semelhanças e diferenças entre eles. 
Por fim, agradeceram a presença de todos, se despediram e foram embora. 

Segundo encontro

O objetivo do encontro foi avaliar gostos, desejos, habilidades e 
dificuldades, facilitando o desenvolvimento do autoconhecimento, além 
de verificar pontos em comum e possibilidades diferentes. Estavam 
presentes 17 pessoas. 

As estagiárias sentaram em círculo com o grupo e iniciaram a 
explicação da dinâmica do “Gosto e faço”. Os participantes tiraram dúvidas 
e começaram a atividade. Em seguida, quando todos já haviam acabado o 
exercício, foram divididos em duplas e um trio, e as orientadoras pediram 
que discutissem os pontos em comum e a diferença entre eles. Após esse 
momento, iniciaram a roda de conversa em que cada dupla contava o que 
foi discutido, e as estagiárias iam intervindo de forma a fazer uma ponte 
com o que foi falado e as possibilidades de escolha. Perguntaram ao grupo 
qual foi a impressão sobre a dinâmica e os participantes responderam 
que foi muito útil, pois não costumavam pensar nos próprios gostos no 
dia a dia. 
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Terceiro encontro

Aplicação do teste EMEP. O objetivo do teste é avaliar o nível de 
maturidade para a escolha profissional nesse momento do processo, 
além de detectar quais dos aspectos que a compõem estão mais ou menos 
desenvolvidos. Estavam presentes 13 pessoas. Após todos terminarem, 
perguntaram ao grupo em quais itens tiveram mais dificuldade de 
responder e os motivos. 

Quarto encontro

O objetivo do encontro foi fazer com que os participantes refletissem 
sobre as oportunidades e fortalezas que podem levar até seus objetivos 
(escolha profissional) e as ameaças e fraquezas que podem impedir de 
chegar até eles e também listar profissões/carreiras, áreas de trabalho 
em que já têm interesse. Estavam presentes 10 pessoas. As orientadoras 
iniciaram explicando e demonstrando os resultados do EMEP (de forma 
geral, do grupo como um todo). Assim, em média encontrou-se que 
os fatores de determinação e conhecimento da realidade obtiveram 
classificação média, responsabilidade obteve classificação média inferior, 
autoconhecimento obteve classificação inferior e independência obteve 
classificação médio superior.

Em seguida, as orientadoras explicaram a dinâmica SWOT, que os 
orientandos demoraram cerca de 15 minutos para realizar. Ao término da 
atividade, cada um compartilhou o que escreveu com o restante da turma. 
A maioria colocou como fortalezas e oportunidades o apoio da família e 
como ameaças e fraquezas o vestibular, a dificuldade de se organizar e 
estudar e o medo de morar em outra cidade longe dos pais.

Quinto encontro

O objetivo do encontro foi verificar o interesse dos participantes e 
trazer mais informações (sobre cursos e profissões) aos encontros, com 
a finalidade de ampliar o conhecimento acerca das mesmas. Estavam 
presentes 10 pessoas. As estagiárias perguntaram se haviam feito a 
pesquisa de curso de interesse e todos afirmaram que sim. Cada um falou 
sobre o que pesquisou e a maioria havia olhado grades curriculares, áreas 
de atuação e salário. 

Alguns cursos que apareceram foram: Medicina veterinária, Biologia, 
Medicina, Engenharia ambiental, Enfermagem, Odontologia, Fisioterapia, 
Jornalismo, Relações públicas, Psicologia, Letras, entre outros. Os 
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orientandos contaram um pouco da experiência de pesquisar as áreas e 
vimos que a maioria conseguiu se informar muito bem. Foram discutidos 
alguns aspectos da profissão e o que seria mais interessante levar em 
consideração. 

GRUPO 2

Primeiro encontro

O objetivo do encontro foi apresentar brevemente o que é Orientação 
Profissional e quais os objetivos do projeto, possibilitando que as 
participantes se conheçam de forma descontraída e encontrem afinidades, 
além de coletar informações dos participantes e expectativas. Estavam 
presentes 10 pessoas.

Foi aplicada a dinâmica da sociometria grupal com as seguintes 
frases: “Não tenho ideia do que escolher para o futuro”; “Já tenho uma 
escolha”; “Quero fazer curso superior”; “Quero fazer um curso técnico”; 
“Gosto de exatas”; “Gosto de humanas”; “Gosto de biológicas”, “Sinto-me 
preparado para escolher”; “Minha família tem influência sobre a minha 
escolha”; “Sei o que é orientação profissional”; “Penso frequentemente 
sobre o futuro”; “Remuneração é importante na hora da escolha” e  
“A escola tem influência sobre a minha escolha”.

Segundo encontro

O objetivo do encontro foi avaliar os gostos, desejos, habilidades, 
dificuldades, etc., facilitando o desenvolvimento do autoconhecimento 
e verificando pontos em comum e possibilidades para o futuro. Estavam 
presentes 10 pessoas.

As estagiárias iniciaram explicando a dinâmica do “gosto e faço”. 
Os orientandos demoraram cerca de 15 minutos para realizar a atividade. 
Após isso, pediram para que eles se juntassem em duplas e discutissem o 
que colocaram, observando semelhanças e diferenças. A discussão foi bem 
produtiva, pois todos se engajaram. Por último, as estagiárias solicitaram 
que eles contassem ao grupo o que colocaram e o que discutiram em 
duplas. Enquanto eles iam apresentando, era discutido o que os gostos 
implicariam na escolha da profissão, na rotina e nas escolhas. O encontro 
foi bem produtivo, pois os participantes se engajaram na discussão e na 
apresentação da atividade.
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Terceiro encontro

O objetivo do encontro foi avaliar o nível de maturidade para a escolha 
profissional, por intermédio da Escala de Maturidade para a Escolha 
Profissional (EMEP). Estiveram presentes 6 pessoas. Após a aplicação, as 
estagiárias pediram para que os orientandos falassem quais itens tiveram 
maior dificuldade de responder; a maioria apontou os itens relativos a 
autoconhecimento.

Quarto encontro

O objetivo do encontro foi fazer com que os participantes refletissem 
sobre as oportunidades e fortalezas que podem levar até ela e as ameaças 
e fraquezas que podem impedir de chegar até elas, assim como listar 
profissões/carreiras, áreas de trabalho em que já tem interesse. Estavam 
presentes 7 pessoas. 

As estagiárias iniciaram explicando e demonstrando os 
resultados (média do grupo) da EMEP. Quanto aos resultados, os fatores 
determinação e conhecimento da realidade obtiveram classificação média, 
responsabilidade obteve classificação média inferior, autoconhecimento 
obteve classificação inferior e independência obteve classificação média 
superior.

Após isso, as orientadoras explicaram a dinâmica SWOT.  
Os orientandos demoraram cerca de 15 minutos para realizar a atividade. 
A maior parte dos participantes colocou como fortalezas e oportunidades 
o apoio da família e como ameaças e fraquezas o vestibular e a dificuldade 
de se organizar e estudar.

Até o encontro descrito havia sido trabalhado nos encontros o tema 
do autoconhecimento, pois ao se deparar com a escolha profissional, o 
adolescente precisa levar em consideração seus interesses e aptidões 
e como ele vê o mundo, como ele próprio se vê, isto muitas vezes sem 
nem ter formado sua identidade (ALMEIDA; PINHO, 2008). Sendo assim, 
é nesse contexto de formação da identidade que o adolescente deve 
realizar muitas escolhas para o seu futuro. Ao escolher uma profissão, o 
jovem deve optar não só por um curso ou uma atividade, mas também um 
estilo de vida. Diante disso, o período pressupõe surgimento de conflitos 
e ansiedade, por isso a necessidade de se trabalhar com atividades de 
autoconhecimento no processo de Orientação Profissional.



196

Quinto encontro

O objetivo do encontro foi verificar o interesse dos participantes 
e trazer mais informações aos encontros, com a finalidade de ampliar o 
conhecimento acerca das profissões e carreiras. Estavam presentes duas 
pessoas. Sendo assim, eles apresentaram o que haviam pesquisado sobre os 
cursos que pretendem fazer. A primeira falou um pouco sobre Odontologia 
e Farmácia e, junto com as orientadoras, pesquisou a grade curricular de 
ambos os cursos. O segundo apresentou a carreira no exército, contando 
sobre a prova e as etapas para chegar até a especialização que ele quer. 
Como havia poucas pessoas, as estagiárias discutiram com eles aspectos 
das profissões e também o que levar em consideração para realizar a 
escolha profissional.

Encerramento dos 2 grupos

O processo de OP foi interrompido após o quinto encontro para dar 
início às férias no cursinho, e após esse momento houve uma grande evasão 
dos alunos. A não adesão dos estudantes após as férias pode ser por conta 
das provas de vestibulares, da sobrecarga do cursinho em conjunto com 
a escola e dos afazeres diários, fatores esses que podem ser justificativas 
para o não comparecimento aos encontros após as férias escolares. 

Também, a oscilação da frequência dos estudantes no cursinho 
popular em questão é muito comum, pois muitos alunos deixam de 
frequentar o cursinho no segundo semestre por desistência, por 
conseguirem um emprego ou por passarem nos vestibulares de meio 
de ano. 

Como o processo de OP na instituição se iniciou por volta do mês de 
abril, não havendo possibilidade de encerramento dos encontros antes 
das férias escolares, não foi possível terminar a proposta de OP planejada. 
Esse período sem os encontros (devido às férias) pode ser considerado um 
dificultador do processo de OP na instituição.

Considerações finais
Apesar da interrupção, até o quinto encontro a realização do processo 

foi satisfatória. Os participantes realizaram as atividades, inclusive as 
de pesquisa que seriam feitas em casa, além das presenciais. Foram 
orientandos muito participativos e sempre tinham questionamentos 
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pertinentes à OP, que foram respondidos pelas estagiárias da melhor 
forma possível, e a cada encontro foram apreendendo os temas que eram 
propostos, ou que eles mesmos elencavam. Alguns deles conseguiram 
afunilar suas escolhas e já estavam no caminho da decisão final, mais 
seguros do que no início do processo.

Se tratando de uma prática de estágio, a experiência contribuiu 
para a formação das estagiárias, pois ofereceu condições para que as 
supervisionadas pudessem exercitar o papel de psicóloga/orientadora 
profissional, identificando seus limites e possibilidades e propiciando 
a aprendizagem de aplicação de técnicas de OP e de coordenação de 
um grupo. Além disso, o estágio viabilizou um projeto que atendia às 
necessidades de alunos de baixa renda, que não têm muito acesso a 
materiais em relação a OP e informações profissionais e fez com que as 
estagiárias refletissem sobre o tema de evasão no cursinho, bem como 
sobre os processos de OP.

É interessante ressaltar, por fim, que o processo de OP pode ser 
realizado de várias formas, com diferentes públicos, níveis de profundidade 
e por meio de diversas atividades e intervenções. Ainda é um desafio 
realizar um processo de OP com um público de baixa renda, por vezes 
faltam instrumentos e estratégias que abarquem algumas variáveis 
presentes nesse público, como a necessidade de ingresso imediato no 
mercado de trabalho, a mudança de cidade, a dependência de políticas de 
permanência, entre outros. Sendo assim, é de extrema importância que 
esse público seja mais trabalhado e incluído em estudos acadêmicos e 
pesquisas, objetivando disponibilizar um conteúdo maior de estratégias, 
intervenções e processos de OP.
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Introdução
A Orientação Profissional (OP) teve seu início relacionado 

diretamente ao aumento da eficiência industrial. Suas origens são 
situadas na Europa no início do século XX, com o objetivo de detectar 
trabalhadores aptos e inaptos para a realização de determinadas tarefas 
e, consequentemente, evitar acidentes de trabalho (SPARTA, 2003). 
Nos anos de 1920 e 1930, a OP passou a ser influenciada pela Psicologia 
Diferencial e da Psicometria, devido ao desenvolvimento dos testes de 
inteligência, aptidões, habilidades, interesses e personalidade, atribuindo 
à orientação profissional uma visão um pouco determinista, como se o 
indivíduo tivesse uma função específica determinada pelos testes. Só 
a partir da década de 1950 começaram a surgir teorias sobre a escolha 
profissional, com a primeira Teoria do Desenvolvimento Vocacional, que 
defendia que a escolha profissional não é um acontecimento específico 
que ocorre em certo momento da vida, mas é um processo evolutivo que 
acontece desde a infância até a idade adulta. As teorias de Donald Super 
(SUPER, 1957, 1963; SUPER; SAVICKAS; SUPER, 1996) e Rodolfo Bohoslavsky 
(BOHOSLAVSKY, 1977/1996) são dois exemplos dessas novas ideias em OP 
pós mudança paradigmática.

A Estratégia Clínica de Orientação Profissional foi desenvolvida por 
Bohoslavsky (1977/ 1996) como alternativa ao modelo da Teoria do Traço e 
Fator, chamado por ele de Estratégia Estatística. Ela foi influenciada pela 
ideia de não diretividade da Terapia Centrada no Cliente de Rogers, pela 
Psicanálise da Escola Inglesa, especialmente por Melanie Klein, e pela 
Psicologia do Ego norte-americana. A entrevista clínica aparece como 
o principal instrumento durante o processo de orientação e a primeira 
entrevista tem por objetivo alcançar o diagnóstico de orientabilidade, 
que permitirá a realização de um prognóstico e a definição de estratégias 
de trabalho. Essa estratégia aceita a utilização de testes para a realização 
do diagnóstico, contanto que sejam utilizados apenas em seu caráter 
instrumental.

Este trabalho é um exemplo de prática de orientação profissional 
clínica e individual que vai ao encontro do atual cenário da OP, em que o 
orientador tem a função de minimizar fatores que dificultam a decisão 
profissional (NORONHA; AMBIEL, 2006) e trabalhe como um facilitador 
dessa escolha, auxiliando o indivíduo na busca de autoconhecimento 
que leve a uma compreensão das variáveis que podem influenciá-lo, 



201

colaborando para uma escolha consciente. Este capítulo apresentará o 
caso de T., 18 anos, que foi atendida em uma universidade pública de São 
Paulo.

Metodologia
Foram realizados nove encontros individuais no serviço-escola de 

uma universidade, no período entre maio e agosto de 2017. Os encontros 
tiveram como propósito promover o autoconhecimento, trabalhar a 
realização de escolhas e as informações profissionais. 

Resultados e discussão
Primeiro encontro

O primeiro encontro teve como objetivo conhecer a cliente, os motivos 
pelos quais procurou a clínica, conhecimentos sobre OP, esclarecimento 
de dúvidas e criação de vínculo. Em um primeiro momento do encontro, 
a estagiária questiona o que a cliente espera da OP. T. diz que sempre 
quis “advocacia”, desde criança falava isso e nem sabe o porquê. Todos da 
família falavam que ela seria a advogada da família; quando uma prima 
começou a fazer direito, falavam que elas iam ter a advocacia das primas. 

T. fez um curso técnico na área jurídica e odiou; achava muito chato 
ficar fazendo coisas burocráticas sem conversar com pessoas. Ano passado 
começou a ter aula de sociologia com um professor muito legal, sua sala 
(em escola estadual) era muito preconceituosa e racista, faziam muitas 
piadas e esse professor mudou muito através do debate, da conversa, 
apresentando novas ideias. Ele marcou muito a vida dela e ela prestou 
Ciências sociais na UNESP, mas não fez a segunda fase, pois todos falavam 
“Ah, mas você não queria direito?” e seu namorado não deixou ela prestar 
porque ela sempre quis Direito. Ela disse que foi errado, mas que agora 
ele entende.

T. relatou estar muito confusa sobre seus interesses profissionais. 
A estagiária explicou como funciona a OP, ressaltando que é um processo 
que visa a promoção do autoconhecimento para que tenha, ao final do 
processo, autonomia para realizar escolhas. A cliente compreende e diz que 
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achou muito mais legal. T. conta um pouco sobre sua rotina. Faz cursinho 
público oferecido pela faculdade e gosta muito. Também trabalha em 
buffet infantil como freelancer alguns dias da semana, dependendo de 
quando tem festa. Já fez técnico em informática também e prestou outro 
curso técnico para começar no meio do ano, ela e o irmão. Diz que eles 
competem em relação às notas do ENEM e ele é muito inteligente, mas é 
preguiçoso. 

A estagiária pergunta como é a família dela. A cliente diz que os 
pais são separados, se separaram quando ela tinha 4 anos; agora nem vê 
o pai direito e não pode dizer que ama ele. Tem dois irmãos mais velhos: 
nenhum estudou, são preguiçosos, mas foram trabalhar cedo. A mãe é 
empregada doméstica e criou todos, hoje ela é casada com outro homem e 
teve outra filha com um namorado esporádico. A orientanda fica feliz em 
saber que hoje a mãe tem alguém. A mãe sempre cobrou muito os estudos, 
cobrava muito dos irmãos e eles não quiseram fazer faculdade; havia muita 
pressão em cima dela, pois ela seria a primeira a fazer faculdade. Agora 
a mãe relaxou e não cobra muito a irmã.

Segundo encontro

O objetivo geral desse encontro foi verificar o quanto T. se sente 
influenciada pelas pessoas/instituições em suas escolhas (Roda de 
influência) e autoconhecimento (Linha da vida). A orientanda inicia 
dizendo que começou a se interessar por RH, talvez pensando em Psicologia. 
Gostaria de saber se é possível fazer Psicologia e ir para essa área, pois não 
teria paciência de ficar fazendo o que a estagiária faz, ouvir as pessoas. 
A estagiária explica que Psicologia do Trabalho é uma das muitas áreas 
da psicologia e que o RH está dentro dela. Como ela tem trazido muitas 
opções, é importante que pesquisemos sobre as profissões e continuemos 
com as atividades de autoconhecimento para saber quem é a T.

Na técnica Roda de Influências, a estagiária explica que podem ser 
colocadas pessoas ou instituições/situações que influenciam positivamente 
ou negativamente. T. colocou primeiro seu namorado K. (é possível observar 
que a flecha de seu nome é maior do que as outras). Conta que ele não sabe 
que a influencia tanto, pois não é pelo o que ele fala, é pela admiração 
que ela tem por ele. Diz que ele trabalha e faz faculdade de Engenharia, 
então ela não quer que no futuro ele tenha uma profissão e ela não. Em 
segundo lugar, colocou sua mãe S. Diz que ela é uma mulher muito forte, 
criou quatro filhos sozinha, é empregada doméstica e sempre valorizou 
os estudos e gostaria que ela tivesse uma profissão. Tentou fazer isso com 
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os filhos mais velhos, mas não deu certo, então sua próxima esperança 
é T. Diz que antes a mãe era bastante rígida, batia se tirasse nota baixa. 
Com a irmã mais nova a mãe não faz mais isso. 

Em terceiro lugar, colocou seu amigo G. Diz que eles eram muito 
próximos antes de namorar, iam a muitas festas desde que tinha 15 anos. 
Depois que começou a namorar, seu namorado virou “amigo” dele, mas 
não são próximos. Ela deixou de ir a muitas festas, pois o namorado não 
gosta muito e eles só se veem no fim de semana, então querem descansar. 
Por último, depois de pensar bastante, colocou a religião e explicou que 
não tem nada a ver com a profissão. Contou sobre aspectos pessoais de 
sua vida, como a virgindade. A estagiária acolheu e aconselhou que ela 
procurasse terapia, pois o processo de orientação profissional é curto e 
não podemos trabalhar todos esses aspectos.  

A estagiária orienta que a próxima atividade seria a Linha da Vida, 
em que ela poderia colocar o que foi marcante durante sua vida e contar 
para promover o autoconhecimento. T. fala bastante, conta detalhes das 
histórias. Relata que foi atropelada quando criança, era muito próxima 
do pai e os pais se separaram; ela ficou doente e o pai nunca se importou 
com eles. Agora, mal o considera como pai. Ela e o irmão cuidavam da 
casa enquanto a mãe trabalhava. Uma professora do pré disse que ela 
tinha dificuldade de ler porque a mãe tinha quatro filhos. 

Lembra-se de detalhes como mudança de bairro, de escola, briga 
com a melhor amiga. Conheceu o namorado atual no mesmo dia que o 
ex terminou com ela. Fez diversas coisas, dedicou-se bastante no ensino 
médio, fez estágio em um escritório jurídico, fez técnico e foi muito 
complicada a época do TCC. Atualmente, trabalha como recepcionista 
em um buffet infantil durante a semana, quando possível, e aos fins de 
semana. Começou a ir à igreja, participa do TLC e seu namorado também. 
Diz que fez um processo seletivo na AmBev e ficou entre os últimos, mas o 
processo foi cancelado e foi uma grande decepção. Agora começou a fazer 
cursinho e espera que o processo volte no meio do ano (como falaram 
quando encerraram). A estagiária pergunta se teria algo mais importante 
de ser colocado, pois o tempo havia acabado. Diz que é interessante para 
que eu conheça um pouco mais da T. e ela também reflita sobre ela. 

Terceiro encontro

O objetivo geral desse encontro foi realizar o Curtigrama para 
promover o autoconhecimento de forma mais organizada e introduzir 
a escolha profissional e as opções de faculdade. A estagiária diz que 
continuaremos com o processo de autoconhecimento. 
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A atividade será Curtigrama (gosto e faço, não gosto e faço, gosto e 
não faço e não gosto e não faço). Em relação à profissão, destaca-se o relato 
de ser líder em diversas situações: ela gosta de tomar frente em qualquer 
lugar, seja na sala de aula ou na família. Outro ponto que se destaca é 
observar o comportamento das pessoas, T. diz que é muito observadora. 
Diz também que gosta de ser bastante ativa, mas que hoje não o faz. Sente 
falta, pois antes fazia muitas coisas ao mesmo tempo e agora ela apenas 
faz o cursinho e trabalha. A estagiária diz que por um lado é interessante 
ela estar focando no que ela quer, pois o cursinho demanda bastante dos 
alunos e trabalhar e estudar não é pouca coisa. Ela concorda, diz que está 
feliz com isso, pois tem muita coisa para fazer do cursinho. Relata que 
não gosta de geometria, tem mais facilidade com humanas (escrever e 
sociologia). Gosta também de entrar em rodas de discussão e aprender 
coisas novas, mas é algo que acaba não tendo tempo de fazer. Diversas 
vezes durante a atividade disse que estava com dificuldade e que era muito 
difícil pensar. Teve mais dificuldade em pensar o que não gosta e não faz.

A estagiária coloca a reflexão que ela parece ser bastante ativa, que 
é possível perceber que a lista do que ela faz, gostando ou não, é maior 
do que as outras. T. diz que tem dificuldade de falar não, é só a pessoa 
pedir e fazer uma “carinha de dó” que ela aceita mesmo não querendo.  
A estagiária diz que é interessante realizar esse tipo de atividade para 
ficar mais claro o que ela faz ou não em sua vida atualmente, de uma 
forma mais organizada. T. diz que com certeza vai ficar pensando nisso 
depois e lembrar-se de coisas que não colocou. 

A estagiária diz que ela tem trazido várias opções de faculdade 
então para o próximo encontro seria interessante ela pesquisar onde se 
encontram essas opções dentro e fora da cidade, pesquisar sobre elas e 
novas atividades que ela se interessar para começarmos a introduzir esse 
assunto.

Quarto encontro

O objetivo desse encontro era verificar se a orientanda realizou a 
tarefa, conversar sobre faculdade pública e privada e sobre ficar ou sair 
da cidade para estudar. 

A estagiária pergunta como passou a semana e T. diz que foi tudo 
bem. A estagiária questiona se ela lembrou de fazer a tarefa de pesquisar 
sobre as faculdades que oferecem os cursos que ela tem interesse dentro 
e fora da cidade e ela diz que foi embora do encontro passado fazendo, 
pesquisando sobre o curso em si, mas depois esqueceu e só procurou sobre 
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Direito. A estagiária pergunta o que ela encontrou que achou interessante. 
T. diz que acha muitas coisas interessantes, mas acredita que gostaria 
mais da área de promotoria. Diz que a condição financeira de sua família 
não permite que ela estude fora, então tem pensado em ficar na cidade. 
Também pensa que não está preparada para morar sozinha e fazer tudo 
sozinha; seu namorado está se mudando para morar sozinho e ela está 
vendo que não é fácil, mas ele saiu por alguns problemas: ela acha que 
a irmã dele é apaixonada por ele. A estagiária pergunta por que ela acha 
isso. Ela diz que a cunhada sempre foi “meio estranha, louca”, tem uma 
relação muito forte com ele e inclusive tem ciúme dela. Começa a contar 
o que levou ele a sair de casa: ser acusado de abuso pela irmã.

T. conta que a semana está muito turbulenta, agora que está melhor 
porque algumas coisas foram esclarecidas. A irmã do namorado contou 
para ela sobre “o monstro que ela está namorando” e que ele abusou dela 
quando eram mais novos e é traumatizada com isso. Diz que se propôs a 
denunciá-lo junto com ela, perguntou para ele se era verdade, ele diz que 
sim, mas que ela também passava a mão nele, ela nunca disse não, que 
era mais curiosidade de irmãos e como ela nunca negou ele não sabia que 
deixou ela traumatizada. Diz que não acha que pode ser abuso essa coisa 
de criança, tem muitas contradições na história e ela foi percebendo. 

A estagiária pergunta a idade deles e T. diz que ele tinha uns 16 anos 
e a irmã uns 12 anos, mas isso continuou por um tempo. Ela conta que a 
irmã dele nunca falou não por medo, mas também disse que nunca foi 
forçada e ameaçada. Ela começou a achar brechas na história que faziam 
com que o namorado não fosse o único culpado. Diz que hoje a irmã se 
insinua muito para ele, anda de sutiã e calcinha, deita na mesma cama e 
a cliente questiona a estagiária como uma pessoa traumatizada faz isso, 
se é possível. A estagiária responde que não dá para generalizar, pois cada 
pessoa reage de uma forma. 

T. conta que a cunhada sempre saiu com muitos homens, ia para motel 
desde nova. Hoje ela tem 18 anos. T. ficou muito nervosa, nem conseguiu 
dormir. Conversou com sua mãe, o namorado foi conversar com o padre, 
que disse que é uma ferida do passado, pediu perdão para a irmã e a irmã 
obrigou que ele contasse para sua mãe, pai e uma prima que consideram 
como mãe. Ele contou, primeiro viraram a cara para ele julgando, mas, 
depois que a irmã também assumiu o que fez, eles compreenderam. Mesmo 
assim ele vai sair de casa por achar melhor, mas a irmã não quer que ele 
saia. 
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A estagiária pergunta como T. se sentiu no meio disso. Ela diz que a 
principio foi horrível, ficou se perguntando com quem estava, falou coisas 
horríveis para ele. Agora, viu que a cunhada também não está certa. Está 
ajudando ele com a mudança, mas não parou para pensar ainda sobre o 
relacionamento. A estagiária indaga sobre a importância de T. pensar em 
como ela está, enquanto pessoa e namorada. Além disso, se está disposta 
a encarar a situação. 

A estagiária diz que iriam fazer outra atividade, mas que agora 
quer que ela faça uma carta de como ela se vê daqui a 5 anos, tanto 
profissionalmente como afetivamente para conversarem na próxima 
semana. Depois que escreveu a carta, ficou combinado de pensar, durante 
a semana, sobre as vantagens e desvantagens de fazer faculdade dentro 
e fora da cidade, o que a prende aqui ou não, como seria se ficasse ou se 
fosse embora. Diz que tem pensado em algumas coisas, como faculdade 
pública ter muita greve, apesar de ser o sonho de qualquer pessoa estudar 
em uma UNESP, e também a questão de segurança porque aqui qualquer 
um entra, inclusive sua amiga fora assaltada ontem. Digo para que ela 
organize ou apenas pense, anote onde quiser, no celular, e organizamos 
juntas na semana seguinte. Abaixo está a carta que T. escreveu:

“Em 5 anos em minha vida, o ideal será estar cursando uma graduação: 
o meu coração diz ser Psicologia, para trabalhar com recrutamento de 
pessoas. Esse desejo foi dispersado após algumas entrevistas que fiz em 
RH e após conhecer um pouco da área no meu curso técnico. Desejo estar 
contratada efetivamente na AMBEV na área de RH, estou com esperanças de 
ser chamada para menor aprendiz nessa área, devido a isso ter estabilidade 
profissional e eu poder ajudar minha mãe, dando vários presentinhos a 
ela. Junto a isso preciso encontrar minha estabilidade emocional para 
que eu concilie tudo isso. Em cinco anos, futuro próximo, espero estar 
focada mais em mim do que em relacionamento, mas cultivando aquele 
que Deus tenha escolhido para mim, emocional, humano, de maturidade, 
para que no momento certo se torne um santo sacramento que NÃO será 
em 5 anos.”

Quinto encontro

Os objetivos desse encontro continuaram os mesmos do encontro 
passado: verificar se realizou a tarefa, conversar sobre faculdade pública e 
privada, sobre ficar ou ir embora da cidade e expandir para as informações 
sobre os cursos que ela traz. A estagiária iniciou perguntando como foi a 
semana. Reponde que está tranquila, o namorado já está morando sozinho 
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e as coisas estão se ajeitando. Ele quer fazer terapia para saber um pouco 
desse passado e, então, pegou guia no convênio. 

A estagiária perguntou se ela conseguiu fazer a tarefa e ela disse 
que sim. Começaram pela carta da semana passada. Ela lê em voz alta, 
se confunde lendo, diz que a letra está feia e não consegue entender. 
Pergunta se a estagiária entendeu e ela diz o que entendeu, a cliente diz 
que é isso mesmo (a carta está com as linhas misturadas no final) e relata 
que estava muito nervosa. A estagiária pergunta como foi para ela fazer 
isso e ela explica que é isso mesmo: quer estar mais focada nela do que no 
relacionamento, pretende estar trabalhando na área de recursos humanos 
e quer estar efetivada. A estagiária diz que ela colocou na carta que “seu 
coração diz que é Psicologia” e pergunta como está a questão dos outros 
cursos. Ela diz que Direito é sua última opção, não quer mais. Desistiu de 
Ciências sociais e acredita que Psicologia seria a melhor opção, pois um 
psicólogo está muito a frente em questão de recursos humanos, mas não 
se vê nunca como psicóloga clínica. Ela dizia que nunca faria Psicologia, 
pois vários amigos queriam e “é muito modinha”.

A estagiária relata que dentro de um curso são oferecidas diversas 
matérias. Na Psicologia, por exemplo, antes de estudar matérias sobre 
seleção de pessoas e recursos humanos, passa-se por muitas outras 
matérias e abordagens. Seria interessante pensar não só como ela se vê 
profissionalmente no futuro, e sim esse “buraco” do como chegar lá, pelo 
que teria que passar, inclusive as matérias que ela estudaria nos cursos. 
Conclui-se que suas opções seriam: Tecnólogo em recursos humanos, 
Psicologia ou Ciências sociais. É estabelecida uma tarefa: pesquisar a 
diferença de tecnólogo e curso superior, as grades das faculdades que ela 
se interessa e as públicas e privadas que oferecem os cursos na cidade.

Sexto encontro

O objetivo desse encontro era verificar se as tarefas foram realizadas 
(pesquisar grade dos cursos, diferença entre graduação e tecnólogo) e 
conversar sobre elas. A cliente explica que faltou na semana passada, 
pois estava doente. Relata que tem duas notícias não tão boas. Está 
pensando em outro curso (“Interdisciplinar em ciências humanas” em 
Juiz de Fora) e que perdeu a folha das tarefas, então não fez. A estagiária 
questiona sobre o curso. Conta que foi uma amiga quem falou sobre ele, 
pois ela vai morar lá e já passou; o curso mistura várias coisas que ela 
gosta (Sociologia, História, Turismo, etc.) e tem o ponto positivo de que 
sua amiga estará morando lá, mas tem a questão financeira. A estagiária 
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diz que é interessante ela trazer essa mudança, pois nem aparecem o RH 
e a Administração e também a faculdade é bem longe. Visto que ela havia 
dito que não gostaria de ficar longe da mãe e tem a questão financeira, a 
estagiária diz que é necessário pensar e ela concorda.

Destaca-se que a estagiária levou as grades dos cursos de Psicologia 
e gestão de RH e também a diferença entre tecnólogo e graduação. É pedido 
para que ela leia e sublinhe as matérias que chamam a atenção. A cliente lê 
tudo com calma, grifa muitas coisas, pergunta sobre as matérias. Algumas 
matérias a estagiária não conhecia, pois não tinha na grade da faculdade 
em que estuda. A orientanda coloca o símbolo de um coração em algumas 
matérias que tinham a ver com recursos humanos, jurídico e direito. Ao ler 
o curso de Gestão de RH, diz que acha que se encontrou, nunca tinha lido a 
grade, estava apaixonada. Ao ler a diferença do tecnólogo e da graduação, 
achou interessante que ambas poderiam fazer pós. 

A estagiária diz que foi possível observar que ela grifou muita coisa, 
mas que também é possível observar que algumas foram destacadas por 
curiosidade, pois ela é muito ativa. Em relação ao tecnólogo e à graduação, 
pode-se pensar que o tecnólogo é mais restrito, mais voltado ao mercado 
de trabalho, mas que alguns cargos são ocupados com graduação. Como 
ela preza muito pelo sucesso, é importante refletir sobre o sucesso que 
ela almeja. Ela concorda. 

A estagiária segue dizendo que é necessário também focar em algo 
mais breve, como as grades, o que ela quer estudar, o caminho que ela vai 
passar para alcançar. É possível perceber que, em psicologia, tem muitas 
outras matérias e que muitas ela grifou por curiosidade. Ela diz que sim, 
que algumas pareceram legais, mas não sabe se gostaria. Questiona-se se 
ela voltou a pensar em direito, pois grifou várias matérias relacionadas 
a isso. Diz que às vezes tem saudade do curso; sua prima lhe dá alguns 
livros de Direito e ela se interessa, mas não sabe. Percebe-se que ela está 
confusa, trouxe outro curso. Relata que já desistiu do curso novo, depois 
de ver essas grades. Em seguida, pede-se para que ela faça isso com outros 
cursos, reflita sobre as grades, sobre os cursos. As férias durarão duas 
semanas e serão importantes para que ela reflita sobre isso.

Sétimo encontro

Inicia-se perguntando como foi esse período sem os encontros 
(período de recesso acadêmico), o que a cliente andou pensando. A cliente 
conta que está praticamente decidida a cursar Gestão e está encantada 
pelo curso, pois uma amiga faz pós na área e ama. Falou para a mãe e o 
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namorado que se ela entrar esse ano eles se formam junto, pois o curso 
é de dois anos. A mãe questionou se ela não vai fazer Direito. A cliente 
diz que é algo que ela gosta de estudar, mas não se imagina exercendo. 
Pesquisou sobre o curso e as faculdades que oferecem e acredita que a 
melhor opção seja em uma instituição privada da cidade, por ser uma 
faculdade reconhecida fora da cidade também, mas não poderia pagar 
o valor integral. Passou no meio do ano pelo SISU com a nota do ENEM 
do ano passado, mas com o SISU ela teria que pagar a faculdade depois e 
como é um curso que não tem grande retorno financeiro imediato, acha 
que seria melhor fazer o PROUNI. 

A estagiária pergunta se ela não pretende então prestar vestibular. 
Ela diz que não, pois a bolsa não é muito grande, seria só o ENEM.  
É conversado sobre a questão da influência que as pessoas exercem sobre 
ela, como a amiga que faz pós na área, a outra amiga que disse que faria 
o curso em Minas Gerais, etc. e sobre a importância de a escolha ser dela. 
Ela está tendo dificuldade para estudar, pois se distrai facilmente e afirma 
que seu monitor do cursinho não auxiliou os alunos para fazer roteiros 
de estudos.

A estagiária propõe fazer um roteiro de estudos baseado em sua 
rotina, levando em consideração o início do curso de auxiliar de RH no 
SENAC, o trabalho no buffet infantil, o cursinho, os afazeres de casa e o 
descanso. Fica combinado que será feita uma prova do ENEM dos últimos 
três anos por mês. Os horários que ela tem para estudar são restritos, 
aproximadamente 1h por dia, desconsiderando os finais de semana. Serão 
realizadas quatro redações por mês, três dadas pelo cursinho e uma da 
prova do ENEM que será levada para que o professor do cursinho corrija. 
Questiona-se se será possível fazer tudo isso, pois a prova se aproxima.  
A cliente insiste que dará conta. Para a próxima semana, é combinado de 
conversar sobre a eficácia do roteiro.

Oitavo encontro

O objetivo desse encontro era conferir a rotina e iniciar o 
encaminhamento para alta. A cliente inicia dizendo que a estagiária 
iria matá-la, pois não conseguiu cumprir a rotina. A estagiária diz que 
iríamos conversar justamente sobre isso. A cliente conta que conseguiu 
um emprego em um telemarketing e trabalhará das 8h às 14h. Terá o curso 
do SENAC à tarde e tem a possibilidade de fazer cursinho à noite, mas 
está muito em dúvida. Sua mãe disse que ela poderia transferir para o 
noturno e ficar na casa do namorado por três meses para continuar, pois 
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é mais perto dos lugares e ocuparia menos tempo. Ela não quer, acha que 
seria atropelar as coisas e acabaria ficando lá de vez. Quer saber o que a 
estagiária acha que ela deve fazer. 

Pergunta-se quais são suas prioridades agora, se ela pretende fazer 
faculdade ano que vem e ela diz que é o que mais quer. O curso é uma 
certeza. A estagiária pergunta se ela vai sair do buffet e ela diz que vai 
trabalhar essa semana e na próxima também, mas tem que responder sobre 
a transferência do cursinho até segunda. Há limite de falta e ela faltava 
às vezes quando estava cansada, mas nunca passou do limite. Tem medo 
de faltar e não dar conta. Questiona-se quais são suas prioridades, pois 
apesar de corrido, visto que ela não teria tempo de estudar, o cursinho é 
uma forma de não perder o foco. Se pararmos para pensar, os dias corridos 
seriam os dias do curso, que são três, ou seja, menos da metade da semana, 
pois agora ela não trabalharia aos finais de semana. Ainda sobrariam 
dois dias da semana com a tarde livre para descansar e estudar ou fazer 
as provas e também o fim de semana. Além disso, no meio de novembro 
ela estaria livre, pois está decidida a prestar apenas o ENEM. Um dia que 
ela estiver muito cansada, ela pode faltar, assim como já fazia. Ou tentar 
conversar no cursinho e explicar sua situação, caso o limite de faltas seja 
um problema. A cliente diz que não havia pensado por esse lado, estava 
desistindo antes de tentar. A estagiária diz que não quer convencê-la, 
que essa também deve ser uma decisão dela, apenas está apresentando 
outro lado baseado no que ela relata ser sua prioridade. Antes ela dizia 
muito sobre o futuro, o que almeja, mas fomos aos poucos pensando no 
caminho que deve seguir para isso, que está mais perto, o que ela pode 
fazer agora.

T. demonstra que está sentida em sair do buffet e está adiando sua 
saída, pois tem uma relação muito boa com a chefe. Inclusive vai trabalhar 
na semana seguinte. A estagiária diz que ela é muito prática, sempre se 
envolveu em muita coisa e deu conta. Não parece ser do perfil dela ter um 
período totalmente livre. Ela é muito eficaz e, como ela disse, o estudo é 
algo em que ela não consegue se concentrar, algo que talvez ela não se 
sinta tão eficaz. Será que se ela abrisse mão do cursinho, ela realmente 
abriria mão do buffet? Ela diz que acha que não, ficaria adiando sua saída. 
Está sendo difícil sair. Diz que vai continuar o cursinho e vai falar com 
sua chefe no sábado.  

A estagiária diz que é algo para decidir sozinha, ela pode pensar 
melhor durante esses dias. Apesar de ter apontado outro ponto de vista, 
pensando no que ela quer para o futuro dela e para o ano que vem, a 
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decisão deve ser dela. Nada impede que as portas do buffet continuem 
abertas, visto que a relação delas é boa. Ela diz que não é algo que ela 
imagina para ela, então quer priorizar as outras coisas. Como ela teve 
muita coisa essa semana pela contratação, pensou em não ir ao encontro, 
mas ela acreditava ser necessário escutar a estagiária e ouvir uma opinião 
de fora.  

A estagiária diz que em relação à escolha profissional aparentemente 
está bem encaminhado, então estamos chegando ao fim do processo. Nesse 
encontro, ela trouxe novidades: a rotina inverteu (antes ela tinha o fim 
de semana muito ocupado, agora ela tem o começo da semana ocupada). 
No próximo, podemos conversar como está sendo em relação à escolha. 
Pergunta-se como ela está se sentindo. Ela diz que está muito feliz, que 
tem certeza que é o que ela quer agora. Diz que não está preparada para 
outra perda, referindo-se ao processo de OP e ao buffet. A estagiária diz 
que ela cresceu muito e não necessariamente será o último; caso seja 
necessário, podemos fazer mais um encontro, visto as novas mudanças.

Nono encontro

A cliente conta que foi chamada para a continuação da entrevista 
de uma grande organização da região e está muito feliz e confiante.  
A estagiária lhe dá parabéns e pergunta como estão as coisas. Ela diz 
que saiu do buffet, não está gostando muito do cursinho noturno, pois 
os professores não são os mesmos e os alunos são menos interessados.  
O trabalho é bem complicado, pois ela tem que gritar muito. Conversa-se 
sobre os pontos positivos e negativos dessa nova organização. Se passar, 
irá receber mais, ter carteira assinada na área que ela quer e vários 
benefícios. No entanto, terá que sair do curso pretendido. Se passar, quer 
muito fazer a faculdade para crescer lá dentro (da organização). Conta que 
assinou uma documentação com o namorado para poder usar o convênio 
do trabalho dele, mas não vão morar juntos nem casar oficialmente. Diz 
que está confiante, mas que as outras meninas são muito boas. A estagiária 
diz que ela cresceu muito em seu processo de OP, conseguiu selecionar o 
que a interessa, está indo mais para essa área e não tentando fazer um 
pouco de tudo, tendo que ocupar todos os períodos do dia dela. Pede um 
feedback sobre o processo. T. diz que o processo foi muito bom e que está 
sendo difícil encerrá-lo. A estagiária lhe deseja “boa sorte” e a cliente diz 
que contará se passar na AmBev. Duas semanas depois ela manda uma 
mensagem dizendo que conseguiu o emprego.
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Considerações finais
O processo de OP realizado foi, de forma geral, satisfatório. 

É importante destacar que, para um processo ser satisfatório, não 
necessariamente o cliente deve decidir-se por um curso universitário. 
No caso de T., foi interessante acompanhar seu crescimento em 
relação à percepção da influência que as pessoas exerciam sobre ela 
e principalmente ao foco que ela passou a dar para o que realmente a 
interessava e não simplesmente realizar diversas coisas para ocupar seu 
tempo e sentir-se produtiva. T. passou a focar na área que a interessava 
e inclusive conseguiu o emprego que tanto almejava.

Também é importante destacar que em um processo clínico 
individual é possível que apareçam questões que vão além do que é 
proposto para a OP. Sendo assim, é interessante acolher, ouvir e falar 
sobre o assunto, sem perder o foco principal. Dessa forma, apesar de ter 
um objetivo e um planejamento por encontro, fica evidente a importância 
de não ser algo fechado e restrito ao que se pretendia trabalhar e permitir 
arriscar-se conforme os desafios que o cliente traz.
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Introdução
Este texto visa apresentar uma experiência de estágio em Psicologia 

Organizacional e do Trabalho, desenvolvido na Seção Técnica de 
Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos da Faculdade de 
Ciências da Universidade Estadual Paulista, campus de Bauru. Dentre as 
atividades realizadas durante o período do estágio, destaca-se o Projeto 
de Preparação para a Aposentadoria, o qual teve como propósito auxiliar 
os aposentáveis a refletir sobre o trabalho desempenhado na universidade 
e reelaborar projetos de vida para o pós-aposentadoria. 

A partir da modernidade, de acordo com Bernal (2010), o trabalho se 
transformou na essência e condição de vida das pessoas. Por consequência, 
configura-se como o espaço fundamental de estabelecimento de vínculos 
sociais e de desenvolvimento pessoal. Nesse sentido, o trabalho adquire 
diversas funções, conforme elencadas pelo autor, das quais destaca-se: 
(a) proporcionar status e prestígio social; (b) fonte de oportunidade de 
interação e contatos sociais, bem como desenvolvimento de habilidades 
e destrezas e (c) fonte de identidade pessoal. 

Dada a relevância do trabalho e as funções que possui, no momento 
em que o trabalhador se aposenta, ele se abstém de uma rotina e de 
relações construídas durante décadas, podendo haver dificuldades em 
se desarticular do cotidiano estruturado pela atividade laboral, ou seja, 
para muitos, aposentar-se significa ter que renunciar a tudo o que tenha 
construído e que até então lhe proporcionava uma “identidade”, além 
da identidade laboral – “se trabalho, sou útil à sociedade e ‘pertenço’ à 
empresa tal”.

A aposentadoria na nossa sociedade é algo contraditório, conforme 
Bulla e Kaefer (2006), visto que, ao mesmo tempo em que é considerada 
um direito conquistado pelo trabalhador após muitos esforços e anos de 
trabalho, desvaloriza o sujeito quando este se aposenta, o qual passa a ser 
considerado improdutivo. Não raro, a aposentadoria é vivenciada como 
perda de sentido da vida, algo como uma morte social, na medida em que 
são valorizadas somente as pessoas que produzem e, consequentemente, 
despreza-se os aposentados e não-trabalhadores (RODRIGUES, 2005). 

Conforme apontam Zanelli e Silva (1996), quanto mais estreitas as 
relações entre um grupo e maior a satisfação em conviver neste grupo, 
em conjunto com os laços e projetos atrelados ao trabalho, maior pode 
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ser a dificuldade encontrada em romper estes vínculos. Os autores ainda 
enfatizam o impacto indiscutível que o rompimento das relações de 
trabalho acarreta para o aposentado, mesmo que haja variação de pessoa 
para pessoa no contexto global de vida. Mais do que o encerramento da 
carreira, a aposentadoria interrompe atividades praticadas durante anos, 
rompe vínculos interpessoais e a modificação de hábitos cotidianos impõem 
mudanças significativas para as áreas pessoais e sociais dos indivíduos, 
segundo os autores, o que pode ferir a autoestima e a autoimagem. 

Programas de preparação para aposentadoria no contexto 
organizacional, conforme Rodrigues et al. (2005), são de fundamental 
importância, na medida em que investe-se na qualidade de vida do 
sujeito que, não raro, preteriu sua vida familiar e pessoal com o intuito 
de dedicar-se ao trabalho e, que, dentro em pouco, não mais fará parte 
da organização. Para as autoras, tais programas possuem como objetivo 
central a ressocialização do pré aposentado, a qual se embasa no respeito 
ao ser humano e no reconhecimento das profundas modificações que 
ocorrem no modo de viver desses sujeitos e da necessidade de reelaborar 
possíveis consequências prejudiciais advindas do rompimento brusco da 
rotina de trabalho e de vida.

Segundo Pena (2017), a análise etimológica da palavra aposentadoria 
apresenta duas ideias centrais: (1) Aposentar-se é retirar-se aos 
aposentos, recolher-se ao espaço privado de não-trabalho, sendo tal 
compreensão associada ao status depreciativo de inatividade e abandono, 
e (2) Jubilamento, acarretando uma perspectiva otimista, onde há uma 
conotação de prêmio, recompensa e contentamento; daí optarmos como 
a autora pela palavra APOSENTAÇÃO, a qual julgamos adequada por 
entendermos que a aposentadoria não é o fim da vida, mas de um ciclo, um 
período que poderá dar início a outras perspectivas de vida ao trabalhador 
que ora está se aposentando.

Objetivos do Projeto de Preparação  
Para Aposentadoria - PPA

Inicialmente, o projeto havia sido elaborado somente para os 
servidores da Faculdade de Ciências que já possuíam tempo de serviço para 
requerer a aposentadoria. Os objetivos gerais do trabalho eram preparar 
estes servidores para o processo de aposentadoria, de forma a permitir 
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a reelaboração de seus projetos de vida após a finalização dos trabalhos 
exercidos na instituição, bem como promover o desenvolvimento pessoal 
nesta nova fase da vida. 

Por vezes, torna-se necessário apresentar aos futuros aposentados 
que a fase da vida em que se encontram (geralmente pós 60 anos de idade) 
não é o final de vida (haja vista que a média de vida dos brasileiros, segundo 
o IBGE (2017) hoje, é de 75,8 anos – um acréscimo de três meses e 11 dias 
em relação a 2015. Assim, o nono estágio de desenvolvimento humano, 
apontado por Erikson (2005), a gerotranscendência, precisa ser vivida 
intensamente pelos futuros aposentados.

Ainda segundo Erikson, a gerotranscendência se caracteriza por ser 
a fase da vida em que o ser humano adulto e maduro poderá “retribuir” 
para a sociedade todo o seu conhecimento, compartilhando com os mais 
jovens toda a sua vivência.

De posse do projeto e após apresentá-lo ao supervisor de campo, 
decidiu-se abrir o projeto para os servidores já aposentados, com o 
intuito de valorizá-los pelos serviços prestados à universidade durante 
anos, e permitir a troca de experiências com aqueles que estavam para se 
aposentar. Os objetivos gerais continuaram os mesmos para os servidores 
aposentáveis, mas contando agora com a participação de ex-servidores 
já aposentados.

Como objetivos específicos, o projeto visou elaborar os encontros 
considerando as necessidades expressas dos participantes; favorecer a 
troca de experiências e expectativas relacionadas ao tempo de trabalho 
na universidade e ao processo de aposentadoria; bem como oferecer um 
espaço acolhedor, de valorização e de reconhecimento aos servidores 
aposentáveis e aposentados da Faculdade de Ciências.

Configuração do projeto
As atividades basearam-se no trabalho Preparação para 

Aposentadoria – Aposentação (PPA), proposto por Soares et al. (2007), 
e foram desenvolvidas com uma servidora docente, quatro servidores 
técnico-administrativos da FC e uma servidora da Faculdade de 
Arquitetura, Artes e Comunicação (FAAC), estes com tempo de trabalho 
suficiente para requerer a aposentadoria; e com uma servidora técnico-
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administrativa aposentada recentemente. A servidora da FAAC tomou 
conhecimento do projeto e solicitou a participação, demonstrando como 
tal iniciativa é bem acolhida por parte dos trabalhadores. Uma vez que 
havia disponibilidade por parte dela no horário planejado e sobra de vagas, 
não houve impedimentos. 

A princípio, as atividades foram planejadas para 10 encontros 
quinzenais, com um grupo de, no máximo, 10 pessoas. Ao divulgarmos 
o projeto aos servidores, 12 aposentáveis haviam declarado interesse 
em participar, portanto, decidiu-se não contatar os aposentados, visto 
que excederia o número de participantes, podendo haver dificuldade na 
condução do processo grupal. 

Contudo, no primeiro encontro apenas duas pessoas compareceram. 
Estas foram questionadas sobre o interesse em continuar a PPA, apesar 
do número reduzido de participantes, mas decidiram que o melhor era o 
trabalho grupal, preferindo não participar se não houvesse mais pessoas. 
No encontro seguinte, apenas um servidor compareceu. Diante da baixa 
adesão de participantes, as estagiárias decidiram interromper o projeto 
pelo motivo da não adesão, embora tenha havido uma sensibilização das 
estagiárias com os aposentáveis. 

Devido à importância das atividades para os aposentáveis e por ser 
um projeto que já vinha sendo realizado na FC, o supervisor de campo 
considerou que o projeto deveria ser reestruturado e insistido com os 
servidores. Dessa forma, o projeto foi reelaborado, passando a compor 7 
encontros, a serem realizados semanalmente. Novamente as estagiárias e o 
supervisor de campo contataram os aposentáveis e, agora, os aposentados, 
contando com oito pessoas interessadas. O replanejamento geral dos 
encontros pode ser conferido na tabela a seguir: 
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Temáticas Objetivos Atividade planejadas

1) Apresentação 1. Apresentação dos 
integrantes do grupo e 
integração;

2. Levantamento de 
demandas;

3. Formulação do contrato de 
trabalho.

1. Roda de conversa

2) Autoconhecimento 
(passado/presente)

1. Refletir sobre a trajetória 
de vida e escolhas realizadas; 
2. Promover reflexão sobre 
experiências atuais.

1. Técnica “Viagem ao Passado, 
Presente e Futuro” (parte 1);

2. Debate de experiências entre 
os aposentáveis e aposentados 
acerca dos resultados da 
atividade.

3) Projeto de vida 1. Promover reflexão acerca 
de projetos e perspectivas do 
futuro.

1. Técnica “Viagem ao Passado, 
Presente e Futuro” (parte 2);

2. Debate de experiências entre 
os aposentáveis e aposentados 
acerca dos resultados da 
atividade.

4) Família e 
aposentadoria

1. Promover reflexão sobre 
novos papéis e novas formas 
de relações sociais;

2. Possibilitar reflexão acerca 
de novas possibilidades

1. Técnica do Gosto e faço 
(Anexo 1);

2. Debate dos resultados da 
atividade anterior.

5) Processo de 
envelhecimento

1. Promover discussão a 
respeito das mudanças 
inerentes ao processo de 
envelhecimento (doenças, 
sexualidade, QV).

1. Roda de conversa com 
profissional da área.

6) Planejamento 
financeiro

1. Elucidar dúvidas gerais a 
respeito da questão salarial 
após a aposentadoria.

1. Roda de conversa com 
representante do RH da FC.

7) Encerramento 1. Avaliação do programa;

2. Confraternização do grupo

1. Técnica de autoavaliação;

2. Coffee Break.
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Ao retomarmos o projeto, no primeiro encontro, cinco pessoas 
participaram, quatro servidores aposentáveis e uma já aposentada. 
Apresentamos a proposta do trabalho, objetivos e estruturação, bem 
como as estagiárias e os participantes. Além disso, solicitamos que os 
presentes expressassem suas expectativas quanto ao projeto e demandas 
que julgassem pertinentes a serem abordadas nos encontros. 

Durante as falas, cada participante expôs, também, atividades que 
lhe proporcionavam prazer e às quais gostariam de dedicar mais tempo 
depois de se aposentarem. Expuseram também preocupações, como 
questões financeiras e de organização temporal. Ao final do encontro, 
formulamos um contrato de trabalho a fim de otimizar o tempo disponível 
para a realização das atividades programadas, estabelecendo horário mais 
adequado para iniciarmos, demandando que os participantes chegassem 
no horário combinado, além de solicitarmos aviso e justificativa de 
possíveis faltas.  

A atividade de planejamento financeiro prevista para o sexto 
encontro foi acrescentada no cronograma após este encontro, visto ter 
sido uma demanda expressa pelo grupo. Devido às poucas semanas que 
restavam para finalizarmos o estágio, necessitamos substituir a atividade 
previamente elencada para tal encontro, a qual abordaria questões 
esportivas e saúde física, e inseri-la como um tema do quinto encontro.  

Na semana seguinte, duas participantes não puderam comparecer, 
enquanto contamos com a participação de duas servidoras que 
não compareceram no encontro anterior. Na ocasião, o tema foi 
autoconhecimento. Para iniciar a discussão, propusemos a técnica “viagem 
ao passado, presente e futuro”, mas neste encontro, trabalhamos somente 
os dois primeiros. 

Num primeiro momento, entregamos uma folha de sulfite para 
cada participante e solicitamos que pensassem em vivências, escolhas 
e momentos marcantes do passado e, na folha, escrevessem frases, 
palavras e/ou desenhos que expressassem os sentimentos que emergiram 
desta reflexão. Ao terminarem, pedimos que cada um comentasse seus 
resultados. Posteriormente, realizamos a mesma atividade, porém, 
refletindo sobre o momento presente. 

O intuito das atividades era proporcionar um momento de reflexão 
sobre as escolhas realizadas no passado e nos comportamentos do 
presente, visando o autoconhecimento, aspecto bastante importante a 
ser considerado na ocasião da escolha pela aposentadoria. Tais reflexões 
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auxiliam, ainda, no planejamento do futuro, a partir de reavaliações de 
projetos, escolhas e desejos. 

Todos os presentes participaram ativamente, expondo e 
compartilhando vivências e sentimentos com o grupo, atribuindo 
significados a estas experiências e comparando-as com as dos demais. 
Além do autoconhecimento, a atividade permitiu que os participantes se 
conhecessem também, para além do ambiente de trabalho, tendo acesso, 
ainda que de maneira breve, às histórias de vida de seus colegas. 

Conforme o planejamento, no terceiro encontro demos continuidade 
às atividades realizadas na semana anterior. Cada participante recebeu 
uma folha, na qual solicitamos que escrevessem projetos e perspectivas 
futuras, com a sugestão de que refletissem sobre o futuro a curto, médio e 
longo prazo. Ao término da atividade, abrimos para discussão os escritos 
de cada um. Todos participaram, apresentando seus projetos, desejos e 
maneiras de colocá-los em prática. 

O debate gerou também reflexões sobre as escolhas feitas no passado 
e no presente que influenciam o futuro, bem como a importância de evitar 
postergar para o futuro ações que podem ser realizadas no momento 
do agora, não sendo a aposentadoria uma condição necessária para a 
prática de atividades prazerosas e início do desenvolvimento de projetos. 
Certamente, foram feitas ressalvas com relação ao tempo disponível para 
lazer em virtude da jornada de trabalho.

Na semana seguinte, o assunto abordado foi família e o processo 
de aposentadoria, a partir da atividade “Gosto e faço”. Esta consiste em 
dividir uma folha de sulfite em quatro quadrantes, em cada um dos quais 
lista-se atividades de que se “gosta e faz”, “gosta e não faz”, “não gosta e 
faz” e “não gosta e não faz”. Os relatos dos participantes apresentaram-se 
bastante diversos, com particularidades em cada família que devem ser 
consideradas ao traçar planos para o futuro. 

Os relatos abrangeram relações familiares próximas, com parentes, 
eventos que costumam realizar, atividades prazerosas que desenvolvem 
com a família, bem como conflitos e situações desagradáveis que permeiam 
suas relações. As experiências verbalizadas também extrapolaram o tema 
do encontro, envolvendo outras atividades e projetos prazerosos dos 
participantes, bem como situações cotidianas impostas pelas relações 
sociais, nem sempre propiciadoras de bem-estar. 
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O quinto encontro foi coordenado por uma convidada, a qual 
apresentou diversas questões referentes à saúde e ao processo de 
envelhecimento. Inicialmente, foram discutidos aspectos gerais de saúde 
física, abordando as condições de saúde mais frequentes em adultos, 
como hipertensão, diabetes mellitus, alguns tipos de câncer e demências, 
bem como maneiras de preveni-las e possíveis tratamentos. Em seguida, 
tratou-se dos processos de menopausa e andropausa, suas características, 
mudanças acarretadas e consequências físicas e psicológicas dessas fases. 

Outro assunto debatido no encontro foi a saúde mental, tema 
fundamental ao discutir aposentadoria, dadas as alterações na dinâmica 
social decorrentes do final das atividades formais de trabalho. Os 
principais pontos elencados foram a depressão e a ansiedade, com suas 
particularidades na terceira idade, contando com relatos de experiências 
dos participantes. Formas de prevenção dos transtornos mentais e os 
benefícios de atividades físicas também foram apresentadas.

Questões referentes à sexualidade foram outro ponto abordado, tais 
como as alterações físicas provocadas pela menopausa e andropausa, 
os benefícios da sexualidade para o bem-estar físico e psicológico e os 
cuidados necessários para evitar infecções sexualmente transmissíveis. 
Além disso, o assunto propiciou um debate sobre as recentes polêmicas 
geradas por exposições artísticas permeadas por nudez, bem como sobre 
orientação sexual e identidade de gênero.

Ao final do encontro, nossa convidada coordenadora apresentou 
algumas sugestões de atividades físicas aos participantes e seus 
benefícios: yoga, pilates, caminhada, corrida e bicicleta. O mais 
importante é que cada um opte pela atividade que mais lhe dá prazer 
e que lhe seja mais acessível, a fim de evitar que esta prática se torne 
algo aversivo.

Para o sexto encontro, havíamos elencado a atividade a respeito 
do planejamento financeiro, tema proposto no primeiro encontro pelos 
participantes. Para que o tema fosse abordado de maneira satisfatória 
e que as dúvidas fossem devidamente sanadas, contatamos com alguns 
profissionais da área e instituições para explanar o assunto. Contudo, 
nenhum destes ofereciam o serviço que propusemos ou não havia 
disponibilidade para comparecer à UNESP na data programada. Dessa 
forma, necessitamos cancelar a atividade previamente planejada e 
adiantamos o último encontro.
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Para o último encontro então, o supervisor de campo apresentou 
brevemente questões referentes à Previdência, tais como os regimes da 
Previdência Social, algumas reformas em leis de aposentadoria, regras 
de aposentadoria etc. dessa forma, os participantes puderam elucidar 
dúvidas no tocante às aposentadorias, bem como ter acesso a novas 
informações a respeito de leis e regras trabalhistas.

Posteriormente, solicitamos um feedback geral do projeto aos 
servidores presentes – na ocasião, contamos com 3 participantes. Nos 
foi relatado que as atividades permitiram novos aprendizados, sobretudo 
sobre saúde, além do compartilhamento de experiências, gostos, vivências 
familiares, planos e projetos, tendo suas expectativas em relação ao 
projeto atendidas. Como sugestão, foi apontada a possibilidade de, em 
projetos de preparação para aposentadoria futuros, realizarmos mais 
encontros. Ao final, oferecemos um coffee break aos servidores, contando 
com a presença do pessoal da seção de Recursos Humanos. 

Considerações finais
Desenvolver este projeto com os servidores foi de importância 

ímpar, visto que permitiu à estagiária colocar em prática uma das diversas 
tarefas que competem a um profissional da psicologia organizacional e 
do trabalho: a continuidade de vida após o período de trabalho. Junto a 
isso, o projeto proporcionou desenvolvimento pessoal e profissional, ao 
possibilitar a elaboração de atividades até então nunca desempenhadas 
no decorrer da graduação.
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