
CARACTERÍSTICAS E OBJETIVO

Reavaliar e propor transformações para que se tente um passo além das
denúncias constitui uma responsabilidade ética e política e uma inevitável expo-
sição às críticas, às concordâncias e às discordâncias. Representa também uma
tentativa de prestação de contas à sociedade – sociedade que investe para a
geração de um profissional descontente com o seu próprio papel. Por meio da
reflexão que se abre para o debate das comunidades científica e profissional,
tem-se uma via para descobertas que possam representar encaminhamentos co-
erentes com os propósitos daqueles que se preparam para o exercício e daqueles
que exercem a Psicologia nas organizações.

Borges-Andrade e colaboradores (1983, p. 110), em pesquisa realizada
com psicólogos do Distrito Federal, utilizando uma escala de suficiência con-
tendo cinco pontos, encontraram 32,4% dos pesquisados que “julgaram seu
curso como bastante ou totalmente insuficiente”. Se a situação permanece e
pode ser generalizada para outras regiões do País, como a ausência de inter-
venções relevantes nos cursos de Psicologia parece permitir que assim se pen-
se, a avaliação de quase um terço dos profissionais quanto à sua formação
como bastante ou totalmente insuficiente requer, sem dúvida, providências
imediatas. Se assim não se proceder, é de se esperar circunstâncias cada vez
mais deterioradas. A partir da má-formação, compromete-se a profissão como
um todo. É verdade que existem fatores no âmbito estrutural e institucional
que dificultam muito as ações localizadas de transformação. Contudo, não se
deve contentar com as denúncias feitas em tom veemente, com propriedade,
mas que se esgotam apenas como denúncias. Não se pretende esconder atrás
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de explicações que trazem, intencionalmente ou não, posturas desmobilizadoras.
Ações coordenadas devem ser dirigidas para provocar mudanças nos vários
segmentos. O acadêmico, todavia, é o principal. É sobretudo nessa instância
que se pretende dirigir ações modificadoras.

De acordo com o que Bastos (1988, p. 172) analisa, com base nos dados
da pesquisa do Conselho Federal de Psicologia, confirmam-se resultados de
investigações anteriores e regionalizadas, o que permite que se sugira que o
quadro geral da Psicologia é relativamente uniforme no País, sem ter passado
por modificações significativas desde sua implementação.

Tem-se a intenção de sistematizar dados, os quais têm sido obtidos pelo
esforço de inúmeros psicólogos em diversas regiões do País, a respeito do
conhecimento disponível na Psicologia e em suas áreas afins, da formação e
da atuação dos psicólogos organizacionais. Tem-se o propósito contribuir para
o debate da questão da formação do psicólogo que desempenha ou irá desem-
penhar um papel profissional dentro de uma organização. “Ao lado dos estu-
dos descritivos já realizados, ou ainda por fazer, é possível e útil desenvolver
trabalhos de sistematização dos dados obtidos pelos vários estudos já realiza-
dos” (Botomé, 1988, p. 286-287).

É preciso criar condições de sistematização a partir dos problemas existentes
e do que já se conhece a respeito deles. Conforme postula Gomide (1988, p. 85),
“enxergar melhor a realidade favorece, sem dúvida alguma, a escolha dos cami-
nhos mais adequados…”. Na visão de Duran (1983, p. 13), “(...) temos de nos
voltar para nossos cursos, analisar cuidadosamente as variáveis envolvidas e
experimentar”.

O uso do conceito de necessidades foi a via encontrada para chegar à
análise do problema da precariedade da formação do psicólogo organizacional
e de suas implicações nas atividades de trabalho. Definidas como discrepâncias
entre a situação atual e a desejada, buscou-se identificar as atitudes, os conhe-
cimentos e as habilidades que caracterizariam um desempenho competente,
no nível da competência técnica e do compromisso político.

Botomé (1988, p. 287) supõe que “acompanhar o que acontece com os
egressos da universidade e atender às suas necessidades de atualização e aper-
feiçoamento pode dar muitas informações úteis sobre as relações entre exercí-
cio profissional e formação acadêmica”. O trecho sugere um caminho que coin-
cide com o desenvolvimento deste livro: a identificação de necessidades por meio
da captação de informações fornecidas por egressos da universidade, de modo a
investigar as possíveis inter-relações entre a formação profissional e as atividades
de trabalho, suas condições e implicações.

Os estudos, em grande parte, descrevem o que tem sido feito ou se faz na
formação e na atuação dos psicólogos. Há considerável quantidade de dados e
muitas interpretações foram apresentadas. “O que falta de conhecimento e de
atuação pode ser a próxima etapa a ser desenvolvida nos estudos a respeito do
exercício profissional” (Botomé, 1988, p. 286). A análise das necessidades
identificadas por psicólogos organizacionais pode permitir ao profissional esse
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Este capítulo constitui-se da descrição, feita com base na leitura e na
detecção dos conteúdos principais, e da análise dos mesmos. A descrição é
destacada aqui, na tentativa de tornar a leitura diferenciada para os trechos
derivados das unidades de conteúdo, produtos das verbalizações dos partici-
pantes. Os comentários foram feitos em seguida aos trechos que relacionam
condições a determinadas necessidades e suas possíveis implicações, recorta-
dos de acordo com indicadores que as matrizes originais revelaram. Em última
instância, todos os conteúdos mantêm alguma forma de relação entre si.

PROCESSO DE ENSINO

Na dimensão da formação profissional, os participantes identificaram a
necessidade dos conhecimentos transmitidos pelos professores, por meio de
uma perspectiva crítica da aplicação.

O óbvio resultante da postulação da necessidade dos conhecimentos trans-
mitidos pelos professores, evento que centraliza os aspectos da formação nesse
primeiro conjunto temático, torna-se de imediato justificado pela afirmação da
falta de interesse e preparo dos professores, assim como pelo fato de se mostra-
rem inexperientes, amadores e desvinculados da prática, conforme se vê a
seguir nas condições.

DESCRIÇÃO E ANÁLISE
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Como conteúdos associados à necessidade descrita, nas condições, os par-
ticipantes disseram que os professores não se apresentam, muitas vezes, com
interesse e preparo em profundidade na ciência psicológica e também para a
especificidade da disciplina que ensinam. Além disso, os professores mostram-
se inexperientes e amadores, não se vinculam às atividades práticas e, de qual-
quer modo, estabelecem um modelo para o aluno.

Eventos

– necessidade dos conheci-
mentos transmitidos pelos
professores, por meio de
uma perspectiva crítica da
aplicação

Implicações

– tentativa de tomar as pró-
prias experiências como
modelo para os alunos

– indicação do uso da sala de
aula para relato de experiên-
cias e orientações

– o professor deve entrar em
contato direto e promover
e recuperar as vivências nas
organizações, vincular o mé-
todo científico e a prática,
integrar-se aos departa-
mentos de Administração e
buscar uma visão globalizan-
te das atividades

– deve-se ter maior consis-
tência no ensino do método
científico

– ênfase no ensino do contex-
to e vínculo de trabalho, ins-
trumento e objetivos

– deve-se apresentar as vá-
rias abordagens da Psico-
logia

– deve-se preocupar com
uma formação integral

– deve-se incentivar a produ-
ção de conteúdos perti-
nentes à realidade

QUADRO 2.1  Sinopse das inter-relações entre os conteúdos identificados no conjunto
temático 1 – Processo de Ensino – na dimensão da formação profissional

Condições

– desinteresse e despreparo
dos professores

– professores inexperientes
e amadores

– pouca vinculação dos pro-
fessores com atividades
práticas

– o professor é modelo para
os alunos

– ensino generalista
– conteúdos programáticos

generalistas e desvincula-
dos dos fatos econômicos
e do contexto de trabalho

– espaço restrito à Seleção
– programas falhos quanto

ao papel
– abordagem centrada no in-

divíduo, viés clínico, conteú-
dos desatualizados e pouca
importância à questão do
trabalho

– não abordam a questão da
produção do conhecimento,
a realidade de transforma-
ção e a exposição das ativi-
dades

– não capacitam, não trans-
mitem informações especí-
ficas e não integram os con-
teúdos ao contexto do tra-
balho




