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RESUMO 

 

 O presente estudo tem como intuito investigar qual a Representação Social do 

psicólogo organizacional para os estudantes de Psicologia, ponderando a existência de 

analogias e distinções entre as representações dos alunos de 1° e 5° ano. Dessa forma, 

esta pesquisa prioriza responder a seguinte questão: O processo de formação acadêmico 

altera a Representação Social dos estudantes de Psicologia a respeito do psicólogo 

organizacional? Com este trabalho disponibilizo informações mais recentes e atualizadas a 

respeito da formação, atuação e importância deste profissional, que podem subsidiar, 

futuramente, novas pesquisas na área. 

 Apresenta um enfoque exploratório e comparativo, de caráter quantitativo e 

qualitativo. Foi empregado como referencial metodológico a Teoria das Representações 

Sociais, mais especificamente, a Teoria do Núcleo Central. A pesquisa utilizou como 

instrumento de investigação um questionário contendo duas questões abertas e um 

exercício de livre associação. Foram aplicados nas salas de aula, em 120 estudantes da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sendo 60 alunos do primeiro ano e 60 do 

quinto. As respostas aos questionários foram analisadas por meio de dois softwares, 

ALCESTE E EVOC, que nos forneceram subsídios para analisar e refletir sobre o tema 

abordado por este trabalho. 

Os resultados apontam para um discurso homogêneo e pouco diversificado, centrado 

no campo de atuação, nas atividades convencionais e nas funções, relacional e regulatória, 

conferidas ao psicólogo organizacional. Sendo assim, pode-se constatar que o processo de 

formação não modifica a Representação Social, guiando-nos apenas para um discurso mais 

detalhado e estereotipado sobre este profissional. Isso ocorre, devido à identidade do 

psicólogo organizacional ainda estar em um processo de construção, tornando possível a 

existência e conservação de uma imagem superficial ou mesmo enviesada deste 

profissional, que acaba sendo sustentada pela formação acadêmica. 

 

Palavras-chave: Psicólogo organizacional; Representação Social; formação e atuação. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

I.1 Gênese da pesquisa 

 

 A Psicologia, dentre os seus distintos campos de trabalho, depara-se nas 

organizações com uma área importante e considerável de atuação. Esta pesquisa origina-se 

de um interesse pessoal pela Psicologia Organizacional, a partir de um restrito, mas 

fundamental, contato com a área nos anos de minha formação e também por meio de um 

trabalho empreendido na Associação Civil Psico Júnior¹ da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo. Atualmente, acredito que essa experiência, da qual fiz parte do corpo da 

diretoria desde abril de 2007, foi o motivo que mais me impulsionou para a área 

organizacional, sendo uma grande fonte para ampliar meus conhecimentos a respeito desse 

campo de atuação. Outro ponto, decorrente da experiência que vivi, trata-se da ansiedade 

profissional a respeito da minha atuação como futura psicóloga dentro das organizações e 

também referente à grande demanda do mercado de trabalho em relação aos psicólogos 

organizacionais, que cada vez mais se amplia em busca desses profissionais. 

 No decorrer dos anos de minha formação, um relevante questionamento tem 

inspirado minhas idéias e trabalhos. Mesmo estando em um período de conclusão dos meus 

estudos, acredito que ainda não consigo enxergar nem responder, de uma maneira sólida, 

uma importante questão norteadora para meu desempenho futuro: “qual o real papel do 

psicólogo organizacional?”. Percebendo que essa demanda não permanece apenas como 

minhas indagações, sendo dividida com muitos de meus colegas de faculdade e até mesmo 

com profissionais da área, penso o quão necessário se mostra a realização de pesquisas 

com esta finalidade. 

 Após uma longa verificação de trabalhos e pesquisas realizados, notei a existência 

de diversas investigações que vêm sendo desenvolvidas abordando temas relacionados 

com a Psicologia Organizacional e do Trabalho. Contudo, ao que parece, a maioria dessas 

referências bibliográficas se baseiam em informações desatualizadas que apontam apenas 

para uma carência no âmbito acadêmico, e na formação destes profissionais, ignorando a 

possibilidade de outros fatores também estarem envolvidos com esta ausência. 

 
1. A Associação Civil Psico Júnior é uma associação civil(, )sem fins lucrativos, constituída por alunos 
de graduação de estabelecimentos de ensino superior que presta serviços e desenvolve projetos para 
empresas, entidades e sociedade, em geral nas suas áreas de atuação sob a supervisão de 
professores e profissionais especializados. A Psico Júnior é constituída por estudantes de graduação 
do curso de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tem a natureza de uma 
empresa real, com Diretoria Executiva, Conselho Administrativo, Estatuto e Regimento Interno, 
sempre vinculada à supervisão de professores da universidade. 
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  Assim, de acordo com os recentes levantamentos realizados nessa área de atuação, 

que serão apresentados no decorrer desta pesquisa, considera-se que muitos psicólogos 

que atuam nas organizações estão “presos” a uma visão pré-histórica e errônea do seu 

papel, resultando em desempenhos pobres e performances ultrapassadas, não levando em 

consideração a demanda do mercado e concreta necessidade das empresas que crescem e 

apostam no seu capital humano. 

 Desse modo, unificando meus questionamentos e inquietudes, como também os de 

estudantes e profissionais da área, tenho a intenção com esta pesquisa, de apontar e 

pontuar a representação que os estudantes de Psicologia têm acerca do psicólogo 

organizacional, ressaltando a nítida influência exercida pela formação acadêmica na 

construção desta percepção.  

 

I.2 Formação acadêmica em Psicologia Organizacional 

 

 Podemos ratificar que nossa formação acadêmica é uma das grandes responsáveis 

por nossas escolhas e maneiras de atuar quando nos deparamos com o mercado de 

trabalho. Sua influência é efetiva e comprovada pelas literaturas citadas nesta pesquisa 

(Kanan & Azevedo, 2006; Bastos, 2005; Zanelli, 2002; Jimenez, 1995), que por vezes, 

acabam abordando o despreparo cultivado pelas instituições de ensino.  

 Observa-se que a maioria das pesquisas realizadas nesta área estão voltadas à 

investigação do que tem sido feito ou se faz na formação e performance do psicólogo 

organizacional, devido ao problemático desajuste no exercício de suas atividades, isto é, 

profissionais apresentando atuações pobres e antiquadas, que muitas vezes não atendem 

às necessidades do mercado. Tornando-se assim, uma inquietação generalizada e muito 

comentada pela “sociedade organizacional”, seja a respeito da formação ou das atividades 

desenvolvidas na prática por esses profissionais (Zanelli, 2002). Entretanto, ainda são 

escassos os trabalhos que pontuam o que falta de conhecimento e de atuação, é preciso 

averiguar as necessidades identificadas pelos próprios agentes envolvidos, os psicólogos 

atuantes nas organizações. 

 A partir das constatações de Jimenez (1995) a Psicologia Organizacional pouco tem 

auxiliado os psicólogos em seu trabalho dentro das organizações. Pouco tem-se aproveitado 

de suas formações, já que a própria grade curricular das instituições de ensino possibilita 

um acesso limitado a este campo de atuação aos futuros profissionais. 
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“A formação profissional e o exercício das atividades de trabalho pelo psicólogo 
organizacional têm sido restritos, precários e deficientes. Os limites no preparo para a 
atuação, em muitos cursos de Psicologia, não ultrapassam as linhas demarcadas 
pela seleção e orientação profissional, o que revela uma obsolescência até no título 
conservado para a disciplina. Os departamentos que devotam à formação na área um 
empenho um pouco maior não conseguem avançar além do fornecimento de algumas 
técnicas tradicionais, em regra pela insuficiência no tempo disponível para o conteúdo 
que se pretende transmitir” (Zanelli, 2002, p. 17). 

 As investigações empreendidas por Zanelli podem ser corroboradas pela pesquisa 

realizada por Gomide (1988), a partir de seu estudo com psicólogos objetivando analisar os 

níveis de conhecimentos e habilidades obtidos no decorrer de suas graduações. O trabalho 

tinha como intuito averiguar desde a formação humanística e biológica até as práticas dos 

estágios e possíveis influências que a realidade socioeconômica exerce sobre o papel e 

atuação destes profissionais ligados a área organizacional. 

 Assim, Gomide (1988) aponta em seu trabalho, o que acredita ser uma análise 

interessante e digna de discussão, devido aos resultados. Cerca de 50% dos profissionais 

entrevistados acreditam que não obtiveram conhecimentos suficientes a respeito da 

fundamentação filosófica, metodológica e cientifica durante sua formação, aumentando este 

valor para 64,4% quando discorrem sobre sua experiência científica. Outro valor destacado 

pelo autor se refere-se aos conhecimentos relativos à área organizacional, pois 48,9% dos 

participantes avaliaram como insuficientes os seus conhecimentos sobre este campo.  

 De acordo com Zanelli (2002), desde 1964, com o surgimento dos primeiros cursos 

de Psicologia, regulamentados oficialmente, escassas alterações mostraram-se relevantes 

para o processo formativo e efetiva ampliação do papel do psicólogo organizacional. Por 

este motivo, acredita-se que os interessados pela área devem se mobilizar e tomar certas 

atitudes, com o intuito de promover mudanças nas deficiências observadas por ele nos 

cursos de formação.   

 Em uma análise dos currículos realizada em 1982, pela Comissão de Ensino do 

Conselho Regional de Psicologia, ficou nítido que existe uma desproporção quantitativa 

entre disciplinas direcionadas, direta ou indiretamente, para a Psicologia Clínica e a 

Psicologia Organizacional. Segundo Zanelli (1995), em seu trabalho sobre a formação e 

atuação do psicólogo organizacional, é evidente a carência de disciplinas relacionadas com 

Administração e Economia. Para este autor, estas poderiam dar uma grande contribuição 

complementar à formação dos estudantes, promovendo-lhes a interação com outras 

categorias que atuam no contexto das organizações, além de facilitar a compreensão das 

múltiplas nuances do processo organizacional. 
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 Na visão deste pesquisador, a formação e o exercício profissional do psicólogo 

organizacional têm sido restritos, precários e deficientes. A preocupação com o preparo para 

a atuação, em muitos cursos de Psicologia, não extrapolam as linhas demarcadas pela 

seleção e orientação profissional (Zanelli, 2002). 

 Os currículos, mesmo com as alterações atuais (redefinição das diretrizes 

curriculares), ainda privilegiam a área clínica, apontando coerências com a Representação 

Socialmente mais disseminada de atuação do psicólogo, aspecto que guia à ampla busca 

por essa formação (Zanelli, 1995). Não se trata de aumentarmos a carga horária referente à 

Psicologia Organizacional e a equipararmos à Psicologia Clínica, mas sim, de oferecermos 

um espaço maior e um contato efetivo com a área.  

 A Lei nº 4.119, que regulamenta a Psicologia no Brasil, apresenta um enfoque 

voltado para uma formação acadêmica generalista, de modo que o psicólogo, em sua 

graduação, encontra-se habilitado para atuar em diversas áreas. Mesmo podendo atuar em 

várias áreas, Kanan & Azevedo (2006) citam que alguns trabalhos brasileiros mostram que o 

plano profissional de muitos psicólogos está relacionado à atuação clínica, uma vez que não 

só guiaram sua formação acadêmica para esta área, como também foram a procura de 

aperfeiçoamento e especializações ligadas à área clínica. Portanto, a área de aplicação que 

viabiliza o maior número de psicólogos é a da Psicologia Clínica. Os profissionais desta área 

atuam através do tratamento de desordens e problemas psicológicos; enquanto a Psicologia 

Organizacional possui um campo menor de aplicação, operando no desenvolvimento e na 

aplicação de princípios científicos no ambiente de trabalho. 

Kanan & Azevedo (2006) mencionam que essa tendência à formação direcionada 

para a área clínica também provém de influências exercidas pelos contextos, social e 

profissional, que tanto recebem quanto produzem os profissionais que neles vão operar. 

Evidencia-se pouco conhecimento ou mesmo desconhecimento, por parte da sociedade, 

das atuações profissionais do psicólogo além da prática clínica. Existe pequena oferta de 

estágios profissionalizantes na área organizacional e do trabalho; insuficiência e 

inadequação dos estágios curriculares; perspectivas estereotipadas sobre a função do 

psicólogo organizacional; pequeno número de psicólogos em cargos de liderança nas 

empresas; despreparo para atuar em equipes multidisciplinares e para atividades 

interprofissionais; professores despreparados e com pouca prática solidificada na área 

organizacional; e como resposta a essa atuação (dos professores), temos alunos que 

apenas espelham os modelos que receberam, comentam os autores. Esses podem ser 

alguns dos fatores que limitam a manutenção da formação direcionada à área clínica e 

despreparo dos profissionais atuantes nas organizações. 
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Assim, a esta falta de informações, aliada ao desempenho apresentado pelo 

psicólogo organizacional, temos como conseqüência o afastamento dos estudantes, a 

criação dos estereótipos e a manutenção de uma visão limitada sobre a atuação do 

psicólogo organizacional (Kanan & Azevedo, 2006). De acordo com o trabalho de Bastos et 

al. (2005), esse estereótipo foca-se nas idéias da área estar profundamente atrelada e 

restrita pelas determinações do capital e da ausência de autonomia, o que contradiz o 

padrão idealizado do psicólogo como profissional liberal. 

Na opinião de Zanelli, a maioria dos psicólogos tem uma visão parcial e negativa das 

atividades exercidas nas organizações, sendo a área aludida através de manifestações 

visivelmente enviesadas e preconceituosas. A representação do psicólogo organizacional é 

caracterizada como “empobrecida” e pouco atrativa, sendo em muitos momentos confundida 

com a imagem do profissional clínico. O sentimento de exclusão do psicólogo organizacional 

em relação a Psicologia demonstra-se quando passa a se autodenominar profissional de 

Recursos Humanos ou quando menciona que não se sente psicólogo.  

Além disso, um aspecto que Jimenez (1995) acredita ser relevante e que deve ser 

enfatizado refere-se ao fato de muitos trabalhos e projetos da área iniciarem e não terem um 

fechamento ou uma conclusão, acarretando no desmerecimento das pesquisas realizadas e 

também na escassez de bibliografias para consultar a esse respeito.  

De acordo com Bolognini e Stamou (2006), além de termos um reduzido número de 

pesquisas produzidas, ainda temos que conviver com a quase inexistência de cursos de 

pós-graduação e especialização nesta área, o que evidencia novamente a falta de interesse 

pela formação e desempenho destes profissionais, mesmo sendo a atividade organizacional 

a melhor remunerada da categoria. 

“A situação conflui no encaminhamento de psicólogos despreparados para o exercício 
das atividades em organizações. [...]. Tanto pior para ele, enquanto pessoa, quanto 
para a imagem da profissão, dado o impacto e a rápida divulgação que ocorre no 
ambiente, como para a sociedade, pela perda de oportunidades de intervenções 
conscientes do potencial de mudança” (Zanelli, 2002, p. 18). 

Bastos et al. (2005) assinalam que o cenário atual do mundo do trabalho tem-se 

distinguido por transformações com ampla extensão que provocam uma reestruturação de 

suas inúmeras facetas, inclusive o papel e expectativas do desempenho dos profissionais 

envolvidos na gestão de pessoas. O profissional ligado à Psicologia, sendo agente e 

participante desse processo, ao mesmo tempo em que atua profissionalmente, deve se 

transformar e procurar competências novas que o capacitem a agir de maneira efetiva nesse 

novo cenário. 
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Os autores (Bastos et al., 2005) afirmam que, mesmo não sendo uma área que 

define a identidade da Psicologia, a atuação do psicólogo organizacional sempre foi 

significativa, ocupando o segundo lugar nos levantamentos em se tratando de áreas de 

atuação dos profissionais dessa ciência (CFP, 1988). Contudo, não se pode assegurar 

esses dados atualmente, pois faltam pesquisas mais recentes e atualizadas.  

Para esses autores, ainda hoje nos deparamos com críticas e pré-julgamentos 

negativos a respeito desse campo de trabalho. Uma das mais veiculadas refere-se ao 

psicólogo organizacional ser um mero intermediário das relações de exploração e 

discriminação do trabalhador. No entanto, existem numerosos indicadores de inovações 

ocorrendo na atuação desse profissional, e cada vez mais nos confrontamos com a 

necessidade do psicólogo lidar com os fenômenos complexos do mundo do trabalho e das 

organizações. Essas e muitas outras mudanças nas suas atividades promovem um novo 

perfil de profissional, com novas competências, que os permitam atuar de acordo com as 

demandas atuais (Bastos et al., 2005). 

Zanelli (1995) comenta que além de insuficientemente trabalhado, o processo de 

formação na área restringe a habilitação do profissional no intuito de entender a 

complexidade das organizações atuais. Esse esquema de formação colabora para a 

construção de uma imagem desvirtuada e de expectativas negativas em relação à futura 

atuação dos estudantes. Desse modo, temos a conexão de dois aspectos potencialmente 

prejudiciais às transformações que se fazem necessárias à atuação do psicólogo 

organizacional: espaço insuficiente no curso e visão restrita e distorcida das potencialidades 

da área nas disciplinas proporcionadas. 

Contudo, podemos observar alguns indicadores de avanços que vem ocorrendo na 

atuação do psicólogo organizacional. Práticas tradicionais estão sendo modernizadas, novas 

estão surgindo e cada vez mais se configura e reconhece a necessidade do psicólogo 

dentro das organizações. De acordo com Bastos et al. (2005), um dos pontos marcantes 

que legitima essa transformação, refere-se ao aumento e consolidação da pesquisa e 

intervenção atrelados aos problemas de saúde ocupacional tão comentados atualmente no 

âmbito organizacional. Outros pontos imbricados a esta mudança, na prática atual, deste 

profissional são: sua inserção em níveis mais estratégicos, sua crescente atuação com 

equipes multidisciplinares, seu desempenho no papel de consultor e assessor, o desafio de 

lidar com as novas configurações das empresas modernas, os novos moldes de gestão e as 

tensões decorrentes (Bastos et al., 2005). 
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De tal modo, segundo o estudo de Bastos et al. (2005), não são apenas de 

imperfeições que a Psicologia Organizacional se evidencia, nos últimos anos alguns 

acontecimentos apontam para uma concreta consolidação da área no país. Em 2001 foi 

fundada a Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho (SBPOT) e já 

em 2004 tivemos o primeiro congresso nacional, com significativo número de participantes e 

interessados. Também presenciamos a criação da primeira revista de pesquisa na área, a 

Psicologia: Organizações e Trabalho (RPOT), com periodicidade semestral. Por último, 

porém não menos importante, temos a publicação do primeiro manual de Psicologia 

Organizacional, realizado por uma equipe de pesquisadores e organizado por Zanelli, 

Borges-Andrade e Bastos, intitulado Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil (Bastos 

et al., 2005). 

 

I.3 Problema de pesquisa 

  

 Como mencionado anteriormente, foram minhas ansiedades e alguns 

questionamentos, que de acordo com os levantamentos bibliográficos e minhas percepções 

particulares, também são compartilhados com os estudantes e profissionais interessados 

pela área, que desencadearam a realização deste projeto. Assim, com esta pesquisa tenho 

o intuito de discorrer sobre a relevância do tema Psicologia Organizacional e o contexto 

circundante à atuação e importância do psicólogo organizacional. 

 Acredito que por meio deste trabalho poderei oferecer algumas contribuições para a 

revisão dos currículos das instituições de ensino em Psicologia, tão discutida atualmente, e 

também das práticas profissionais dos psicólogos organizacionais. Através desta 

investigação poderei disponibilizar informações mais recentes e atualizadas para subsidiar 

futuras pesquisas na área. 

 Diante deste cenário nasceu o escopo do meu trabalho, que visa abordar e discutir a 

Representação Social dos psicólogos organizacionais através de uma percepção dos 

próprios estudantes de Psicologia do primeiro e quinto ano. Existem convergências e/ou 

divergências entre as Representações Sociais do psicólogo organizacional para os alunos 

do primeiro ano de faculdade e para os alunos do quinto ano? Posteriormente, ampliando 

um pouco mais o meu enfoque, tenho a intenção de promover uma reflexão sobre as 

possíveis causas da constituição dessa Representação Social, pontuando se existem 

realmente influências advindas da formação acadêmica. Em síntese, analisar as 

semelhanças e/ou distinções das Representações Sociais dos alunos de primeiro e quinto 

ano de Psicologia sobre o psicólogo organizacional. 
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 Dessa forma, tenho como problema de pesquisa a seguinte questão: O processo de 

formação altera a Representação Social dos estudantes de Psicologia a respeito do 

psicólogo organizacional? Como a formação acadêmica do psicólogo direciona a 

Representação Social sobre o psicólogo organizacional? 

 Através de um questionário que será realizado com os alunos do primeiro e quinto 

ano, sobre qual a Representação Social que eles possuem a respeito do psicólogo 

organizacional, pretendo trabalhar com o caminho percorrido pelos estudantes para a 

construção dessa representação ao longo dos anos de formação, isto é, quais os resultados 

que obtenho dos alunos que acabaram de ingressar na universidade e quais obtenho 

daqueles que estão saindo, prestes a entrar no mercado de trabalho. Conhecendo tais 

construções posso observar qual a influência exercida pela formação acadêmica nas 

Representações Sociais destes universitários. Por este motivo dei à minha pesquisa o título: 

“O andar da carruagem: Representação Social do psicólogo organizacional”. Com o termo 

“andar da carruagem”, faço uma alusão ao objetivo de comparar a Representação Social 

entre alunos que estão começando e outros que estão terminando, reiterando que os 

resultados são passíveis de transformações. 

 Nesta pesquisa, estou interessada em investigar como os próprios estudantes de 

Psicologia enxergam o psicólogo organizacional, a partir de uma perspectiva psicossocial. 

Assim, através da Psicologia Social, optei por utilizar o conceito e metodologia oriundos da 

teoria das Representações Sociais, mais especificamente da Teoria do Núcleo Central. De 

acordo com Arruda (2002), o conceito de Representação Social tem sido utilizado com 

grande freqüência nos últimos anos, em diversos trabalhos de distintas áreas. A utilização e 

realização de pesquisas que abordam o tema das Representações Sociais podem ser 

consideradas de grande valia para uma melhor compreensão da sociedade (Franco, 2004). 

“As Representações Sociais têm ocupado um espaço importante e têm sido um 
instrumento fundamental para a compreensão da complexidade, das aparentes 
discrepâncias e dicotomias que surgem no processo de conhecimento de um dado 
fenômeno social, tendo como pressuposto fundamental o efeito do cotidiano em sua 
construção” (Trindade, 1996, apud Martins et al., 2003, p. 557). 

 Segundo Marková (2006) pode-se entender a Representação Social como o 

significado que o sujeito do senso comum dá a um determinado objeto, a partir das 

informações adquiridas na prática e nas suas relações cotidianas. A Representação Social 

reflete sobre como os indivíduos e os grupos constroem seu conhecimento a partir da sua 

inscrição social, cultural etc. Resumindo, como os sujeitos e a sociedade interagem para 

construir a realidade numa estreita parceria (Arruda, 2002).   
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 Os estudantes de Psicologia conhecem um pouco sobre o psicólogo organizacional 

por meio das discussões cotidianas, evidência do mercado de trabalho e contato com os 

meios veiculadores em ascendência (revista, jornal, televisão, internet etc.). Como menciona 

Fonseca et al. (2007), essa maneira de conhecimento não especializado, do senso comum, 

é o que distingue o fenômeno das Representações Sociais, fator intimamente relacionado à 

vida social.  

 Para investigar a Representação Social, enfatiza Franco (2004), devemos levar em 

consideração as condições dos contextos em que os indivíduos estão inseridos, isto devido 

ao fato das representações serem historicamente construídas e estarem intimamente 

conectadas aos distintos grupos socioeconômicos, culturais e étnicos. As Representações 

Sociais sempre refletem as condições contextuais dos sujeitos que as constroem.  

 Desse modo, estudar as Representações Sociais dos alunos de Psicologia, acerca 

do psicólogo organizacional, representa “resgatar um conhecimento elaborado e 

compartilhado de maneira coletiva, permitindo evidenciar os diferentes conteúdos e a 

estrutura interna desse conhecimento” (Fonseca et al., 2007). Essas Representações 

Sociais podem servir de princípios para embasar a atividade profissional desses futuros 

psicólogos frente ao mercado de trabalho.  

 Com o objetivo de ampliar e aprofundar a investigação da Representação Social dos 

alunos de Psicologia optei por trabalhar com a Teoria do Núcleo Central. Dessa maneira, 

poderia analisar o elemento central e essencial da representação. Penetrando no núcleo 

central dos dois grupos a serem investigados, consigo formular conclusões mais valiosas e 

menos fragmentadas (Franco, 2004). Nos capítulos subseqüentes encontra-se uma 

explicitação mais detalhada e profunda a respeito da Psicologia Organizacional e 

posteriormente da Teoria da Representação Social e da Teoria do Núcleo Central.  

 Portanto, diversos estudos têm sido realizados, ao longo de muitos anos, sobre a 

formação e atuação do psicólogo organizacional, no entanto, de acordo com a minha 

percepção alguns trabalhos são baseados em informações ultrapassadas que hoje 

começam a ser contestadas. Assim, na minha opinião, acredito que a formação acadêmica 

tenha uma forte influência na percepção e construção da Representação Social dos 

estudantes acerca do profissional ligado as organizações, por este motivo, foco meu 

trabalho neste ponto de referência. 
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II. PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL 

 

II.1 Histórico e Características da Psicologia Organizacional 

 

A Psicologia Organizacional, área de atuação discutida em minha pesquisa, no 

decorrer dos anos vem sofrendo transformações que se refletem inclusive na maneira de 

denominá-la, segundo Borges et. al. (2005): conhecida como Psicologia Industrial, passou 

para Psicologia Organizacional e, mais recentemente para Psicologia Organizacional e do 

Trabalho. Em se tratando da designação do campo, ela atualmente aponta para um 

consenso em torno da denominação Psicologia Organizacional e do Trabalho (Peiró, Prieto 

e Roe, 2002).  

Nos dicionários encontramos o termo “trabalho” associado a um conjunto de 

atividades desempenhadas pelo homem - seja na produção, gestão ou transformação dos 

recursos da vida em sociedade - a procura de um determinado desígnio. No entanto, suas 

implicações vão muito além disso. Esta palavra tem uma conotação existencial na medida 

em que os sujeitos se sentem produtivos por terem uma função, um emprego, uma rotina 

corporativa. É também fator de inclusão social e de reconhecimento pessoal. As relações 

entre o homem, o mundo do trabalho e a sociedade e são o foco da Psicologia 

Organizacional e do Trabalho (POT), em um campo da ciência que tem pouco mais de um 

século de existência (CFP, 2007). 

Segundo o Conselho Federal de Psicologia (2007) a POT aparece na segunda 

metade do século XIX, contudo sua história remonta à Revolução Industrial e o 

estabelecimento definitivo do trabalho assalariado. Nesse momento de grandes 

transformações, com o surgimento das fábricas, modificaram-se também as relações 

sociais. Com o passar dos anos, as organizações passaram a centralizar seus esforços na 

procura de adesões e na minimização de conflitos, fosse pelo acordo ou pela ameaça. 

Assim, iniciava-se uma era em que as células de produção careceriam da assistência de 

mediadores capacitados. 

De acordo com Belintani (2007) a Psicologia Organizacional surge a partir da 

inquietação com o problema das diferenças individuais de personalidade, sobretudo durante 

o período da II Guerra Mundial (1945), quando grandes contingentes de pessoas deveriam 

ser recrutados e alocados em distintos postos de trabalho nas indústrias bélicas. Deste 

modo, inicialmente cumprindo as demandas do processo de Recrutamento e Seleção para, 

em um segundo momento, estender-se às necessidades de treinamento e desenvolvimento, 

a Psicologia Organizacional, com o decorrer dos anos, passou cada vez mais por processos 
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de aprofundamento, com o objetivo de descobrir formas mais complexas e satisfatórias que 

conseguissem discriminar com maior sensibilidade as diferenças entre as pessoas no 

trabalho. 

No século XIX, a Psicologia aparece como área inovadora no exame dos 

comportamentos humanos, bem como referência de técnicas aplicadas à busca do bem-

estar mental. Esses conhecimentos logo acabaram apropriados pelas grandes corporações 

industriais do Ocidente. Os instrumentos teóricos desse novo campo de estudo foram 

aproveitados no recrutamento de soldados e na seleção de empregados para as fábricas. 

Em 1913, Hugo Münsterberg publicou o livro Psychology and Industrial Efficiency, obra que 

enfocava, principalmente, as técnicas de seleção de pessoal e de ajuste funcional (CFP, 

2007). 

Conforme Belintani (2007) o trabalho de Frederick Winslow Taylor também foi 

utilizado como uma das principais influências para a Psicologia Organizacional. Taylor, que 

era engenheiro, desenvolveu a administração científica, como ele mesmo denominava, 

como um método para manobrar os operários das fábricas. A administração científica 

operava com inúmeros princípios que até hoje são utilizados para auxiliar nas práticas 

organizacionais, como: 

1) Cada trabalho deve ser analisado atentamente, com o intuito de otimizar a 

execução das tarefas; 

2) Os profissionais devem ser selecionados de acordo com as características 

relacionadas ao desempenho no trabalho. Para isso, os gerentes devem observar os 

profissionais para desvendar quais características pessoais são relevantes; 

3) Os profissionais devem ser treinados atenciosamente para realizar suas tarefas; 

4) Os profissionais devem ser recompensados por seu trabalho com a intenção de 

motivar a melhoria do desempenho.  

Outros estudiosos ainda aparecem como influências para o papel e atividade dos 

psicólogos dentro das organizações, como Frank e Lilian Gilbreth, que com seus trabalhos 

fundamentaram o que, mais tarde, se transformaria no campo do “fator humano”, que 

examina como melhor utilizar a tecnologia para as pessoas. Juntos os autores estudaram as 

formas pelas quais as tarefas eram realizadas, objetivando com sua pesquisa “projetar 

ambientes e elaborar sistemáticas que maximizassem a eficiência do trabalho humano” 

(CFP, 2007). 

Neste período, segundo o Conselho Federal de Psicologia (2007), com a crescente 

necessidade de aumentar a produção, as jornadas de trabalho ficavam ainda mais densas, 
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com até 14 horas diárias. As tarefas também se diferenciavam. E, com isso, tornava-se cada 

vez mais evidente que os funcionários apresentassem distintas competências e pudessem 

render mais ou menos dependendo do setor em que atuassem. No ritmo intenso exigido 

pelas indústrias, e sem a existência de leis trabalhistas - que podiam assegurar alguns 

direitos -, as baixas começaram a crescer. Foi a partir de estudos sobre fadiga, acidentes e 

a elaboração de critérios e de fluxos de produção que a POT deu seus primeiros passos. 

Segundo Belintani (2007) foi no período das duas grandes guerras mundiais que 

ocorreu um amplo desenvolvimento dessa área de trabalho da Psicologia. Na primeira,  

através do uso de testes para medir a capacidade mental dos soldados e encaminhá-los 

para as funções mais adequadas. Já na segunda, trabalhos de seleção, colocação nos 

diferentes cargos, treinamento, aspecto moral, avaliação de desempenho e por último, 

desenvolvimento de equipes e projeto de equipamentos. No entanto, autores acreditam 

(Pfromm Neto, 1990) que foi apenas após a II Guerra Mundial que a aplicação da Psicologia 

no trabalho expandiu-se e se atribuiu como uma das mais importantes e eficientes 

contribuições da Psicologia para o bem-estar individual e social. 

De acordo com o CFP (2007) na década de 20 e 30, a atuação dos psicólogos se 

ampliou ao treinamento dos profissionais e também às investigações de fatores ambientais 

que afetavam a produtividade. Muitos desses estudos apresentavam um olhar behaviorista. 

Avaliavam-se estímulos e respostas de um grupo de trabalhadores, ainda em processos 

designados a aumentar a produtividade. Durante este período diversas pesquisas foram 

realizadas, e em 1917, o australiano Elton Mayo fez descobertas revolucionárias.  

A partir dos estudos de Mayo, a produtividade dos trabalhadores parece estar 

associada a um conjunto complexo de razões. O cientista social chegou à conclusão de que 

eram mais relevantes as relações humanas e os sentimentos, do que qualquer outro fator. A 

satisfação estava ligada à valorização da “função social” do sujeito. Finalmente, Mayo 

percebeu que os fatores psicológicos e subjetivos tinham mais importância do que os 

fisiológicos. E a partir desta descoberta, deu-se inicio a um momento novo no universo do 

trabalho, em que a produtividade estava também relacionada à interioridade do indivíduo, ao 

seu conjunto de valores e, sobretudo, a seu desejo de aceitação, de pertencer 

harmonicamente a um grupo. 

Segundo Zanelli et al. (2004), a Psicologia Organizacional surge no território 

brasileiro nessa época, relacionada a tentativas de racionalização e à busca de um caráter 

científico e inovador no controle dos processos produtivos. Neste período, Léon Walther traz 

para o Brasil a Psicotécnica, que foi reconhecida como um instrumento para a viabilização 
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das propostas de Taylor. Em seguida, Henri Piéron dá inicio aos estudos dos testes 

psicológicos, também em um curso sobre Psicotécnica. As primeiras aplicações de testes 

psicológicos acontecem em 1924, apresentando uma rápida expansão especialmente nas 

empresas ferroviárias, que tinham como objetivo selecionar seus empregados. 

Criado em 1930, o Instituto de Organização Racional do Trabalho (IDORT), tinha 

como intuito atender a uma expectativa entre os empresários paulistas e serviu para treinar 

profissionais psicotécnicos focados nos problemas de ajustamento humano ao trabalho, e 

passou a ter considerável penetração nas empresas. O Instituto teve um papel importante e 

decisivo na propagação das aplicações da Psicologia ao trabalho em nosso país. Esta 

propagação se estendeu a partir da busca de racionalização que se generalizou na 

sociedade, principalmente pela crença na aplicação de testes psicológicos, com definido e 

restrito desígnio econômico de aumentar a produtividade nas empresas. Isso impulsionou 

não somente a área, como também o campo de atuação da Psicologia como um todo, que 

ganhou sua legitimidade. Uma ciência ainda em formação, na primeira metade do século 

XX, passou a ser considerada como uma das disciplinas que forneciam apoio e legitimidade 

aos métodos administrativos e suas correlativas práticas. Quando a profissão foi 

reconhecida legalmente, nos anos 60, o campo da Psicologia aplicada ao trabalho já estava 

consolidado (Zanelli et al., 2004). 

No final da década de 50, um professor do MIT Sloan School of Management, 

Douglas McGregor, examinou de maneira comparativa essas dimensões da subjetividade ao 

apresentar análises de duas teorias, a X e a Y, existentes no campo da gestão de pessoas 

(Teorias de Estilos de Administração de Recursos Humanos - ARH). McGregor assegurou 

que os estímulos de administração dependem das visões que os gestores têm do 

comportamento dos indivíduos no campo da produção. A teoria X fundamenta-se na certeza 

de que o sujeito “é, desde sempre, preguiçoso, desobediente, desprovido de ambições e, 

quando possível avesso a responsabilidades. Nesse caso, os trabalhadores precisam ser 

controlados, vigiados e, quando necessário, penalizados” (CFP, 2007). No entanto, observa-

se na teoria Y outro tipo de trabalhador, que de acordo com o ambiente “pode ser intra-

empreendedor, criativo, disciplinado e auto-orientado para atingir os objetivos da empresa, 

muitas vezes assumindo espontaneamente responsabilidades” (CFP, 2007). 

Deste modo, McGregor acredita que para ser uma prática motivadora efetiva, é 

necessária uma intervenção no campo da subjetividade, como o reconhecimento do 

empenho e a disponibilização de meios para a auto-realização. Aponta ainda que as leis 

trabalhistas já tomavam conta da satisfação das necessidades básicas, de maneira que o 

comprometimento nasceria unicamente a partir do estabelecimento de uma relação de 
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confiança entre a empresa (gestores) e os funcionários. O pesquisador assegurava que era 

possível alinhar interesses corporativos a interesses pessoais, de auto-realização dos 

trabalhadores. A partir da década de 50, em países como a Europa e os Estados Unidos, 

muitos administradores conferiram aos psicólogos o papel de criar esses acordos de 

cooperação e reciprocidade, algo que já existia, de certa maneira, nas linhas de produção 

japonesas, imperadas pelo sistema toyotista. 

Segundo Belintani (2007), com a abertura do mercado para a industrialização e a 

carência de recursos, o psicólogo passou a ser reconhecido como a saída mais eficiente e 

ágil para atender as demandas deste período. Logo, na década de sessenta configura-se 

um perfil deste profissional caracterizando-o como “homem das relações industriais, criador 

de expectativas de carreira, formador de Recursos Humanos adequados ao mercado e 

motivador dos recursos já utilizados” (Belintani, 2007). 

Sampaio (apud Belintani, 2007) destaca três fases da Psicologia Organizacional 

correspondentes a três períodos da história da aplicação da Psicologia do Trabalho no 

Brasil. O primeiro período seria representado pela prática da seleção e colocação dos 

profissionais.  

No segundo período a Psicologia Organizacional promoveu novos estudos, aplicados 

no trabalho, em relação a motivação, comunicação e comportamento de grupo, técnicas de 

colocação dos funcionários, treinamento, classificação de pessoal e avaliação de 

desempenho. Outro campo que se desenvolveu foi a “engeneering psychology”, que tinha 

como objetivo desenhar equipamentos de acordo com as habilidades e limitações dos 

operários humanos.  

Foi nesse segundo momento que a Psicologia do Trabalho passou a ser identificada 

como Psicologia Organizacional, que nasceu à medida que os psicólogos abandonavam a 

idéia de examinar apenas os postos de trabalho para auxiliarem também na discussão e 

reflexão das estruturas da organização. A Psicologia Organizacional não foi uma ruptura 

radical com a Psicologia Industrial, pelo contrário, orientou-se pela ampliação do seu objeto 

de estudo. Os profissionais da área prosseguiram estudando á respeito do treinamento, não 

apenas com o ideal de capacitação para o trabalho, mas também com o de desenvolvimento 

dos Recursos Humanos. 

Segundo Sampaio (apud Belintani, 2007), a Psicologia Organizacional apresentava 

um caráter instrumental, transformando-se em um novo tema que nasceu dentro dos 

estudos de motivação, o qual supervalorizou as teorias comportamentais na Psicologia, à 
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medida que maximizou a influência do ambiente no comportamento humano e minimizou as 

influências intrapsíquicas, restringindo-as ao âmbito da satisfação. 

Na passagem para o terceiro período, a Psicologia Organizacional buscou pesquisar 

as implicações do ambiente e da tecnologia no contexto da organização da qual se gerou a 

pragmática escola de administração estratégica. A partir desse momento as pesquisas se 

concentraram na Sociologia do Trabalho, na Administração e na Psicologia do Trabalho. 

Dessa maneira, acredita-se que esse reposicionamento da Psicologia Organizacional 

a conduziu a uma concepção mais próxima do trabalhador, provocando uma ampliação do 

campo de visão do pesquisador nesta área. Nasceu nesta etapa, a discussão de temas até 

então proibidos, como o poder, os conflitos e seus reguladores. A Psicologia Organizacional 

deu destaque à saúde mental do homem que trabalha e as dimensões esquecidas, como o 

significado e as relações de trabalho. O homem passou a ser enxergado como um sujeito 

desejante e seus esforços voltados para o seu bem-estar (Sampaio apud Belintani, 2007). 

De acordo com o CFP (2007), entre os anos 70 e 80, as questões mais humanistas 

passaram a dominar os estudos da POT. A atenção permanecia focada na satisfação (ou 

não) dos sujeitos com sua atuação dentro das organizações. O intuito era tornar essa 

relação menos tensa e com menos conflitos entre gestores e trabalhadores. Isto é, promover 

a humanização do trabalho. A partir da década de 90, os progressos tecnológicos 

modificaram mais uma vez o mundo do trabalho. Em ritmo acelerado, a antiga sociedade de 

patrimônio físico, industrial e material começou a ceder à emergente sociedade do 

conhecimento: a era da informática e digital. O período da globalização trouxe novos 

desafios para a Psicologia Organizacional dos dias atuais. Afinal, com o surgimento da 

Internet, o refinamento das telecomunicações e as novas necessidades conferidas pelo 

caráter cada vez mais competitivo do mundo corporativo - em que as disputas são globais e 

extremamente ágeis - as relações entre as pessoas e o trabalho se tornaram ainda mais 

complexas. 

De fato, o ritmo imposto pela era digital em que vivemos é tão intenso que vem 

transformando as profissões e os papéis dentro das organizações. Atualmente, com o 

refinamento das máquinas e dos meios de produção, os indivíduos têm desempenhado mais 

as atividades de liderança, de busca de soluções e de criação. Por outro lado, o emprego 

ficou mais instável e os desafios tanto para o trabalhador quanto para as organizações se 

tornaram diários e complexos. Agora, deve-se ter em mente a necessidade de estar em 

constante atualização em um mercado altamente competitivo. O objeto de desejo no mundo 

corporativo passa a ser outro, o tão importante e imprescindível conhecimento. 
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Com essas transformações cria-se um cenário que exige atenção redobrada para as 

questões do mundo do trabalho. Portanto, possibilita a abertura para um campo vasto e 

ainda inexplorado para a Psicologia Organizacional e do Trabalho. O objetivo do profissional 

ligado a este campo é promover e assegurar um ambiente saudável e produtivo, mas que 

considere as necessidades tanto do colaborador quanto da organização. Se antigamente a 

meta era desenvolver ferramentas para atender aos desejos da empresa, na sociedade 

moderna busca-se prover meios para que as pessoas e as corporações lidem da melhor 

maneira com as mudanças. “Se é fato que o trabalhador passou a ser visto por outro ângulo, 

menos instrumental, também é certo que os discursos vigentes encontram-se em 

descompasso com a prática de gestão na maior parte das empresas”. Nas organizações 

que decidiram enfrentar o desafio da valorização efetiva de seus colaboradores, o psicólogo 

tem hoje importância essencial (CFP, 2007).  

 

II.2 Atuação do psicólogo organizacional 

 

Como evidencia Zanelli et al. (2004), o papel do psicólogo no Brasil até mais ou 

menos a metade do século XX, restringiu-se de modo expressivo na seleção de pessoal. A 

atuação para a maioria dos profissionais da área não extrapolava o recrutamento, a seleção, 

o treinamento, a análise ocupacional e a avaliação de desempenho. 

Nas décadas seguintes este cenário sofre uma transformação e é marcado pela 

expansão tecnológica e modismos administrativos. A concorrência se torna cada vez mais 

intensa, enquanto a era digital passa a imperar progressivamente os processos de gestão, 

influenciando profundamente os meios para as trocas comerciais, a dispersão de 

conhecimento e para as relações de trabalho (Zanelli et al., 2004). 

O Sindicato dos Psicólogos no Estado de São Paulo (1981, apud Pascoalone, 1994) 

comenta que: “As atividades dos psicólogos nessa área são muito diversificadas, uma vez 

que esse departamento abrange vários setores, dependendo da Organização”. 

De acordo com pesquisas realizadas (Zanelli et al., 2004), pode-se ressaltar que a 

maioria dos psicólogos atuam quase que unicamente em Recrutamento, Seleção, Avaliação 

e Treinamento. Segundo Malvezzi (1979) podemos dividir em três fases a evolução do papel 

do psicólogo organizacional no Brasil. Na primeira fase, nos deparamos com um psicólogo 

que tinha como função principal ajustar o homem à sua atuação e selecionar o profissional 

certo para o cargo certo. As organizações enxergavam o psicólogo como psicometristas e 

sua atuação não apresentava relação com a organização e seus processos. Na segunda 
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fase, o psicólogo passa a identificar o sujeito e as variáveis organizacionais decorrentes da 

adaptação do homem ao trabalho. Por fim, na terceira fase, este profissional é reconhecido 

como agente de transformação do sistema sócio-técnico, como aquele que participa da 

configuração dos sistemas de atividades. Isto é, é aquele que conjuntamente com os demais 

profissionais, deve definir, projetar e atuar nas intervenções nos processos organizacionais 

que determinam o ambiente onde ocorre o trabalho. Portanto, além da atuação já 

desempenhada, os psicólogos tinham a possibilidade de ampliar sua ação, deixando de lado 

a atuação meramente técnica para intervir na realidade organizacional em um trabalho de 

equipe. 

Diversos levantamentos realizados sobre a Psicologia Organizacional indicam que 

esta área é a segunda, após a área clínica, em se tratando de absorção de psicólogos 

(Bastos, 1992, apud Belintani, 2007). Conforme uma pesquisa realizada pelo Conselho 

Federal de Psicologia (CFP) sobre a atuação dos psicólogos brasileiros, obtivemos os 

seguintes dados referentes a área organizacional: aproximadamente 75% das atividades 

desempenhadas estão relacionadas ao tripé de seleção, recrutamento e treinamento; 38,4% 

seleção de pessoal; 5,9% treinamento; 11,3% recrutamento de pessoal; 9,7% 

desenvolvimento de Recursos Humanos; 4,1% acompanhamento de pessoal; 4,4% função 

gerencial; 2,2% avaliação de desempenho; 1,6% psicoterapia; 1,6% orientação profissional; 

1,6% plano de cargos e salários; 1,6% consultoria; e, 7,6% outras. 

Sampaio (1998, apud Belintani, 2007) quando menciona sobre a atuação do 

psicólogo organizacional critica principalmente a focalização deste tripé que gira em torno do 

recrutamento, da seleção e do treinamento na formação dos novos profissionais da área. 

Para este autor, a demanda que o mercado apresenta atualmente é muito mais variada e 

complexa, tendo esses psicólogos sérias dificuldades no atendimento das expectativas das 

organizações como conseqüência.  

Segue abaixo algumas das atividades desempenhadas pelos psicólogos 

organizacionais, no entanto, como acredita Sampaio (1998, apud Belintani, 2007), não 

exclusivas deste profissional: 

1. Seleção e Colocação de Pessoal: elaboração de perfil; análise e descrição de 

função; aplicação de testes psicológicos para seleção; preparação e aplicação de 

simulações; elaboração e utilização de dinâmica de grupos; realização de 

entrevista psicológica; elaboração de provas técnicas; validação de instrumentos; 

consultoria em seleção de pessoal. 
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2. Planejamento de Recursos Humanos: realização de estudos sobre turn-over e 

absenteísmo; análise da entrevista de admissão; criação de histórico de 

empregados; pesquisa de cultura organizacional; pesquisas de clima 

organizacional e satisfação no trabalho; realização e análise de entrevistas de 

desligamento; elaboração e gestão de programas de incentivos; aconselhamento 

na movimentação de pessoal; realização de estudos sobre qualidade de vida no 

trabalho; prática de consultoria em planejamento de RH. 

3. Treinamento de Pessoal: levantamento de necessidades de treinamento; 

planejamento de treinamento; realização de avaliação do treinamento (de reação, 

de conteúdos e de satisfação); coordenação do treinamento; facilitação do 

treinamento; supervisão do treinamento; capacitação psicopedagógica dos 

instrutores; estabelecimento de critérios de seleção para a participação em 

cursos; uso de técnicas psicológicas em atividades de treinamento; prática de 

consultoria em treinamento de pessoal. 

4. Saúde Mental no Trabalho: realização de pesquisas epidemiológicas sobre saúde 

mental do trabalhador; implantação e gestão de programas preventivos de saúde 

mental no trabalho; realização de psicodiagnóstico; realização de psicoterapia 

breve; elaboração e implantação de programas de reabilitação com equipe 

multidisciplinar; elaboração e realização de programa de preparação para 

aposentadoria; intervenção no ambiente de trabalho para redução/prevenção de 

psicopatologias do trabalho; realização de diagnóstico organizacional em saúde 

mental no trabalho; realização de distintos estudos; prática de consultoria em 

saúde mental do trabalhador.    

5. Desenvolvimento de Recursos Humanos: elaboração e manutenção de planos de 

desenvolvimento; participação em programas de desenvolvimento com diversos 

enfoques; programação do desenvolvimento de RH em concordância com o 

planejamento estratégico da organização; promoção de programas educacionais 

e culturais; implantação de planos de desenvolvimento. 

6. Avaliação de Desempenho: escolha de tecnologia de elaboração do programa; 

implementação de programas de avaliação de desempenho; coordenação da 

realização periódica do programa; análise dos resultados para encaminhamentos 

específicos; elaboração de propostas de mudança organizacional; análise de 

potencial dos empregados; prática de consultoria em avaliação. 



28 

7. Condições de Trabalho: participação em equipe multidisciplinar de intervenção 

ergonômica no trabalho; treinamento de empregados para prevenção de acidente 

no trabalho; realização de campanha educacional ligada à melhoria das 

condições de trabalho; identificação de aspectos psicossociais ligados à 

segurança no trabalho; realização de pesquisas. 

8. Plano de Cargos e Salários: realização de análise organizacional focando na 

implantação do plano de cargos e salários; descrição e especificação de cargos; 

realização de análise de cargos; implantação de plano de cargos e salários em 

equipe multidisciplinar; avaliação periódica com atualizações do plano; 

intervenção junto aos empregados, através de palestras e outros meios de 

comunicação, para a implantação do plano. 

9. Mudança e Análise das organizações: realização de diagnósticos psicossociais; 

participação em equipes multidisciplinares de intervenção para mudanças; 

realização de intervenção psicossociológica; prática de consultoria; realização de 

análise institucional; participação em equipe multidisciplinar para implantação de 

programas como ampliação e enriquecimento do trabalho.   

10. Ensino e Pesquisa: ensino em curso superior de Psicologia; ensino em cursos de 

pós-graduação; realização de pesquisas voltadas para as diversas áreas ligadas 

à Psicologia Organizacional e do Trabalho; realização de pesquisa aplicada. 

 Como observamos na descrição de Sampaio (1998, apud Belintani, 2007) as 

atividades desempenhadas pelo psicólogo organizacional se mostram com uma ampla 

diversidade. Podemos nos deparar com psicólogos organizacionais atuando em empresas 

de produção de bens, em empresas de prestação de serviços, em órgãos governamentais, 

em instituições escolares, em universidades, consultorias ou até mesmo em centros de 

atendimento psicológico, nos diversos tipos de organização (Zanelli, 2002). A partir do 

levantamento bibliográfico realizado (Zanelli, 2002 e Belintani, 2007) podemos enfatizar que 

o conceito de papel do psicólogo organizacional e sua atuação variam nitidamente segundo 

cada autor, o que dificulta a consistência no desempenho destes profissionais e até de seus 

futuros colaboradores.  

 Toda esta gama de atividades desenvolvidas pelo psicólogo organizacional, segundo 

Zanelli (2002), nos chama a atenção para a amplitude desta área, e em seguida, nos aponta 

para a restritividade da atuação deste profissional na realidade organizacional brasileira. 

Esta restritividade não aparece somente no exercício profissional do psicólogo 

organizacional, mas também se manifesta nas demais áreas de atuação do psicólogo 
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brasileiro. De acordo com um levantamento realizado pelo Conselho Federal de Psicologia 

(1988) entre as 47 atividades listadas, 19 delas são atribuídas ao psicólogo organizacional. 

Assim se apresentam, das mais às menos freqüentes: Seleção, Aplicação de Testes, 

Recrutamento, Acompanhamento de Pessoal, Treinamento, Avaliação de Desempenho, 

Análise de Função/Ocupação, Planejamento/Execução de Projetos, Desenvolvimento 

Organizacional, Triagem, Cargo Administrativo, Assessoria, Análise de Cargos/Salários, 

Aconselhamento Psicológico, Diagnóstico Situacional, Supervisão de Estágios Acadêmicos, 

Orientação/Treinamento Paraprofissionais, Psicodiagnóstico e Consultoria. 

 Com base em informações fornecidas por profissionais da área e reflexão conjunta 

dos psicólogos, Bastos e Galvão-Martins (1990, apud Zanelli, 2002) apresentam um modelo 

de referência, provisório, que nos possibilita contrapor o desempenho atual daquele 

esperado do psicólogo. Desse modo, são funções e tarefas do psicólogo organizacional: 

1. Colaborar para a produção teórica sobre o comportamento humano no contexto 

organizacional – o profissional realiza ou replica estudos; cria novas tecnologias ou 

testa tecnologias estrangeiras; desenvolve pesquisas. 

2. Fazer, em equipe multidisciplinar, diagnóstico e proposições sobre problemas 

organizacionais ligados a RH – define problemas; elabora proposta de 

estudo/diagnóstico; proporciona medidas de implantação. 

3. Analisar as atividades inerentes ao trabalho desenvolvido na organização para 

auxiliar elaboração de instrumentos necessários à administração de RH e 

modernização administrativa – elabora e executa projeto de análise de trabalho. 

4. Promover treinamento e desenvolvimento de pessoal – diagnostica 

necessidades de treinamento; planeja, aplica e avalia programas de treinamento. 

5. Realizar avaliação e desempenho – elabora projeto; prepara a organização; 

acompanha a realização; analisa os dados; encaminha resultados. 

6. Implementar a política de estágio da organização – seleciona, orienta e 

acompanha estagiários. 

7. Supervisionar as atividades do estagiário de Psicologia – projeta e acompanha 

as atividades; avalia o desempenho do estagiário. 
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8. Desenvolver, em equipe multidisciplinar, a política de saúde ocupacional da 

organização – auxilia no diagnóstico, na criação de projetos, na implementação e 

avaliação das ações de saúde. 

9. Desenvolver, em equipe multidisciplinar, ações de assistência psicossocial que 

promovam a integração do trabalhador na organização – interfere em problemáticas 

de integração; elabora e dissemina programas recreativos, sociais e culturais; 

viabiliza o acesso do trabalhador e dependentes aos benefícios. 

10. Estabelecer, em equipe multidisciplinar, relações em órgãos de classe – analisa 

a pauta de reivindicação; intermedia negociações.    

11. Efetuar movimentação interna de pessoal – analisa os motivos e as opções de 

mudança; formaliza a movimentação; acompanha o processo de adaptação. 

12. Promover, com pessoal externo, as vagas existentes na organização – constrói a 

análise profissiográfica; recruta e seleciona pessoal. 

13. Implantar e/ou atualizar plano de cargos e salários – faz análise de cargo e 

pesquisa salarial; cria instrumentos de integração do plano de cargos e salários. 

14. Coordenar, quando responsável pelo gerenciamento de RH, as ações de 

documentação e pagamento de pessoal – supervisiona atividades de registro e 

cadastro, da folha de pagamento, do recolhimento de encargos sociais e outros 

recolhimentos. 

Segundo Zanelli (2002), mesmo sendo assinaladas diversas atividades possíveis de 

serem exercidas pelos psicólogos organizacionais, acredita que muitos desses profissionais 

não têm refletido a respeito desta amplitude de atuação. Podemos observar que muito do 

que a análise ocupacional aponta não é realizado, efetivamente, pela maioria dos psicólogos 

organizacionais do país. Em suma, o psicólogo brasileiro ligado ao trabalho e às 

organizações desempenha um pequeno número das possibilidades de aplicação de que a 

área dispõe. O que pode ser considerado ainda pior, é que muitas vezes este profissional 

não está preparado nem mesmo para desempenhar o pouco que realiza. 

“O psicólogo não tem clareza da sua profissão, não tem definido um projeto de 
trabalho, nem uma linha de atuação (...) não sabe oferecer e nem desenvolver 
projetos de trabalho em instituições e comunidades, atuando basicamente por 
‘receitas’” (Bouvier et al., 1988, apud Zanelli, 2002, p. 32).  

Outra dificuldade enfrentada pelo psicólogo organizacional é a existência de 

barreiras por parte da própria organização quanto a sua atuação. De acordo com Neri (1978, 
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apud Zanelli, 2002) essas barreiras são oriundas dos estereótipos que tanto os psicólogos, 

como os engenheiros, administradores e advogados recebem. Como em qualquer outra 

área de aplicação, o psicólogo também enfrenta dificuldades e precisa aprender a lidar com 

estereótipos que acabam surgindo (Zanelli, 2002). 

Zanelli (2002) acredita que devido ao próprio comportamento do psicólogo, no 

decorrer da história da Psicologia no Brasil uma idéia acabou sendo instituída e hoje 

sustenta algumas dificuldades para este profissional. Durante muito tempo o psicólogo 

organizacional restringiu-se à seleção, sem demonstrar ambição para desempenhar outras 

atividades ou outros papéis, podendo até ser visto como um profissional que não pretendia 

ampliar seu espaço de atuação. Como conseqüência, até hoje nos deparamos com seu 

poder restrito, que acaba por entrar em choque com as tentativas que fogem desta atuação 

limitada. 

Neri (1978, apud Zanelli, 2002) comenta que para os psicólogos, a Psicologia 

Organizacional representa uma área de trabalho da qual a maioria tem somente uma visão 

parcial e, na maioria das vezes, também uma visão negativa. Dessa maneira, podemos 

enfatizar que não sendo conhecida com um mínimo de profundidade, é freqüente 

escutarmos manifestações enviezadas e preconceituosas sobre a área. Ou, então, nos 

depararmos com inequívocas reduções das possibilidades de atuação, tendo o próprio 

psicólogo como agente de esvaziamento de sua área de trabalho. É o que ocorre quando 

ouvimos de estudantes de Psicologia, ou mesmo de profissionais, que o psicólogo, nas 

organizações, só faz seleção (Zanelli, 2002).     

Conforme Zanelli et al. (2004) foi a partir da crítica a esse modelo clássico de 

atuação do psicólogo organizacional que se consolidaram inovadoras atividades no seu 

trabalho. Essas inovações também foram decorrentes das mutações no mundo do trabalho. 

Nos anos 90, com a abertura do mercado e o crescimento intenso da competitividade 

internacionalizada, as organizações brasileiras e a realidade de trabalho passaram a 

demandar novas competências e modos de atuação. Assim, essas transformações 

reconfiguram o mundo organizacional e exigem novas maneiras de pensar e agir sobre o 

papel deste profissional e seu desempenho. 

Atualmente alguns assuntos se mostram bastante recorrentes e acabam conferindo 

direcionamentos para a gestão organizacional, são alguns desses temas: as aceleradas 

transformações na tecnologia, a competição internacionalizada, as novas demandas dos 

clientes e a remodelagem nas relações de trabalho. Concepções tradicionais se mostram 

ultrapassadas e dão lugar a novos conceitos, como capital intelectual, gestão do 



32 

conhecimento, alianças estratégicas, ética empresarial, organizações virtuais, tempo ocioso 

e outros (Zanelli et al., 2004). 

Como acontece com as demais áreas de trabalho, a atuação do psicólogo 

organizacional não fica imune às mudanças do contexto e ao desenvolvimento da ciência. 

No cenário do século XXI podemos observar nitidamente o crescimento que vem tendo a 

atuação do profissional ligado a esta área. Bastos (1992, apud Zanelli et al., 2004) ao 

analisar as transições que marcam o campo da Psicologia Organizacional no Brasil, faz um 

esboço do campo de atuação e atividades deste profissional: 

 

FIGURA 1: Estrutura do campo de atuação do psicólogo organizacional e do trabalho e seus 
subcampos. Fonte: Zanelli et al., Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil, Porto Alegre: 
Artmed, 2004.  

Cada um desses subcampos está interligado por um conjunto de atividades 

profissionais cujo alinhamento na figura está organizado dos mais tradicionais para os mais 

recentemente incorporados às apreensões ou interesses do psicólogo organizacional. Outro 

aspecto relevante do diagrama se refere ao fato de todas as atividades apresentarem 

diferentes níveis de intervenção. O primeiro nível apontado é o técnico, considerado mais 

superficial, onde o profissional se responsabiliza por intervir a partir de instrumentos e 

procedimentos reconhecidos e/ou disponíveis. O segundo nível representado é o 
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estratégico, onde existe a possibilidade de o profissional participar da formulação de 

estratégias. Por fim, o terceiro nível registrado é o das políticas, onde o profissional tem a 

possibilidade de intervir no plano de formulação de políticas globais para a organização.  

A partir desta representação, Bastos (1992, apud Zanelli et al., 2004) delineia um 

conjunto de movimentos inovadores na prática do psicólogo organizacional, como pode ser 

visto na tabela abaixo: 

 

QUADRO 1: Movimentos inovadores na Psicologia Organizacional e do Trabalho. Fonte: Zanelli et 
al., Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil, Porto Alegre: Artmed, 2004. 

As mudanças registradas são reunidas em três grandes movimentos: dentro de cada 

atividade, no interior do subcampo e, por último, um movimento geral entre os âmbitos de 

intervenção. Esses movimentos são reflexos da produção científica e da prática 
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estabelecida nos anos 80, período produtivo em reflexões sobre o significado social da 

atuação do psicólogo organizacional no Brasil. Também caracterizam a realidade vivida até 

a década de 80 e início de 90 do século XX.       

Zanelli et al. (2004) analisa com um pouco mais de profundidade esses movimentos 

que estão reconfigurando a prática do psicólogo organizacional no Brasil. Para ele, o 

primeiro movimento acontece no interior das práticas clássicas e que estabelecem o núcleo 

central da representação do que significa ser psicólogo organizacional. Embora sejam 

práticas ainda exercidas, todas passaram por relevantes transformações devido ao 

desenvolvimento científico e as mudanças nos contextos de trabalho.  

As atividades consideradas integrantes do tripé de atuação da Psicologia 

Organizacional sofreram importantes modificações. O recrutamento e a seleção foram 

intensamente terceirizados pelas organizações, tornando-se a causa do crescimento de 

consultorias ou pequenas empresas prestadoras de serviços que buscam profissionais 

autônomos ou contratados. Em decorrência das mudanças organizacionais e a necessidade 

por um novo perfil de colaborador, podemos constatar as inovações no processo de 

seleção, restringindo a importância de instrumentos clássicos e expandindo o espaço de 

técnicas que possibilitam avaliar habilidades e competências interpessoais (Zanelli et al., 

2004). 

Para Zanelli et al. (2004), em relação as atividades de treinamento e 

desenvolvimento nota-se um intenso crescimento causado pela necessidade de educação 

continuada e pela percepção de que o conhecimento e a constante atualização são fatores 

primordiais de competitividade organizacional. Outro procedimento importante é o de tornar 

o colaborador cada vez mais ativo nos processos de desenvolvimento de suas 

competências profissionais e pessoais. Por fim, seguindo o fluxo dessas intensas 

transformações, a atividade de avaliação de desempenho, também passa por mudanças 

que a faz ter uma função mais central nesse processo, incorporando avaliações de distintos 

atores, se conectando mais estreitamente ao desempenho de equipes e grupos, além de 

levar em conta uma nova dimensão que também pondera o potencial de cada colaborador e 

não apenas o de sua performance real.   

No segundo movimento inovador nos deparamos com uma expansão da função do 

psicólogo organizacional. Isto é, a inclusão deste profissional em equipes multidisciplinares 

de Recursos Humanos fez com que novas atividades, até então exercidas por outros 

profissionais, também fossem incorporadas à diversidade de competências do psicólogo. A 

inexistência de cursos de especialização em Psicologia Organizacional e do Trabalho no 
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Brasil, fez com que muitos desses profissionais entrassem em cursos de especialização 

voltados para a Administração, o que pode elucidar, em parte, essa expansão de suas 

competências (Zanelli et al., 2004). 

De acordo com Zanelli et al. (2004), o terceiro movimento apresenta um caráter 

distinto: ele enfatiza mudanças que estão configurando uma intercessão do psicólogo em 

esferas mais complexas da própria organização. O psicólogo passou a colaborar para as 

determinações em nível estratégico, passou a realizar serviços de assessoria ou consultoria 

associada aos processos de mudança implementados pela organização, em um esforço 

para seguir as mudanças à sua volta e as reações internas da comunidade organizacional. 

O profissional ligado a Psicologia Organizacional, para contribuir com os processos 

administrativos, precisa reconhecer o processo integral de trabalho, conhecer as atribuições 

individuais e das unidades, bem como de articular visão, missão, valores, metas e 

estratégias organizacionais. Anseia aumentar a capacidade estratégica, solidificar 

predisposições para transformações e fortalecer a formação de equipes de alta 

performance. Ao mesmo tempo, busca desenvolver a capacidade gerencial de refletir e 

questionar os próprios objetivos, a maneira de desempenhar os processos e a agilidade com 

que os emprega (Zanelli et al., 2004). 

Para André Bruttin (CFP, 2007), a grande empreitada dos psicólogos é exatamente 

instituir uma relação dinâmica de reciprocidade nas empresas, capaz de originar um 

compromisso cooperativo entre proprietário e gestores, de um lado, e colaboradores, de 

outro. Para que isso aconteça, a tendência é de que o psicólogo seja, nos próximos anos, 

integrado às equipes de planejamento estratégico das organizações, algo antes restrito aos 

administradores e ao pessoal técnico. Em sua opinião, o tempo em que o psicólogo servia 

apenas como bom recrutador de pessoal acabou, e como conseqüência deu lugar a novas 

atuações e papéis para o psicólogo no mundo organizacional.    

Portanto, segundo Zanelli et al. (2004), em qualquer escolha de atuação, o exercício 

do psicólogo organizacional demanda uma ética administrativa e política, visão de mundo 

fundamentada em rigorosidade, pesquisa, criticidade, flexibilidade, competência e 

disponibilidade para interatuar em equipes multiprofissionais. Sendo importante salientar 

que as atividades que distinguem a inserção do psicólogo nas organizações e no mundo 

laboral estão atreladas ao exercício da investigação científica, em ambientes acadêmicos ou 

não, e à prática de intervenções no contexto extensivo do trabalho, formal ou informal. 

Atuando como pesquisadores, assessores, consultores ou colaboradores em organizações. 
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III. REPRESENTAÇÃO SOCIAL 

 

III.1 Origem das Representações Sociais 

 

Neste estudo, estou interessada em investigar como os alunos de Psicologia, do 

primeiro e quinto ano, enxergam o psicólogo organizacional, a partir de uma perspectiva 

psicossocial. No âmbito da Psicologia Social, escolhi pela Teoria das Representações 

Sociais, mais especificamente da Teoria do Núcleo Central.  

Segundo Sá (1996), o termo Representações Sociais indica tanto um conjunto de 

fenômenos quanto o conceito que os engloba e a teoria estabelecida para explicá-los, 

identificando um amplo campo de estudos psicossociológicos. A Teoria das Representações 

Sociais foi inaugurada por Serge Moscovici², psicólogo social francês, levando em 

consideração o conceito de representações coletivas de Durkheim e as teorias cognitivas de 

Piaget (Schaffer, 2007). 

De acordo com Moscovici (1978), Durkheim ao sugerir o conceito de “representação 

coletiva”, teve como intuito instituir a especificidade do pensamento social em relação ao 

pensamento individual. Dessa maneira, acredita que a representação individual seja um 

fenômeno genuinamente psíquico enquanto a representação coletiva não se restringe à 

soma das representações dos sujeitos de uma sociedade.  

As representações coletivas são transmitidas de maneira lenta de geração para 

geração, são duradouras e vastamente disseminadas na sociedade abrangendo crenças, 

mitos, imagens, o direito, a religião, as tradições e também o idioma (Moscovici, 2007). 

Todavia, a dicotomia entre individual e coletivo, presente na conceituação das 

representações coletivas como sugerido por Durkheim, foi refutada por Moscovici. Para esse 

autor, menciona Schaffer (2007), tal dicotomia atrapalhava a elucidação de fenômenos 

sociais visto que entre o social e o individual existe um equilíbrio dinâmico de recíproca 

intercessão.     

Moscovici tem como objetivo remodelar o conceito durkheimiano e, deste modo, 

tentar preencher algumas lacunas. Caminhou focado na sua necessidade de atualizar o 

conceito, trazê-lo para a contemporaneidade, encaixá-lo  nas sociedades modernas imersas 

 
2. Nascido na Romênia sofreu com a discriminação anti-semita durante a segunda Guerra Mundial 
que o levou a sair de sua terra natal. Partiu para a França, onde estudou Psicologia na Sorbonne, e 
em 1961, divulgou seu primeiro trabalho sobre Representação Social com o título de “La 
psychanalyse son image et son public”, no qual expunha sua investigação sobre a Representação 
Social da Psicanálise entre os franceses. Também estudou Epistemologia e História da Ciência.    
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na intensa divisão de trabalho, nas quais a dimensão da especialização bem como a da 

informação tornaram-se elementos determinantes na vida das pessoas e dos grupos. 

Atualizar expressa, ao mesmo tempo, tornar o conceito operacional para ser aplicável em 

sociedades com essas peculiares, em que a velocidade da informação não lhes permite o 

tempo de sedimentar-se em tradição, estabelecendo um processamento constante da 

novidade, nas quais se conhece por delegação, uma vez que ninguém tem acesso a todo o 

saber (Arruda, 2002).  

Deste modo, segundo Schaffer (2007), a Teoria das Representações Sociais busca 

renovar e ratificar a especificidade da Psicologia Social, apontando para uma maneira de 

contemplar a  Psicologia Social que demanda a sustentação  de um vínculo estreito entre as 

ciências psicológicas (individual) e as ciências sociais (coletivo). Os fenômenos sociais que 

nos possibilitam identificar de modo concreto as representações e trabalhar sobre elas são 

as conversas, dentro das quais se elaboram os saberes populares e o senso comum 

(Moscovici apud Jovchelovitch, 1994).   

O trabalho inicial de Moscovici, La Psychanalyse, son image, son public, que traz a 

idéia inicial da matriz da Teoria das Representações Sociais, surge em 1961 na França, 

causando alvoroço nos meios intelectuais pela inovação da proposta. No entanto, foi um 

breve momento de impacto que não produziu conseqüências concretas. A perspectiva 

moscoviciana permaneceu viva apenas no Laboratório de Psicologia Social da École de 

Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris, e nos laboratórios de companheiros como 

Claude Flament, Jean Claude Abric, no sul da França, e demais interessados por ela, de 

maneira mais dispersa, na Europa. Desse modo, a Teoria visivelmente não se desenvolve 

de imediato, fazendo sua reaparição com força total no início dos anos 80 (Arruda, 2002). 

 Schaffer (2007), em sua pesquisa, comenta que durante a Segunda Guerra Mundial, 

Moscovici começou a refletir sobre o impacto da ciência na cultura dos sujeitos, distorcendo 

seus pensamentos e comportamentos e tornando-se parte de um sistema de crenças. 

Naquela época, coexistiam diversas posições a respeito dessa questão. Duas dessas 

posições, como pontua o autor, são a marxista e a iluminista. Em relação ao marxismo, 

considerava-se que o conhecimento espontâneo deveria ser “purificado de suas 

irracionalidades ideológicas, religiosas, e populares e substituído por uma visão científica” 

(Moscovici, 2007). A segunda posição, a iluminista, anunciava a idéia de que o 

conhecimento e o pensamento científico, difundidos através da comunicação e da 

educação, espalhavam a ignorância, os preconceitos e as falhas do conhecimento não 

científico.     
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Existia uma convergência nítida entre os movimentos marxista e não-marxista; 

ambos julgavam o conhecimento comum como deficiente e equivocado. Paradoxalmente, 

todos acreditavam que a transmissão do conhecimento científico entre sujeitos comuns não 

passava de uma vulgarização – uma desvalorização, ou uma deformação do conhecimento 

científico, dando a idéia de que os sujeitos fossem incapazes de assimilar os conhecimentos 

científicos. 

Contestando essas posições, Moscovici tenta reabilitar o conhecimento comum, que 

está baseado nas práticas habituais e na linguagem, sendo fortemente desfavorável à idéia 

subjacente de que “o povo não pensa” e que apenas os intelectuais são competentes para 

fazê-lo racionalmente (Schaffer 2007).  

Dessa maneira, segundo Schaffer (2007), Moscovici procura examinar como o 

conhecimento científico é convertido em conhecimento comum, ou espontâneo, se tornando 

parte da cultura. Por volta de 1949, o autor dá início as suas pesquisas na França, 

empregando como instrumento de pesquisa o conceito de Psicanálise que naquele período 

começava a adentrar na sociedade francesa. De acordo com Arruda (2002), a pesquisa de 

Moscovici fugia ao esperado da ciência psicológica da época. Focada em fenômenos 

subjetivos, captados indiretamente, cujo estudo se fundamentava em metodologias 

inabituais na Psicologia que dependia da interpretação do pesquisador. 

 Moscovici realizou investigações sobre o conceito de Psicanálise em grupos 

bastante heterogêneos, buscando compreender como um conhecimento científico (a própria 

Psicanálise) se converte em outro conhecimento quando intercedido pelos meios de 

comunicação de um contexto social a outro. Esta pesquisa foi publicada na França, em 

1961, saindo sua primeira edição no Brasil apenas em 1978, sob o título “A Representação 

Social da Psicanálise”, assinalando uma nova maneira de enxergar a Psicologia Social. É 

importante notar que Moscovici ao estudar as Representações Sociais da Psicanálise 

estava interessado nas representações leigas da ciência e não na ciência em si (Schaffer 

2007).    

De acordo com Schaffer (2007) a Teoria das Representações Sociais proposta por 

Moscovici teve em seu desenvolvimento vários aportes teóricos que contribuíram para a 

construção do conhecimento e valor do saber de senso comum. Autores como Piaget, 

Vygotsky, Lévy-Bruhl e Saussure oferecem grandes contribuições a partir de seus estudos.   

A contribuição de Piaget se deu a partir do seu estudo sobre o desenvolvimento do 

pensamento infantil – a maneira como se estrutura e se configura –, isto é, do pensamento 

pré-lógico e pré-operacional e também devido à importância da interação social da criança 
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em seu processo de aprendizagem (Piaget, 2003). Outra contribuição proporcionada por 

Piaget refere-se ao desenvolvimento do juízo moral e a construção das regras pelas 

crianças, a partir do contato com os adultos e posteriormente com outras crianças (Arruda, 

2002). 

No caso de Vygotsky, sua contribuição se deu por meio de seus estudos acerca do 

pensamento e da linguagem. Seu trabalho reconhece que os distintos modos de 

pensamento estão relacionados a diferentes realidades e estruturas sociais, pois a interação 

social permeia a constituição de qualquer conceito e a sua associação com a linguagem, 

que é um símbolo da representação (Vygotsky, 2003 apud Schaffer 2007). 

No caso do estudioso Lévy-Bruhl, através de seus estudos sobre o pensamento 

místico, realizados com povos primitivos, propõe outras maneiras de lógica para se pensar o 

mundo, fundamentadas em princípios distintos daqueles da cultura ocidental, como o 

princípio da participação e da moral relativa. A linguagem, para ele, é uma maneira de 

Representação Social e, nas culturas primitivas observadas, sua intenção seria a 

reprodução de imagens de objetos, pessoas ou situações, o que implicaria no vocabulário 

particularmente rico dessas culturas (Moscovici, 2007). 

A teoria da linguagem de Saussure (Saussure, 2006 apud Schaffer, 2007) também 

contribuiu para os estudos das Representações Sociais. A linguagem, por ser flexível e 

expansiva, permite a objetivação de experiências. A ordem da linguagem, decorrente de seu 

processo de estruturação, acaba por produzir uma ordenação às experiências e 

exteriorizações humanas. Ela tem origem e encontra sua referência primária na vida 

cotidiana. A significação das palavras evoluem juntamente com o meio social. Das primeiras 

palavras e pinturas rupestres, até os dialetos atuais, podemos constatar a dimensão 

histórica e social dessa manifestação do saber humano. 

 Conforme Schaffer (2007) “nas interações sociais, o indivíduo encontra a expressão 

de sua subjetividade”. Quando compartilha suas idéias, o sujeito percebe a distinção entre 

sua realidade e as demais realidades externas. A estrutura social é partilhada pela 

consciência do senso comum, pois faz referência a um mundo que é comum a muitas 

pessoas. 

Deste modo, a partir dessas diversas contribuições, conquista-se alguns 

fundamentos para a construção do saber prático. Deixando de lado o foco antes apreendido, 

leva-se em consideração agora o momento presente, a idade adulta e as sociedades 

modernas como a nossa. Assim, Moscovici propõe uma psicossociologia do conhecimento, 

com ampla contribuição sociológica, mas sem desprezar os processos subjetivos e 
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cognitivos (Arruda, 2002). Para ele (Moscovici, 2007), estudar as Representações Sociais é 

examinar como um grupo social constitui um conjunto de saberes que expressam a 

identidade desse grupo através de representações de objetos ou conceitos que determinam 

códigos culturais e regras dessa comunidade em cada período histórico. 

Um aspecto relevante para a Teoria das Representações Sociais é a importância que 

se dá aos elementos simbólicos, tanto dos relacionamentos, como do mundo consensual 

que está sob estudo. Em relação a esta afirmação Moscovici (2007) menciona: 

“Toda cognição, toda motivação e todo comportamento somente existem e têm 
repercussões uma vez que eles signifiquem algo e significar implica, por definição, 
que pelo menos duas pessoas compartilhem uma linguagem comum, valores comuns 
e memórias comuns. É isso que distingue o social do individual, o cultural do físico e 
o histórico do estático. Ao dizer que as representações são sociais, nós estamos 
dizendo principalmente que elas são simbólicas e possuem tantos elementos 
perceptuais quanto os assim chamados cognitivos”. (Moscovici, 2007) 

Portanto, a Teoria da Representação Social com aproximadamente 40 anos, foi 

cultivada por diversos estudos e pesquisas sobre os mais distintos assuntos, o que resultou 

no refinamento da teoria em termos teórico-conceituais, na discussão e aperfeiçoamento 

dos métodos empregados e na atualização de seus possíveis relacionamentos com as 

demais abordagens do mesmo campo fenomenal. Com esse aprofundamento nos estudos, 

notamos que a teoria vem permitindo uma pluralidade metodológica na constituição de 

objetos específicos de pesquisa. Isso também aconteceu devido à oposição de Moscovici 

em determinar com exatidão os termos teórico-conceituais, o que parece ter apresentado 

como conseqüência “impedir a cristalização prematura dos conjuntos operacionalizados de 

conceitos, hipóteses e técnicas de pesquisa que terminassem por constituir ‘microteorias’ 

autônomas em relação à grande teoria” (Sá, 1996). Esse modo de operacionalizar a teoria 

possibilitou construir abordagens complementares que apresentam exposições mais 

delineadas de algumas estruturas, assim como de seu funcionamento, e que se mostram 

compatíveis com a teoria geral (Martins et al., 2003), como acontece no caso da Teoria do 

Núcleo Central.       

 

III.2 Características da Representação Social 

 

A definição mais consensual entre os pesquisadores do campo é a de Denise Jodelet 

(apud Sá, 1996): “As Representações Sociais são uma forma de conhecimento, socialmente 

elaborada e partilhada, tendo uma visão prática e concorrendo para a construção de uma 

realidade comum a um conjunto social”. Esta autora acredita que a Representação Social 

deve ser estudada articulando elementos afetivos, mentais e sociais, e integrando, ao lado 
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da cognição, da linguagem e da comunicação, as relações sociais que afetam as 

representações e a realidade material, social e ideal sobre a qual elas vão interferir (Jodelet, 

2002 apud Arruda, 2002). 

Arruda (2002) menciona em seu trabalho que a Teoria das Representações Sociais 

operacionalizava um conceito para estudar o pensamento social em sua dinâmica e em sua 

diversidade. Para ela, Moscovici partia da idéia de que existiam duas maneiras distintas e 

maleáveis, existentes na nossa sociedade, de conhecer e de se comunicar, norteadas por 

escopos diferentes: a consensual e a científica, cada uma gerando seu próprio mundo. A 

distinção, no caso, não denota hierarquia nem isolamento entre elas, somente propósitos 

diferentes. O mundo consensual seria aquele que se estabelece sobretudo na conversação 

informal, na vida cotidiana, enquanto o mundo reificado se solidifica no espaço científico, 

com seus preceitos de linguagem e sua divisão interna. Ambos, portanto, embora 

apresentem propósitos distintos, são eficazes e imprescindíveis para a vida humana. As 

Representações Sociais constroem-se mais comumente no campo consensual, apesar dos 

dois domínios não serem completamente cindidos.  

Com essa idéia Moscovici tenta regenerar o conceito de senso comum, do saber 

popular, do conhecimento do cotidiano, o conhecimento “pré-teórico” de que comentam 

Berger e Luckmann (1978, apud Arruda, 2002). Se antes este saber era considerado 

confuso, incongruente e equivocado, Moscovici também questiona a racionalidade científica, 

e contradiz a idéia de que as pessoas comuns pensam de modo irracional.  

Moscovici (1978) distinguiu as Representações Sociais assegurando que estas 

apresentam duas faces: uma figurativa ou imagética e a outra simbólica. Seu aspecto 

figurativo ou imagético é concebido pelas imagens, ícones ou figuras tangíveis que vêm na 

cabeça logo que somos questionados sobre o objeto da representação. No aspecto 

simbólico nos referimos ao pensamento conceitual, o sentido, o significado dado ao objeto 

de representação. Dessa maneira, a Representação Social se apresenta como um processo 

enquanto que a imagem é um produto da representação.  

Agora temos conhecimento que as Representações Sociais são elementos 

simbólicos que os sujeitos exprimem mediante o uso de palavras e gestos. No caso do uso 

de palavras, utilizando-se da linguagem oral ou escrita, os indivíduos explicitam o que 

pensam, como compreendem esta ou aquela situação, que opinião estabelecem acerca de 

determinado fato ou objeto, que expectativas desenvolvem a respeito de algo, e assim por 

diante. Essas mensagens, mediadas pela linguagem, são construídas socialmente e estão, 
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fundamentalmente, ancoradas na esfera da situação real e concreta dos sujeitos que as 

realizam (Franco, 2004). 

Desse modo, de acordo com Moscovici (1978), a Representação Social se mostra 

como um processo coletivo de criação, elaboração, propagação e transformação do 

conhecimento. Este conhecimento é partilhado através da comunicação entre os indivíduos 

em suas ações cotidianas.  

“A Representação Social é um corpus organizado de conhecimentos e uma das 
atividades psíquicas graças às quais os homens tornam inteligível a realidade física e 
social, inserem-se num grupo ou numa ligação cotidiana de trocas, e liberam os 
poderes de sua imaginação. É uma forma de conhecimento socialmente elaborada e 
partilhada, com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma 
realidade comum a um conjunto social”. (Moscovici, 1978, p. 28) 

“Por Representações Sociais, entendemos um conjunto de conceitos, proposições e 
explicações originado na vida cotidiana no curso de comunicações interpessoais. Elas 
são o equivalente, em nossa sociedade, dos mitos e sistemas de crenças das 
sociedades tradicionais; podem também ser vistas como a versão contemporânea do 
senso comum”. (Moscovici, 1981, apud Rittner, 2008, p. 39) 

Assim, segundo Franco (2004), para que se torne possível analisá-las, é mandatório 

conhecer as condições do contexto em que os sujeitos estão inseridos através da realização 

de uma cautelosa análise. Isso devido ao fato das Representações Sociais serem 

historicamente construídas e estarem estreitamente atreladas aos distintos grupos 

socioeconômicos, culturais e étnicos que as expressam por meio de mensagens, e que 

refletem-se nos diferentes atos e nas diversificadas práticas sociais. Para entender da 

maneira como se deve, é necessário expandir esse conhecimento levando em consideração 

que o sujeito que as transmitem é um ser histórico, inserido em uma determinada realidade, 

com expectativas distintas, dificuldades vivenciadas e diferentes níveis de apreensão crítica 

da realidade. 

Acredita-se que as Representações Sociais são elaborações mentais construídas 

socialmente, a partir da dinâmica que se constitui entre a atividade psíquica do indivíduo e o 

objeto do conhecimento. Relação que ocorre através da prática social e histórica da 

humanidade e que se generaliza pela linguagem (Franco, 2004). 

Para Franco (2004) o rompimento com a antiga dicotomia entre objeto e sujeito do 

conhecimento, que atribui coerência epistemológica à teoria das Representações Sociais, 

leva-nos a concluir que o objeto pensado e falado é, por conseguinte, produto da atividade 

humana, isto é, uma réplica interiorizada da ação. 

Nesse sentido, Franco (2004) concorda com Leontiev (1978, apud Franco, 2004), 

quando assegura que “as Representações Sociais são comportamentos em miniatura”. Por 
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esse motivo conferimos-lhe uma virtude preditiva, uma vez que, conforme o que um sujeito 

fala, não somente podemos inferir suas concepções de mundo, como também podemos 

deduzir sua direção para a ação. Isso faz com que a percepção das Representações Sociais 

se torne um importante indicador que se reflete na prática cotidiana.  

De acordo com Franco (2004), existem muitos elementos que podem elucidar a 

constituição das Representações Sociais. Contudo, nem todos possuem a mesma 

relevância, sendo alguns essenciais, enquanto outros secundários.  

“Torna-se, pois, importante conhecer, compreender, e agir no campo da 
Representação Social, respeitando sua organização, quer dizer, a hierarquia dos 
elementos que a constituem e as relações que esses elementos mantêm, 
estreitamente, entre si”. (Abric, 2003 apud Franco, 2004) 

Levando em consideração os aspectos apresentados, Moscovici apresenta dois 

processos sociocognitivos de formação das Representações Sociais, a objetivação e a 

ancoragem, e seus desdobramentos como o núcleo central e o sistema periférico. Segundo 

Schaffer (2007), a objetivação refere-se à formação de imagens, processo o qual dá-se 

materialidade a um objeto abstrato, duplica-se um sentido por um objeto. Enquanto que a 

ancoragem refere-se à inclusão (assimilação) do que é desconhecido, fornecendo um 

sentido compreensível ao objeto dentro de um contexto. Moscovici, em seu estudo inicial 

sobre a Teoria das Representações Sociais, elucida este processo na Psicanálise, “em que 

a terapia é uma estranha medicina sem remédios, mas ao mesmo tempo, assemelhada a 

uma confissão religiosa” (Martins et al., 2003). 

Na objetivação, o conhecimento do objeto se constrói em três fases: a primeira faz 

alusão ao estudo de Piaget; como a criança, seleciona e descontextualiza elementos os 

quais irá representar, extinguindo o excesso de informação, uma vez que não é possível 

lidar com o conjunto completo e complexo da informação transmitida. Esta sofre cortes 

fundamentados na nossa informação prévia, na experiência e nos nossos valores (como a 

moral relativa de Levy-Bruhn). Uma vez realizados esses recortes, juntam-se os fragmentos 

em um esquema que se torna o núcleo figurativo da representação, o qual, conforme 

Jodelet (1984, apud Sá, 1996), tende a apresentar um aspecto imagético, mesmo entre os 

adultos que também pensam com imagens. Tal aspecto constitui o núcleo da representação. 

Procedendo deste modo, aquele objeto que era enigmático foi devidamente destrinchado, 

recomposto, e agora torna-se algo efetivamente objetivo, concreto, que passa a nos parecer 

natural. Atingimos à fase da naturalização, e finalizou-se o ciclo da objetivação (Arruda, 

2002). 
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A ancoragem é o segundo processo de formação das Representações Sociais, é 

aquele que dá significado ao objeto desconhecido, o “não-familiar torna-se familiar”. Refere-

se ao modo pelo qual o conhecimento se enraíza no social e retorna a ele, ao transformar-

se em categoria e associar-se à grade de leitura do mundo do indivíduo, instrumentalizando 

o novo objeto. O indivíduo recorre ao que é familiar para fazer uma espécie de mutação da 

novidade: traz ao terreno conhecido, ancora o desconhecido neste lugar, retirando-o, assim, 

do território não-familiar (Arruda, 2002). 

Em relação a este conceito, Moscovici afirma que: 

“O processo social no conjunto é um processo de familiarização pelo qual os objetos 
e os indivíduos vêm a ser compreendidos e distinguidos na base de modelos ou 
encontros anteriores. A predominância do passado sobre o presente, da resposta 
sobre o estímulo, da imagem sobre a ‘realidade’ têm como única razão fazer com que 
ninguém ache nada de novo sob o sol. A familiaridade constitui ao mesmo tempo um 
estado das relações no grupo e uma norma de julgamento de tudo o que acontece”. 
(Moscovici, 1978)     

De acordo com Moscovici (1978) esse se configura em um equilíbrio dinâmico, pois a 

Representação Social é produto do processo de mutação do indivíduo em seu entendimento 

do objeto, já que ambos são transformados nesse processo de elaboração. O indivíduo 

expande sua classificação e o objeto se acomoda ao repertório do sujeito, repertório o qual, 

por sua vez, também se transforma ao ganhar mais um integrante. A representação, por 

conseguinte, não é cópia da realidade, nem uma instância intercessora que conduz o objeto 

para dentro do espaço cognitivo do indivíduo. Ela é um processo que torna conceito e 

percepção congruentes, uma vez que estão intensamente atrelados.  

  Compreende-se, desta forma, o quanto essa teoria se distingue de outras noções da 

Psicologia Social e da concepção de fenômenos psicológicos como a percepção, o 

pensamento ou aprendizagem, a imagem ou opinião. Os conceitos de imagem, de opinião e 

de atitude não levam em consideração as relações e as interações entre os indivíduos. Os 

grupos são enxergados a posteriore de modo estático, não à medida que criam e 

compartilham suas impressões, todavia enquanto elegem e usam uma informação que 

circula na sociedade. Por outro lado, as Representações Sociais são conjuntos dinâmicos, 

com status de produção de comportamentos e de relações com o meio ambiente, de 

abrangerem ações que transformam a ambos e não de uma imitação desses 

comportamentos ou dessas relações ou ainda de uma reação a certo estímulo exterior 

(Moscovici, 1978). 

 Em se tratando da diferenciação das Representações Sociais Moscovici menciona: 
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“Não as consideremos como ‘opiniões sobre’ ou ‘imagens de’, mas como ‘teorias’, 
ciências coletivas ‘sui generis’, destinadas à interpretação e elaboração do real. Elas 
vão constantemente além do que é imediatamente dado na ciência ou na filosofia, da 
classificação dos fatos e eventos”. (Moscovici, 1978) 

De tal modo, segundo Moscovici (1978), o estudo das Representações Sociais torna 

compreensível o quadro das relações e dos interesses sociais, através das imagens, 

informações e linguagens. Representar não se restringe em selecionar, é de fato ir além, 

construindo uma teoria que promove o trabalho de decodificar, prenunciar ou antecipar as 

ações dos indivíduos. 

 De acordo com Jodelet (2002, apud Arruda, 2002), toda representação é 

representação de alguma pessoa e de determinada coisa. Toda representação faz alusão a 

um objeto e tem um conteúdo. E a pessoa que a institui é um sujeito social, imerso em 

condições peculiares de seu espaço e tempo. Dessa maneira, a autora sugere três grandes 

ordens de aspectos a serem levados em consideração como condições de produção das 

representações: a cultura, adotada no sentido amplo e no mais restrito, a comunicação e a 

linguagem (intragrupo, entre grupos e de massas), e a inserção socioeconômica, 

institucional, educacional e ideológica. 

 As condições de produção da representação asseveram com veemência o indicador 

social das representações, do mesmo modo como seu estatuto epistemológico indica o seu 

papel simbólico, e os processos e estados, o seu caráter prático. Percebemos assim como a 

Representação Social encadeia ação, pensamento e linguagem nas suas funções 

primordiais de transformar o não-familiar conhecido, possibilitar a comunicação, conseguir 

domínio sobre o meio em que se vive, compreender o mundo e as relações que nele se 

fundam (Arruda, 2002). 

 Conforme a síntese de Arruda (2002), ao ser produção simbólica designada a 

entender e delimitar o mundo, ela emana de um indivíduo ativo e criativo, tem um caráter 

cognitivo e autônomo e configura a construção social da realidade. A ação e a comunicação 

são seu “berço e chão”: delas deriva e a elas regressa a Representação Social.  

 Portanto, a partir deste contexto, estudar a Psicologia Organizacional “como objeto 

da Representação Social (...) significa identificar tanto os mecanismos pelos quais 

determinados grupos integram este objeto a outros já presentes em seus conhecimentos 

(ancoragem), quanto as imagens e expressões que os grupos materializam nos seus 

processos de comunicação do objeto (objetivação)”.  

 

III.3 Teoria do Núcleo Central 
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 A Representação Social além de ser explorada como campo estruturado, também 

pode ser considerada como núcleo estruturante, no qual o campo é percebido como campo 

semântico, conjunto de significados separados através de distintos processos de 

associações de palavras. Trata-se de identificar as estruturas elementares que compõem a 

essência do sistema da representação em torno das quais ela se constitui – um sistema 

formado pelos seus elementos centrais e periféricos (Arruda, 2002). 

 Assim sendo, segundo Arruda (2002), procura-se igualmente, e prioritariamente, o 

início de organização da representação, seu núcleo central, aquele que oferece grande 

resistência e solidez. À sua volta estão os elementos periféricos, aqueles que fazem a 

interconexão com as situações em que se origina a representação e os modos individuais 

de conhecer, podendo apresentar maior coeficiente de variação e menor resistência. 

 De acordo com Schaffer (2007), um grupo autodenominado “Grupo do Midi” – 

denominação empregada para designar um conjunto de pesquisadores do sul da França, da 

região do Mediterrâneo – tem colaborado com aportes metodológicos para os estudos das 

Representações Sociais. Esse grupo de estudiosos que introduz a perspectiva do núcleo 

central (Claude Flament, Jean Claude Abric e outros) apresentou, além da sua contribuição 

teórica, uma resposta às críticas concernentes à metodologia, ao sugerir estratégias 

metodológicas peculiares para o estudo do núcleo central. Os elementos pertinentes ao 

núcleo central seriam mais facilmente detectáveis através de técnicas de associação livre de 

palavras. O maior índice de preferência e a maior prioridade na ordem das evocações, no 

decorrer dos testes de associações livres, seriam seus indicadores. A combinação desses 

dois aspectos aponta o conjunto de elementos que configuram o cerne da representação 

(Arruda, 2002). 

 Mais especificamente, em 1976, Jean-Claude Abric, em sua monografia apresentada 

à Université de Provence, faz uma investigação das características de uma Representação 

Social e indica que ela se constitui segundo características peculiares, isto é, não somente 

os elementos de uma representação são hierarquizados, mas, além disso, toda 

representação é instituída em torno de um núcleo central, formado de um, ou de alguns 

elementos, que dão à representação o seu sentido (Abric, 1994 apud Sá, 1996). 

 Seguindo esta mesma perspectiva, outro autor do “Grupo do Midi”, Moliner, faz as 

seguintes exposições a respeito da concepção do núcleo central: 

“O interesse de uma tal concepção reside principalmente no fato de que ela propõe 
uma abordagem simultaneamente descritiva e explicativa da estrutura interna das 
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representações. Mas, ao mesmo tempo, ela impõe que se possa identificar o núcleo 
das representações que se estudam. Isso a fim de compreender sua organização e 
sua significação para os indivíduos. Mas também a fim de comparar diferentes 
representações. Com efeito, desde que as cognições centrais determinem a 
significação e a organização de todas as outras cognições, duas representações 
serão diferentes se, e somente se, elas não tiverem o mesmo núcleo central.” 
(Moliner, 1994, apud Sá, 1996) 

 Deste modo, buscando sistematizar o conceito de maneira a torná-lo aplicável à 

investigação, Moliner confere quatro características distintas às evocações centrais, das 

quais duas são qualitativas e, duas, quantitativas: a primeira é o valor simbólico, atributo que 

não pode ser dissociado do objeto de representação, sem que ele perca seu sentido; a 

segunda é o poder associativo, predicado determinado por Moscovici, pertinente à 

polissemia e à capacidade de associação a outros termos; a terceira é a saliência, em toda 

pesquisa de representação encontram-se certas evocações que surgem mais comumente 

do que outras na fala dos indivíduos, a saliência é, na realidade, uma decorrência 

quantificável do valor simbólico das evocações centrais; e, por último, a conexidade, da 

mesma maneira que o valor simbólico de uma evocação central faz com que as palavras 

que o assinalam sejam comumente evocadas, seu forte poder associativo se exprime 

quantitativamente, no caso, por uma elevada conexidade, isto é, essa evocação está 

relacionada a um grande número de outros elementos da representação (Sá, 1996). 

 Conforme Martins et al. (2003), Jean Claude Abric, em suas investigações,  foca nos 

processos sócio-cognitivos com a análise das estruturas das Representações Sociais. Tinha 

como desígnio identificar as estruturas representacionais, buscando compreender a 

constituição das Representações Sociais, o seu conteúdo e estrutura, para entender, com 

isso, o seu funcionamento. 

 Abric (1998, apud Martins et al., 2003) propõe que as Representações Sociais são 

constituídas em torno de um núcleo central, formado de um ou mais elementos e que estes 

elementos se organizam e dão sentido às Representações Sociais. Segundo Rittner (2008), 

o núcleo central pode ser compreendido como o ponto comum que determina a 

conformidade de um grupo e tem função relevante na estabilidade, coerência e continuidade 

das representações, mostrando-se “relativamente independente do contexto social e 

material imediato”. Dessa maneira, podemos ressaltar que o núcleo central tem dois papéis 

fundamentais na estruturação e no funcionamento das Representações Sociais, sendo eles: 

“uma função geradora: ele é o elemento pelo qual se cria, ou se transforma, a 
significação dos outros elementos constitutivos da representação. É por eles que 
esses elementos tomam um sentido, um valor [e;] uma função organizadora: é o 
núcleo central que determina a natureza dos laços que unem entre si os elementos 
da representação. Ele é nesse sentido o elemento unificador e estabilizador da 
representação”. (Abric, 1998, apud Martins et al., 2003) 
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 Voltando aos dois processos de formação das Representações Sociais e sua relação 

com a Teoria do Núcleo Central, como comenta Franco (2004), a objetivação cristaliza-se a 

partir de um processo figurativo e social e passa a instituir o núcleo central de uma 

determinada representação, logo depois de evocada, realizada e difundida como se fosse o 

real daqueles que a anunciam. 

 Diversos autores reconhecem que o núcleo central compõe o elemento fundamental 

da representação, não se restringindo a um papel genérico, e que a atribuição do predicado 

essencial, conferida ao núcleo central, sustenta-se no fato de ser ele o elemento que define 

o significado de uma representação e, ao mesmo tempo, colabora para sua organização 

interna. É necessário repetir que o núcleo central, por sua vez, é formado pela natureza do 

objeto e pelo sistema de valores e normas sociais que estabelecem o contexto ideológico do 

grupo. Ainda, é na esfera do núcleo central que as Representações Sociais são 

cristalizadas, materializadas e consolidadas, a partir do atrelamento de idéias, de 

mensagens de homogeneização reificadas, as quais são mediadas pela realização de ações 

concretas e, fundamentalmente, resistentes a mudanças (Franco, 2004). 

 De acordo com Jean Claude Abric (apud Franco, 2004), a Teoria do Núcleo Central 

sugere uma conseqüência metodológica essencial: analisar uma Representação Social é a 

princípio, procurar os constituintes de seu núcleo central. De fato, o conhecimento de um 

conteúdo não é suficiente. O que fornece coerência e relevância a esse conteúdo é sua 

disposição, seu significado lógico-semântico e, sobretudo, seu sentido. Abric aprofunda suas 

exposições mencionando que dois conteúdos análogos podem corresponder a duas 

Representações Sociais distintas. 

 Como comenta Franco (2004), a ancoragem exerce uma função essencial na 

pesquisa sobre as Representações Sociais e o desenvolvimento da consciência, já que 

estabelece a parte funcional do núcleo central e sua solidificação, mediante a assimilação 

individual e personalizada por parte de distintas pessoas de diferentes grupos sociais. “A 

ancoragem consiste no processo de integração cognitiva do objeto representado para um 

sistema de pensamento social preexistente e para as transformações, histórica e 

culturalmente situadas, implícitas em tal processo”. 

 Abric (apud Mazzotti, 2002) enfatiza cinco papéis da ancoragem, ou do sistema 

periférico, no funcionamento e na dinâmica das representações: 

1) A consolidação do núcleo central em termos ancorados na realidade, prontamente 

inteligíveis e transmissíveis. 
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2) A regulação, que se refere a acomodação da representação às mudanças do 

contexto, agregando novos elementos ou alterando outros em função de situações 

concretas. 

3) A determinação de comportamentos: os elementos do sistema periférico 

funcionam como esquemas instituídos pelo núcleo central, garantindo o 

funcionamento imediato da representação com grade de leitura de uma dada 

situação e, por conseguinte, norteando tomada de posições. 

4) A proteção do núcleo central: o sistema periférico é um elemento fundamental nos 

mecanismos de defesa que tendem resguardar o significado essencial da 

representação, absorvendo as informações novas capazes de colocar em questão o 

núcleo central. 

5) As modulações particularizadas: é o sistema periférico que possibilita a 

elaboração de representações relacionadas à história e às experiências pessoais do 

indivíduo. 

 Segundo Rittner (2008), é o sistema periférico que se encarrega de fazer a 

interconexão entre a realidade concreta e o núcleo central. Possibilita uma flexibilidade em 

relação ao que foi experienciado, uma conexão das vivências cotidianas, além de permitir 

certa diversidade de comportamentos e conteúdos. 

 Dessa forma, Abric (apud Mazzotti, 2002) nos orienta para uma plausível 

compreensão acerca da superficial incongruência que parece existir entre os dois elementos 

investigados: o núcleo central e o sistema periférico. Isto é, “por um lado, a rigidez, a 

estabilidade (não “negociável”) e a consensualidade do núcleo central, e, por outro, a 

flexibilidade, as transformações e as diferenças individuais do sistema periférico” que 

acabam por se complementar e dar origem à Teoria do Núcleo Central aqui exposta. 

 Portanto, após esta contextualização a respeito da Teoria das Representações 

Sociais e da Teoria do Núcleo Central, faço das palavras da autora Rittner (2008) as 

minhas: 

“(...) ao longo das reflexões sobre a Teoria das Representações Sociais, foi sendo 
construída, desenvolvida a convicção de que a Teoria das Representações Sociais 
ou, mais amplamente, a psicologia social vislumbrada por Moscovici é uma 
abordagem válida e promissora a ser empregada nos estudos da psicologia 
organizacional em seu contexto e diante dos desafios contemporâneos, preservando 
sua característica autóctona, ou melhor, não comprometida necessariamente com os 
interesses dos atores sociais nela envolvidos”. (Rittner, 2008, p. 46) 
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IV. METODOLOGIA 

 

IV.1 Objeto de Pesquisa 

 

 A eleição do objeto de pesquisa deste trabalho foi se constituindo ao longo de 

aproximadamente quatro anos, no decorrer do período de minha formação e início de 

atuação profissional. Para o desenvolvimento desta pesquisa muitas leituras, discussões e 

reflexões foram realizadas com o objetivo de se aproximar o quanto fosse possível das 

indagações e questionamentos observados em muitos estudantes universitários, 

principalmente aqueles que já se direcionavam para o campo da Psicologia Organizacional. 

No início a magnitude de temas e propostas de estudo mostrou-se infindável, o que 

determinou a definição e delimitação de um problema de pesquisa que fosse viável e 

relevante para a sociedade científica. Sendo escolhido como objeto de pesquisa, o 

profissional ligado a área da Psicologia Organizacional e do Trabalho, faltava estipular qual 

abordagem se adequaria melhor a proposta da pesquisa. Assim, levando em consideração o 

aspecto que seria trabalhado, e tendo como finalidade trazer à luz a visão de alunos de 

Psicologia em relação a um campo de conhecimento constituinte de seu currículo de 

formação (a Psicologia Organizacional); trabalhar com a Teoria das Representações 

Sociais, mais especificamente com a Teoria do Núcleo Central se mostrou 

consideravelmente profícua e proeminente. 

O estudo da Representação Social do psicólogo organizacional pode contribuir para 

a compreensão da representação do aluno universitário a respeito da atuação e papel deste 

profissional. Verificamos esta afirmação através de uma contribuição de Moscovici (1976, 

apud Rittner, 2008, p. 50) quando comenta que o mais importante nas Representações 

Sociais é que ela “produz e determina comportamentos, visto que define ao mesmo tempo a 

natureza dos estímulos que nos envolvem e nos provocam e a significação das respostas a 

lhes dar”. Dessa maneira, acredita-se que o estudo das Representações Sociais acerca do 

psicólogo organizacional elucida os comportamentos dos universitários, por ela 

determinados e o processo de transformação que ela pode promover, mostrando-se 

adequado e suficiente para responder ao problema de pesquisa evidenciado. 

De acordo com Rittner (2008), para a construção do objeto de Representação Social 

é necessário ponderar: primeiramente, “a especificidade do fenômeno enquanto objeto de 

Representação Social”, ou melhor, considerar a Representação Social do psicólogo 

organizacional dos alunos de Psicologia de uma Universidade particular em São Paulo, 

procurando impedir que este conceito se contamine pela representação de outros objetos; 



51 

em segundo lugar, que os sujeitos sejam levados em consideração para elucidar a 

constituição ou conservação da representação; e por último, que o contexto sociocultural 

também seja levado em consideração para elucidar a conservação e representação desse 

conceito pelos universitários. 

É por meio da capacidade de representação do sujeito e também dos processos de 

comunicação e das práticas sociais que as Representações Sociais são estabelecidas. 

Desta forma, segundo Abric (1998, apud Rittner, 2008), as Representações Sociais 

correspondem a um sistema de interpretação da realidade que direciona as relações do 

sujeito com o seu meio. Para ele as Representações Sociais adquirem um papel essencial 

nas relações e práticas sociais, isso por apresentarem quatro funções básicas: 

“Função de saber: permite compreender e explicar a realidade. O saber de senso 
comum, que alunos têm sobre a Psicologia Organizacional, deve estar integrado a um 
referencial assimilável para eles e ser coerente com os seus valores. Esse saber, por 
sua vez, permite a comunicação entre eles e possibilita explicar sua realidade e 
também sua forma de atuação em relação ao tema. 
Função Identitária: define a identidade e permite a proteção da especificidade dos 
grupos. 
Função de Orientação: guia os comportamentos e práticas do grupo de alunos. 
Função Justificadora: permite ao aluno justificar suas tomadas de posição e seus 
comportamentos. Em outras palavras, permite que os alunos mantenham, reforcem e 
justifiquem sua posição frente aos colegas, professores e familiares.” (Ritnner, 2008, 
p. 51-52) 

Assim, a compreensão destas funções descritas por Abric indica que a Teoria das 

Representações Sociais, permitirá esclarecer o pensamento e os comportamentos dos 

alunos, do mesmo modo que nos fornecerá informações a respeito do contato desses 

universitários com esta área de conhecimento (Psicologia Organizacional) no decorrer de 

sua formação acadêmica. 

 

IV.2 Sujeitos 

 

 Para a realização desta pesquisa foi necessário uma amostra composta por 120 

estudantes universitários da área de Psicologia, pois o estudo apresenta como foco a 

Representação Social do psicólogo organizacional, profissional familiar para esse 

determinado público, já que faz parte da formação deste campo de conhecimento. 

 Escolhi os alunos de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

pelo fato desta Universidade ser a responsável pela minha formação, por ser considerada 

como uma das melhores faculdades de Psicologia do Brasil, e também pelo legítimo 

interesse que tenho em investigar e discutir qual a influência exercida pela formação 



acadêmica na construção da Representação Social 

ligado a área organizacional.  

 O estudo contou com a participação de alunos, de ambos os sexos, que estão 

cursando o primeiro ano (60 sujeitos) e o quinto ano de faculdade (60 sujeitos). Acredito que 

este número de participantes seja uma quantidade viável e relevante para o estudo, pois 

assim, é possível verificar a existência de divergências e convergências entre as 

Representações Sociais dos estudantes e a posterior averiguação dos motivos dessas 

semelhanças ou distinções.  

Os questionários foram respondidos por 60 alunos do primeiro ano e 60 alunos do 

quinto ano de Psicologia. Estes números correspondem a aproximadamente 33% dos 

estudantes matriculados no primeiro ano e 40% no quinto ano. Os dados obtidos de 

identificação dos sujeitos possibilitaram delinear o seguinte perfil:

Sujeitos 

Sexo Feminino
Sexo Masculino

TABELA 1: Caracterização dos sujeitos de 1° ano segundo o sexo

Sujeitos 

Sexo Feminino
Sexo Masculino

TABELA 2: Caracterização dos sujeitos 

acadêmica na construção da Representação Social dos universitários acerca do profissional 

 

O estudo contou com a participação de alunos, de ambos os sexos, que estão 

cursando o primeiro ano (60 sujeitos) e o quinto ano de faculdade (60 sujeitos). Acredito que 

e participantes seja uma quantidade viável e relevante para o estudo, pois 

assim, é possível verificar a existência de divergências e convergências entre as 

Representações Sociais dos estudantes e a posterior averiguação dos motivos dessas 

Os questionários foram respondidos por 60 alunos do primeiro ano e 60 alunos do 

quinto ano de Psicologia. Estes números correspondem a aproximadamente 33% dos 

estudantes matriculados no primeiro ano e 40% no quinto ano. Os dados obtidos de 

tificação dos sujeitos possibilitaram delinear o seguinte perfil: 

 Número Porcentagem

Sexo Feminino 51 85% 
Sexo Masculino 9 15% 

Caracterização dos sujeitos de 1° ano segundo o sexo.

 

 Número Porcentagem

Sexo Feminino 52 87% 
Sexo Masculino 8 13% 

Caracterização dos sujeitos de 5° ano segundo o sexo.
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dos universitários acerca do profissional 

O estudo contou com a participação de alunos, de ambos os sexos, que estão 

cursando o primeiro ano (60 sujeitos) e o quinto ano de faculdade (60 sujeitos). Acredito que 

e participantes seja uma quantidade viável e relevante para o estudo, pois 

assim, é possível verificar a existência de divergências e convergências entre as 

Representações Sociais dos estudantes e a posterior averiguação dos motivos dessas 

Os questionários foram respondidos por 60 alunos do primeiro ano e 60 alunos do 

quinto ano de Psicologia. Estes números correspondem a aproximadamente 33% dos 

estudantes matriculados no primeiro ano e 40% no quinto ano. Os dados obtidos de 

Porcentagem 

. 

Porcentagem 

.  



Idades 

Até 24 anos 
25 aos 35 anos 

Maior que 35 anos

TABELA 3: Caracterização dos sujeitos 

Idades 

Até 24 anos 
25 aos 35 anos 

Maior que 35 anos

TABELA 4: Caracterização dos sujeitos 

Sujeitos 

Sexo Feminino
Sexo Masculino

TABELA 5: Caracterização dos sujeitos 

 Número Porcentagem

55 92% 

3 5% 

Maior que 35 anos 2 3% 

Caracterização dos sujeitos de 1° ano segundo a idade.

 

 Número Porcentagem

50 83% 

7 12% 

Maior que 35 anos 3 5% 

Caracterização dos sujeitos de 5° ano segundo a idade.

 

 Número Porcentagem

Sexo Feminino 103 86% 
Sexo Masculino 17 14% 

Caracterização dos sujeitos de 1° e 5° ano segundo o sexo
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Porcentagem 

a idade. 

Porcentagem 

a idade. 

Porcentagem 

° ano segundo o sexo. 



Idades 

Até 24 anos 
25 aos 35 anos 

Maior que 35 anos

TABELA 6: Caracterização dos sujeitos 

 Portanto, pode-se considerar que o grupo de sujeitos participantes desta pesquisa é 

predominantemente feminino (86%) e com idade inferior a 24 anos (88%). Tendo a 

participação de apenas 17 homens (14%) e 15 pessoas com idade superior a 25 anos 

(12%).        

Não foram estipulados critérios de exclusão relacionados à idade e área de 

interesse. Pelo contrário, um critério estabelecido previamente, refere

participação de alunos do quinto ano que obrigatoriamente não façam parte do núcleo de 

Psicologia Organizacional oferecido pela Universidade. Excluindo em especial estes 

estudantes, o restante foi escolhido de maneira aleatória, sem outras restrições. A 

participação foi espontânea e a identificação facultativa, sendo apenas solicitado o ano que 

o aluno estava cursando. 

 Declararei aos sujeitos da pesquisa que minha intenção foi de investigar suas 

representações acerca do psicólogo organizacional, não existindo de tal modo, uma 

resposta correta ou incorreta. Outro aspecto importante que foi menciona

da aplicação do questionário refere

informações coletadas envolvere

normas previstas pelo Conselho Nacional de Saúde (Resolução 19

profissional pelo comprometimento de não divulgar a identidade dos participantes, bem 

como a utilização dos registros coletados apenas no âmbito acadêmico. O termo de 

consentimento livre e esclarecido consta em a

 

 

 

 Número Porcentagem

105 88% 

10 8% 

Maior que 35 anos 5 4% 

Caracterização dos sujeitos de 1° e 5° ano segundo a idade.

 

se considerar que o grupo de sujeitos participantes desta pesquisa é 

predominantemente feminino (86%) e com idade inferior a 24 anos (88%). Tendo a 

participação de apenas 17 homens (14%) e 15 pessoas com idade superior a 25 anos 

Não foram estipulados critérios de exclusão relacionados à idade e área de 

interesse. Pelo contrário, um critério estabelecido previamente, refere

participação de alunos do quinto ano que obrigatoriamente não façam parte do núcleo de 

ogia Organizacional oferecido pela Universidade. Excluindo em especial estes 

estudantes, o restante foi escolhido de maneira aleatória, sem outras restrições. A 

participação foi espontânea e a identificação facultativa, sendo apenas solicitado o ano que 

Declararei aos sujeitos da pesquisa que minha intenção foi de investigar suas 

representações acerca do psicólogo organizacional, não existindo de tal modo, uma 

resposta correta ou incorreta. Outro aspecto importante que foi menciona

da aplicação do questionário refere-se ao estudo priorizar questões éticas, devido

informações coletadas envolverem experiências particulares. Assim, foram consideradas as 

normas previstas pelo Conselho Nacional de Saúde (Resolução 196/96), garantindo sigilo 

profissional pelo comprometimento de não divulgar a identidade dos participantes, bem 

como a utilização dos registros coletados apenas no âmbito acadêmico. O termo de 

livre e esclarecido consta em anexo.   
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Porcentagem 

a idade. 

se considerar que o grupo de sujeitos participantes desta pesquisa é 

predominantemente feminino (86%) e com idade inferior a 24 anos (88%). Tendo a 

participação de apenas 17 homens (14%) e 15 pessoas com idade superior a 25 anos 

Não foram estipulados critérios de exclusão relacionados à idade e área de 

interesse. Pelo contrário, um critério estabelecido previamente, refere-se ao fato da 

participação de alunos do quinto ano que obrigatoriamente não façam parte do núcleo de 

ogia Organizacional oferecido pela Universidade. Excluindo em especial estes 

estudantes, o restante foi escolhido de maneira aleatória, sem outras restrições. A 

participação foi espontânea e a identificação facultativa, sendo apenas solicitado o ano que 

Declararei aos sujeitos da pesquisa que minha intenção foi de investigar suas 

representações acerca do psicólogo organizacional, não existindo de tal modo, uma 

resposta correta ou incorreta. Outro aspecto importante que foi mencionado antes do início 

r questões éticas, devido às 

m experiências particulares. Assim, foram consideradas as 

6/96), garantindo sigilo 

profissional pelo comprometimento de não divulgar a identidade dos participantes, bem 

como a utilização dos registros coletados apenas no âmbito acadêmico. O termo de 
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IV.3 Instrumentos de pesquisa 

 

 A investigação das Representações Sociais tem se distinguido por uma utilização 

bastante criativa e diversificada de procedimentos e pelo desenvolvimento contínuo de 

novas técnicas. Esta pesquisa apresenta um enfoque exploratório e comparativo, de caráter 

quantitativo e qualitativo. Foram investigados os conhecimentos construídos socialmente e 

difundidos entre os estudantes de Psicologia de uma universidade a respeito do psicólogo 

organizacional. 

 De acordo com o trabalho realizado por Sá (1996), podemos considerar que a coleta, 

a análise e a interpretação das expressões verbais obtidas através de questionários, 

entrevistas ou presentes em documentos e veículos de comunicação de massa são 

adequados para explicitar os fenômenos que dizem respeito das Representações Sociais. O 

uso do questionário aberto possibilitou e facilitou a ampliação de uma investigação a um 

maior número de sujeitos, além de propiciar mais prontamente a evocação das palavras ou 

expressões nos indivíduos indagados (Spink, 1995). 

 Devido à sua relevância, três principais métodos foram aqui expostos para a 

condução de estudos que utilizam a Teoria do Núcleo Central como norteadora de pesquisa: 

a evocação ou associação livre; a hierarquização dos itens; e a indução por cenário 

ambíguo. Neste trabalho utilizei como recurso apenas os métodos de associação livre 

(método associativo) e hierarquização dos itens, além do emprego de duas questões 

abertas (método interrogativo). 

 Segundo Abric (1994 apud Sá, 1996) a evocação ou associação livre é uma técnica 

que possibilita uma ampla coleta dos elementos constitutivos do conteúdo de uma 

representação. Para a utilização deste procedimento pede-se aos participantes que, a partir 

de um termo indutor, apresentado pelo pesquisador, digam as palavras ou expressões que 

lhes vêm imediatamente à lembrança. Algumas vantagens são observadas no emprego 

deste método:   

“O caráter espontâneo - portanto menos controlado – e a dimensão projetiva dessa 
produção permitem o acesso muito mais facilmente do que em uma entrevista, aos 
elementos que constituem o universo semântico do termo estudado. A associação 
livre permite a atualização de elementos implícitos ou latentes que seriam perdidos ou 
mascarados nas produções discursivas” (Abric, 1994 apud Sá, 1996, p. 115). 

 Desse modo, optei pela realização de um questionário dividido em duas partes, 

constando a primeira parte de dados pessoais (nome, sexo, idade e o ano que está 

cursando) e, na segunda, da investigação a respeito do que os participantes pensam sobre 

o psicólogo organizacional. A identificação (nome) dos sujeitos foi optativa, tendo com isso o 
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intuito de favorecer a livre expressão, ponto importante nas investigações qualitativas sobre 

as representações (Kirk & Miller apud Spink, 1995). As pesquisas qualitativas adotam uma 

tradição interpretativa (compreensiva), ou seja, é o tipo de investigação apropriado para 

desvelar os significados das expressões dos indivíduos, que são modelados por suas 

crenças e valores (Patton, 1986 apud Gewandsznajde, 1998). 

 As perguntas que compuseram a segunda parte do questionário foram questões 

abertas, acompanhadas pelo pedido de justificativa das respostas. “... É, portanto, a tarefa 

de justificação que propicia aos sujeitos os meios de explicar ou de verbalizar seus 

processos cognitivos” (Guimelli & Rouquette, 1992 apud Sá, 1996). Segue abaixo, no 

quadro 2 a transcrição das perguntas constituintes do instrumento de coleta de dados. 

Questão 1: Para você, qual é a atuação do psicólogo organizacional? Explique 

sucintamente suas idéias.  

Questão 2: Para você, qual é a importância do psicólogo organizacional? Explique 

sucintamente suas idéias.  

QUADRO 2: Perguntas do questionário que serão feitas aos sujeitos. 

 Utilizei também para complementar meu questionário, a técnica de livre associação e 

hierarquização de palavras a partir de um termo indutor. Pois com esse material, posso 

perceber melhor os elementos latentes marcados na lembrança do sujeito. E de acordo com 

Abric (1994 apud Sá, 1996), requerer ao participante que realize, ele próprio, um trabalho 

cognitivo de análise, comparação e hierarquização sobre sua produção contribui para 

reduzir o grau de interpretação do pesquisador e torna, portanto, a análise dos resultados 

mais profícua.  

Questão 3: Escreva 4 (quatro) palavras que lhe venham imediatamente à mente quando 

pronunciado o termo “psicólogo organizacional”. Posteriormente, numere as palavras de 1 

a 4, atribuindo o número 1 àquela que, em sua opinião, seja a mais representativa e, o 

número 4, à que menos represente. Justifique suas escolhas.  

QUADRO 3: Questão para livre associação constituinte do questionário que será respondido pelos 
sujeitos. 

 Portanto, as duas primeiras questões, por serem abertas, desempenham a função de 

evocar as idéias mais significativas para o estudante ou as que estejam mais marcadas em 

sua memória, podendo-se analisar o valor simbólico e o poder associativo das 

representações que, segundo Sá (1996), atribuem às representações o seu caráter 

descritivo. Com a terceira questão, obtém-se um complemento, pois, através da 
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hierarquização e justificativa das escolhas, estimulamos o participante a evocar suas 

lembranças mais remotas, colaborando para que se possa analisar a saliência e a 

conexidade dos distintos elementos da representação, tendo como conseqüência uma 

amostragem daqueles mais susceptíveis de fazer parte do núcleo central da Representação 

Social. 

 

IV.4 Procedimentos 

 

 Para dar inicio à investigação foi realizado um contato com a coordenação do curso 

de Psicologia da PUC São Paulo com o intuito de obter uma autorização para o 

desenvolvimento da pesquisa. Para a aplicação do questionário os participantes 

responderam individualmente e de maneira coletiva, em suas respectivas salas de aula, 

previamente estabelecidas e com consentimento dos professores. O instrumento foi 

aplicado em três salas, de cada ano, para otimizar o tempo e centralizar o trabalho, durando 

aproximadamente 20 minutos. Foi assegurado o anonimato dos respondentes, e explicado 

que se tratava de uma pesquisa com participação voluntária. Antes da execução dos 

questionários, foram repetidas em voz alta todas as instruções previamente descritas no 

instrumento, relatando um exemplo para que todos se familiarizassem. Ao final da aplicação, 

foi disponibilizada uma cópia do termo de consentimento a todos os participantes, sendo 

realizado um agradecimento oral pela colaboração. 

 A análise dos dados será realizada por meio de dois softwares: o ALCESTE (Analyse 

Lexicale par Contexte D’um Ensemble de Segments de Texte) e o EVOC (Ensemble de 

Programmes Permettant L’Analyse dês Évocations).  

 O programa ALCESTE será utilizado na análise das respostas das questões abertas, 

que foram elaboradas com a finalidade de abranger os aspectos pertencentes à visão do 

estudante, a respeito do psicólogo organizacional. Enquanto o EVOC será empregado na 

análise das evocações da questão em que foi utilizado o método da associação livre. 

 O software ALCESTE é um programa de análise de dados textuais que tem como 

objetivo desvendar a informação essencial contida em um texto. Possibilita realizar de 

maneira automática a análise de questões abertas, entrevistas, questionários, obras 

literárias, artigos de revistas e textos. Inicialmente, o programa apresenta para o usuário os 

destaques de palavras e segmentos de textos (fatos brutos) sobre os quais o pesquisador 

apoiará a sua interpretação, e em seguida, irá trabalhar de modo mais profundo, com a 

interpretação e hipóteses dos dados.  
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 O ALCESTE se mostra como uma ferramenta de análise significativa para esta 

pesquisa, visto que além de prover estatisticamente as classificações de conteúdo que o 

pesquisador precisa para elaborar suas análises, possibilita, a partir dessas análises 

sintáticas, desvendar a informação essencial contida em cada resposta (Rittner, 2008). 

 Segundo Martins et al. (2003), o software “analisa o corpus que é o objetivo de 

estudo do pesquisador”, isto é, irá trabalhar com aquilo que é interessante para a pesquisa, 

um texto transcrito (entrevista, grupo focal, narrativas orais, questionários, entre outros) ou 

já escrito (livro, capítulo de livro, artigos de revista, entre outros). “O corpus preparado é 

caracterizado por seus aspectos relevantes como idade, sexo, profissão”, e para este 

estudo, o ano em que estão cursando os alunos participantes. A análise estatística realizada 

pelo software no corpus consiste em uma Classificação Hierárquica Descendente (CHD), 

para isso “primeiramente o programa efetua uma matriz palavra por unidade contextual 

(afirmações) com o objetivo de investigar semelhanças e dessemelhanças estatísticas das 

palavras visando identificar padrões repetitivos de linguagem”, para posteriormente analisar 

todos os indicadores e constituir as classes da matriz. A CHD também irá mostrar a posição 

de cada classe através de uma árvore (dendograma). “O dendograma possibilita verificar a 

ligação entre as classes (forte ou fraca) e a representatividade de cada classe (em percentil) 

dentro do corpus avaliado”. O ALCESTE, também, realiza uma Análise Fatorial de 

Correspondência (AFC) que possibilita ”a visualização das posições das classes resultantes 

da CHD e das posições das variáveis, por meio do plano fatorial. Por meio desse plano é 

possível verificar uma relação entre variáveis e classes”.  

 Portanto, a análise realizada pelo software ALCESTE, tem como finalidade “distinguir 

classes de palavras que representam diferentes formas de discurso a respeito do tópico de 

interesse”, neste caso, o psicólogo organizacional (Wagner & Kronberger, 2002). 

 O software EVOC, que será utilizado para a análise da questão de associação livre, 

possibilita uma análise das evocações e combina a freqüência com a ordem de emissão das 

palavras. 

Dessa maneira, para realizar o levantamento dos elementos da representação, o 

processamento associa dois indicadores, isto é, a freqüência da emissão das palavras e a 

ordem em que foram evocadas, sendo as palavras então distribuídas num quadrante, 

revelando o agrupamento de idéias mais centrais, intermediárias e mais periféricas, 

possivelmente constituintes da representação pesquisada. As mais nucleares (ligadas ao 

núcleo central da representação) correspondem, portanto, às palavras com maiores 

freqüências de emissão pelo grupo e com as primeiras ordens de evocação, enquanto as mais 
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periféricas, as de menor freqüência e últimas ordens de evocação. 

No quadrante superior esquerdo, estarão as palavras evocadas mais freqüentemente 

e mais prontamente pelos sujeitos e correspondem ao provável núcleo central da 

representação, que tem um caráter mais estável e organizador. As palavras estabelecidas 

no quadrante inferior direito correspondem às citadas menos freqüentemente e menos 

prontamente pelos sujeitos, e compõem possivelmente os elementos periféricos da 

representação, mais sensíveis às condições do contexto ou indicativos de características 

individuais. As palavras encontradas nos demais quadrantes são consideradas 

hipoteticamente periféricas, mas com proximidade do núcleo central, pois apresentam ou 

alta freqüência e baixa prontidão de evocação ou, ao contrário, baixa freqüência e alta 

prontidão, podendo ser reveladoras de manifestações de subgrupos. 
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V. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão apresentados e analisados os resultados obtidos a partir da 

aplicação de um questionário, com o intuito de pesquisar a respeito da Representação 

Social do psicólogo organizacional para alunos de Psicologia de uma Universidade particular 

de São Paulo. Participaram do estudo 120 universitários da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo (PUC), sendo 60 alunos do primeiro ano de faculdade e 60 do quinto ano. 

Dentre os sujeitos da pesquisa 103 são do sexo feminino e apenas 17 do sexo masculino, 

situados predominantemente na faixa etária entre os 18 e 24 anos.  

O instrumento de coleta de dados solicitava que os estudantes respondessem a duas 

questões abertas sobre o psicólogo organizacional, e posteriormente escrevessem quatro 

palavras que associavam ao termo indutor “psicólogo organizacional”, hierarquizando da 

primeira à quarta palavra. O tempo médio utilizado para a aplicação do questionário foi de 

20 minutos para ambos os grupos. 

 

V.1 Apresentação e análise dos resultados utilizando o software ALCESTE 

 

Depois de aplicados todos os questionários, as respostas dos 120 sujeitos, 

referentes às duas questões abertas, foram submetidas ao software ALCESTE (Analyse 

Lexical par Contexte D’um Ensemble de Segments de Texte). O programa, como já 

mencionado anteriormente, é uma ferramenta de análise de elementos textuais que 

possibilita organizar as informações essenciais existentes em um texto. Através de seu 

processamento, prepara as questões abertas para que seja possível fazer uma análise 

qualitativa das respostas obtidas, dividindo o corpus em classes. Como produto final, o 

ALCESTE, produz um relatório que aponta as palavras e segmentos de textos destacados 

para que o pesquisador realize sua interpretação. 

Com os dados organizados pelo ALCESTE, foi realizada uma cuidadosa análise das 

freqüências, dos valores de qui-quadrado e do relatório minucioso com as amostras de 

textos de cada classe, o que possibilitou identificar o sentido de cada uma delas segundo 

apresentado abaixo.  

A seguir, serão apresentadas e analisadas as respostas registradas pelos alunos que 

estão cursando o primeiro e o quinto ano da faculdade de Psicologia, para a primeira 

questão referente à atuação do psicólogo organizacional: “Para você, qual é a atuação do 

psicólogo organizacional?” 



V.1.1 Questão 1 – Qual a atuação do ps

Utilizando como base a matriz de dados cruzados, o 

a relação entre as UCEs (Unidades de Contexto Elementar) e as distintas palavras 

consideradas relevantes, tanto referente à freqüência quanto à afinidade

repartição do corpus em três classes. Ou seja, o 

sujeitos de primeiro ano, relativas à questão um, foi organizado pelo programa em três 

classes, como pode ser observado na figura 2.

FIGURA 2: Dendrograma de classes. Classificação hierárquica descendente da atuação do psicólogo 
organizacional para os alunos do primeiro ano de Psicologia

Como apresenta a figura 2, a

psicólogo organizacional, para os respondentes de primeiro ano, indicou três classes 

referentes ao discurso vinculado a este profissional. A quantidade de UCEs (Unidades de 

Contexto Elementar) considerad

que corresponde a 82,54% do total. Dessa forma, o percentual se apresenta válido, 

propiciando credibilidade aos dados quantitativos gerados pelo programa.

Os nomes incorporados, a cada classe, foram dete

leitura interpretativa dos resultados, com o intuito de transmitirem a idéia central de cada 

uma delas. Dessa forma, as três classes, originadas do processamento do 

respostas registradas pelos alunos do primeiro ano, 

Ø Classe 2: “Ouvi falar

acredito. Estas procuram apontar para uma idéia relacionada com a falta de 

conhecimento e entendimento dos sujeitos sobre a atuação do psicólogo 

organizacional. Contudo, mesmo sem um conhecimento profundo, agregam 

Qual a atuação do psicólogo organizacional?

Utilizando como base a matriz de dados cruzados, o software ALCESTE determinou 

a relação entre as UCEs (Unidades de Contexto Elementar) e as distintas palavras 

consideradas relevantes, tanto referente à freqüência quanto à afinidade

em três classes. Ou seja, o corpus formado pelas respostas dos 

sujeitos de primeiro ano, relativas à questão um, foi organizado pelo programa em três 

classes, como pode ser observado na figura 2. 

de classes. Classificação hierárquica descendente da atuação do psicólogo 
nos do primeiro ano de Psicologia. 

a figura 2, a organização da questão relacionada com a atuação do 

psicólogo organizacional, para os respondentes de primeiro ano, indicou três classes 

referentes ao discurso vinculado a este profissional. A quantidade de UCEs (Unidades de 

Contexto Elementar) consideradas no processamento do ALCESTE foi de 52 unidades, o 

que corresponde a 82,54% do total. Dessa forma, o percentual se apresenta válido, 

propiciando credibilidade aos dados quantitativos gerados pelo programa. 

Os nomes incorporados, a cada classe, foram determinados após uma cuidadosa 

leitura interpretativa dos resultados, com o intuito de transmitirem a idéia central de cada 

uma delas. Dessa forma, as três classes, originadas do processamento do 

pelos alunos do primeiro ano, receberam as referentes qualificações: 

Ouvi falar” - reúne termos como ouvi, falar, sobre

. Estas procuram apontar para uma idéia relacionada com a falta de 

conhecimento e entendimento dos sujeitos sobre a atuação do psicólogo 

organizacional. Contudo, mesmo sem um conhecimento profundo, agregam 
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icólogo organizacional? 

ALCESTE determinou 

a relação entre as UCEs (Unidades de Contexto Elementar) e as distintas palavras 

consideradas relevantes, tanto referente à freqüência quanto à afinidade, resultando na 

formado pelas respostas dos 

sujeitos de primeiro ano, relativas à questão um, foi organizado pelo programa em três 

 

de classes. Classificação hierárquica descendente da atuação do psicólogo 

organização da questão relacionada com a atuação do 

psicólogo organizacional, para os respondentes de primeiro ano, indicou três classes 

referentes ao discurso vinculado a este profissional. A quantidade de UCEs (Unidades de 

as no processamento do ALCESTE foi de 52 unidades, o 

que corresponde a 82,54% do total. Dessa forma, o percentual se apresenta válido, 

 

rminados após uma cuidadosa 

leitura interpretativa dos resultados, com o intuito de transmitirem a idéia central de cada 

uma delas. Dessa forma, as três classes, originadas do processamento do corpus das 

receberam as referentes qualificações:  

sobre, relacionada, 

. Estas procuram apontar para uma idéia relacionada com a falta de 

conhecimento e entendimento dos sujeitos sobre a atuação do psicólogo 

organizacional. Contudo, mesmo sem um conhecimento profundo, agregam 
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valor à atuação do psicólogo organizacional, apresentando uma noção que se 

mostra vinculada a real atuação deste profissional (ouviram dizer a respeito). 

Ø As classes 1 e 3 se apresentam interligadas e reúnem aproximadamente 70% 

das Unidades de Contexto Elementar, demonstrando determinada 

prevalência no discurso dos respondentes. 

Ø Classe 1: “Não sei” - reúne vocábulos como profissional, não, sei,  imagino 

e projetos. Estas idéias nos direcionam para uma falta de conhecimento, no 

entanto, apontam a uma idéia de atuação profissional, vinculando a atuação 

do psicólogo organizacional ao termo projetos. Mesmo a partir de uma 

relação equivocada, os sujeitos apresentam suas suposições a respeito do 

que seja o trabalho deste profissional.  

Ø Classe 3: “Psicologia Organizacional” - reúne palavras que buscam descrever 

o contexto geral do psicólogo organizacional, ligado a área de RH, 

principalmente a seleção de funcionários.  

A seguir serão detalhadas e elucidadas cada uma dessas classes referentes à 

primeira questão, respondidas pelo sujeitos que estão cursando o primeiro ano de 

faculdade. 

Classe 1 – “Não sei” 

 Nesta primeira classe apresentam-se 14 UCEs (Unidades de Contexto Elementar), 

representando 26,92% das UCEs ponderadas. Sua denominação decorre da análise do 

corpus que aponta para uma alta freqüência de respostas aparentemente equivocadas e 

confusas a respeito da atuação do psicólogo organizacional. Podemos observar, segundo a 

tabela 7, o uso de termos como não sei e imagino ligados às respostas dadas pelos 

sujeitos. Além disso, outro elemento associado com certa freqüência foi o vocábulo 

projetos, apontando para uma atuação deste profissional voltada à realização de projetos 

sociais. Mesmo assinalando para um desempenho possivelmente equivocado, estes sujeitos 

enxergam o psicólogo organizacional como sendo um profissional que atua em prol do 

atendimento às necessidades do público com quem trabalha, idéia essa, muito semelhante 

à realidade. Dessa maneira, ainda que sem conhecimento da área e atuação deste 

profissional, apresentam uma percepção ampla, sem preconceitos ou estereotipias, muitas 

vezes atrelados ao psicólogo organizacional. 
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TABELA 7: Freqüência, porcentagem e qui-quadrado das palavras da Classe 1 - “Não sei”, referente 
à atuação do psicólogo organizacional para os alunos do primeiro ano de Psicologia. 

 Para ilustrar que modo efetivo, apresentamos as produções obtidas a partir do 

relatório produzido pelo software ALCESTE. Abaixo segue uma amostra das respostas 

registradas, pelos sujeitos de primeiro ano, que foram agrupadas na classe 1. 

“Atua em projeto social, avalia a adequação de projetos à comunidade. Na verdade 
não sei sobre o assunto, imagino que seja algo assim”. 

“Não sei o que é um psicólogo organizacional. mas imagino que seja um profissional 
que atue em escolas e empresas, em meio a outras profissões”. 

“Um psicólogo organizacional atua no terceiro setor, ou seja, participa de projetos 
sociais visando atender a população carente”. 

Deste modo, por meio da tabela 7 e dos registros utilizados para exemplificar o 

corpus de análise dessa classe, é possível mencionar que alguns dos alunos, minoria, que 

estão cursando o primeiro ano da faculdade de Psicologia, aparentemente desconhecem a 

real atuação do psicólogo organizacional, vinculando-o a outras atividades que imaginam 

estar relacionas com este profissional, como no caso da atuação com projetos sociais. No 

entanto, esses estudantes apresentam uma visão ampla, sem preconceitos ou estereotipias 

em relação ao psicólogo ligado a área Organizacional. 

Classe 2 – “Ouvi falar” 

 Na segunda classe estabelecida pelo software ALCESTE, podemos observar a 

presença de 15 UCEs (Unidades de Contexto Elementar), representando 28,92% das UCEs 

processadas. O título atribuído para essa classe, “Ouvi falar”, tem como objetivo transmitir a 

idéia de que as respostas fornecidas para esta questão podem estar associadas à 

imaginação, crença ou até mesmo oriundas de comentários realizados por outras pessoas. 

A partir dos discursos analisados, podemos perceber uma primeira noção a respeito do 

psicólogo organizacional para esses sujeitos, que passam a agregar valor à atuação deste 

profissional. Mesmo não apresentando um conhecimento específico e detalhado, já 

demonstram em suas falas idéias e relações vinculadas ao psicólogo organizacional e a sua 

Palavras Freqüência % X² 
profissional 6 100 18,41
projetos 5 100 15,02

sei 7 70 11,68
imagino 5 71,43 8,14

ou 4 66,67 5,45
setor 3 60 3,08

não 7 41,18 2,61
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atuação. De acordo com a tabela 8, podemos ratificar o alto percentil de utilização dos 

vocábulos como conheço, relacionada, tipo, falar, ouvi, e acredito. 

 
TABELA 8: Freqüência, porcentagem e qui-quadrado das palavras da Classe 2 - “Ouvi falar”, 
referente à atuação do psicólogo organizacional para os alunos do primeiro ano de Psicologia. 

 Assim, para podermos exemplificar as falas dirigidas à atuação do psicólogo 

organizacional, centradas nesta classe, seguem alguns trechos das respostas atribuídas 

pelos sujeitos. 

“Nunca ouvi falar desta área, mas imagino que esteja relacionada a RH e a empresa”. 

“Eu não conheço muito, ouvi falar sobre, mas acredito que seja com área de atuação 
maior em empresas, ou algo do tipo, como instituições, etc”. 

“Eu não conheço muito sobre psicologia organizacional, na verdade, não conheço 
nada. Imagino que seja a atuação como psicólogo em algum tipo de organização”. 

Portanto, podemos considerar que o corpus de análise desta classe já apresenta 

idéias relativas à atuação do psicólogo organizacional, principalmente relacionando o termo 

organizacional com a idéia de RH e empresa. Mesmo sem ter certeza e apenas tendo 

ouvido falar a respeito, ao que parece, já observamos indícios de uma real associação com 

o papel deste profissional, relação que não conseguimos observar nitidamente nas 

respostas agrupadas na classe 1. 

Classe 3 – “Psicologia Organizacional” 

Na terceira e última classe determinada pela organização do corpus das respostas 

obtidas, pudemos constatar a presença de 23 UCEs (Unidades de Contexto Elementar), 

valor equivalente a 44,23% das Unidades consideradas pelo software. Sendo assim, pode-

se dizer que a classe 3 é aquela que possui maior quantidade de UCEs agrupadas,  

expondo-se como a classe que apresenta maior relação com o discurso dos sujeitos de 

primeiro ano. 

Palavras Freqüência % X² 
área   9 81,82 19,07
conheço 6 100 16,73
relacionada        4 100 10,69
tipo 4 100 10,69
falar 3 100 7,85
ouvi 3 100 7,85
acredito 5 71,43 7,15
sobre 4 80 7,05
organizar 7 58,33 6,61
que 10 45,45 5,12
ser 3 75 4,5
grupo 3 75 4,5
como 5 50 2,7
eu 3 60 2,62
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Nesta classe encontramos palavras relacionadas ao contexto geral do psicólogo 

organizacional. Desta maneira, a nomenclatura “Psicologia Organizacional” foi conferida a 

este grupo de vocábulos com o intuito de incorporar uma idéia do todo, deixando de lado 

possíveis limitações. Segundo a tabela 9, podemos destacar palavras que nos remetem ao 

seu campo de atuação, como empresas, organizações e RH, que aparecem com alta 

freqüência nas produções dos alunos de primeiro ano e com elevado percentual de 

utilização. Outras abordam a função relacional deste profissional como, trabalho e 

funcionários, que também podem ser observadas com certa freqüência e alto percentil de 

utilização. E para completar, ainda apresenta referências às possíveis atividades exercidas 

por este psicólogo, como é o caso do termo seleção, que é utilizado diversas vezes no 

discurso dos sujeitos. Além disso, também indica uma relação com os estudantes situados 

entre a faixa etária dos 25 e 35 anos. 

 
TABELA 9: Freqüência, porcentagem e qui-quadrado das palavras da Classe 3 - “Psicologia 
Organizacional”, referente à atuação do psicólogo organizacional para os alunos do primeiro ano de 
Psicologia. 

Para elucidar os dados que observamos na tabela 9, apresentamos a seguir, 

algumas das alocuções, dos sujeitos de primeiro ano, relacionadas à atuação do psicólogo 

organizacional. 

“O psicólogo organizacional atua em empresas e organizações de diversas áreas, 
realizando um trabalho junto dos funcionários com vistas a incentivá-los, proporcionar 
bom ambiente de trabalho, aumentar produtividade”. 

“O psicólogo organizacional trabalha no setor de RH, escolhendo ou ajudando na 
escolha de funcionários”. 

“O psicólogo organizacional, na minha opinião, trabalha com empresas, ele atua 
dentro das empresas procurando sempre como meta ajudar no crescimento daquela 
empresa”. 

Palavras Freqüência % X² 
o 9 100 13,72
trabalho 15 75 12,47
seleção 5 100 6,98
funcionários 5 100 6,98
empresas 16 61,54 6,31
RH 8 72,73 4,59
das 3 100 4,01
idade entre 25 e 35 anos 3 100 4,01
organizações 3 100 4,01
psicólogo 17 54,84 3,5
no 9 64,29 3,12
organizacional 15 55,56 2,92
dos 4 80 2,87
ele 5 71,43 2,43



Assim, pode-se identificar

algumas alusões referentes à atuação do psicólogo organizacional, idéias vinculadas ao 

ambiente onde se dá essa atuação, as relações que permeiam o trabalho deste profissional 

e as atividades convencionais que assinalam seu desempenho. 

Portanto, analisando de modo integrado o 

sujeitos de primeiro ano, pôde

representam o psicólogo organizacional a partir da idéia do 

Recursos Humanos. Muitas vezes limitando

ao repertorio de atuação deste profissional, como a seleção e o recrutamento. Também 

podemos destacar uma forte relação do psicólogo organiza

ligado ao âmbito das organizações ou empresas. No entanto, mesmo com a predominância 

de uma imagem aparentemente realista acerca deste profissional, também é possível 

observar noções que se mostram equivocadas ou mesmo ambíg

atuação no discurso de alguns sujeitos (minoria).

Finalizada a apresentação dos dados e exposição da análise referente à atuação do 

psicólogo organizacional para os alunos de primeiro ano, iniciaremos, a seguir, uma nova 

análise a respeito da atuação deste profissional, agora considerando o 

dos sujeitos de quinto ano.  

FIGURA 3: Dendrograma de classes. Classificação hierárquica descendente da atuação do psicólogo 
organizacional para os alunos do quinto ano de 

Por meio da organização, do 

realizada pelo programa ALCESTE, obtivemos como resultado a divisão desses elementos 

em duas grandes classes relacionadas à atuação do psicólogo organizacional, como mostra 

a figura 3. O número de UCEs (Unidades de 

se identificar nas respostas fornecidas pelos alunos do primeiro ano, 

algumas alusões referentes à atuação do psicólogo organizacional, idéias vinculadas ao 

ambiente onde se dá essa atuação, as relações que permeiam o trabalho deste profissional 

onais que assinalam seu desempenho.  

Portanto, analisando de modo integrado o corpus constituído pelas respostas dos 

sujeitos de primeiro ano, pôde-se perceber que esses alunos, de maneira geral, 

representam o psicólogo organizacional a partir da idéia do profissional ligado a área de 

Recursos Humanos. Muitas vezes limitando-o a algumas atividades comumente vinculadas 

ao repertorio de atuação deste profissional, como a seleção e o recrutamento. Também 

podemos destacar uma forte relação do psicólogo organizacional como aquele profissional 

ligado ao âmbito das organizações ou empresas. No entanto, mesmo com a predominância 

de uma imagem aparentemente realista acerca deste profissional, também é possível 

observar noções que se mostram equivocadas ou mesmo ambíguas a respeito de sua 

atuação no discurso de alguns sujeitos (minoria). 

Finalizada a apresentação dos dados e exposição da análise referente à atuação do 

psicólogo organizacional para os alunos de primeiro ano, iniciaremos, a seguir, uma nova 

peito da atuação deste profissional, agora considerando o corpus

 

Dendrograma de classes. Classificação hierárquica descendente da atuação do psicólogo 
cional para os alunos do quinto ano de Psicologia. 

Por meio da organização, do corpus das respostas dos alunos de quinto ano, 

realizada pelo programa ALCESTE, obtivemos como resultado a divisão desses elementos 

em duas grandes classes relacionadas à atuação do psicólogo organizacional, como mostra 

a figura 3. O número de UCEs (Unidades de Contexto Elementar) ponderadas no 
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nas respostas fornecidas pelos alunos do primeiro ano, 

algumas alusões referentes à atuação do psicólogo organizacional, idéias vinculadas ao 

ambiente onde se dá essa atuação, as relações que permeiam o trabalho deste profissional 

constituído pelas respostas dos 

se perceber que esses alunos, de maneira geral, 

profissional ligado a área de 

o a algumas atividades comumente vinculadas 

ao repertorio de atuação deste profissional, como a seleção e o recrutamento. Também 

cional como aquele profissional 

ligado ao âmbito das organizações ou empresas. No entanto, mesmo com a predominância 

de uma imagem aparentemente realista acerca deste profissional, também é possível 

uas a respeito de sua 

Finalizada a apresentação dos dados e exposição da análise referente à atuação do 

psicólogo organizacional para os alunos de primeiro ano, iniciaremos, a seguir, uma nova 

corpus das respostas 

Dendrograma de classes. Classificação hierárquica descendente da atuação do psicólogo 

das respostas dos alunos de quinto ano, 

realizada pelo programa ALCESTE, obtivemos como resultado a divisão desses elementos 

em duas grandes classes relacionadas à atuação do psicólogo organizacional, como mostra 

Contexto Elementar) ponderadas no 
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processamento do software foi de 70 unidades, valor equivalente a 97,22% do total. Deste 

modo, podemos considerar que os dados quantitativos, gerados pelo programa, apresentam 

grande credibilidade, já que tal percentual excede em muito o limite estimado.  

Depois de divididas e identificadas as duas classes consideradas pelo ALCESTE, 

foram estabelecidas denominações para cada uma dessas divisões, buscando organizá-las 

de uma maneira em que o nome pudesse auxiliar na descrição e representação da idéia 

apresentada pela classe. Assim, as duas classes, referentes às respostas dos alunos de 

quinto ano sobre a atuação do psicólogo organizacional, receberam os seguintes nomes:   

Ø Classe 1: “Atribuições” – reúne palavras que buscam descrever as atividades 

mais difundidas do psicólogo organizacional, como recrutamento, seleção, 

treinamento e desenvolvimento. 

Ø Classe 2: “Empresa X Funcionário” – reúne termos como funcionários, 

melhoria, relações, organização, qualidade e pessoas. Nesta classe 

encontramos vocábulos que se referem às relações que permeiam a atuação 

do psicólogo organizacional. 

A seguir serão detalhadas e elucidadas cada uma dessas classes referentes à 

primeira questão, respondidas pelo sujeitos que estão cursando o quinto ano de faculdade. 

Classe 1 – “Atribuições” 

 Nesta primeira classe foram consideradas 13 UCEs (Unidades de Contexto 

Elementar), o equivalente a 18,57% das UCEs estabelecidas. Sua denominação deriva da 

análise do corpus que assinala para uma alta freqüência de respostas relacionadas às 

atividades exercidas pelo psicólogo organizacional. Como observado na tabela 10, o uso de 

vocábulos como recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento ligados às 

respostas dadas pelos alunos, aparecem com alto percentual de utilização, apresentando 

uma forte relação com a classe (valor do qui-quadrado elevado).  
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TABELA 10: Freqüência, porcentagem e qui-quadrado das palavras da Classe 1 - “Atribuições”, 
referente à atuação do psicólogo organizacional para os alunos do quinto ano de Psicologia. 

 As informações aludidas nas respostas dos sujeitos agrupadas nesta classe, 

denominada “Atribuições”, apontam para as práticas mais freqüentes e convencionais 

desempenhadas nas empresas.  

 “É um profissional que atua em empresas, em geral. É responsável por áreas dos 
Recursos Humanos de empresas, como recrutamento e seleção, dependendo da 
área treinamento também”. 

“Ele atua em recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, etc. Acho que em 
empresas mais modernas ele atua mais e melhor do que em empresas arcaicas”. 

“A atuação ocorre em empresas, principalmente no setor de Recursos Humanos, 
trabalhando com recrutamento e seleção”. 

Dessa maneira, por meio da tabela 10 e das respostas utilizadas para exemplificar o 

corpus desta classe, podemos verificar que esta apresenta uma forte relação com as idéias 

indicativas das atribuições (atividades) convencionais do psicólogo organizacional, isto é, 

associações vinculadas às práticas mais freqüentes e consagradas nas organizações.  

Classe 2 – “Empresa X Funcionário” 

Através do processamento realizado pelo ALCESTE, podemos averiguar na segunda 

classe a presença de 57 UCEs (Unidades de Contexto Elementar), representando 81,43% 

das UCEs consideradas pelo software. De tal modo, pode-se dizer que a classe 2 é aquela 

que possui o maior número de UCEs incorporadas, direcionando para uma representação 

da atuação do psicólogo organizacional mais vinculada às relações do que às suas 

atribuições convencionais, ou seja, os alunos do quinto ano, aparentemente, deixam de 

enxergar este profissional apenas ligado as atividades que exerce, para dar ênfase nas 

relações que permeiam seu trabalho.  

Palavras Freqüência % X² 
recrutamento 10 62,5 26,47
recursos 7 77,78 23,94
área 7 77,78 23,94
humanos 8 66,67 22,15
seleção 11 50 20,96
treinamento 8 61,54 19,49
desenvolvimento 5 55,56 9,34
em 8 34,78 5,95
profissional 3 50 4,29
do 5 38,46 4,18
sexo feminino 13 21,67 2,66
atuação 9 25,71 2,36
como 3 37,5 2,14
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Nesta classe encontramos palavras que apontam para as relações de trabalho que 

incidem dentro das organizações, sugerem a natureza dessa relação com as pessoas e, 

principalmente abordam o desempenho do psicólogo “dividido” entre a empresa e seus 

funcionários. Desta forma, o título “Empresa X Funcionário” foi atribuído para esta classe, 

com o intuito de apontar a inter-relação entre as organizações e seus colaboradores, e o 

papel do psicólogo organizacional na mediação dessa relação. Conforme a tabela 11, 

podemos realçar o uso de palavras que nos remetem a estas idéias, como funcionários, 

melhoria e relações, apresentando elevada freqüência e alto percentil de uso. Outras duas 

palavras também mostram-se relevantes para esta classe, sendo elas qualidade e 

pessoas, que mesmo apontando para uma relação considerada baixa, indicam uma alta 

freqüência e elevado percentil de utilização destes termos. A classe apresenta ainda uma 

relação com os estudantes do sexo masculino, como referenciado na tabela 11. 

 
TABELA 11: Freqüência, porcentagem e qui-quadrado das palavras da Classe 2 - “Empresa X 
Funcionário”, referente à atuação do psicólogo organizacional para os alunos do quinto ano de 
Psicologia. 

As idéias aludidas nas respostas dadas pelos sujeitos de quinto ano a respeito da 

atuação do psicólogo organizacional, agrupadas nesta classe denominada de “Empresa X 

Funcionário”, mostram-se presentes em algumas afirmações mencionadas abaixo.  

 “Sempre visando uma relação de reciprocidade entre objetivos da empresa e 
interesses dos funcionários”. 

“O psicólogo organizacional presta o seu serviço a empresa, buscando equilibrar as 
demandas da empresa com os desejos dos funcionários”. 

“Ele trabalha, em conjunto com a organização que o contrata, as relações humanas, o 
ambiente de trabalho, o recrutamento de novos funcionários no sentido de melhorar o 
rendimento e a qualidade de vida das pessoas envolvidas”. 

Palavras Freqüência % X² 
o 22 100 7,32
uma 20 100 6,39
funcionários 20 100 6,39
a 27 93,1 4,46
as 15 100 4,35
melhoria 14 100 3,99
dos 14 100 3,99
relações 13 100 3,64
das 11 100 2,98
visão 11 100 2,98
os 11 100 2,98
organização 17 94,44 2,71
sexo masculino 10 100 2,66
da 22 91,67 2,53
instituição 9 100 2,36
qualidade 9 100 2,36
pessoas 15 93,75 2,08
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“Promoção de saúde dos indivíduos dentro de uma organização ou a exploração dos 
mesmos, isso se seguir o interesse privado das organizações, lucro”. 

Deste modo, analisando as respostas referenciadas nesta classe, podemos perceber 

que estes discursos direcionam o psicólogo organizacional para um papel de mediador das 

relações, apontando sempre para uma posição onde o profissional deve manter uma relação 

de reciprocidade entre os objetivos da organização e os interesses de seus colaboradores. 

Também é possível notar, a partir das alocuções dos alunos de quinto ano, que muitas 

vezes o psicólogo é colocado no lugar de um profissional que se submete a empresa, 

esquecendo das pessoas e pensando apenas no lucro. Outras idéias, como a promoção de 

saúde, também são vinculadas a este profissional nesta classe. 

Sendo assim, analisando de maneira unificada o corpus formado pelas respostas dos 

alunos de quinto ano, podemos destacar que esses sujeitos, aparentemente, também 

representam o psicólogo organizacional associando-o à área de Recursos Humanos. Além 

disso, muitas vezes acabam por restringir este profissional as práticas mais freqüentes e 

convencionais, baseadas no tripé de recrutamento, seleção e treinamento, como pode ser 

reiterado pela alta freqüência destes termos nos discursos dos sujeitos e pelo percentil de 

utilização desses vocábulos. No entanto, um aspecto que se mostra interessante, e 

necessita ser levado em consideração, devido sua relevância, é o fato dos alunos 

apresentarem um elevado número de associações do psicólogo organizacional vinculadas 

às relações que permeiam sua atuação. Dessa maneira, podemos dizer que os alunos de 

quinto ano, possivelmente, deixam de lado a representação atrelada apenas as atribuições 

deste profissional, para também levarem em consideração as relações mediadas pelo 

psicólogo organizacional.     

Portanto, a partir da organização realizada pelo software ALCESTE e interpretação 

das informações quantitativas, podemos identificar a existência de uma representação, 

comum aos dois grupos de sujeitos, acerca da atuação do psicólogo organizacional. 

Percebe-se uma representação relacionada ao campo de atuação deste profissional, com 

alusão às freqüentes e convencionais atividades desempenhadas por este psicólogo, e 

principalmente, vinculadas às relações mediadas pela sua intervenção. Assim, a 

representação identificada, no discurso dos alunos, referente ao psicólogo organizacional 

aponta para a imagem de um profissional ligado a área de Recursos Humanos, que atua em 

organizações e empresas, realizando atividades como recrutamento, seleção e treinamento, 

e responsável pela mediação das relações estabelecidas dentro das organizações.  

No entanto, a partir do corpus de respostas apresentado pelos dois grupos 

pesquisados, é possível evidenciar um maior detalhamento nas produções dos sujeitos do 
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quinto ano, do que naquelas pertencentes aos alunos que ainda estão cursando o primeiro 

ano. Isso acontece, muito provavelmente, decorrente do maior contato dos alunos de quinto 

ano com a área da Psicologia Organizacional, proporcionado pela grade curricular da 

faculdade de Psicologia. Notamos que os respondentes do quinto ano, apresentam em suas 

alocuções idéias relativamente mais aprofundadas e globais acerca do psicólogo 

organizacional, demonstrando assim, um relativo conhecimento técnico-científico a respeito 

deste profissional. No caso dos sujeitos de primeiro ano, mesmo que pequena, ainda existe 

uma parcela de alunos que, aparentemente, não possui conhecimento a respeito deste 

profissional, estabelecendo de tal modo, associações que podem ser consideradas 

equivocadas ou até mesmo ambíguas. 

Contudo, mesmo que os alunos do quinto ano apresentem em seu diálogo uma 

maior especificidade e detalhamento a respeito da atuação do psicólogo organizacional, 

ainda assim podemos considerar estas associações como sendo limitadas e muitas vezes 

restritas as atuações baseadas no tripé de recrutamento, seleção e treinamento. Isso devido 

à alta freqüência de vinculação deste profissional, observadas nas respostas dos sujeitos de 

ambos os grupos, a um repertório adstrito a essas práticas mais recorrentes. Outro fator que 

nos indica uma possível limitação e restrição pode ser observado por meio das falas 

relacionadas à mediação do psicólogo organizacional nas relações estabelecidas em uma 

empresa. Pode-se ponderar que muitos sujeitos apresentam um discurso contrário ao 

desempenho atual deste profissional, mencionando que muitas vezes o psicólogo 

organizacional atende somente aos desejos das organizações, visando o lucro, e assim, 

abandona o que é importante, como as necessidades dos funcionários. Podemos destacar 

estas falas, predominantemente, no discurso dos alunos de quinto ano, que apresentam 

suas idéias muitas vezes acompanhadas de preconceito e estereótipo, como foi observado 

por meio da análise qualitativa. 

A seguir, serão apresentadas e analisadas as respostas registradas pelos alunos de 

primeiro e quinto ano de Psicologia, para a segunda questão referente à importância 

atribuída ao psicólogo organizacional: “Para você, qual é a importância do psicólogo 

organizacional?” 

 

V.1.2 Questão 2 – Qual a importância do psicólogo organizacional? 

Para a análise qualitativa das respostas à segunda questão aberta, apresentada aos 

alunos de primeiro e quinto ano de Psicologia, procedeu-se do mesmo modo, utilizando o 

software ALCESTE. Assim, obtivemos a seguinte classificação hierárquica descendente, 

como mostra a figura 4. 



FIGURA 4: Dendrograma de classes. Classificação hi
psicólogo organizacional para os alunos do primeiro ano de 

 A quantidade de UCEs (Unidades de Contexto Elementar) do 

pelas respostas dos alunos de primeiro ano, relacionadas à importância do psicólogo 

organizacional, apresentou um total de 60 Unidades. Foram consideradas, pelas chav

definidas através do processamento pelo ALCESTE, 51 UCEs, o que equivale a 85% das 

Unidades ponderadas. O referido percentual atende ao critério que considera indispensável 

um percentual de classificação acima de 70% das UCEs, como indicativo da coerênc

credibilidade dos dados adquiridos. Como produto da organização realizada pelo 

obtivemos a divisão desse corpus

 A partir da organização e divisão das classes, relacionadas às 

pelos sujeitos de primeiro ano, foi realizada uma leitura interpretativa cautelosa dos 

resultados, buscando elaborar denominações que representassem a idéia central contida 

em cada uma das classes de palavras. Desse modo, atribuímos a 

referentes à importância do psicólogo organizacional para o aluno de primeiro ano, os 

respectivos títulos: 

Ø Classe 2: “Melhoria”

trabalhador, 

organizacional como aquele que atua em busca de melhores condições de 

trabalho. 

Ø As classes 1 e 3 apontam para uma maior relação entre si e agrupam 

aproximadamente 70% das Unidades de Contexto Elementar. O que 

demonstra determinada prevalência no discur

maioria das falas emitidas pelos alunos de primeiro ano está configurada 

nestas duas classes.

Dendrograma de classes. Classificação hierárquica descendente da importância
cional para os alunos do primeiro ano de Psicologia. 

A quantidade de UCEs (Unidades de Contexto Elementar) do corpus

pelas respostas dos alunos de primeiro ano, relacionadas à importância do psicólogo 

organizacional, apresentou um total de 60 Unidades. Foram consideradas, pelas chav

definidas através do processamento pelo ALCESTE, 51 UCEs, o que equivale a 85% das 

Unidades ponderadas. O referido percentual atende ao critério que considera indispensável 

um percentual de classificação acima de 70% das UCEs, como indicativo da coerênc

credibilidade dos dados adquiridos. Como produto da organização realizada pelo 

corpus de respostas em três classes, como evidencia a figura 4.

A partir da organização e divisão das classes, relacionadas às respostas fornecidas 

pelos sujeitos de primeiro ano, foi realizada uma leitura interpretativa cautelosa dos 

resultados, buscando elaborar denominações que representassem a idéia central contida 

em cada uma das classes de palavras. Desse modo, atribuímos a estas três classes, 

referentes à importância do psicólogo organizacional para o aluno de primeiro ano, os 

“Melhoria” – reúne vocábulos como melhoria, 

 que buscam descrever a importância do psicól

organizacional como aquele que atua em busca de melhores condições de 

As classes 1 e 3 apontam para uma maior relação entre si e agrupam 

aproximadamente 70% das Unidades de Contexto Elementar. O que 

demonstra determinada prevalência no discurso dos respondentes, isto é, a 

maioria das falas emitidas pelos alunos de primeiro ano está configurada 

nestas duas classes. 
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que buscam descrever a importância do psicólogo 

organizacional como aquele que atua em busca de melhores condições de 

As classes 1 e 3 apontam para uma maior relação entre si e agrupam 

aproximadamente 70% das Unidades de Contexto Elementar. O que 

so dos respondentes, isto é, a 

maioria das falas emitidas pelos alunos de primeiro ano está configurada 
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Ø Classe 1: “Relações” – reúne palavras como funcionários, empresas e 

relações. Nesta classe encontramos termos que fazem alusão às relações 

que permeiam a atuação do psicólogo organizacional, tendo sua importância 

atribuída pela mediação das relações estabelecidas dentro das organizações. 

Ø Classe 3: “Miscigenação de idéias” – reúne expressões como pessoas, 

organização, importância e saber. Nesta classe é possível observar uma 

mistura das possíveis importâncias do psicólogo organizacional, indicando 

uma desordem nas respostas incorporadas neste eixo. Apresentam questões 

relativas às demandas da empresa e também das necessidades de seus 

colaboradores. 

A seguir são delineadas e explicitadas cada uma dessas classes referentes à 

segunda questão, respondidas pelo sujeitos que estão cursando o primeiro ano de 

Psicologia. 

Classe 1 – “Relações” 

 Nesta primeira classe foram estabelecidas 18 UCEs (Unidades de Contexto 

Elementar), o que corresponde a 35,29% das UCEs ponderadas. Encontramos neste eixo 

palavras que nos direcionam para um discurso voltado para as relações que se constituem 

no ambiente organizacional. Sua denominação, “Relações”, decorre do corpus instituído 

pelo processamento do software ALCESTE que assinala uma alta freqüência de respostas 

referentes às relações de trabalho mediadas pelo psicólogo organizacional. De acordo com 

a tabela 12, podemos destacar a emprego de termos que confirmam estas idéias, como 

funcionários, empresas e relações, apresentando alta freqüência de associação, elevado 

percentil de utilização e forte relação com o eixo. Além disso, esta classe apresenta maior 

relação com os estudantes do sexo feminino. 

 
TABELA 12: Freqüência, porcentagem e qui-quadrado das palavras da Classe 1 - “Relações”, 
referente à importância do psicólogo organizacional para os alunos do primeiro ano de Psicologia. 

Palavras Freqüência % X² 
funcionários 8 100 17,4

empresas 12 66,67 11,99
relações 5 100 10,16

ele 6 85,71 9,03

entre 4 100 7,96

da 7 70 6,56
uma 7 70 6,56

para 9 50 2,63

sexo feminino 17 39,53 2,16
e 12 44,44 2,1
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 Dessa maneira, para exemplificar os discursos relacionados à importância do 

psicólogo organizacional registrados nesta classe, apresentamos, a seguir, alguns 

fragmentos das respostas produzidas pelos alunos de primeiro ano. 

“Importante para a empresa e para o convívio social, relações interpessoais”. 

“Propiciar um melhor relacionamento entre empregador e empregado, ou ajudar a ver 
se o candidato se encaixa na exigência da empresa”. 

“Não sei exatamente, mas acredito que ele visa colaborar com a produção da 
empresa, olhando para seus funcionários”. 

“É o psicólogo que organiza as funções dos trabalhadores em uma determinada 
empresa, é o psicólogo que cuida da relação do trabalhador com a empresa”. 

Portanto, ponderando as respostas apresentadas, podemos dizer que as 

associações realizadas nesta classe apontam para uma vinculação da importância do 

psicólogo organizacional ligada às relações. Aqui este profissional é considerado como 

responsável pelo estabelecimento, pela mediação e manutenção das relações existentes no 

ambiente organizacional, deixando transparecer a idéia de que o psicólogo precisa garantir 

um bom relacionamento entre a empresa e seus funcionários. Em algumas respostas 

também evidenciamos alusões aos conceitos de produção, eficiência e lucratividade.  

 Classe 2 – “Melhoria” 

A partir do processamento concretizado pelo programa ALCESTE, pode-se verificar 

a presença de 15 UCEs (Unidades de Contexto Elementar) nesta segunda classe, 

apresentando o equivalente a 29,41% das UCEs organizadas. Nesta classe nos deparamos 

com vocábulos relacionados às condições de trabalho que devem ser garantidas pelo 

psicólogo organizacional. Dessa forma, o título “Melhoria” foi atribuído a esta classe de 

palavras, devido o caráter regulatório conferido a este profissional. Assim, de acordo com o 

discurso analisado, aparece como o responsável pela adequação das condições de trabalho 

entre colaboradores e organização, propiciando um aumento da produtividade, de interesse 

da empresa, e também ajudando na melhoria da qualidade de vida do trabalhador. Por meio 

da tabela 13, podemos identificar, com relativa freqüência e percentual de utilização, o 

emprego de termos como melhoria, trabalhador, trabalho e ajuda. Além disso, também 

podemos observar uma maior relação desta classe com estudantes do sexo masculino e 

com faixa etária menor que 25 anos. 
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TABELA 13: Freqüência, porcentagem e qui-quadrado das palavras da Classe 2 - “Melhoria”, 
referente à importância do psicólogo organizacional para os alunos do primeiro ano de Psicologia. 

 Os argumentos explicitados pelas respostas dos alunos reunidos nesta classe, 

chamada “Melhoria”, estão presentes em algumas afirmações descritas a seguir, e parecem 

enfatizar as condições de trabalho, mesclando as necessidades das empresas com os 

desejos dos trabalhadores. 

“Ajuda na melhoria das condições de trabalho do trabalhador acabando por ajudar 
sua produtividade, sendo assim, ajudando a empresa”. 

“Segundo minhas hipóteses ditas anteriormente, o psicólogo organizacional nos ajuda 
na divisão para ordem e desempenho de onde ele atua”. 

“O psicólogo organizacional é importante pois tem como responsabilidade conciliar 
rendimento do sujeito trabalhador, com a qualidade de vida e características do seu 
perfil psicológico”. 

“O psicólogo organizacional é importante para prevenir problemas de trabalho e para 
garantir o bom funcionamento dos moldes escolhidos para determinada empresa”. 

Desse modo, levando em consideração o corpus das respostas apresentadas pelos 

alunos de primeiro ano, podemos entender que as idéias reunidas nesta classe sugerem 

uma representação do psicólogo organizacional como aquele que auxilia na melhoria das 

condições de trabalho de uma empresa. Os discursos produzidos pelos sujeitos parecem 

privilegiar uma vinculação deste profissional com a garantia de reciprocidade entre a 

organização e os trabalhadores.   

Classe 3 – “Miscigenação de idéias” 

Nesta terceira classe podemos verificar a presença de 18 UCEs (Unidades de 

Contexto Elementar), o que resulta em 35,29% das UCEs consideradas pelo software. 

Sendo uma das classes que, juntamente com o eixo 1, mostra-se como aquela que 

apresenta o maior número de UCEs. No entanto, pode-se perceber que na divisão deste 

corpus de respostas, realizado pelo ALCESTE, as três classes demonstram praticamente a 

Palavras Freqüência % X² 
organizacional 8 100 22,77
psicólogo 10 55,56 9,16
melhoria 4 80 6,83
trabalhador 4 80 6,83
sexo masculino 5 62,5 5
de 11 42,31 4,25
trabalho 6 50 3,2
ajuda 4 57,14 3,01
os 3 60 2,5
atuação 3 60 2,5
até 24 anos 15 32,61 2,31
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mesma quantidade de Unidades organizadas, de tal modo, verificamos um discurso 

equilibrado e com falas muito semelhantes. 

 Encontramos alusões referentes à importância das pessoas dentro de uma 

organização, sendo atribuído ao profissional de Psicologia o papel daquele que intervém em 

prol dos indivíduos. Também notamos referências da aparente importância do psicólogo 

organizacional como sendo aquele que identifica e resolve os problemas das empresas, 

sempre priorizando o melhor rendimento do trabalho e da organização. Nesta classe nos 

deparamos com uma desordem ou mesmo confusão na organização referente às respostas 

ponderadas, como se fosse uma miscigenação de algumas tarefas que podem ser 

atribuídas a neste profissional, sendo assim, explica-se a denominação estabelecida para 

este eixo. Como evidencia a tabela 14, percebe-se uma freqüente utilização de termos como 

pessoas, organização e importância nas produções dos sujeitos deste grupo, além disso, 

também podemos evidenciar um alto percentual de uso destes vocábulos e uma forte 

relação da palavra pessoas com esta classe, devido o valor de seu qui-quadrado. 

 
TABELA 14: Freqüência, porcentagem e qui-quadrado das palavras da Classe 3 - “Miscigenação de 
idéias”, referente à importância do psicólogo organizacional para os alunos do primeiro ano de 
Psicologia. 

 Os registros realizados pelos alunos agrupados nesta classe, denominada 

“Miscigenação de idéias”, podem ser observados a partir de algumas afirmações transcritas 

abaixo e parecem confirmar a idéia de uma visão mais generalizada apresentada nesta 

classe, apontando para os interesses das empresas e importância dos indivíduos. 

“A importância é saber que além das questões de capital, lucros, etc. existem 
pessoas a serviço desta organização, e que para tanto devem estar de bem com o 
ambiente, com o que faz e com outros fatores relacionados a psique”. 

“É importante para identificar problemas sociais na organização e administrar o 
pessoal, RH, adm, etc”. 

“Sua importância é de garantir melhor rendimento no trabalho empresarial e de 
analisar quais pessoas estão aptas para exercer o cargo para o qual se inscreveram”. 

Dessa maneira, identificamos nas respostas fornecidas pelos alunos do primeiro ano, 

uma miscigenação de idéias relativas à importância do psicólogo organizacional. Foram 

realizadas algumas associações referentes à importância desse profissional levar em 

Palavras Freqüência % X² 
pessoas 10 90,91 19
organização 6 85,71 9,03
importância 8 66,67 6,76
saber 4 80 4,85
tenha 4 80 4,85
área 4 80 4,85



consideração os interesses de crescimento e rendimento das organizações, bem como atuar 

em prol dos indivíduos que fazem parte dessa estrutura. Observa

generalização da relevância deste profissional de Psicologia, apontando uma visão ampla e 

pouco detalhada do seu papel e importância para alguns sujeitos do primeiro ano.

Portanto, considerando de modo integrado o 

alunos do primeiro ano de Psicologia, podemos perceber que esses sujeitos apresentam a 

função relacional e regulatória como sendo aquelas que estão mais vinculadas à 

importância do psicólogo organizacional. De acordo com as respostas destes estudantes, é 

interessante identificarmos que as relações e suas mediações são vistas, neste momento, 

como sendo aspectos muito mais associados à relevância deste profissional do que 

simplesmente uma boa execução das atribuições tanto referidas anteriormente. Assim, o 

psicólogo organizacional, aparentemente, passa a exercer, segundo os alunos de primeiro 

ano, grande influência nas relações de trabalho estabelecidas nas empresas, tornando

responsável e mediador da constituição e manutenção das relações entre as organizações e 

seus colaboradores. Apresentando como objetivo principal o aumento da produtividade e 

rendimento da empresa, sem esquecer

viável, ou seja, leva em consideração tanto os interesses das organizações quanto as 

necessidades dos indivíduos. 

Encerrada a apresentação das informações fornecidas pelo 

exposição da análise qualitativa, relativa à importância do ps

alunos de primeiro ano, começaremos, a seguir, uma nova análise a respeito da relevância 

deste profissional, agora considerando o 

Psicologia.  

FIGURA 5: Dendrograma de classes. Classificação hi
psicólogo organizacional para os alunos do quinto ano de Psicologia.

consideração os interesses de crescimento e rendimento das organizações, bem como atuar 

e fazem parte dessa estrutura. Observa-se nesta classe uma 

generalização da relevância deste profissional de Psicologia, apontando uma visão ampla e 

pouco detalhada do seu papel e importância para alguns sujeitos do primeiro ano.

Portanto, considerando de modo integrado o corpus constituído pelas respostas dos 

alunos do primeiro ano de Psicologia, podemos perceber que esses sujeitos apresentam a 

função relacional e regulatória como sendo aquelas que estão mais vinculadas à 

cia do psicólogo organizacional. De acordo com as respostas destes estudantes, é 

interessante identificarmos que as relações e suas mediações são vistas, neste momento, 

como sendo aspectos muito mais associados à relevância deste profissional do que 

smente uma boa execução das atribuições tanto referidas anteriormente. Assim, o 

psicólogo organizacional, aparentemente, passa a exercer, segundo os alunos de primeiro 

ano, grande influência nas relações de trabalho estabelecidas nas empresas, tornando

responsável e mediador da constituição e manutenção das relações entre as organizações e 

seus colaboradores. Apresentando como objetivo principal o aumento da produtividade e 

rendimento da empresa, sem esquecer-se dos trabalhadores que tornam seu trabalh
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consideração os interesses de crescimento e rendimento das organizações, bem como atuar 

se nesta classe uma 

generalização da relevância deste profissional de Psicologia, apontando uma visão ampla e 

pouco detalhada do seu papel e importância para alguns sujeitos do primeiro ano. 

constituído pelas respostas dos 

alunos do primeiro ano de Psicologia, podemos perceber que esses sujeitos apresentam a 

função relacional e regulatória como sendo aquelas que estão mais vinculadas à 

cia do psicólogo organizacional. De acordo com as respostas destes estudantes, é 

interessante identificarmos que as relações e suas mediações são vistas, neste momento, 

como sendo aspectos muito mais associados à relevância deste profissional do que 

smente uma boa execução das atribuições tanto referidas anteriormente. Assim, o 

psicólogo organizacional, aparentemente, passa a exercer, segundo os alunos de primeiro 

ano, grande influência nas relações de trabalho estabelecidas nas empresas, tornando-se o 

responsável e mediador da constituição e manutenção das relações entre as organizações e 

seus colaboradores. Apresentando como objetivo principal o aumento da produtividade e 

se dos trabalhadores que tornam seu trabalho 

viável, ou seja, leva em consideração tanto os interesses das organizações quanto as 

software ALCESTE e a 

icólogo organizacional, para os 

alunos de primeiro ano, começaremos, a seguir, uma nova análise a respeito da relevância 

das respostas dos sujeitos do quinto ano de 

erárquica descendente da importância do 
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Em decorrência ao processamento das respostas dos alunos de quinto ano, 

referentes à importância do psicólogo organizacional, realizado pelo programa ALCESTE, 

obtivemos a divisão desse corpus em duas grandes classes, como apresenta a figura 5. A 

quantidade de UCEs (Unidades de Contexto Elementar) classificadas pelo software foi de 66 

unidades, o que corresponde a 77,27% do total. Deste modo, podemos considerar que tal 

percentual atende ao critério que pondera ser indispensável uma percentagem de 

classificação com representatividade mínima de 70% das UCEs, confirmando assim, a 

consistência e credibilidade dos dados obtidos. 

Depois de identificadas as duas classes resultantes do processamento do ALCESTE, 

por meio de uma análise interpretativa foram estabelecidas denominações para cada uma 

dessas classes, optando por nomes que servissem como descritores desses dois eixos. 

Dessa maneira, as duas classes, referentes às respostas dos alunos de quinto ano sobre a 

importância do psicólogo organizacional, receberam os respectivos títulos:   

Ø Classe 1: “Mediador de relações” – reúne palavras como melhoria, 

funcionários, objetivos, desenvolvimento e ajuda que buscam relacionar a 

importância do psicólogo organizacional com a melhoria das condições de 

trabalho dos colaboradores de uma empresa, assim, como aumentar a 

produtividade da organização. 

Ø Classe 2: “Ambiente saudável” – reúne termos como pessoas, ambiente, 

lugares, organização, trabalhador e saúde. Nesta classe encontramos 

vocábulos que nos remetem ao psicólogo organizacional como sendo um 

agente que se preocupa com a saúde dos funcionários, tendo como foco 

prover um ambiente saudável dentro das empresas. 

Abaixo serão elucidadas e exemplificadas cada uma dessas classes referentes à 

importância do psicólogo organizacional para os alunos do quinto ano de Psicologia. 

Classe 1 – “Mediador de relações” 

De acordo com o processamento apresentado pelo software ALCESTE, constatamos 

que a primeira classe, relacionada à atribuição que é dada à importância do psicólogo 

organizacional pelos alunos de quinto ano, possui 31 UCEs (Unidades de Contexto 

Elementar), o equivalente a 60,78% das Unidades estabelecidas. Pode-se considerar que 

esta classe é a que apresenta maior número de UCEs classificadas, sendo assim, 

demonstra uma predominância do discurso dos sujeitos relacionada com esta classe. Ou 

seja, direciona para uma representação da relação da importância deste profissional 



79 

vinculada ao seu olhar para os colaboradores e condições de trabalho em uma empresa, 

atento às preocupações concernentes ao trabalhador. 

 Nesta classe nos deparamos com vocábulos que fazem uma alusão às possíveis 

relações de trabalho que incidem dentro das empresas e a relevância do papel do psicólogo 

organizacional frente às mediações que realiza. Aqui, a importância atribuída a este 

profissional está atrelada a idéia do psicólogo organizacional poder representar tanto os 

interesses da empresa quanto as necessidades dos funcionários. Encontramos discursos 

que fazem referência ao papel deste profissional ligado à humanização nas empresas. Já 

que muitas vezes as organizações são vistas como ambientes de trabalho desumanos, que 

somente se interessam e preocupam com a produtividade e conseqüentemente 

lucratividade. Aparentemente o psicólogo é visto, pelos sujeitos desta pesquisa, como 

aquele que deve ajudar e salvar os colaboradores das “garras dos malvados chefes”. 

Segundo a tabela 15, podemos destacar o uso de vocábulos que nos remetem a estas 

relações, como melhoria, funcionários, objetivos, trabalhadores, desenvolvimento e 

ajuda, que em sua maioria apresentam alta freqüência e elevado percentil de utilização. 

Além disso, podemos relacionar este eixo, com a classe de número 2 referente à atuação do 

psicólogo organizacional (questão 1), que também se refere ao papel deste profissional 

atrelado à relação empregador e empregado. 

 

TABELA 15: Freqüência, porcentagem e qui-quadrado das palavras da Classe 1 - “Mediador de 
relações”, referente à importância do psicólogo organizacional para os alunos do quinto ano de 
Psicologia. 

 Dessa forma, com o intuito de ilustrar o discurso apresentado pelos alunos de 

Psicologia do quinto ano para esta classe, denominada “Mediador de relações”, são 

transcritas a seguir algumas das idéias processadas pelo ALCESTE. 

“Buscar um equilíbrio entre a realização profissional dos funcionários e os objetivos a 
serem alcançados pela empresa”. 

“Trazer humanização ao tratamento com os funcionários”. 

Palavras Freqüência % X² 
dos 8 100 6,12
os 13 86,67 5,97
do 15 83,33 5,93
melhoria 10 90,91 5,34
funcionários 13 81,25 4,1
nas 5 100 3,58
objetivos 5 100 3,58
seu 4 100 2,8
trabalhadores 9 81,82 2,6
desenvolvimento 3 100 2,06
ajuda 3 100 2,06
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“Mediar os interesses da empresa com os de seus funcionários”. 

“A importância esta no fato desta ser a área que se preocupa com o bem-estar do 
funcionário, o que resulta em: melhor qualidade de vida para o funcionário, e 
melhores resultados em sua atuação”. 

“A importância de um psicólogo organizacional é conciliar o bem estar individual, do 
funcionário e da empresa, fazendo-os caminhar juntos”. 

 “O psicólogo organizacional pode promover através do seu trabalho um melhor clima 
organizacional, melhores condições de trabalho, além de muitas vezes ajudar os 
empregados de uma empresa a trabalharem melhor e aprimorar suas habilidades 
através dos treinamentos”. 

“A importância do psicólogo organizacional é estabelecer uma melhoria nas relações 
entre os trabalhadores e deles com a atividade exercida, porém não sei se isso de 
fato ocorre”. 

Portanto, por meio da análise qualitativa realizada a partir dos dados organizados 

pelo ALCESTE, relacionada à importância do psicólogo organizacional, podemos afirmar 

que o corpus estabelecido aponta para uma forte ligação deste profissional com as relações 

“empregado e empregador”, transmitindo uma idéia de que o psicólogo organizacional seja o 

responsável pela mediação entre estas duas partes. Para estes sujeitos, a importância deste 

profissional está vinculada ao seu papel de intermediador, capaz que agregar os interesses 

das empresas às necessidades de seus colaboradores, mantendo sempre um equilíbrio. 

Dentre os discursos, também notamos a existência de argumentos que apontam para uma 

percepção do psicólogo organizacional como um profissional a serviço da empresa, visando 

a produtividade e a lucratividade. Nesse sentido, ainda observamos outros discursos aliados 

a uma opinião acerca do desempenho deste profissional, “não sei se isso de fato ocorre”, 

referindo-se a uma dúvida que aparece freqüentemente nas alocuções dos sujeitos desta 

pesquisa.  

 Classe 2 – “Ambiente saudável” 

Podemos evidenciar nesta classe, a partir da separação considerada pelo programa 

ALCESTE, a existência de 20 UCEs (Unidades de Contexto Elementar), valor 

correspondente a 39,22% das UCEs classificadas. Neste eixo encontramos termos que 

apontam para um ambiente saudável que deve ser propiciado e mantido pelo psicólogo 

organizacional. Desse modo, o título “Ambiente saudável”, foi atribuído a esta classe, com o 

intuito de transmitir uma relação entre os profissionais desta área e os ambientes de 

trabalho que são oferecidos nas empresas. Aqui, a importância do psicólogo organizacional, 

aparentemente, vai além de sua atuação nas empresas, para dar lugar a um desempenho 

voltado para o campo da Psicologia. Assim, para estes sujeitos, ele é considerado como 

aquele capaz de promover e cultivar a promoção de saúde e bem-estar. Seu valor passa a 
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ser conferido a partir do momento que consegue estabelecer um bom ambiente de trabalho, 

considerado saudável, para as pessoas que trabalham em organizações.  

De acordo com os dados registrados na tabela 16, podemos observar o uso de 

vocábulos que nos direcionam para estas idéias e relações, como pessoa, ambiente, 

lugares, organização, trabalhador e saúde. Podemos considerar as duas primeiras 

palavras como sendo aquelas que aparecem em todas as respostas ponderadas, 

apresentando alta freqüência e uma forte relação com a classe. Já os termos lugares e 

organização indicam elevado percentil de utilização, porém com uma relação menos 

significativa. Por último, os vocábulos trabalhador e saúde, apresentam alta freqüência, 

contudo não demonstram grande relação com a classe. 

 
TABELA 16: Freqüência, porcentagem e qui-quadrado das palavras da Classe 2 - “Ambiente 
saudável”, referente à importância do psicólogo organizacional para os alunos do quinto ano de 
Psicologia. 

 As principais idéias observadas nas respostas oferecidas pelos alunos de quinto ano, 

a respeito da importância do psicólogo organizacional, agrupadas nesta classe, mostram-se 

presentes em algumas das declarações citadas abaixo.  

 “Acho que a maior contribuição que ele pode dar é de colocar as pessoas certas nos 
cargos certos, proporcionando uma adequação, bem-estar e saúde”. 

“Sua importância esta relacionada com a saúde e bem-estar de todos trabalhadores 
de uma empresa ou organização. Acho que ele trabalha em função de um certo 
equilíbrio, que, a meu ver, não existe, dentro da empresa”. 

“A importância consiste em manter um ambiente saudável para manter a boa 
produtividade dentro de uma organização”. 

“A importância é permitir na organização um olhar diferente, possibilitando as 
relações acontecerem de forma que as pessoas sejam visíveis em suas 
necessidades”. 

Palavras Freqüência % X² 
pessoas 9 100 16,94
ambiente 8 100 14,71
as 11 78,57 12,54
lugares 5 100 8,59
organização 6 85,71 7,36
acho 4 100 6,73
em 10 66,67 6,72
de 15 53,57 5,37
um 10 62,5 5,3
trabalhador 13 54,17 4,25
uma 8 61,54 3,65
saúde 6 66,67 3,45
que 11 52,38 2,6
mais 3 75 2,33
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“Acho importante para que as empresas se tornem lugares mais humanizados e que 
se preocupam com o bem-estar de seus funcionários”. 

Dessa maneira, levando em consideração as respostas referenciadas nesta classe, 

podemos considerar que os discursos apontam para uma idéia a respeito da importância do 

psicólogo organizacional que se relaciona intimamente com a imagem do valor atribuído a 

todos os profissionais ligados a área da Psicologia. Para os alunos do quinto ano, este 

profissional, aparentemente, tem uma importante atuação perante a promoção e 

manutenção da saúde das pessoas. Nesta classe, o psicólogo organizacional apresenta 

uma forte relação com a idéia de saúde e bem-estar, assim, só alcançará seu valor se, na 

sua atuação, promover e garantir um bom ambiente de trabalho aos funcionários das 

empresas.  

Além disso, outros aspectos também puderam ser percebidos através das alocuções 

dos sujeitos, como por exemplo, a tênue ligação desta classe com as atribuições 

desenvolvidas pelos psicólogos organizacionais. Em diversos discursos podemos notar a 

presença de alusões referentes às freqüentes e convencionais atividades deste profissional, 

como é o caso do recrutamento, da seleção e do treinamento. Outro ponto, também 

considerado na análise da classe 1, está relacionado aos comentários que apontam para 

uma descrença na atuação e importância do psicólogo organizacional, muitas vezes 

percebido pelos sujeitos, como um profissional vendido aos interesses da empresa, 

deixando de lado seu principal público, os trabalhadores.  

Sendo assim, analisando de maneira integrada o corpus formado pelas respostas 

dos sujeitos do quinto ano de Psicologia, podemos considerar que esses alunos também 

apresentam, em seus discursos, idéias predominantemente vinculadas às funções, 

relacionais e regulatórias, do psicólogo organizacional. Dessa forma, fazem referência a um 

profissional fortemente ligado às relações de trabalho estabelecidas dentro de uma 

empresa, sendo responsável pela mediação entre empregados e empregadores. Sua 

importância está atribuída ao papel que desempenha, tornando possível, através da atenção 

e do cuidado para com os trabalhadores, aumentar o rendimento e a produtividade da 

organização, isto é, por meio de sua intervenção torna-se possível atender aos interesses 

da empresa, do mesmo modo, que supri as necessidades dos funcionários. Nesse sentido, 

também observamos uma alusão ao termo saúde, direcionando a atuação do psicólogo 

organizacional para a promoção e manutenção de um bom ambiente de trabalho 

(considerado saudável), onde prevalece o bem-estar do indivíduo e o equilíbrio entre as 

hierarquias da empresa. Ainda, se fazem presentes considerações acerca das atividades 

freqüentes e convencionais deste profissional, bem como, discursos que nos indicam certa 

descrença na atuação e importância deste psicólogo.   
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Portanto, de acordo com a organização empreendida pelo software ALCESTE e a 

interpretação qualitativa realizada, podemos verificar a existência de uma representação 

muito semelhante, destes dois grupos de alunos, a respeito da importância do psicólogo 

organizacional. Fazendo referência a uma representação possivelmente atrelada ao campo 

relacional deste profissional. Por meio das respostas ponderadas, percebemos uma 

predominância dos discursos que apresentam, em sua fundamentação, uma percepção 

vinculada à atuação do psicólogo organizacional como sendo o profissional responsável 

pela mediação das relações de trabalho estabelecidas no universo das organizações. Sendo 

assim, sua principal função está relacionada, aparentemente, com a conexão dos interesses 

da empresa às necessidades de seus colaboradores, com uma atuação que busca equilíbrio 

entre estas duas aspirações.   

 Mesmo considerando os discursos dos alunos que estão cursando o primeiro ano de 

faculdade, análogos aos dos sujeitos do quinto ano de Psicologia, novamente pudemos 

observar certa distinção quanto ao nível de detalhamento e especificidade apresentados 

pelos respondentes do quinto ano. De tal modo, como já mencionado anteriormente, 

acredita-se que isso ocorre devido ao maior contato desses alunos com a área da Psicologia 

Organizacional, proporcionado pela grade curricular da faculdade de Psicologia.  

Outros aspectos ainda podem ser levados em consideração, de acordo com a 

análise qualitativa realizada com o auxilio do software ALCESTE. Segundo os discursos dos 

respondentes, é relevante comentar que nesta análise também encontramos alusões 

referentes às atividades desempenhas freqüentemente e consideradas convencionais na 

atuação do psicólogo organizacional. Mesmo aparecendo de maneira superficial, esta 

relação mostra-se comum (aos dois grupos de sujeitos) e altamente assídua. Além disso, 

vinculada à idéia da importância deste profissional para as relações de trabalho, notamos a 

existência de referências acerca da promoção de saúde. Muitas das respostas abordam o 

tema saúde como central na atuação do psicólogo organizacional, afinal, como evidencia o 

discurso dos sujeitos, auxiliar na melhoria da saúde e bem-estar dos indivíduos é um dever 

de todos os profissionais desta área. 

Por fim, através da análise desempenhada, notamos a persistente existência de 

respostas aliadas às opiniões, como “acho que”, “não sei”, “não sei se isso de fato ocorre”. 

Assim, muitas vezes essas opiniões aparecem juntamente aos discursos dos sujeitos, 

denotando nesse contexto, uma provável descrença na atuação do psicólogo 

organizacional. Freqüentemente, este profissional acaba sendo considerado como aquele 

que se vende aos interesses das organizações e do capitalismo (lucro). Aqui, mais uma vez, 
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destacamos nestas alocuções, o preconceito de alguns alunos vinculado a um estereótipo 

do psicólogo organizacional.      

 

V.2 Apresentação e análise dos resultados utilizando o software EVOC 

 

O emprego da questão onde se utilizou o método da associação livre foi de extrema 

relevância para esta pesquisa e contribuiu significativamente para que se chegasse a uma 

conclusão a respeito do problema de pesquisa enfocado neste estudo. 

A questão de associação livre partia do pressuposto que o sujeito deveria registrar 

quatro palavras que lhe viessem à mente quando ouvisse o termo indutor “psicólogo 

organizacional”. Posteriormente, era pedido ao participante que identificassem e 

enumerassem, de acordo com a importância, as palavras evocadas colocando os números 

de um a quatro. Por fim, era solicitado que fosse esclarecido o motivo desta ordem 

estipulada. Este procedimento foi utilizado como um recurso complementar, capaz de 

ampliar a análise dos elementos que se destacam como conteúdos da representação, não 

se restringindo apenas à ordem da evocação (Sá, 1996). No entanto, convêm ressaltar que 

somente 24 participantes dos 120 sujeitos respondentes justificaram suas escolhas. 

Após a aplicação do questionário, todas as respostas de associação e registro da 

ordem de importância foram organizadas e transcritas para uma planilha desenvolvida no 

programa Excel. E em seguida, submetidas ao processamento do software EVOC, 

separadamente, de acordo com o ano que o participante estivesse cursando, isto é, primeiro 

ou quinto ano de faculdade. Cabe ressaltar que esta técnica, associada à informática, torna-

se um importante instrumento facilitador para a análise da estrutura e organização de uma 

Representação Social. Assim, este programa tem como desígnio identificar a organização 

interna das Representações Sociais, possibilitando a análise das evocações, metodologia 

proposta por Vergés, levando em consideração a freqüência e a ordem de evocação das 

palavras.  

De tal modo, para realizar o levantamento dos elementos da representação dos 

alunos de Psicologia, o processamento integrou duas referências: a freqüência da evocação 

das palavras e a ordem de sua importância para o sujeito. Como produto desta organização, 

obtivemos dois quadros divididos em quatro quadrantes, onde as palavras foram distribuídas 

de acordo com os critérios estabelecidos anteriormente. Neste quadro pôde-se averiguar, a 

partir da distribuição das evocações, as idéias constituintes (estrutura) da Representação 

Social a respeito do psicólogo organizacional para cada um dos distintos grupos (alunos do 



85 

primeiro e quinto ano de Psicologia), desde as idéias mais centrais até àquelas mais 

periféricas. Levando em consideração a Teoria do Núcleo Central, os elementos mais 

freqüentes e primeiramente evocados são aqueles que, provavelmente, fazem parte do 

núcleo central (idéias mais centrais). Enquanto que os elementos menos freqüentes e por 

último evocados são aqueles que, possivelmente, constituem o sistema periférico (idéias 

mais periféricas).  

O software EVOC calculou, para o conjunto de cada corpus, a freqüência simples de 

cada palavra evocada, as ordens médias de evocação de cada palavra e a média das 

ordens médias de evocação (rang). Em relação ao corpus formado pelas evocações dos 

sujeitos que estão cursando o primeiro ano de faculdade, foram evocadas 237 palavras no 

total, sendo 84 palavras diferentes, evocadas apenas uma vez (84 evocações no total), e 27 

palavras repetidas, evocadas 153 vezes no total. A média das ordens médias de evocação, 

ou seja, o rang foi igual a 2,48, ao passo que a freqüência média ficou estabelecida entre 6 

(freqüência máxima) e 3 (freqüência mínima). Em se tratando do corpus constituído pelas 

evocações dos participantes que estão cursando o quinto ano de faculdade, também foram 

evocadas 237 palavras no total, sendo 69 palavras diferentes, evocadas apenas uma vez 

(69 evocações no total), e 30 palavras repetidas, evocadas 168 vezes no total. A média das 

ordens médias de evocação, ou seja, o rang foi igual a 2,49, ao passo que a freqüência 

média permaneceu situada entre 6 (freqüência máxima) e 3 (freqüência mínima). 

De uma forma geral, o corpus das associações, tanto dos respondentes de primeiro 

ano como dos sujeitos de quinto ano, revelou-nos a existência de um universo semântico 

com características heterogêneas e com relativa diversidade, isto é, com uma diversidade 

de associações a respeito do psicólogo organizacional que deve ser levada em 

consideração. Do mesmo modo, foi possível analisar que as evocações dos participantes do 

quinto ano mostraram-se com menor heterogeneidade, demonstrando que as associações 

estão mais centradas em algumas palavras com maior índice de repetição, ou seja, mais 

pessoas associando o psicólogo organizacional a idéias congruentes. 

A seguir será apresentado o resultado da organização empreendida pelo software 

EVOC, dos alunos do primeiro ano, referente às associações livres do termo indutor 

“psicólogo organizacional”. O quadro mostrará os resultados divididos em quatro quadrantes 

organizados em dois eixos. O eixo vertical corresponde à freqüência de associação das 

palavras e o eixo horizontal à ordem de evocação. Em seguida, será exposta uma figura 

mostrando a distribuição nuclear e periférica desse corpus. 
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QUADRO 4: Quadro de freqüência de evocação dos sujeitos 
pertencentes ao 1° ano da faculdade de Psicologia, representando a 
freqüência e ordem média das evocações. (Quadro produzido pelo 
software EVOC). 

A partir da divisão realizada pelo EVOC, do corpus das evocações dos respondentes 

que cursam o primeiro ano do curso de Psicologia, obtivemos a integração dos dados e 

como produto o quadro 4. A partir dessa sistematização realizada pelo software, podemos 

identificar no quadrante superior esquerdo as idéias evocadas mais freqüentemente 

(freqüência maior ou igual a 6) e com ordem de evocação menor que 2,5, isto é, aquelas 

que são evocadas mais prontamente. Este quadrante corresponde, possivelmente, ao 

Núcleo Central das Representações, por isso possui um caráter mais estável e organizador. 

Neste primeiro quadrante podemos observar em sua composição palavras como 

grupos, organização, Recursos Humanos e seleção, sendo organização o elemento 

com maior freqüência de evocação e Recursos Humanos com a segunda maior freqüência. 

Além da alta freqüência, a palavra Recursos Humanos foi a idéia mais prontamente 

evocada pelos alunos de primeiro ano quando utilizou-se o termo indutor “psicólogo 

organizacional” (isso devido a sua ordem média de evocações ser a mais baixa, igual a 

1,533). Assim, mesmo a palavra organização apresentando a freqüência mais alta de 

associações, acaba por demonstrar uma ordem média de evocações inferior (igual a 2,037) 

a palavra Recursos Humanos. Deste modo, muito provavelmente, podemos identificar que 

o Núcleo Central da Representação do psicólogo organizacional, atribuído pelos alunos do 

primeiro ano, remete-se a uma vinculação deste profissional ligado às organizações e 

atuando na área de Recursos Humanos. As outras duas idéias associadas também devem 

ser levadas em consideração, principalmente por apresentarem alta freqüência, como é o 

caso da palavra seleção (aparece 12 vezes), e por indicarem baixa ordem média de 

evocações, como no caso do termo grupos (igual a 2,167). 
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O quadrante inferior direito, observado no quadro 4, representa o sistema periférico 

apresentando elementos que possuem, ao mesmo tempo, menor quantidade de 

associações (entre 3 e 5) e maior valor de ordem média das evocações (maior que 2,5). 

Essas palavras são consideradas periféricas ao discurso quase sempre influenciadas por 

condições do contexto ou aspectos individuais. Encontram-se neste quadrante vocábulos 

como administração, auxílio, bem-estar, desenvolvimento, instituição, pessoas e 

testes. Esses elementos possuem importância na forma como essa representação se 

relaciona com a realidade. 

Segundo a Teoria do Núcleo Central os termos situados nos outros quadrantes, 

superior direito e inferior esquerdo, compõem os elementos intermediários considerados 

supostamente periféricos, entretanto, conservando certa proximidade do Núcleo Central, já 

que demonstram ou alta freqüência e baixa prontidão de evocação ou baixa freqüência e 

alta prontidão de evocação. Ou seja, aqueles que em alguns casos, devido seus aspectos 

quantitativos, reforçam o sentido do núcleo central e em outros dos elementos periféricos. 

No quadrante superior direito apresentam-se as palavras empresa, projetos e relações, 

sendo a que mais se destaca a expressão empresa, visto que possui uma freqüência 

elevada (igual a 22) e ordem média de evocação igual a 2,682. Sua conexão com o Núcleo 

Central pode ser determinada quando se associa o termo empresa com organização e 

Recursos Humanos. No quadrante inferior esquerdo nos deparamos com elementos de 

baixa freqüência e ordem média de evocações menor que 2,5, sendo encontrados 

vocábulos como trabalho, recrutamento, ONGs, qualidade de vida e Psicologia. 

 

FIGURA 6: Distribuição nuclear e periférica das palavras evocadas, pelos alunos do primeiro ano de 
Psicologia, referentes ao termo indutor “psicólogo organizacional”. 

 Acima, na figura 2, podemos observar de uma maneira mais nítida, a ilustração 

representativa da distribuição nuclear e periférica das palavras evocadas, pelos alunos do 

primeiro ano de faculdade, referentes ao termo indutor “psicólogo organizacional”. Nesta 
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figura conseguimos perceber os elementos constituintes do núcleo central (área branca), os 

elementos intermediários (área cinza claro) e também os vocábulos do sistema periférico 

(área cinza escuro). 

Após a apresentação dos dados referentes aos sujeitos de primeiro ano, em seguida, 

será apresentada a organização, concernente às associações livres do termo indutor 

“psicólogo organizacional”, para os alunos do quinto ano. E posteriormente, será mostrada 

uma figura da distribuição nuclear e periférica do corpus estabelecido. 

 

QUADRO 5: Quadro de freqüência de evocação dos sujeitos 
pertencentes ao 5° ano da faculdade de Psicologia, representando a 
freqüência e ordem média das evocações. (Quadro produzido pelo 
software EVOC). 

A partir da divisão do corpus das evocações, desempenhada pelo EVOC, pudemos 

observar por meio do quadro 5, as associações emitidas pelos respondentes que cursam o 

quinto ano do curso de Psicologia a respeito do psicólogo organizacional. Dessa maneira, 

conseguimos identificar as idéias evocadas mais freqüentemente (freqüência maior ou igual 

a 6), menos freqüentemente (freqüência entre 5 e 3), e também as ordens de evocação, 

podendo ser menor ou maior que 2,5, ou seja, aquelas que são evocadas mais ou menos 

prontamente.  

Neste primeiro quadrante podemos observar os elementos que aparecem mais 

freqüentemente e com menor ordem média de evocação, apontando para os termos 

importantes para a configuração da Representação Social do psicólogo organizacional. 

Observa-se em sua composição apenas duas palavras, Recursos Humanos e saúde, 

sendo o termo Recursos Humanos aquele com maior freqüência de associação (emitido 20 

vezes) e com menor ordem média de evocações (igual a 1,800), isto é, foi o vocábulo mais 
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prontamente evocado pelos sujeitos de quinto ano quando nos referimos ao termo indutor 

“psicólogo organizacional”. Portanto, muito provavelmente, podemos identificar que o Núcleo 

Central da Representação do psicólogo organizacional, atribuído pelos alunos do quinto 

ano, também se remete a uma vinculação deste profissional atuando na área de Recursos 

Humanos. No entanto, o outro termo, saúde, também deve ser considerado relevante, pois 

aponta para uma associação interessante já que trata-se de uma idéia que muitas vezes 

não aparece associada ao psicólogo organizacional, mas sim ao psicólogo clínico. E como 

pode ser observado no quadro 5, este termo apresenta uma ordem média de evocação 

baixa, demonstrando que para algumas pessoas esta palavra foi prontamente associada ao 

termo indutor da pesquisa (psicólogo organizacional). 

No quadrante inferior direito que representa o sistema periférico, apresentam-se 

vocábulos que possuem, ao mesmo tempo, menor quantitativo de associações (entre 3 e 5) 

e maior valor de ordem média das evocações (maior que 2,5). Assim, podemos encontrar 

neste quadrante termos como dinheiro, dinâmicas, funcionários, lucro e testes.  

No quadrante superior direito, considerado intermediário, nos deparamos com 

palavras como empresa, relações, seleção e treinamento. O termo empresa é aquele que 

mais aparece, possuindo uma freqüência elevada (igual a 26) e ordem média de evocação 

igual a 2,731. Sua relação com o Núcleo Central pode ser definida quando se associa o 

termo empresa com a palavra Recursos Humanos. No quadrante inferior esquerdo, 

também considerado intermediário, encontramos vocábulos com baixa freqüência e ordem 

média de evocações menor que 2,5. Deste modo, apresentam-se termos como 

administração, capitalismo, gestão de pessoas, organização, produtividade, 

recrutamento, recrutamento & seleção e trabalho.  

 

FIGURA 7: Distribuição nuclear e periférica das palavras evocadas, pelos alunos do quinto ano de 
Psicologia, referentes ao termo indutor “psicólogo organizacional”. 
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 Na figura 3, exposta acima, com o intuito de ilustrar a organização realizada pelo 

software EVOC, pode-se observar a distribuição nuclear e periférica das palavras evocadas, 

pelos alunos do quinto ano de faculdade, referentes ao termo indutor “psicólogo 

organizacional”. Nesta figura, é possível notar os elementos constituintes do núcleo central 

(área branca), os elementos intermediários (área cinza claro) e também os termos do 

sistema periférico (área cinza escuro). 

 Portanto, pode-se dizer que, em relação aos dados proporcionados pelo software 

EVOC, os alunos, tanto do primeiro ano quanto do quinto ano, atribuem ao psicólogo 

organizacional uma estreita relação com o termo Recursos Humanos, atribuindo a este  

elemento um elevado grau de freqüência e uma alta ordem média de evocações. Assim, 

podemos considerar que o Núcleo Central da Representação Social deste profissional está 

intimamente associado à idéia de Recursos Humanos. 

 Outras palavras também apresentam determinada importância na Representação 

Social do psicólogo organizacional, como, organização e seleção, que são observadas nas 

emissões dos dois grupos de sujeitos, entretanto, segundo a análise qualitativa realizada, 

aparecem em posições diferenciadas de acordo com o grupo de alunos. Para os 

respondentes do primeiro ano estes termos apresentam-se no primeiro quadrante 

mostrando alta freqüência e maior prontidão nas evocações. No caso dos alunos de quinto 

ano, estes dois termos aparecem no segundo e terceiro quadrantes, considerado 

intermediário, também demonstrando elevada freqüência ou baixa ordem média de 

evocações.  

 A relação com o vocábulo organização é de fácil compreensão e pode ser 

considerada corriqueira, já que o próprio termo indutor, “psicólogo organizacional”, direciona 

para esta associação. Contudo, um aspecto importante para ser comentado refere-se à 

associação freqüente deste profissional com o termo seleção (evocado 12 vezes pelos 

alunos do primeiro ano e 22 vezes pelos do quinto). A palavra seleção nos transmite a idéia 

de uma das possíveis atuações para este profissional, e que de acordo com os resultados 

oferecidos pelo EVOC, pode ser considerada como uma das mais associadas ao psicólogo 

organizacional. Desta maneira, percebe-se uma possível renúncia da relevância das demais 

intervenções do trabalho deste profissional, que mesmo aparecendo no discurso, são 

evocadas menos freqüentemente e com menor prontidão, como no caso dos elementos 

treinamento e recrutamento. 

 Outra palavra considerada elemento central na associação do psicólogo 

organizacional, evocada pelos alunos do quinto ano, é o termo saúde. Esta evocação 
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aponta para um aspecto interessante da imagem deste profissional, pois a idéia de saúde 

muitas vezes se mostrava afastada deste campo de atuação do psicólogo, como se fizesse 

parte somente da Psicologia Clínica. Mesmo não aparecendo esta associação no discurso 

dos respondentes do primeiro ano, observamos no sistema periférico, vocábulos como 

auxílio e bem-estar. O termo saúde nos revela certa evolução referente à Representação 

Social do psicólogo organizacional, pois em muitos momentos (passado) este não era 

considerado como um profissional ligado a área da Psicologia, com objetivos direcionados à 

saúde e bem-estar psíquico dos indivíduos. Por isso, muitas vezes era comparado ao 

profissional de Administração, preocupado em ganhar dinheiro e fazer o que era benéfico 

para as empresas, de acordo com o ponto vista dos respondentes desta pesquisa. 

 Ainda relacionado a esta analogia do psicólogo organizacional e do administrador, 

podemos destacar alguns elementos, evidenciados nos quadrantes produzidos pelo EVOC, 

que ainda conservam esta associação equivocada. Termos como administração, 

capitalismo, dinheiro e lucro, que aparecem principalmente nas evocações realizadas 

pelos alunos de quinto ano (mesmo com baixa freqüência), ainda apontam para uma 

imagem errônea deste profissional. Isto é, como se apenas o psicólogo organizacional 

ganhasse e precisasse de dinheiro, como se os demais profissionais da área da Psicologia 

não cobrassem por seus serviços e não prestassem contas de seu trabalho e desempenho. 

 Conforme a análise qualitativa realizada, ainda podemos destacar outras palavras 

que apresentam relação com a Representação Social do psicólogo organizacional. Termos 

como empresa, relações e trabalho, podem ser observados no discurso dos dois grupos 

de sujeitos, assinalando uma relação contígua com o termo indutor, “psicólogo 

organizacional”. O vocábulo relações pode ser enfatizado já que aponta para uma 

associação que está intimamente relacionada com a atuação deste profissional. As relações 

permeiam o trabalho do psicólogo como um todo, dessa forma, não poderiam ser 

esquecidas quando nos referimos ao psicólogo organizacional.  

 Por fim, no sistema periférico encontramos palavras como testes, pessoas e 

funcionários, sendo o primeiro termo observado nos dois grupos de alunos, e os outros 

dois presentes em apenas um dos grupos, no primeiro ou quinto ano. Todavia, 

consideramos os termos pessoas e funcionários como se apresentassem a mesma 

conotação, afinal, o psicólogo organizacional trabalha com os funcionários de uma 

organização, ou seja, com as pessoas da empresa. Deste mesmo modo, apresentando uma 

idéia semelhante a esses dois termos, observamos (com alta freqüência) no discurso dos 

alunos do primeiro ano o vocábulo grupos, também fazendo uma alusão ao público com 

quem este profissional trabalha. 
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 Um aspecto particular que pode ser observado no discurso dos sujeitos do primeiro 

ano são algumas associações que não apresentam vinculação, aparentemente, real com o 

termo indutor, como por exemplo, o vocábulo ONGs. Mesmo aparecendo com baixa 

freqüência apresenta-se com alta prontidão, isto é, três pessoas associaram este termo 

colocando-o como primeiro ou segundo na ordem de importância. Porém, em geral, não 

levamos em consideração essas associações, já que aparecem com ignóbil freqüência e 

podem estar relacionadas à falta de conhecimento técnico-científico dos sujeitos. 

 Portanto, a partir do levantamento da freqüência e da distribuição das palavras em 

cada quadrante, pudemos averiguar aspectos importantes a respeito dos possíveis 

componentes da Representação Social do psicólogo organizacional, tanto para os alunos do 

primeiro ano quanto para os do quinto ano. Além disso, pode-se identificar e analisar quais 

são os elementos, aparentemente, comuns da representação deste profissional para todos 

os sujeitos dessa pesquisa. De uma maneira geral, os grupos apresentaram uma ampla 

variedade de palavras, contendo 474 evocações no total, sendo 153 palavras diferentes e 

57 palavras com 321 repetições em sua totalidade. Entretanto, se considerarmos apenas as 

associações empregadas na organização e construção dos quadros de freqüência de 

evocação dos sujeitos, restringimos esses elementos e passamos a obter um universo 

semântico homogêneo e pouco diversificado. 

 Deste modo, pode-se notar que as evocações apresentam-se muito semelhantes, 

sendo possível identificar em meio a um total de 38 palavras, 9 termos que se repetem em 

ambos os grupos. Dentre os vocábulos considerados pelo software EVOC, podemos 

destacar que as associações realizadas pelos sujeitos que estão cursando o quinto ano de 

faculdade sugerem uma imagem mais pertinente e elaborada do psicólogo organizacional, 

revelando uma representação mais específica e estruturada. Contudo, outro aspecto que 

deve ser levado em consideração, é que mesmo as idéias se mostrando mais conexas e 

elaboradas, ainda podemos considerá-las restritas, não viabilizando um aprofundamento do 

papel e importância deste profissional. De acordo com as evocações ponderadas, podemos 

considerar que o discurso predominante refere-se a associações adstritas ao tripé de 

atuação do psicólogo organizacional, vinculadas ao recrutamento, seleção e treinamento, 

com pouquíssimas evocações ao termo desenvolvimento (emitido 3 vezes pelos alunos do 

primeiro ano e 2 vezes pelos do quinto ano) e à idéias referentes a função relacional 

exercida pelo psicólogo organizacional. 
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V.3 Síntese dos resultados 

 

Esta pesquisa, por meio da investigação sobre as Representações Sociais acerca do 

psicólogo organizacional, realizada com os alunos do primeiro e quinto ano de Psicologia, 

possibilitou identificar questões extremamente relevantes para que se possa pensar sobre a 

atuação, importância e até mesmo a formação deste profissional na atualidade. 

Após a realização de uma análise qualitativa mais profunda, utilizando os dados 

quantitativos organizados pelos dois softwares empregados (ALCESTE e EVOC), pôde-se 

verificar a existência de uma possível representação comum, dos sujeitos do primeiro e 

quinto ano de Psicologia sobre o psicólogo organizacional, bem como apontar as 

semelhanças e distinções desta representação. Assim, podemos enfatizar que as respostas 

atribuídas apontam para um discurso homogêneo e pouco diversificado, apresentando como 

núcleo central idéias relativas ao campo de atuação, as atividades convencionais e as 

funções, relacional e regulatória, conferidas a este profissional. Este aspecto pode ser 

ratificado por meio da restrita distribuição das classes realizada pelo software ALCESTE e 

também devido ao adstrito universo semântico resultante da organização realizada pelo 

programa EVOC. Além disso, fica evidente uma forte analogia entre os discursos a respeito 

da atuação do psicólogo organizacional e a importância atribuída a este profissional.  

Através da análise qualitativa das respostas às duas questões abertas e das 

associações apresentadas pelos sujeitos deste trabalho, foi possível verificar uma maior 

especificidade e detalhamento nas produções dos alunos que estão cursando o quinto ano 

de faculdade, do que naquelas pertencentes aos alunos de primeiro ano, isto é, os alunos 

do primeiro ano respondem de modo genérico, enquanto os alunos do quinto ano 

respondem com maior especificidade. Isso acontece, muito provavelmente, decorrente do 

maior contato dos alunos de quinto ano com a área da Psicologia Organizacional, 

proporcionado pela grade curricular da faculdade de Psicologia, em outras palavras, 

vestígios de uma construção científico-profissional esperada no ambiente acadêmico. No 

entanto, mesmo com um discurso mais específico e elaborado, ainda assim, podemos 

considerar como uma representação limitada e não aprofundada (o suficiente) a respeito do 

papel e importância do psicólogo organizacional, revelando uma representação, 

possivelmente, ainda em construção.  

Por meio do discurso dos alunos de primeiro ano podemos considerar, já que esses 

não possuem um significativo contato com o campo da Psicologia Organizacional, que suas 

falas apontam para uma representação construída pelo senso comum, isto é, revelam 

associações que nos direcionam para uma imagem aparentemente construída pela 
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sociedade. Sendo assim, considerando as respostas dos dois grupos de sujeitos análogas, 

estas assinalam uma representação possivelmente vinculada a uma construção coletiva, 

relacionada a base constitutiva de valores e crenças relativas ao mundo do trabalho. No 

entanto, também devemos ponderar que alguns dos alunos de primeiro ano, possivelmente, 

já têm uma idéia do que possa ser um psicólogo organizacional, visto que podem buscar 

informações a respeito através de livros, revistas, internet, conversando com seus colegas 

ou mesmo quando fazem disciplinas que mencionam o trabalho deste profissional. De tal 

forma, podemos identificar vestígios de um conhecimento técnico-científico que 

aparentemente influencia a representação dos alunos a respeito do psicólogo 

organizacional.  

Pudemos perceber que uma pequena parcela dos sujeitos de primeiro ano, 

aparentemente, não possui nenhum conhecimento a respeito do psicólogo organizacional, 

apresentando algumas associações equivocadas ou mesmo ambíguas ao seu respeito. 

Muitas das respostas deste grupo de estudantes, do primeiro ano, aparecem acompanhadas 

de, “eu acho”, “ouvi falar” ou “acredito”, o que nos apontam para falas mais opinatórias do 

que a um conhecimento adquirido a partir de uma reflexão crítica. Dessa maneira, este tipo 

de discurso, muito provavelmente, sugere indícios de uma transformação da representação 

hoje estabelecida, ou mesmo de uma imagem em construção. 

Sendo assim, a representação do psicólogo organizacional identificada no discurso 

dos alunos de Psicologia, apresenta, aparentemente, estreita ligação com a crença de um 

profissional ligado a área de Recursos Humanos, que atua em organizações e empresas, 

desempenhando atividades consideradas freqüentes e convencionais, baseadas no tripé, 

recrutamento, seleção, e treinamento. Além disso, também é percebido como sendo o 

responsável pela mediação das relações que permeiam seu trabalho dentro das empresas, 

devendo garantir a saúde e o bem-estar dos funcionários.  

 Esta íntima relação pode ser corroborada a partir dos dados organizados pelo 

software EVOC e pela análise qualitativa realizada. No quadrante que possivelmente 

corresponde ao Núcleo Central das Representações, encontramos termos como Recursos 

Humanos, organização e saúde. Desse modo, podemos mencionar que as palavras 

encontradas no Núcleo Central revelam uma vinculação deste profissional ligado às 

organizações e atuando na área de Recursos Humanos.  

 O termo saúde evidenciado, também pode ser considerado relevante, pois aponta 

para uma associação interessante, já que trata-se de uma idéia que muitas vezes não 

aparece associada ao psicólogo organizacional, mas sim ao psicólogo clínico. Mesmo não 
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aparecendo esta associação no discurso dos respondentes do primeiro ano, observamos no 

seu sistema periférico vocábulos como auxílio e bem-estar. Os elementos constituintes do 

sistema periférico possuem importância na forma como a representação se relaciona com a 

realidade.  

 Os elementos que nos transmitem uma idéia relacionada à saúde e ao cuidado nos 

apontam aspectos interessantes, pois em muitos momentos (aparentemente no passado) o 

psicólogo organizacional não era considerado como um profissional ligado a área da 

Psicologia, com objetivos direcionados à saúde e ao bem-estar psíquico dos indivíduos. 

Sendo por isso, muitas vezes comparado ao profissional de Administração, preocupado em 

ganhar dinheiro e fazer o que fosse de interesse das empresas. Termos como 

administração, capitalismo, dinheiro e lucro, que aparecem principalmente no sistema 

periférico dos alunos de quinto ano, aparentemente, confirmam essa crença na similaridade 

entre psicólogos organizacionais e administradores.  

 O vocábulo relações também pode ser enfatizado, já que aponta para uma 

associação que está intimamente relacionada com a atuação deste profissional. As relações 

permeiam o trabalho do psicólogo de um modo geral, dessa forma, não poderiam ser 

esquecidas quando nos referimos ao psicólogo organizacional. 

Assim, pudemos observar, também segundo as respostas das questões abertas 

processadas pelo ALCESTE, que a importância do psicólogo organizacional aparece 

intimamente vinculada a uma função relacional, e deste modo, este profissional é concebido 

como parte fundamental para a produtividade da empresa. Passa a exercer grande 

influência nas relações de trabalho estabelecidas nas empresas, tornando-se o responsável 

pela construção e conservação das relações entre empregados e empregadores. Desta 

maneira, para os alunos de Psicologia, este profissional deve levar em consideração tanto 

os interesses da organização quanto as necessidades de seus colaboradores. Para isso, 

deve concentrar sua atenção no cuidado dos funcionários, garantindo um ambiente onde 

prevaleça a saúde, o bem-estar e o equilíbrio entre as hierarquias da empresa, e em 

contrapartida, aumentar o rendimento e a produtividade da organização. 

Mostra-se importante mencionar que a representação sugerida ao psicólogo 

organizacional está fortemente atrelada à idéia da promoção de saúde e do cuidado com os 

indivíduos. Contudo, acompanhada dessa imagem, ligada a Psicologia Clínica, obtemos 

percepções ambivalentes a respeito deste profissional. Pois ao mesmo tempo em que os 

alunos relacionam sua atuação e importância ao termo saúde, apresentam alusões de que 

este profissional não cumpre este compromisso, indo contra os ideais e pressupostos éticos 
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determinados para os psicólogos. Percebe-se que este é um aspecto muito levado em 

consideração pelos alunos, e está veementemente conectado com os estereótipos e 

preconceitos conferidos ao psicólogo organizacional. 

Dessa forma, outro aspecto que deve ser comentado, refere-se ao preconceito e 

estereótipo observado em diversas alocuções, principalmente nos discursos dos sujeitos de 

quinto ano. Muitas vezes o psicólogo organizacional é percebido, pelos sujeitos dessa 

pesquisa, como um profissional que se vende aos interesses das organizações e do 

capitalismo, passando a se importar apenas em satisfazer os desejos das empresas para, 

assim, ganhar dinheiro. É possível notar que muitos dos respondentes transmitem uma idéia 

de descrença na atuação e papel deste profissional. Como se ele não possuísse os mesmos 

objetivos e preocupações que o psicólogo clínico, e por isso acaba sendo mais considerado 

como um administrador do que propriamente como um profissional da Psicologia.  

Sendo assim, a partir da análise do discurso dos estudantes de Psicologia, pode-se 

evidenciar a existência de uma representação, mais especificamente uma crença, a respeito 

do psicólogo organizacional, que aparentemente, caminha para a constituição de uma 

autêntica Representação Social. Ela se mostra sustentada pelo conhecimento (pouco, muito 

ou mesmo distorcido) técnico do objeto, a Psicologia Organizacional. Essa distorção foi 

identificada entre os universitários e é produzida por uma real Representação Social, que 

neste trabalho pode ser percebida de maneira oculta nos discursos dos sujeitos, alunos de 

Psicologia. Fazemos uma alusão a essa representação quando identificamos o estereótipo 

utilizado pelos estudantes, associando o trabalho do Psicólogo Organizacional com os 

interesses do capital. Quando colocam esse profissional na condição de psicólogo que não 

obedece a ética do cuidar da saúde, que seria central para o psicólogo clínico. Sendo, muito 

provavelmente, em função dessa Representação Social, que os estudantes demonstrem 

desinteresse e até mesmo preconceito com a área. Valores sobre o cuidado com a saúde e 

outros que são contaminados pelos demais interesses (como o da proteção ao capital), 

acabam por impregnar a opinião dos alunos sobre a Psicologia Organizacional. 

Podemos enfatizar a existência de uma tensão nas respostas atribuídas ao psicólogo 

organizacional. Aparentemente, os estudantes apontam, através de suas alocuções, certo 

preconceito e estereótipo vinculados a este profissional. De tal modo, o argumento que 

justifica estas vinculações refere-se à Representação Social sobre o mundo do trabalho. 

Trata-se de um conhecimento ingênuo e que deve estar na base da escolha de uma 

profissão com perfil voltado para o cuidado com a saúde e com uma identidade de 

profissional liberal, que segundo os sujeitos desta pesquisa, não podemos destacar como 

atribuições do psicólogo organizacional. Ou seja, essa imagem “oculta”, muito 
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provavelmente, mostra-se ligada a um equívoco sobre a ética, uma visão distorcida do que 

seja o mercado de trabalho, a atuação e preocupação deste profissional. O profissional 

clínico também trabalha (como qualquer outra pessoa), também ganha dinheiro, também 

paga contas e também compra coisas, fazendo parte do mesmo sistema que o profissional 

de Psicologia Organizacional. 

Neste contexto, mostra-se relevante e mandatório o desenvolvimento de outras 

pesquisas, com o intuito de explorar e dar prosseguimento aos estudos referentes à 

Representação Social sobre o mundo do trabalho, relacionada à crença conferida ao 

psicólogo organizacional, bem como a constituição da verdadeira Representação Social 

deste profissional e da construção de sua nova imagem, contemporânea. 
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VI. CONCLUSÃO 

 

 Neste último capítulo tenho como objetivo tecer algumas considerações finais para a 

apresentação de uma conclusão referente ao tema trabalhado nesta pesquisa, todavia, sem 

a pretensão de encerrar esta infindável discussão a respeito do psicólogo organizacional e a 

possível Representação Social deste profissional revelada nesta monografia. Retomando a 

grande questão norteadora dessa investigação, qual o real papel do psicólogo 

organizacional, nos deparamos com diversos outros trabalhos com o mesmo foco e 

preocupação. De tal modo, percebe-se uma apreensão compartilhada, dos interessados, 

quando nos referimos ao profissional ligado ao campo organizacional e do trabalho. 

 De acordo com os levantamentos bibliográficos realizados (Kanan & Azevedo, 2006; 

Bastos, 2005; Zanelli, 2002; Jimenez, 1995), podemos considerar que grande parte dos 

psicólogos organizacionais ainda encontram-se “presos” a uma visão antiquada e 

estereotipada do seu papel, resultando em desempenhos pobres e performances 

ultrapassadas, não levando em consideração as necessidades do mercado e concreta 

demanda das empresas que crescem e investem no seu capital humano. Assim, segundo as 

referências utilizadas, constata-se que a maioria dessas pesquisas estão direcionadas à 

investigação do que tem sido feito ou se faz na formação e atuação do psicólogo 

organizacional, compartilhando com o mesmo propósito desta tese. 

 Com este trabalho, pôde-se investigar a crença que os estudantes de primeiro e 

quinto ano de Psicologia apresentam sobre o psicólogo organizacional, a qual se mostra 

vinculada à Representação Social que estes sujeitos revelam acerca do mundo do trabalho. 

Além disso, demonstra uma possível influência exercida pela formação acadêmica na 

construção desta percepção e a influência da sociedade em que este profissional atua.  

 A Teoria das Representações Sociais, utilizada como principal referência teórica na 

compreensão do tema proposto, parece adequada para apreender a maneira como os 

universitários pensam o psicólogo organizacional, permitindo compreender melhor sua 

atuação e importância dentro da sociedade contemporânea, uma vez que a teoria 

pressupõe que as Representações Sociais orientam as práticas e as relações sociais.  

 Assim sendo, pode-se verificar a existência de uma representação comum, mais 

especificamente uma crença, a respeito do psicólogo organizacional para os estudantes do 

primeiro e quinto ano de Psicologia. Segundo a análise realizada, destaca-se que as 

respostas ponderadas apontam para um discurso homogêneo e pouco diversificado, 

centrado no campo de atuação, nas atividades convencionais e nas funções, relacional e 
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regulatória, conferidas a este profissional. Sendo assim, é possível conferir ao psicólogo 

organizacional uma representação atrelada ao profissional ligado à área de Recursos 

Humanos, o qual atua em organizações e empresas desempenhando atividades 

convencionais, como o recrutamento, a seleção, e o treinamento. E, além disso, responsável 

pela mediação das relações que permeiam seu trabalho dentro das empresas, devendo 

garantir a saúde e o bem-estar dos colaboradores. 

 Observamos que a importância do psicólogo organizacional aparece intimamente 

vinculada a uma função relacional, sendo concebida como parte fundamental para a 

produtividade da empresa. Este profissional passa a exercer grande influência nas relações 

de trabalho estabelecidas nas organizações, tornando-se o responsável pela construção e 

conservação das relações entre empregados e empregadores. Segundo os trabalhos 

abordados por esta pesquisa, uma das críticas mais difundidas sobre o psicólogo 

organizacional refere-se a este profissional ser um mero intermediador das relações de 

exploração e discriminação dos funcionários de uma empresa. Como podemos observar no 

discurso apresentado, a importância deste psicólogo mostra-se atrelada à idéia de que este 

profissional deve estar sempre comprometido com os empregados e garantindo que suas 

necessidades sejam levadas em consideração. Para que isto ocorra, centraliza toda a sua 

atenção no cuidado e bem-estar desses funcionários. 

Com isso, a imagem do psicólogo organizacional mostra-se fortemente relacionada 

com a idéia da promoção de saúde e cuidado com os indivíduos, idéia essa muito próxima 

da imagem vinculada à Psicologia Clínica. A visão dos estudantes, esboçada a partir da 

organização empreendida pelos softwares ALCESTE e EVOC, revela um discurso centrado 

no objetivo da Psicologia Clínica, apontando como principal função, deste profissional, sua 

intervenção para garantir uma atitude de apoio frente àqueles que necessitam. Conforme 

Zanelli (2002), os currículos, mesmo com alterações atuais, ainda privilegiam a área clínica, 

apontando coerências com a Representação Social mais disseminada de atuação do 

psicólogo. 

Para Kanan & Azevedo (2006) essa tendência à formação direcionada para a área 

clínica também decorre de influências exercidas pelos contextos, social e profissional, que 

tanto recebem quanto produzem os profissionais que neles vão atuar. É possível evidenciar 

uma falta ou insuficiência de conhecimento, por parte da sociedade, em relação às demais 

atuações do psicólogo além da prática clínica. Desse modo, fica evidente a existência de 

uma Representação Social superficial e muitas vezes errônea a respeito da atuação e 

importância do psicólogo organizacional. 
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A esta carência de informações temos como conseqüência o afastamento dos 

estudantes, a criação dos estereótipos e a manutenção de uma visão limitada sobre a 

atuação do psicólogo organizacional (Kanan & Azevedo, 2006). De acordo com o trabalho 

de Bastos et al. (2005), esse estereótipo foca-se na idéia da área estar profundamente 

atrelada e restrita às determinações do capital e da ausência de autonomia, o que contradiz 

o padrão idealizado do psicólogo como profissional liberal. Segundo o discurso dos sujeitos, 

principalmente do quinto ano de Psicologia, muitas vezes o psicólogo organizacional é 

percebido como um profissional que se vende aos interesses das organizações e do 

capitalismo, passando a se importar apenas em satisfazer os desejos da empresa para, 

assim, ganhar dinheiro. Também é possível evidenciar uma descrença na atuação e papel 

deste profissional. Como se ele não possuísse os mesmos objetivos e preocupações que o 

psicólogo clínico, e por isso acaba sendo mais considerado como um administrador do que 

propriamente como um profissional ligado à Psicologia. 

“Mas ainda hoje, segundo Guimarães, os profissionais dedicados a esse ramo de 
atuação são vistos com maus olhos. Para os colegas, o psicólogo do RH é o pelego. 
É quem defende o patrão, aquele que ‘passa mel’ quando há insatisfação”. (CFP, 
2007, p. 34) 

Na opinião de Zanelli (2002), a maioria dos psicólogos tem uma imagem parcial e 

negativa das atividades desempenhadas nas organizações, sendo a área referida por meio 

de manifestações aparentemente enviesadas e preconceituosas. A representação do 

psicólogo organizacional é assinalada como “empobrecida” e pouco atrativa, e em diversos 

momentos confundida com a imagem do profissional clínico. O sentimento de exclusão do 

psicólogo organizacional em relação à Psicologia demonstra-se quando passa a se 

autodenominar profissional de Recursos Humanos. 

Segundo o Conselho Federal de Psicologia - CFP (2007), a área de Recursos 

Humanos está aquecida e a tendência do mercado aponta para um acelerado crescimento. 

Contudo, o que ainda podemos observar é uma “glamorização” da área Clínica e diversos 

psicólogos que atuam em Recursos Humanos almejando trabalhar em outros campos. Outro 

fator ponderado, diz respeito à formação dos futuros profissionais. De acordo com o CFP, 

existem poucas universidades com boa formação em Psicologia Organizacional, o que 

possibilitaria ao profissional lidar melhor com as idiossincrasias e contextos empresariais. 

Dessa forma, os psicólogos que elegem esta área apresentam ao final de sua formação 

acadêmica pouca informação sobre este campo e, por isso, acabam construindo seu 

conhecimento dentro das próprias organizações e/ou consultorias.  

Por meio da análise qualitativa do discurso apresentado pelos sujeitos desta 

pesquisa, foi possível verificar uma maior especificidade e detalhamento nas produções dos 
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alunos que estão cursando o quinto ano de faculdade, do que naquelas pertencentes aos 

alunos de primeiro ano. Isso acontece, muito provavelmente, decorrente do contato dos 

alunos de quinto ano com a área da Psicologia Organizacional, proporcionado pela grade 

curricular da faculdade de Psicologia. No entanto, mesmo revelando uma representação 

mais específica e elaborada, ainda assim, podemos considerar como uma visão limitada e 

não aprofundada (o suficiente) a respeito do papel e importância do psicólogo 

organizacional, apontando para uma possível Representação Social ainda em construção.  

 Conforme os autores citados anteriormente, a formação acadêmica é uma das 

grandes responsáveis por nossas escolhas e formas de atuar quando ingressamos no 

mercado de trabalho. Todavia, a partir de informações fornecidas por Jimenez (1995), a 

Psicologia Organizacional pouco tem auxiliado os psicólogos em seu trabalho dentro das 

organizações. Aproveitou-se pouco de suas formações, já que a própria grade curricular das 

instituições de ensino possibilita um acesso limitado a este campo de atuação aos futuros 

profissionais. Sendo este, muito provavelmente, o motivo pelo qual a representação do 

psicólogo organizacional, apresentada pelos alunos de quinto ano, ainda mostra-se limitada 

e superficial. 

Zanelli (1995) comenta que além de insuficientemente trabalhado, o processo de 

formação na área restringe a habilitação do profissional no intuito de entender a 

complexidade das organizações atuais. Esse esquema de formação colabora para a 

construção de uma imagem desvirtuada e de expectativas negativas em relação à futura 

atuação dos estudantes. Deste modo, temos a conexão de dois aspectos potencialmente 

prejudiciais às transformações que se fazem necessárias à atuação do psicólogo 

organizacional: espaço insuficiente no curso e visão restrita e distorcida das potencialidades 

da área. 

Ainda para Zanelli (2002), na formação do psicólogo organizacional, percebe-se uma 

ausência de apreensão crítica da realidade e falta de domínio científico, direcionando-nos 

para um desafio na formação dos novos profissionais. Segundo o autor, a gênese da 

competência depende da valorização do fenômeno organizacional e do trabalho, do 

reconhecimento da importância do fundamento metodológico-científico e da visão de 

globalidade. Além disso, está veementemente atrelada ao entendimento do “papel do 

psicólogo como um agente de mudanças, em atividades interprofissionais, por intermédio 

dos recursos de análise globalizada e intervenções interdependentes e participativas” 

(Rittner, 2008).  
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Dessa maneira, por meio da análise qualitativa realizada, foi possível verificar a 

existência de uma representação, mais especificamente uma crença, que aparentemente, 

caminha para a construção de uma verdadeira Representação Social do psicólogo 

organizacional. Essa crença mostra-se sustentada pelo conhecimento técnico da Psicologia 

Organizacional, podendo ser considerada ainda superficial e muitas vezes distorcida. Essa 

distorção é percebida de forma camuflada, no discurso dos estudantes de Psicologia, e é 

determinada por uma real Representação Social do mundo do trabalho, que interfere na 

forma como os sujeitos identificam o desempenho profissional deste psicólogo. Quando 

identificamos e apontamos o estereótipo dirigido a este profissional, vinculando o seu 

trabalho com os interesses do capital, fazemos uma alusão a esta representação. Ao 

colocar esse psicólogo na condição de profissional que não obedece a ética do cuidar da 

saúde, que seria primordial para o psicólogo clínico, os sujeitos desta pesquisa revelam sua 

escassez de informação ou ainda desconhecimento relacionado à área. Sendo, muito 

possivelmente, devido a esta Representação Social, que os alunos demonstrem 

desinteresse e até mesmo preconceito com este campo de atuação. Valores relacionados 

ao cuidado com a saúde e outros que são contaminados pelos demais interesses (como o 

do capital), fazem com que a imagem dos estudantes sobre a Psicologia Organizacional 

fique corrompida. 

Através das alocuções dos respondentes, pôde-se identificar a existência de uma 

tensão na imagem conferida ao psicólogo organizacional. Aparentemente, os estudantes 

evidenciam certo preconceito e estereótipo atrelados a este profissional. Isso ocorre, pois 

refere-se a um conhecimento ingênuo que está na base da escolha de uma profissão com 

perfil voltado para o cuidado com a saúde e com uma identidade de profissional liberal, que 

de acordo com os sujeitos desta pesquisa, não podemos destacar como atribuições do 

psicólogo organizacional. Isto é, essa imagem, muito provavelmente, mostra-se ligada a um 

equívoco sobre a ética, uma visão distorcida do que seja o mercado de trabalho, a atuação 

e preocupação deste profissional. Esta idéia encontra-se por detrás da provável 

desvalorização da Psicologia Organizacional e do Trabalho por parte dos estudantes de 

Psicologia, e pode ser percebida de maneira oculta nas respostas dadas pelos sujeitos 

desta investigação. Contudo, como corroboram os trabalhos citados nesta pesquisa, 

podemos assinalar que o profissional que atua neste campo não é um agente do 

capitalismo, pelo contrário, é um psicólogo com um trabalho sério e de grande relevância 

para as organizações e seus colaboradores. 

 Além do aspecto vinculado à formação acadêmica do profissional de Psicologia, 

também foi possível revelar, através da análise qualitativa, que a Representação Social do 
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psicólogo organizacional ainda está em processo de construção. Isso pode ser evidenciado 

por meio do discurso homogêneo e pouco diversificado dos estudantes do primeiro e quinto 

ano de Psicologia, que aponta para uma representação, comum aos dois grupos, advinda 

da sociedade que pouco sabe sobre o real papel do psicólogo organizacional. Mesmo os 

sujeitos de quinto ano apresentando uma imagem mais detalhada e específica da atuação e 

importância deste profissional, devido seu maior contato com a área, nos deparamos com 

uma representação ainda superficial e empobrecida. Assim, se a própria Psicologia 

Organizacional e do Trabalho está sendo construída como acreditamos, pode-se esperar 

que a visão dos estudantes acompanhe esta mesma direção (Malvezzi, 2006). 

Segundo Bastos et al. (2005) o cenário atual do mundo do trabalho tem-se 

distinguido por transformações com ampla extensão que provocam uma reestruturação de 

suas inúmeras facetas, inclusive o papel e expectativas do desempenho dos profissionais 

envolvidos na Gestão de Pessoas. De tal modo, podemos destacar que vinculado ao 

processo de construção da Representação Social do psicólogo organizacional, está a 

construção de sua identidade como profissional atrelado à Psicologia Organizacional e do 

Trabalho. Sua identidade depende de suas atividades e dos acontecimentos presentes no 

contexto no qual se desenvolve (Malvezzi, 2006). 

Neste contexto, descobrimos numerosos indicadores de inovações ocorrendo na 

atuação desse profissional, e cada vez mais nos confrontamos com a necessidade do 

psicólogo lidar com os fenômenos complexos do mundo do trabalho e das organizações. 

Essas e muitas outras mudanças nas suas atividades promovem um novo perfil de 

profissional, com novas competências, que os permitem atuar de acordo com as demandas 

atuais (Bastos et al., 2005).  

A Psicologia Organizacional e do Trabalho, como afirma Malvezzi (2006), pode ser 

considerada como um campo vivo e coletivo, e como tal, cria e prosseguirá recriando sua 

identidade. Seu escopo aponta para uma contínua reconstrução devido à dinâmica da 

sociedade, também vista como um campo vivo e coletivo. Atualmente, investigar qualquer 

objeto relacionado a essa dinâmica, instigado pela competitividade e pelo avanço 

tecnológico, neste período de globalização, é um trabalho complexo, pois a velocidade das 

mudanças transforma a realidade, antes mesmo que a investigação tenha sido finalizada. 

Nesse sentido, as condições impostas pelo mundo moderno longe de serem uma ameaça, 

constituem-se em fontes de desafio e, por conseguinte, de crescimento e desenvolvimento 

da área organizacional e do trabalho. 
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Podemos observar alguns indicadores de avanços que vem ocorrendo na atuação do 

psicólogo organizacional. Práticas tradicionais estão sendo modernizadas, novas estão 

surgindo e cada vez mais se configura e reconhece a necessidade do psicólogo dentro das 

organizações. Assim, mostra-se necessário, agora, a asseveração desta nova identidade 

advinda das transformações proporcionadas e exigidas pela globalização moderna, e sua 

disseminação frente à sociedade, que pouco sabe e entende a respeito do papel do 

psicólogo organizacional. 

Conforme Rittner (2008) relata em seu trabalho, a área de atuação da Psicologia 

Organizacional vem mostrando-se como uma área rica em oportunidades de intercessões e 

recursos, por meio dos quais é possível acelerar as mudanças as quais nossa sociedade 

indica como imperiosas. “Ou, ainda, um campo fértil para o trabalho coletivo de construção 

realista de repertórios de mudança, do ponto de vista dos profissionais da área e para as 

organizações que se beneficiam da atuação desses profissionais”. Este aspecto leva-nos a 

considerar o desenvolvimento da Psicologia Organizacional como de grande valor e 

interesse, que excedem o domínio das universidades e organizações. 

Todavia, essa convicção não parece ser compartilhada por grande número de 

psicólogos. Pelo contrário, a proposição de trabalho é de que o conhecimento, a atitude e a 

imagem deste campo da Psicologia estão restringidos a um conhecimento superficial de 

determinadas atividades, rodeados por preconceitos e pouco vinculados com realizações de 

cunho social e acadêmico (Rittner, 2008). 

 Em um período em que os próprios psicólogos organizacionais não sabem ao certo 

seu papel e importância, torna-se difícil construir e estruturar uma Representação Social fiel 

e verídica acerca deste profissional. Vivendo um momento em que esses profissionais 

buscam uma nova identidade, atrelada ao novo contexto circundante à Psicologia 

Organizacional e as novas demandas do mercado, torna-se quase impossível os alunos e 

até mesmo a sociedade, não ficarem confusos e apontarem para aquilo que já está 

enraizado e vinculado ao psicólogo organizacional, que no caso, mostram-se ligados aos 

estereótipos e preconceitos revelados a este profissional. 

 Com um contato que ainda pode ser considerado diminuto, é difícil para os 

estudantes estabelecerem uma imagem particular e fidedigna a respeito deste profissional e 

mesmo da Psicologia Organizacional. As Representações Sociais sempre refletem as 

condições contextuais dos sujeitos que as constroem, por isso, antes de disponibilizarmos 

um maior contato dos alunos com a Psicologia Organizacional em seu processo de 
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formação acadêmico, primeiramente, precisamos retomar e redefinir a identidade, atuação e 

importância desse profissional. 

“A imagem da Psicologia vinculada ao modelo clínico e ao psicólogo como aquele 
que vai ajudar a curar as pessoas sofre mudanças quando os alunos entram em 
contato com novas informações ao cursar a faculdade, ao realizar pesquisas a 
respeito do profissional psicólogo e ao ingressar nos estágios. As atividades 
curriculares do curso vão, então, influenciando a construção de uma identidade 
profissional mais abrangente, que vai além da visão estereotipada dos alunos 
ingressantes, embora nem sempre a desmistificação da imagem profissional 
anteriormente construída seja completa. Aponta-se aí que, na própria formação, é 
preciso orientar os alunos para outras possibilidades ensinando-os a construir, 
implementar e aperfeiçoar novos projetos de atuação profissional”. (Salles, 1998 apud 
Rittner, 2008, p. 111)  

 Podemos afirmar que a participação das Universidades na formação e constituição 

da Representação Social do psicólogo organizacional, para os estudantes e também para a 

sociedade, é de extrema importância, visto que para difundir esta nova identidade que se 

constrói a respeito deste profissional, é preciso um auxílio efetivo na formação destes 

psicólogos que futuramente participarão ativamente da disseminação do papel e importância 

do profissional ligado às organizações.  

 De acordo com o material analisado nesta pesquisa, pôde-se observar um maior 

número de associações estereotipadas e limitadas, do psicólogo organizacional, decorrentes 

das respostas dos alunos de quinto ano, do que naquelas dos sujeitos de primeiro ano. 

Sendo assim, precisamos pensar no real motivo da conservação desta percepção pelos 

alunos de quinto ano. Afinal, levando em consideração seu maior acesso à área, este 

deveria apresentar um discurso mais realístico e menos estereotipado do psicólogo 

organizacional, entretanto, não é isto que percebemos. 

 Desse modo, a partir das análises, foi possível revelar que o processo de formação 

acadêmico não alterou a Representação Social, e que apenas mostra um discurso um tanto 

mais estruturado e estereotipado acerca do psicólogo organizacional. Sugerindo que a 

identidade deste profissional está passando por um processo de reconstrução, tornando 

possível a existência e manutenção de uma representação superficial e enviesada do 

psicólogo organizacional, que acaba sendo sustentada por uma visão simplista, que 

atravessa a formação acadêmica geral, e que discorre e consolida essa visão equivocada, a 

despeito do esforço realizado pelos professores da área de Psicologia Organizacional e do 

Trabalho. Entretanto, mesmo atravessando um momento de transição e transformação, é 

necessário que as Universidades façam sua parte, contribuindo para a construção de uma 

real Representação Social e de possibilidades que surgem para o profissional desta área. 

Pois, proporcionando aos estudantes um contato efetivo e autêntico com a área da 

Psicologia Organizacional, estaremos nos antecipando e formando futuros profissionais que 
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apresentam em sua atuação o verdadeiro papel e importância do psicólogo organizacional 

no contexto contemporâneo, e que dessa maneira, auxiliarão na reconstrução da imagem 

deste profissional. 

 Portanto, através da investigação realizada neste trabalho, pode-se dizer que o 

“andar da carruagem” é lento e pouco efetivo na transformação e consolidação da 

Representação Social do psicólogo organizacional, ou seja, o período de formação dos 

estudantes de Psicologia proporciona uma maior especificidade técnica-científica em 

relação a este profissional, mas ainda não contribui para a construção de uma 

representação real de sua atuação e importância. O que podemos constatar é que a 

imagem atribuída pelos universitários mostra-se intimamente relacionada com o senso 

comum, sendo assim, atrelada a uma idéia construída e disseminada pela sociedade, que 

muito provavelmente por falta de conhecimento, ainda aponta para uma percepção limitada 

e estereotipada do psicólogo organizacional. Estas informações e conclusões são oriundas 

de um grupo específico de estudantes de Psicologia, da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, e por isso não podemos generalizar os achados obtidos por esta pesquisa. 

Contudo, possivelmente é o que encontraremos entre outros alunos de outras faculdades de 

São Paulo, por isso acredita-se que seria importante e até mesmo complementar, a 

realização de uma pesquisa que focasse o público não universitário. 

 Dessa maneira, longe de saciar minhas indagações e inquietudes, finalizo esta 

pesquisa já pensando em possíveis trabalhos futuros, com o intuito de explorar e aprofundar 

a verdadeira Representação Social do psicólogo organizacional, motivadora do estereótipo, 

e muitas vezes preconceito, revelados, mesmo de forma implícita, nesta monografia. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, _________________________________ RG n° _____________, declaro, por meio 

deste termo, que concordei em responder ao questionário da pesquisa de campo referente 

ao Projeto intitulado “O andar da carruagem: representação social do psicólogo 

organizacional”, desenvolvido pela pesquisadora Patrícia Leme Pereira da Faculdade de 

Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Fui informado (a), ainda, que a 

pesquisa é orientada pelo Prof.° Dr.° Odair Furtado, a quem poderei contatar a qualquer 

momento que julgar necessário através do telefone 3670-8320. Afirmo que aceitei participar 

por minha vontade, sem receber qualquer incentivo financeiro e com a finalidade exclusiva 

de colaborar para o sucesso da pesquisa. Fui informado (a) dos objetivos estritamente 

acadêmicos do estudo, que, em linhas gerais tem o intuito de investigar qual a 

representação social do psicólogo organizacional para os estudantes de Psicologia do 

primeiro e quinto ano da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, para posteriormente 

promover uma reflexão do papel que a formação acadêmica tem nessa construção e na 

futura atuação desses estudantes no mercado do trabalho. 

Fui também esclarecido (a) de que os usos das informações por mim oferecidas estão 

submetidas às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos, da 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da 

Saúde. Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio de um questionário, tendo 

sido garantido sigilo absoluto. Estou ciente de que, caso eu tenha dúvida ou me sinta 

prejudicado (a), poderei contatar o pesquisador responsável ou seu orientador, ou ainda o 

Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP. A pesquisadora principal do estudo me ofereceu 

uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme 

recomendações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Fui ainda informado (a) de 

que posso me retirar deste estudo a qualquer momento, sem qualquer prejuízo.  

 

São Paulo, _____ de ____________________ de 2008. 

 

Assinatura do participante: ____________________________________ 

Assinatura da pesquisadora: ___________________________________ 

Assinatura do orientador: ______________________________________ 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE PSICOLOGIA 
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Questionário da pesquisa: “O andar da carruagem: representação social do 

psicólogo organizacional” 

 
Nome(opcional): ____________________________________________________________ 

Sexo:            Masculino                    Feminino                       Idade: _____________________ 

Ano que está cursando:            1° Ano                    5° Ano 

 
Questão 1: Para você, qual é a atuação do psicólogo organizacional? Explique 

sucintamente suas idéias. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Questão 2: Para você, qual é a importância do psicólogo organizacional? Explique 

sucintamente suas idéias.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Questão 3: Escreva 4 (quatro) palavras que lhe venham imediatamente à mente quando 

pronunciado o termo “psicólogo organizacional”. Posteriormente, numere as palavras de 1 

a 4, atribuindo o número 1 àquela que, em sua opinião, seja a mais representativa e, o 

número 4, à que menos represente. Justifique suas escolhas.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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