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Prezado estudante, 
seja bem-vindo!

O Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), preocupado em 
transpor distâncias físicas e geográficas, percebe e trata a 
Educação a Distância como uma possibilidade de inclusão. No 
IFSC são oferecidos diferentes cursos na modalidade a distância, 
ampliando o acesso de estudantes catarinenses, como de 
outros estados brasileiros, à educação em todos os seus níveis, 
possibilitando a disseminação do conhecimento por meio de seus 
campus e polos de apoio presencial conveniados. 

Os materiais didáticos desenvolvidos para a EaD foram pensados 
para que você, caro aluno, consiga acompanhar seu curso 
contando com recursos de apoio a seus estudos, tais como 
videoaulas, ambiente virtual de ensino aprendizagem e livro 
didático. A intenção dos projetos gráfico e instrucional é manter 
uma identidade única, inovadora, em consonância com os avanços 
tecnológicos atuais, integrando os vários meios disponibilizados e 
revelando a intencionalidade da instituição.

Bom estudo e sucesso! 

Equipe de Produção de Materiais 
Centro de Referência em Formação e EaD/IFSC
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A Unidade Curricular 
Comportamento Humano 
no Trabalho
Esta Unidade Curricular – UC – visa proporcionar-lhe resposta para 
questões do tipo: Como é formada a personalidade das pessoas? 
Quais os condicionantes explicativos do comportamento humano? 
Por que os indivíduos exercem diferentes níveis de esforços em 
diferentes atividades? Como se pode explicar que duas pessoas 
possam olhar para a mesma coisa e percebê-la de forma diferente? 
Essas questões proclamam um desafio: compreender o ser 
humano e os fatores que influenciam o seu comportamento; ou, 
ainda: compreender o comportamento humano e sua influência nos 
resultados organizacionais. Sem a pretensão de esgotar o tema, 
mas com a pretensão de fornecer-lhe subsídios, os conhecimentos 
e as reflexões aqui apresentados vislumbram um (re)pensar e, em 
decorrência, um novo olhar sobre aspectos do comportamento 
humano. É desejável que os elementos teóricos aqui abordados 
sirvam de trampolim para um competente diagnóstico das 
questões interpessoais nos ambientes organizacionais.  

Bom aproveitamento!  

Prof.ª Andréa Martins Andujar
Prof.ª Fátima Regina Teixeira
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Bases do 
Comportamento 
Humano

COMPORTAMENTO HUMANO NO TRABALHO         UNIDADE 1

Ao final desta unidade, você entenderá o que significa personalidade, 
conhecerá as suas dimensões, suas características e as principais 
teorias associadas ao seu estudo, e, ainda, conscientizar-se-á de que 
as diferenças individuais influenciam significativamente no contexto 
organizacional.

Andréa Martins Andujar
Fátima Regina Teixeira
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Comportamento 
humano e seus 

condicionantes
O interesse sobre o comportamento das pessoas no ambiente 
de trabalho remonta ao cenário das teorias da administração: a 
administração científica, tendo como base a concepção do homo 
economicus, postulava que o comportamento das pessoas era 
motivado apenas pela recompensa salarial e material do trabalho. 
Essa visão mudou com a experiência de Hawthorne, desenvolvida 
por Elton Mayo e sua equipe.

As descobertas-chave dos estudos de Hawthorne foram as 
seguintes (DUBRIN, 2006; CHIAVENATO, 2004):

• O comportamento das pessoas no ambiente de trabalho 
é consequência não apenas de fatores econômicos, mas 
também de fatores psicológicos, pois os trabalhadores são 
dotados de sentimentos, emoções, desejos e temores.

• Lidar com os problemas humanos é complicado e desafiador.
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Bases do Comportamento Humano 9

• Quanto maior a integração social no grupo de trabalho, 
maior a disposição de produzir.

• Problemas pessoais podem influenciar fortemente a 
produtividade do empregado.

• As pessoas são motivadas pela necessidade de 
reconhecimento, de aprovação social e participação nas 
atividades dos grupos sociais nos quais convivem.

• Comunicação eficaz com os empregados é fator 
indispensável para o sucesso administrativo.

• O comportamento das pessoas é influenciado pelas atitudes 
e normas informais existentes nos grupos dos quais 
participam.

O movimento das Relações Humanas enraíza-se, então, na 
crença de que trabalhadores satisfeitos seriam trabalhadores 
mais produtivos. Desse modo, o desafio para os gerentes era 
reconhecer as necessidades dos trabalhadores e a influência que 
os grupos de trabalho podem ter sobre a produtividade individual 
e organizacional.

A Abordagem Comportamental, também conhecida como Teoria 
Behaviorista, representa um desdobramento da Teoria das 
Relações Humanas e concebe o comportamento como a maneira 
pela qual um indivíduo age ou reage em suas interações. A respeito 
da natureza e das características do ser humano, deve-se levar em 
consideração, segundo essa teoria, que (CHIAVENATO, 2004):

• O homem é um animal social dotado de necessidades: 
o homem desenvolve relacionamentos cooperativos e 
interdependentes que o levam a viver em grupos;

• O ser humano é dotado de um sistema psíquico: processos 
afetivos, emocionais e de raciocínio formam a personalidade 
de cada pessoa e seu modo de perceber e de posicionar-se 
frente às várias situações da vida;

• O homem tem capacidade de articular a linguagem com o 
raciocínio abstrato: o homem tem capacidade de abstração 
da realidade e de comunicação com as outras pessoas;

• O ser humano é dotado de aptidão para aprender: aprender 
é um fenômeno de transformação que permite ao homem 

GEORGES ELTON MAYO 
(1880 - 1949)

[ QUEM? ]
Um dos fundadores e principais 
expoentes da sociologia industrial 
dos EUA. Formou-se em Medicina na 
Universidade de Adelaide, trabalhou na 
África e lecionou na Universidade de 
Queensland. Ainda na Austrália, estudou 
as sociedades aborígines, que o tornam 
sensível às múltiplas dimensões da 
natureza humana. Durante a Primeira 
Guerra Mundial, trabalhou na análise 
psicológica de soldados em estado de 
choque. Fonte: <http://pt.wikipedia.org/
wiki/Elton_Mayo (2008)>.
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adaptar-se às mudanças que ocorrem no ambiente. Por 
meio da aprendizagem adquirem-se novas formas de 
conduta que se entrelaçam com os comportamentos inatos;

• O comportamento humano é orientado para objetivos: 
subjacente a todo comportamento, existe sempre um 
impulso, um desejo, uma necessidade, uma tendência, 
expressões que servem para designar os motivos do 
comportamento;

• O homem caracteriza-se por um padrão dual de 
comportamento: o ser humano coopera e compete.

Na década de 1970, reafirmando a importância do enfoque 
humanista na organização, surge a Teoria Contingencial que 
encoraja os gerentes a prestarem atenção às diferenças individuais 
e situacionais, as quais interferem no desempenho das tarefas. 
Portanto, compreender as diferenças individuais ajuda a explicar o 
comportamento humano. Não obstante, as influências ambientais 
também são importantes, e daí deriva a equação:  C = f (P x A), em 
que:

C representa comportamento;

P representa pessoa; e

A representa o ambiente.

O comportamento de uma pessoa se dá em função de dois fatores: 
a realidade externa e a sua realidade interna. Por realidade externa 
entende-se o ambiente onde a pessoa se encontra. Isso quer dizer 
que nossos comportamentos não são independentes do ambiente 
onde nos encontramos; ao contrário, são bastante influenciados 
por ele.  O ambiente nos fornece uma série de estímulos e gatilhos. 
Por realidade interna entende-se tudo o que não podemos 
perceber pelos sentidos e só sabemos quando se transforma em 
comportamento. É a parte invisível, mas que influencia diretamente 
o comportamento (WANDERLEY, 1998).

Esses fatores subjetivos que fazem parte do mundo interno de 
cada ser dizem respeito à percepção, expectativas, sentimentos, 
emoções, desejos, valores, conhecimentos, experiências e 
pressupostos que cada um tem sobre si mesmo, sobre o outro 
e sobre o contexto; modelos mentais e necessidades que, em 
conjunto, determinam a forma de cada pessoa perceber, pensar, 
sentir e agir nos contextos em que estão inseridas (LEMOS, 2002).

MODELOS MENTAIS

[ SAIBA MAIS ]
São imagens, pressupostos e histórias 

que trazemos em nossas mentes, 
acerca de nós mesmos, de outras 

pessoas, de instituições e de todos os 
aspectos do mundo. Diferenças entre 

modelos mentais explicam por que duas 
pessoas podem observar o mesmo 

acontecimento e descrevê-lo de forma 
diferente; elas estão prestando atenção 

a detalhes diferentes.  Os modelos 
mentais também determinam a nossa 

forma de agir.
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Bases do Comportamento Humano 11

VOLITIVOS

[ SAIBA MAIS ]
Que provém da volição, ou seja, ação 
de escolher ou decidir. Capacidade 
baseada na conduta consciente, de 
se decidir por certa orientação ou 
certo tipo de conduta em função de 
motivações. Fonte: Houaiss, 2001.

Compreender que o comportamento é determinado por fatores 
internos do mundo subjetivo de cada pessoa e que sofre influência 
do ambiente remete a uma reflexão: além da importância que deve 
ser dada ao comportamento expresso, deve-se compreender que 
motivos o impulsionam.

Personalidade e características do 
temperamento

A palavra personalidade deriva-se do latim persona, que significa 
máscara (usada no teatro), aquilo que parecemos aos outros, a 
aparência externa. No entanto, não é só isso que queremos dizer 
quando nos reportamos à personalidade de uma pessoa.

A personalidade refere-se à marca da pessoa, àquilo que a 
identifica, inclui aspectos intelectuais, afetivos, impulsivos, 
volitivos, fisiológicos e morfológicos; é uma forma de responder aos 
estímulos e às circunstâncias da vida com um selo peculiar que dá 
como resultado o comportamento (CORBELLA apud SOTO, 2002).

A personalidade nada mais é do que a organização dinâmica dos 
traços no interior do eu, formados a partir dos genes particulares 
que herdamos, das existências singulares que suportamos e das 
percepções individuais que temos do mundo, capazes de tornar 
cada indivíduo único em sua maneira de ser e de desempenhar o 
seu papel social (BALLONE, 2003).

As principais dimensões da personalidade são: 

• Dimensão física: refere-se à constituição individual resultante 
da herança genética e das forças do meio; 

• Dimensão do caráter: compreende o conjunto de 
características que se fazem necessárias para a pessoa 
adaptar-se ao meio em que vive. São traços de caráter a 

CARÁTER

[ SAIBA MAIS ]
Origina-se do grego charakter, que 
significa sinal, marca. Corresponde aos 
aspetos gravados no psiquismo do 
indivíduo. Portanto, conhecer o caráter 
de um indivíduo significa conhecer a 
forma como a pessoa se mostra e se 
revela, por meio de suas atitudes e de 
seu padrão consistente de respostas 
para as várias situações da vida.
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honradez, a honestidade, a sinceridade, dentre outros, 
resultantes do meio e da cultura em que o indivíduo está 
inserido; 

• Dimensão subjetiva: corresponde aos interesses, aos ideais, 
aos desejos e aspirações, como também à inteligência e às 
aptidões específicas. Inclui o mundo subjetivo e íntimo de 
cada pessoa; 

• Dimensão do temperamento: corresponde às predisposições 
inatas, decorrentes da estrutura do sistema nervoso e das 
glândulas de secreção interna, expressas pelas atitudes 
tomadas diante das situações da vida.

É o temperamento – o jeito de ser de cada um - que faz com que, 
em dada ocasião, as pessoas reajam de modos diferentes.

Você sabia que é muito difícil encontrar um indivíduo que 
tenha um temperamento padrão, ou seja, único? Normalmente, 
as pessoas têm temperamentos misturados, contudo existe um 
tipo predominante. Segundo Hipócrates, médico e filósofo grego, 
existem quatro tipos de temperamentos: colérico, sanguíneo, 
melancólico e fleumático. Vejamos cada um deles.

TEMPERAMENTO

[ SAIBA MAIS ]
A palavra tem sua origem no latim 

temperamentum que significa medida. 
Representa a peculiaridade e intensidade 

individual dos afetos psíquicos e da 
estrutura dominante de humor e 
motivação. Fonte: VOLPI, 2008.

Colérico: excita-se imediatamente e com veemência a qualquer acontecimento. Reage 
violentamente, e a impressão gravada em seu psíquico permanece por longo tempo. É 
uma personalidade combativa. Manifestam-se nele a aspiração e grandeza, o heroísmo 
e a perfeição. Despreza o comum e é resoluto em seus empreendimentos. Encontra 
prazer em superar obstáculos, pois as dificuldades só fazem aumentar a vontade de 
vencer. Faz tudo com rapidez, aplicação e ordem; fala rápido e não aguenta ficar sem 
fazer nada. Tem inteligência penetrante e raciocínio seguro. É dado a grandes paixões 
e não tolera a covardia ou qualquer espécie de inferioridade. É talhado para ser líder. 
Seu desejo é mandar, organizar e dirigir grandes movimentos populares. Tem estima 
de si mesmo e de suas qualidades pessoais. Justifica e julga dignas de aprovação as 
próprias falhas. Acha que está sempre com a razão, não gosta que o contradigam e 
quer ter sempre a última palavra. É ambicioso e autoritário e rejeita o auxílio dos outros. 
Empenha-se em diminuir e perseguir os que se atravessam em seu caminho. Sente-
se ferido profundamente quando é envergonhado ou humilhado. Tem também como 
ponto fraco a ira. Por vezes, é conduzido ao furor e ao ódio. Pode fazer recriminação 
injusta e interpretar mal as intenções do outro. Jamais esquece as ofensas. Permanece, 
muitas vezes, indiferente diante dos que sofrem e não vacila em espezinhar a felicidade 
alheia.
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Bases do Comportamento Humano 13

Sanguíneo: impressiona-se rapidamente e sua reação é instantânea. A superficialidade é 
uma das suas características mais marcantes, por isso suas impressões não duram muito 
tempo. A vida do sanguíneo se resume quase que exclusivamente aos sentidos. Não 
tem facilidade para estudos, nem poder de concentração. É, antes de qualquer coisa, 
inconstante: das lágrimas passa ao riso com a maior facilidade. O mesmo ocorre com 
suas opiniões. Por qualquer motivo abandona seus propósitos. Sua afetividade é aforada, 
por isso é muito inclinado à dedicação ao próximo. Os interesses do sanguíneo fixam-
se de preferência nos objetivos exteriores. Dá atenção à elegância no vestir, à ordem na 
casa e à polidez no trato. Fala com vivacidade e facilidade, gosta de ver e ouvir e emitir 
opiniões em todos os assuntos. É otimista, não liga muito para as dificuldades e confia 
no sucesso. Consola-se facilmente quando fracassa. Gosta de pregar peças e julga que 
todos têm que suportar suas brincadeiras. Procura afastar-se do que pode entristecê-lo 
e não é dado a grandes paixões. A vaidade é um defeito capital. Gosta muito de exibir-se, 
é narcisista. Nada o faz mais feliz do que receber elogios. É o sanguíneo, muito inclinado 
à inveja e ao ciúme. Procura sempre as companhias que mais o promovam. Aborrece-lhe 
tudo o que exige esforço e “gozar a vida” é seu lema.

Melancólico: Os acontecimentos exteriores não impressionam muito um indivíduo de 
temperamento melancólico. Ama a solidão e gosta de trancar-se dentro de si e fugir 
do barulho do mundo. Não é inclinado a observar pessoas, nem a saudar os amigos 
na rua. Considera o mundo e seus acontecimentos de modo pessimista. A saudade é 
uma disposição constante de seu estado de espírito. É reservado e tem pouco poder 
de comunicação, mas considera-se feliz quando encontra alguém que o saiba ouvir 
e compreendê-lo. Gosta de adiar as decisões por temer o fracasso. É o homem das 
oportunidades perdidas. É desanimado e abdica facilmente das dificuldades. Tem como 
pontos fortes a afetividade e a reflexão. Sempre volta a considerar o passado e busca a 
explicação dos fatos até as últimas causas. Seu coração está sempre cheio de afetos e 
desejos indefiníveis, contudo não os deixa transparecer.

Fleumático: se impressiona pouco e reage pouco ou nada. Se alguma impressão fica, 
é de pouca duração. Tem forte dose de afetividade, mas não gosta de demonstrá-la. 
É o temperamento da lentidão. Seu desinteresse pelas coisas que acontecem ao seu 
redor é quase completo. Trabalha morosamente, mas com assiduidade e constância. 
Não se perturba, nem se irrita com facilidade. Não se preocupa em organizar sua vida, 
nem em organizar suas atividades. Pode ser levado a excessos na comida e na bebida, 
pois sua vontade é fraca. No entanto, geralmente permanece tranquilo e discreto em seu 
canto. É dotado de inteligência com propensão à análise, à reflexão e à crítica. Gosta 
de trabalhos científicos que exigem paciência e longas investigações. Sua memória é 
bem desenvolvida. A sensibilidade é lenta e, mesmo tendo bom coração, faltam-lhe 
entusiasmo e coragem para expandir-se. Evita mudanças repentinas e facilmente pode 
tornar-se um tipo egoísta. Não raro, comporta-se como adolescente, embora seja adulto.
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O temperamento é biologicamente determinado, não é aprendido, 
nem pode ser educado; apenas pode ser abrandado em sua 
maneira de ser. Já o caráter é o conjunto de reações e hábitos 
de comportamento que vão sendo adquiridos ao longo da vida 
e que especificam o modo individual de cada pessoa. Strelau e 
Angleitner (apud VOLPI, 2008) elencam algumas características 
que diferenciam o temperamento da personalidade. Veja:

• O temperamento é inato e faz parte da personalidade que é 
produto também do ambiente social.

• Características do temperamento podem ser identificadas 
desde cedo, na infância; ao passo que a personalidade é 
moldada durante os períodos do desenvolvimento infantil.

• Diferenças individuais com características temperamentais 
como ansiedade, extroversão e introversão também são 
observadas em animais; ao passo que personalidade é 
prerrogativa de seres humanos.

Características da personalidade

No estudo da personalidade, três características distintas são de 
importância central (SCHIFFMAN; KANUK, 2000): a personalidade 
reflete diferenças individuais; é constante e duradoura e evolui. 
Veja:

• A personalidade reflete diferenças individuais: a 
personalidade é uma variável individual que permite 
identificar o indivíduo como ser único e distinto. Determina 
os seus modelos de comportamento, inclui as interações 
dos estados de ânimo, atitudes, motivos e métodos, de 
modo que cada pessoa responde de forma distinta às 
mesmas situações.

• A personalidade é constante e duradoura: em situações 
variadas, por meio de diferentes formas comportamentais, 
encontram-se subjacentes uma ou mais tendências pessoais 
peculiares, através das quais a pessoa é reconhecida.

• A personalidade evolui: a personalidade desenvolve-se e 
diferencia-se sem alterar essencialmente a singularidade de 
seu ser.

lo_cap01_CHT.indd   14 17/09/14   14:05



Bases do Comportamento Humano 15

Teorias da personalidade

Existem múltiplas correntes de pensamento que realçam 
determinados aspectos concretos da personalidade e que 
buscam a explicação do comportamento humano. Tais correntes 
ou abordagens sob alguns aspectos se convergem e, em outros, 
podem ser conflitantes, mas todas elas servem como ponto de 
partida para o avanço da investigação científica. Trataremos aqui 
de algumas delas.

O enfoque psicanalítico

A psicanálise foi o primeiro enfoque formal do estudo da 
personalidade. Cabe a Sigmund Freud o mérito de ter estabelecido 
as bases científicas dessa compreensão.

Segundo Freud, a personalidade está dividida em três níveis: 
consciente, inconsciente e pré-consciente:

• Consciente: é somente uma pequena parte da mente e 
inclui tudo do que estamos cientes num dado momento.

• Inconsciente: é onde se encontram os impulsos primitivos 
que influenciam o comportamento e dos quais não se tem 
consciência e, também, um grupo de ideias, carregadas 
emocionalmente, que uma vez foram conscientes, mas 
em vista de seus aspectos intoleráveis foram expulsas da 
consciência para um plano mais profundo, de onde não 
poderão vir à tona voluntariamente.

• Pré-Consciente: relaciona-se aos conteúdos que podem 
facilmente chegar à memória.

SIGMUND FREUD 

(1856-1939)

[ QUEM? ]
Nasceu em Freiberg, na Moravia. 
É considerado o pai da psicanálise, 
método de tratamento psíquico 
e de investigação dos processos 
mentais inconscientes. Estudou 
medicina na Universidade de Viena 
e se especializou em neurologia. 
Seus estudos foram os pioneiros 
acerca do inconsciente humano e 
das motivações do comportamento. 
O pensamento de Freud está 
descrito principalmente em três 
obras: Interpretação dos Sonhos, 
Psicopatologia da Vida Cotidiana 
e Três Ensaios Sobre a Teoria 
da Sexualidade. Fonte: Schultz; 
Schultz, 2002.
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O Id contém tudo o que é herdado. Refere-se aos instintos, 
impulsos e desejos inconscientes. Esses impulsos são movidos 
pelo princípio do prazer, que busca e exige satisfação imediata. O 
Id é como o reservatório de energia de toda a personalidade, sendo 
a estrutura original, básica e central do ser humano. 

O Ego é o controle consciente do indivíduo. Tenta equilibrar as 
necessidades impulsivas do id e as restrições socioculturais do 
superego. Opera de acordo com o princípio da realidade, pois 
determina os momentos, lugares e objetos adequados e socialmente 
aceitos para a satisfação das necessidades da pessoa. O Ego é, 
portanto, o aspecto racional da personalidade, pois percebe e 
manipula o ambiente de modo prático e realista. O Ego tem, ainda, 
por função a criação dos mecanismos de defesa. 

Entre esses mecanismos temos: projeção, identificação, formação 
reativa, racionalização, regressão, negação, deslocamento e outros. 
Observe:

• Projeção: é o ato de atribuir a outra pessoa, animal ou objeto 
as qualidades, sentimentos ou intenções que se originam 
em si próprio.

INSTINTOS

[ SAIBA MAIS ]
São pressões que dirigem um 

organismo para determinados fins 
particulares.

MECANISMOS DE DEFESA

[ SAIBA MAIS ]
São operações psíquicas inconscientes, 

empregadas pelo Ego para se livrar 
da angústia; uma espécie de sinal de 

alarme que informa ao Ego sobre a 
existência de um conflito interno.

Níveis e estruturas da personalidade 
 
N

Fonte: Adaptado de Schultz; Schultz, 2002, p. 49.

Inconsciente:
material difícil de recuperar;
bem abaixo da superfície
da consciência.

Consciente:
contato com o mundo exterior.

Pré-conciente:
material um pouco abaixo 
da superfície da consciência.

ID
Princípio do prazer
Processo primário

EGO
Princípio de realidade
Processo secundário

SUPEREGO

Imperativos morais

Fazendo-se uso da visualização da imagem de um iceberg, pode-
se explicar a estrutura da personalidade da seguinte forma: 

Figura 1 - Níveis e estruturas da personalidade
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Bases do Comportamento Humano 17

• Identificação: é a associação real ou imaginária com 
alguém.

• Formação reativa: significa comportamento contrário ao 
verdadeiro, por motivo de culpa. Trata-se de uma inversão 
clara e, em geral, inconsciente do verdadeiro desejo.

• Racionalização: é a redefinição de uma situação frustrante 
por meio da invenção de razões plausíveis para justificar 
determinada atitude ou determinado comportamento.

• Regressão: é um retorno a um nível de desenvolvimento 
anterior ou a um modo de expressão mais simples ou mais 
infantil. É um modo de aliviar a ansiedade escapando do 
pensamento realístico para comportamentos que reduzem 
a ansiedade.

• Negação: consiste no bloqueio de certas percepções 
do mundo externo, ou seja, o indivíduo frente a 
determinadas situações intoleráveis da realidade externa, 
inconscientemente, nega sua existência para proteger-se 
do sofrimento.

• Deslocamento: através desse mecanismo, um impulso ou 
sentimento é inconscientemente deslocado de um objeto 
original para um objeto substituto.

Você sabia que todos esses mecanismos podem ser 
encontrados em indivíduos saudáveis? No entanto, a presença 
excessiva desses mecanismos é, via de regra, indicação de 
possíveis sintomas neuróticos.

O Superego é o aspecto moral da personalidade: a introjeção 
dos valores e padrões dos pais e da sociedade. Desenvolve-se a 
partir do Ego e atua como um juiz ou censor sobre as atividades e 
pensamentos do Ego; é o depósito dos códigos morais, modelos 
de conduta e dos parâmetros que constituem as inibições da 
personalidade.

A meta fundamental da personalidade é manter e recuperar, 
quando perdido, um nível aceitável de equilíbrio dinâmico que 
maximiza o prazer e minimiza o desprazer. A energia que é usada 
para acionar o sistema nasce no Id, que é de natureza primitiva, 
instintiva. O Ego, emergindo do Id, existe para lidar realisticamente 
com as pulsões básicas do Id e também age como mediador 
entre as forças que operam no Id e no Superego e as exigências 
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da realidade externa. O Superego, emergindo do Ego, atua como 
um freio moral ou força contrária aos interesses práticos do Ego. 
Ele fixa uma série de normas que definem e limitam a flexibilidade 
deste último (BALLONE, 2003).

O enfoque neopsicanalítico da 
personalidade

Freud centralizou a formação da personalidade à infância, 
sendo esta determinante na constituição do sujeito, deixando 
marcas que, profundas ou não, afetam o caráter do indivíduo e, 
consequentemente, as decisões tomadas na fase adulta. Os 
neopsicanalistas, no entanto, destacam a importância das relações 
sociais para a formação e o desenvolvimento da personalidade. 
Eles enfatizam que se deve considerar a vasta influência do 
ambiente interpessoal que envolve o indivíduo e que, durante toda 
a vida, molda a estrutura do caráter. Os teóricos neofreudianos 
mais conhecidos são Carl Jung, Alfred Adler, Erich Fromm, Henry 
Murray e Karen Horney.

A ideia de introversão e extroversão: Jung descobriu que cada 
indivíduo pode ser caracterizado como sendo orientado para seu 
interior ou para o seu exterior, sendo que a energia dos introvertidos 
se dirige em direção a seu mundo interno, enquanto a energia dos 
extrovertidos é mais focalizada no mundo externo. 

Nas palavras de Jung (apud RICCO, 2004, p. 27):

Falamos de extroversão sempre que o indivíduo volta seu 
interesse todo para o mundo externo, para o objeto, e lhe 
confere importância e valores extraordinários. No caso 
contrário, quando o homem se torna o centro de seu próprio 
interesse e aparece como único a seus olhos, quando o 
mundo objetivo fica praticamente na sombra e pouca atenção 
recebe, temos, então, a introversão.

A personalidade é formada por sistemas e estruturas que 
podem influenciar uns aos outros: Na visão de Jung, a psique ou 
personalidade total é composta pelo ego (aspecto consciente da 
personalidade, responsável pela execução das atividades normais 
da vida), inconsciente pessoal (é o reservatório de material que já foi 
consciente, mas foi esquecido ou reprimido) e inconsciente coletivo 
(nível mais profundo da personalidade, que contém o acúmulo de 
experiências herdadas de espécies humanas).

O homem como um todo, uma unidade funcional, reagindo ao 
seu meio: Adler procurou compreender cada pessoa como uma 
totalidade integrada num sistema social - cada ser humano é uma 

CARL GUSTAV JUNG

 (1875 - 1961)

[ QUEM? ]
 Foi um dos maiores estudiosos da 

vida interior do homem e tomou a si 
mesmo como matéria prima de suas 

descobertas – suas experiências e 
suas emoções estão descritas no 

livro Memórias, Sonhos e Reflexões. 
Fonte: <http://educacao.uol.com.br/

biografias/carl-gustav-jung.jhtm>.

ALFRED ADLER 

(1870 - 1937)

[ QUEM? ]
Aluno e colaborador de Sigmund 

Freud. Adler é o fundador da 
psicologia do desenvolvimento 

individual, exposta na sua obra Teoria 
e Prática da Psicologia Individual 

(1912). Fonte: <http://educacao.uol.
com.br/biografias/alfred-adler.jhtm>.
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entidade única, indivisível, coerente e unificada que tem sempre de 
ser considerada em relação ao contexto do qual é parte integrante.

A busca pela perfeição: O principal motivo para o comportamento 
humano é uma busca pela perfeição, mas que pode tornar-se uma 
busca por superioridade como compensação para sentimentos 
de inferioridade. A opinião do indivíduo sobre si próprio e sobre o 
mundo influencia todo o seu processo psicológico.

O dilema humano: Liberdade versus isolamento.  Fromm propõe a 
tese de que o homem, paralelamente à liberdade material que tem 
conquistado através da história, tem se isolado cada vez mais de 
seus semelhantes, na busca por espaço e por sucesso material. Em 
paradoxo, a mesma liberdade material torna-se uma condição que 
assusta, e da qual tende a escapar, maquiando-a em situações de 
posse e de poder, ou de submissão passiva às autoridades e/ou de 
conformação à sociedade, o que lhe daria a ilusão de “TER” algo ou 
de “PERTENCER” a algo que lhe permita sentir-se menos solitário 
(FROMM, 1989).

A motivação do comportamento: De acordo com Murray, a 
motivação tem dois componentes essenciais: o impulso, que se 
refere ao processo interno que incita uma pessoa à ação, e o motivo, 
que gera o comportamento e termina quando atingido o objetivo 
que a pessoa tinha em vista. O objetivo visado é a recompensa que 
sacia o incitamento interno do indivíduo. A motivação, portanto, 
relaciona-se intimamente com a personalidade do indivíduo e com 
o seu desenvolvimento mental, emocional, profissional e social. 
Constitui-se no impulso interno que levará o indivíduo a canalizar 
esforços para satisfazer um desejo, uma necessidade, uma meta 
estabelecida.

Comportamentos e atitudes dos indivíduos: Horney sustentou 
que o desenvolvimento da personalidade resulta da interação de 
forças biológicas e psicossociais que são singulares para cada 
pessoa e propôs que os indivíduos fossem classificados em três 
grupos de personalidade:

• Personalidade submissa: A pessoa exibe atitudes e 
comportamentos que refletem um desejo de caminhar em 
direção às outras pessoas, uma necessidade intensa de 
afeto, amor e aprovação.

• Personalidade agressiva: A pessoa apresenta atitudes e 
comportamentos associados à tendência de ir contra as 
outras pessoas: movidas a superar os outros, julgam tudo 
em termos de benefícios que receberão do relacionamento 
com os demais.

HENRY MURRAY 

(1893 - 1988)

[ QUEM ]
Psicólogo norte-americano, foi 
professor de Psicologia na Universidade 
de Harvard nos EUA. Em 1928, 
passou a dirigir a clínica psicológica 
dessa instituição, dedicando-se ao 
estudo da personalidade. Nas suas 
pesquisas, recorre a vários métodos: 
clínico, experimental, histórico e 
psicanalítico. Foi um dos fundadores 
do Instituto de Psicanálise de Boston. 
O desenvolvimento das suas pesquisas 
sobre a personalidade levou-o ao 
estabelecimento de uma teoria que 
denominou “personalogia”.

KAREN HORNEY 

(1885-1952)

[ QUEM? ]
Médica psicanalista, enfatizou a 
preeminência de influências sociais 
e culturais sobre o desenvolvimento 
psicossexual, focalizou sua atenção 
sobre as psicologias divergentes 
de homens e mulheres e explorou 
as vicissitudes dos relacionamentos 
maritais. Fonte: <http://www.
psiquiatriageral.com.br/psicoterapia/
karen.html>.

ERICH PINCHAS FROMM 

(1900 - 1980)

[ QUEM? ]
Influenciado por Freud e Marx, 
é considerado um dos principais 
expoentes do movimento psicanalista 
do século XX. Dono de uma carreira 
controversa e polêmica, ele estudou 
principalmente a influência da sociedade 
e da cultura no indivíduo. Fonte: <http://
educacao.uol.com.br/biografias/erich-
fromm.jhtm>.
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• Personalidade desprendida: A pessoa apresenta atitudes 
e comportamentos que estão associados à tendência de 
afastar-se das pessoas como uma necessidade intensa de 
privacidade, mantendo distância emocional.

O enfoque dos traços

A Teoria dos Traços representa um afastamento das medidas 
qualitativas que tipificam os movimentos freudianos e neofreudianos. 
Sua orientação é quantitativa ou empírica; enfoca a medição 
da personalidade em termos de características psicológicas 
específicas, denominadas traços. É a predominância de alguns 
traços e a atenuação de outros que acabam por constituir a 
personalidade de cada um.

Como expoentes dessa teoria, têm-se os autores Gordon Allport, 
Raymond Cattell e Hans Eysenck. Veja o que eles pensam:

De acordo com Allport, cada pessoa tem certo número de traços 
específicos, como a agressividade e a simpatia, que constituem 
e predominam em sua personalidade. A estes, ele denominou de 
traços centrais. Os traços menos importantes e menos notados em 
uma pessoa são chamados de traços secundários. Os traços que 
se referem a características dominantes que orientam a maioria das 
atividades da pessoa são considerados traços cardinais.

Para Cattell, somente quando se conhecem os traços de alguém 
que se pode predizer como esse alguém se comportará numa 
dada situação. Desse modo, para que se entenda plenamente uma 
pessoa, é preciso descrever, em termos precisos, o padrão de 
traços que a definem como um indivíduo. O autor propôs, dentre 
outros, os seguintes traços de personalidade:

• Traços comuns: traços que, em algum grau, todas as 
pessoas possuem;

• Traços singulares: traços que uma ou poucas pessoas 
possuem;

• Traços de habilidade: descrevem a destreza ou capacidade 
de atuar para o alcance de objetivos; 

• Traços de temperamento: descrevem o estilo geral e o tom 
emocional do comportamento em resposta ao ambiente;

• Traços dinâmicos: forças que impulsionam o comportamento 
e fundamentam as motivações pessoais;

GORDON ALLPORT 

(1897-1967)

[ QUEM? ]
Psicólogo americano. Dentre seus 

diversos experimentos, destaca-se o 
estudo da psicologia humana com base 

nos estudos das escritas pessoais e 
das criações artísticas dos indivíduos. 
Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/

Gordon_Allport>.

RAYMOND CATTELL 

(1905 - 1998)

[ QUEM? ]
Psicólogo norte-americano. Trabalhou 
nas universidades de Columbia, Clark 

e Harvard. Em 1944, tornou-se 
investigador na Universidade de Illinois. 

Retomou a teoria de Allport sobre a 
personalidade, definindo-a como uma 
estrutura de traços. Elaborou um teste, 
designado 16 PF (Personality Factors), 
que tem por objetivo avaliar e distinguir 

os indivíduos segundo osfatores de 
personalidade. Fonte: <http://www.

infopedia.pt/$raymond-cattell>.

TRAÇO

[ SAIBA MAIS ]
São os elementos individuais, mas 

comuns a diferentes pessoas..
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• Traços constitucionais: elementos que têm origens em 
condições biológicas;

• Traços moldados: provenientes do ambiente.

O psicólogo Hans Eysenck sugeriu que as dimensões da 
personalidade seriam três:

• Extroversão: referindo-se às experiências emocionais 
positivas e sociais;

• Neurotismo: referindo-se às experiências emocionais 
negativas; e 

• Psicotismo: referindo-se ao controle dos impulsos 
emocionais. Por isso, seu modelo ficou conhecido como 
P-E-N.

O enfoque humanístico

As características da personalidade avaliadas no enfoque 
humanístico dizem respeito não apenas ao modo como a pessoa 
se apresenta no mundo, conforme vimos em relação aos traços; 
mas à maneira como a pessoa sente o mundo e se relaciona com 
ele. Dois autores se destacam nessa abordagem: Carl Rogers e 
Abraham Maslow. Veja:

Carl Rogers parte do pressuposto de que as pessoas usam 
sua experiência para se definirem. Os principais conceitos da 
teoria da personalidade rogeriana são: o organismo, o campo 
fenomenológico, o self e o ego:

• Organismo: é o indivíduo na sua totalidade (Psique + 
Biológico).

• Campo Fenomenológico: todas as experiências do 
indivíduo, tanto conscientes como inconscientes.

• Self: consiste no conjunto de percepções conscientes de 
valores do “eu”. O eu ou o autoconceito é constituído por 
um conjunto de crenças a respeito de si, comportamentos 
típicos e qualidades únicas que o ser humano possui. Diz 
respeito à consciência que o indivíduo tem do mundo e de 
si próprio.

• Ego: é acessível à consciência. Consiste nas percepções 
das características e relações individuais.

CARL RANSON ROGERS 

(1902-1987)

[ QUEM? ]
Psicoterapeuta norte-mericano, criador 
do método não diretivo em psicologia. 
Em seus ensinamentos, enfatizava os 
aspectos pessoais do relacionamento 
entre psicoterapeuta e o paciente e 
defendia que a este coubessem os 
rumos e a duração do tratamento. 
Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/
Carl_Rogers>.

ABRAHAM MASLOW

[ QUEM? ]
Autor da Teoria da Hierarquia 
das Necessidades referiu que 
as necessidades humanas estão 
organizadas e dispostas em níveis, 
numa hierarquia de importância e 
de influência, em cuja base estão as 
necessidades mais baixas e, no topo, as 
necessidades mais elevadas. Atendidas 
as necessidades da base (fisiológicas, 
de segurança e sociais), os indivíduos 
partem para as necessidades mais 
elevadas (status e autorrealização).
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O Enfoque Cognitivo

O Enfoque Cognitivo enfatiza que o desenvolvimento cognitivo 
resulta numa capacidade crescente de adquirir e usar o 
conhecimento sobre o mundo. Propõe que o indivíduo, por meio 
de sua história, e, com base em experiências relevantes desde a 
infância, desenvolve um sistema de esquemas que influencia a forma 
de comportamento. George Kelly se destaca nessa abordagem:

A teoria da personalidade proposta por Kelly diz que a aprendizagem 
ocorre pela reorganização do campo cognitivo, que permite a 
compreensão de um problema e a sua solução, estruturando as 
partes e percebendo-o como um todo.

Para ele, o ser humano é capaz de interpretar comportamentos 
e eventos e fazer uso dessa compreensão para orientar o seu 
comportamento e prever o comportamento dos outros. Cada 
indivíduo cria, portanto, um sistema de constructos, que se referem 
à maneira singular de ver a vida, uma hipótese intelectual elaborada 
para explicar e interpretar a realidade.

ESQUEMAS

[ SAIBA MAIS ]
São estruturas cognitivas que codificam, 

avaliam e interpretam, impondo um 
padrão de percepção da realidade, 

numa espécie de filtro cognitivo.
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O Enfoque Comportamental

Na abordagem comportamental, não se encontra referência a 
impulsos, motivações, necessidades ou mecanismos de defesa, 
processos mencionados pela maioria dos teóricos da personalidade. 
Para os estudiosos dessa teoria, a personalidade é um acúmulo 
de respostas aprendidas por meio de estímulos, padrões de 
comportamento observáveis e manipuláveis de maneira objetiva 
(SCHULTZ; SCHULTZ, 2002).

Esse enfoque define a aprendizagem como a associação entre um 
estímulo (acontecimento externo ao indivíduo) e a resposta (um ato 
de comportamento exibido pelo indivíduo) e está representado aqui 
pelo trabalho de B. F. Skinner.

Para Skinner, o comportamento dos indivíduos pode ser modelado 
por meio da administração de reforços positivos e negativos. Um 
reforçador, conforme o autor, é qualquer coisa que fortaleça a 
resposta desejada. Eis alguns conceitos-chave da abordagem 
skinneriana:

BURRHUS FREDERIC 
SKINNER (1904-1990)

[ QUEM? ]
Nasceu em Susquehanna, 
Pensilvânia. Graduou-se em 
Psicologia e sua obra é a expressão 
mais célebre do behaviorismo, 
corrente que dominou o pensamento 
e a prática da psicologia, em escolas 
e consultórios, até os anos 1950. O 
behaviorismo restringe seu estudo 
ao comportamento (behavior, em 
inglês), tomado como princípio que 
só é possível teorizar e agir sobre 
o que é cientificamente observável. 
Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/
Burrhus_Frederic_Skinner>.
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• Comportamento respondente: respostas produzidas ou 
originadas a partir de estímulos ambientais. Depende do 
reforçamento e está diretamente relacionado a um estímulo 
físico. Ex.: dilatação e contração da pupila dos olhos em 
contato com a mudança da iluminação.

• Comportamento operante: comportamento emitido 
espontaneamente que atua sobre o ambiente e modifica-o. 
Ex.: dirigir um carro.

• Reforço positivo: é todo estímulo que, quando está presente, 
aumenta a probabilidade de se produzir uma conduta. Ex.: 
elogio de um chefe.

• Reforço negativo: é todo estímulo aversivo que, ao ser 
retirado, aumenta a probabilidade de se produzir a conduta. 
Ex.: colocar a mão no ouvido, tapando-o, para eliminar um 
determinado ruído.

• Extinção: quando um estímulo que previamente reforçava a 
conduta deixa de atuar.

O psicólogo B. F. Skinner postula que “o comportamento ao qual 
se seguem consequências satisfatórias, tende a ser repetido, 
enquanto que o comportamento de consequências insatisfatórias 
tende a não se repetir (MEGGINSON, 1998, p. 361).”

REFORÇAMENTO

[ SAIBA MAIS ]
Ato de fortalecer uma resposta 

com adição de uma recompensa, 
aumentando a probabilidade de que a 
resposta seja repetida. Fonte Schultz; 

Schultz, 2002.
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A Natureza 
da Motivação 
Humana

COMPORTAMENTO HUMANO NO TRABALHO         UNIDADE 2

Ao concluir o estudo desta unidade, você será capaz de entender a 
influência da motivação no comportamento das pessoas; compreender 
a origem dos estudos do tema; entender o que é motivação e como 
ocorre o processo motivacional, além de conhecer as principais teorias 
da motivação no trabalho.

Andréa Martins Andujar
Fátima Regina Teixeira
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Origens da motivação 
humana

Os primeiros estudos sobre motivação encontram respaldo dentro 
do ambiente organizacional, em função do interesse em torno dos 
aspectos que levariam ao aumento da produtividade humana.

O modelo tradicional da motivação está associado a Frederick 
Taylor e à Escola de Administração Científica. Essa Escola 
sustentava que os trabalhadores eram essencialmente preguiçosos 
e que a administração deveria fazê-los executar suas tarefas da 
maneira mais eficiente possível, sendo a recompensa financeira a 
única forma de motivação.

Em 1924, Elton Mayo e outros pesquisadores verificaram que os 
contatos sociais que os empregados tinham no trabalho também 
eram importantes, e que a monotonia e a repetição das tarefas 
consistiam em fatores de diminuição da motivação (STONER, 1999).

Em 1943, Abraham Maslow desenvolveu uma teoria da motivação 
fundamentada numa hierarquia de necessidades que influenciam o 
comportamento humano.

FREDERICK WINSLOW 
TAYLOR (1856 - 1915) 

[ QUEM? ]
Foi o fundador da moderna administração 

de empresas. Criou, em 1881, um 
método para aumentar a produtividade, 

baseado na racionalização: o processo de 
produção passaria a ser subdividido em 
pequenos segmentos, o que eliminaria 
todo o tipo de movimentos supérfluos, 
poupando tempo e acelerando o ritmo. 

Fonte: <http://educacao.uol.com.
br/biografias/klick/0,5387,2053-

biografia-9,00.jhtm>.
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Em 1957, McGregor procurou demonstrar que o trabalho não 
é um mal necessário e pode ser tão agradável quanto um jogo, 
bastando para isso que o desafio e a satisfação sejam estimulados 
(MCGREGOR, 1992).

Em 1959, Frederick Herzberg procurou identificar os fatores que 
geravam satisfação e os fatores que geravam insatisfação no 
trabalho.

Mais adiante, em 1961, David McClelland, psicólogo social 
americano, verificou que a necessidade de realização estava 
associada ao grau de motivação das pessoas para executar tarefas.

Victor H. Vroom, em 1964, também desenvolveu estudos sobre 
a motivação, baseando-se na observação de que o processo 
motivacional não depende apenas dos objetivos individuais, mas 
também do contexto de trabalho em que o indivíduo está inserido.

Na década de 1970, Hackman e Oldham sinalizaram a necessidade 
de se considerar fatores de mediação no trabalho que impactam 
na relação de motivação e desempenho no trabalho: o significado 
que o trabalho realizado possui para quem o realiza, o sistema 
de recompensas e punições vigente nas organizações, o estilo 
gerencial e a qualidade do ambiente psicossocial do trabalho e a 
convergência entre os valores pessoais e organizacionais.

Cada teórico com sua própria abordagem dá mais ênfase a 
determinados fatores que outros, com o intuito de explicar os 
motivos pelos quais as pessoas agem.

É necessário ainda salientar que os estudos sobre a motivação não 
se esgotam. Há tempos a motivação vem sendo um dos tópicos de 
grande importância no estudo do comportamento humano.

Conceituando motivação

O que determina o comportamento humano? Por que os indivíduos 
exercem diferentes níveis de esforços em diferentes atividades? 
Por que algumas pessoas parecem estar mais motivadas do que 
outras? 

Essas são algumas das questões que têm merecido destaque por 
parte de pesquisadores do comportamento.

MCGREGOR 

(1906 - 1964) 

[ QUEM? ]
Douglas McGregor (1906 - 1964): 
psicólogo social norte-americano. 
Tornou-se famoso por ter estabelecido 
dois tipos de relação entre os gestores 
e os seus trabalhadores, denominadas 
de teorias X e Y. O tipo X parte do 
princípio de que os trabalhadores 
são naturalmente preguiçosos ou 
não gostam de trabalhar. Na teoria 
Y, a ideia é exatamente a oposta, e 
baseia-se na premissa de que as 
pessoas querem e gostam de trabalhar 
e assumem conscientemente as 
suas responsabilidades e obrigações 
laborais. Fonte: <http://www.infopedia.
pt/$douglas-mcgregor;jsessionid=HYLD
JeiqjPQKq+8qn2DxOg__>.

J. RICHARD HACKMAN 
(1942) 

[ QUEM? ]
Professor de psicologia de Harvard, 
realizou pesquisas sobre diversos 
temas na área de psicologia social 
e organizacional, incluindo dinâmica 
de grupos e performance e 
comportamento individual, bem como 
o estudo da autogestão de grupos e 
organizações.

GREG R. OLDHAM

[ QUEM? ]
Professor de administração empresarial 
na Universidade de Illinois, tem escrito 
sobre temas relacionados com a 
concepção de trabalho em ambientes 
organizacionais. Ele e Hackman 
desenvolveram a metodologia do Job 
Diagnostic Survey (JDS), também 
conhecida por Teoria Motivacional das 
Características do Trabalho. Essa Teoria 
relata que a motivação do funcionário 
é consequência da existência de 
significado em seu trabalho. Fonte: 
<http://www.business.illinois.edu/
faculty/biographies/oldham.html>.
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O comportamento de um indivíduo, como vimos, implica um 
dispêndio de energia que lhe vem do organismo. Essa energia é 
o que impulsiona o indivíduo a agir de determinada maneira. Ela 
pode ter origem nas necessidades sentidas pelo ser humano. Essas 
necessidades, consideradas como tensões internas, orientam o 
comportamento para um objetivo determinado. Para alcançar esse 
objetivo, algum movimento deve ser realizado. Portanto, as pessoas 
são motivadas ou movidas pela satisfação de suas necessidades.

Birch e Verof (apud BERGAMINI, 2006) referem-se ao estudo da 
motivação como busca da explicação de um dos mais intrincados 
mistérios da existência humana: a dinâmica que conduz à ação. 
Segundo os autores, a motivação do homem envolve uma dinâmica 
cuja origem e processamento se fazem dentro da própria vida 
psíquica.

Chaves (1992), em consonância, menciona que a motivação tem 
sido compreendida como um estado interno que dá início e direção 
ao comportamento.

Gooch e Mcdowell (apud BERGAMINI, 2006, p.38) evidenciam a 
motivação como:

[...] uma força que se encontra no interior de cada pessoa e 
que pode estar ligada a um desejo. Uma pessoa não pode 
jamais motivar outra, o que ela pode fazer é estimular a outra. 
A probabilidade de que uma pessoa siga uma orientação de 
ação desejável está diretamente ligada à força de um desejo.

De acordo com Murray (1986), a motivação tem dois componentes 
essenciais: o “impulso”, que se refere ao processo interno que 
incita uma pessoa à ação, e o “motivo”, que gera o comportamento 
e termina ao ser atingido o objetivo a ser alcançado pela pessoa. 
O objetivo visado é a recompensa que sacia o incitamento interno 
do indivíduo.

Com base nas deferências feitas acerca da motivação, pode-se 
argumentar que a motivação nasce de necessidades intrínsecas 
que impelem o indivíduo à ação.

Pode-se, então, entender a motivação como uma energia, uma 
tensão, uma força ou um impulso que é interior a cada indivíduo e 
leva-o a agir espontaneamente para alcançar determinado objetivo. 
Assim, não é possível motivar uma pessoa, o que é possível é criar 
um ambiente compatível com os objetivos da pessoa, um ambiente 
no qual a pessoa se sinta motivada (BUENO, 2008).

MOTIVO 

[ SAIBA MAIS ]
O motivo é a mola propulsora 

responsável pelo início e manutenção 
de qualquer atividade executada pelo 

ser humano; é considerado como uma 
característica comum do ser humano, 
apresentando variações “situacional”, 

“de nível” e “pessoal”, isto é, varia 
de situação para situação em uma 

mesma pessoa, de intensidade e de 
pessoa para pessoa, em uma mesma 

situação. Cada motivo apresentará 
uma força distinta, devido à diferença 
de personalidade existente entre cada 
indivíduo. Fonte: Moreno et al, 2003.
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A dinâmica motivacional

Todo indivíduo possui um estado de carência interna que necessita 
suprir, e que só é possível através da busca do fator de satisfação. 
Encontrado o fator de satisfação, e satisfeita a necessidade, esta 
deixa de atuar como agente motivador do comportamento, e o ser 
humano busca outra necessidade a ser suprida que passa, então, 
a ocupar a “linha de frente”.

Para ilustrar o exposto, eis um exemplo de como se processa a 
necessidade de alimento: a fome rompe o equilíbrio do organismo 
e desenvolve um estado de insatisfação, o qual move o organismo 
à procura de alimento (à procura de satisfação). O encontro da 
satisfação reduz as tensões e estabelece o equilíbrio, ocorrendo a 
extinção da necessidade: o organismo alimentado não sente mais 
a necessidade de comer (Figura 2).

Processo Motivacional 

Carência interna

Fator de satisfação

Satisfeita a necessidade

Busca outra necessidade

A teoria das necessidades humanas

Abraham Maslow, psicólogo americano, pioneiro no desenvolvimento 
da teoria das necessidades, em sua obra intitulada Motivation and 
Personality, concluiu que o ser humano traz dentro de si cinco 
categorias hierarquizadas de necessidades 

Figura 2: Esquema do processo motivacional

Fonte: Elaborado pela Equipe de Materiais Didáticos 
- IFSC em conjunto com as autoras. 
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Pirâmide de Maslow

Sequência de Satisfação

Or
de

m
 m

ai
s 

ba
ixa

Or
de

m
 m

ai
s 

al
ta

Auto-
realização

Estima

Amor e Integração

Segurança

Fisiológica

Necessidade de estima

Necessidade de autorrealização

Necessidades sociais

Necessidades de segurança

Necessidades fisiológicas

• Necessidades fisiológicas: dizem respeito a questões como 
alimentação, moradia, vestuário, sexo, repouso, dentre 
outras.

• Necessidades de segurança: estão relacionadas à proteção 
contra perigo ou privação.

• Necessidades sociais: referem-se aos relacionamentos 
afetivos e inclusão em grupos.

• Necessidades de estima: incluem a autoestima e o 
reconhecimento por parte dos outros.

• Necessidades de autorrealização: implicam nos desejos de 
autodesenvolvimento e autoconhecimento

Com relação ao trabalho, por exemplo, a necessidade de segurança 
é satisfeita com empregos estáveis, seguros de vida, aposentadoria. 
A necessidade de autoestima é satisfeita por meio de avaliação do 
trabalho pelos outros. A necessidade de autorrealização é satisfeita 
com atividades que permitam desenvolver potencialidades. 
Contudo, uma pessoa que está há dois dias sem comer, necessitando 
de dinheiro, exigirá do trabalho apenas a remuneração líquida, 
por meio da qual conseguirá satisfazer sua necessidade básica, 
fisiológica, de alimentação.

Maslow evidenciou que uma vez satisfeita determinada necessidade, 
esta já não mais controla a conduta da pessoa e surge uma nova 
em seu lugar. A satisfação das necessidades nunca termina, pois a 
cada momento existe uma necessidade emergente.

Figura 3: Pirâmide de Maslow

Fonte: Elaborado pela Equipe de Materiais Didáticos - IFSC em conjunto 
com as autoras. 
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Maslow buscou compreender o homem dentro de uma percepção 
multidimensional, considerando a existência de diversas 
necessidades, numa inter-relação dinâmica, desde as mais básicas 
até as mais complexas.

Mas então, como fazer para tornar o empregado mais satisfeito 
com o trabalho e consigo mesmo?

A empresa deve fornecer ao empregado oportunidade para a 
satisfação de suas necessidades. As tarefas devem permitir 
autonomia ao empregado, possibilitando-lhe utilizar de suas 
habilidades e dar vazão às suas potencialidades. Os gestores 
precisam atentar para fatores como ambiente de trabalho, relações 
interpessoais, programas de treinamento e de desenvolvimento, 
dentre outros, para criar condições favoráveis à satisfação das 
carências da sua equipe de trabalho. Devem desenvolver uma 
cultura na qual a confiança, o diálogo e a criatividade sejam 
valorizados, e possibilitar uma abertura para a emissão de sugestões 
e opiniões. De acordo com Hackman e Oldham (apud FIORELLI, 
2004), o indivíduo motiva-se para o trabalho quando cinco fatores 
concorrem promovendo o enriquecimento das tarefas e conduzindo 
a estados psicológicos desejáveis e favoráveis:

• O desempenho no cargo exige aplicação de diferentes 
habilidades pessoais;

• O resultado final da atividade permite reconhecê-lo como um 
produto pessoal a uma identificação entre criação e criador;

• O produto final exerce impacto nas outras pessoas;

• Existe um grau de liberdade para decidir sobre programações 
e procedimentos do trabalho;

• O profissional recebe avaliação sobre sua eficácia na 
realização da atividade.

Caudron (1997 apud NOVAES, 2007), após discutir amplamente 
com os gestores das organizações estudadas e especialistas no 
assunto, propôs uma lista de técnicas que podem ser aplicadas 
para conquistar a motivação dos empregados:

• Oferecer informações necessárias para a realização de um 
bom trabalho;

• Solicitar ideias aos mesmos e envolvê-los em decisões 
sobre suas funções;

• Reconhecer publicamente um trabalho bem feito;

ABRAHAM MASLOW 

(1908 - 1970)

[ QUEM? ]
Psicólogo americano, conhecido 
pela proposta da hierarquia de 
necessidades de Maslow. Foi um 
pensador surpreendentemente original, 
pois a maioria dos psicólogos antes 
dele estavam mais preocupados com 
a doença e com a anormalidade. 
Maslow queria saber o que constituía 
a saúde mental positiva. Dentre 
as inúmeras teorias de motivação 
humana apresentadas ao longo dos 
tempos, a pirâmide ou hierarquia das 
necessidades de Maslow continua 
ainda hoje a suscitar o interesse 
de todos. Concretamente na área 
da gestão das organizações, ela 
é um ponto de referência para os 
gestores que pretendem estimular 
os seus empregados. Fonte: <http://
pt.wikipedia.org/wiki/Abraham_
Maslow>.
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• Promover reuniões destinadas a comemorar o sucesso da 
equipe;

• Delegar tarefas interessantes para executar;

• Verificar se o indivíduo dispõe das ferramentas necessárias 
para realizar o melhor trabalho;

• Reconhecer as necessidades pessoais de cada um;

• Utilizar o desempenho como base para promoções;

• Adotar uma política abrangente de promoção;

• Estimular o sentido de comunidade;

• Dar uma razão financeira para serem excelentes;

• Reconhecer as diferenças individuais: não tratar a todos 
como se fossem iguais, pois possuem necessidades 
diferentes;

• Fazer com que as recompensas sejam percebidas como 
justas: vincular as recompensas às experiências, habilidades, 
responsabilidades e esforços apresentados;

• Definir objetivos e fornecer feedbacks: traçar objetivos 
específicos, desafiantes e que possam ser monitoráveis; 

• Estimular a participação nas decisões: permitir e até mesmo 
encorajar a participação da equipe nas decisões que a 
afetam, como a fixação de objetivos ou a definição dos 
procedimentos no trabalho.

A teoria dos dois fatores de Herzberg

Frederick Herzberg, psicólogo, consultor e professor universitário 
americano, como base de sua teoria, afirma que o comportamento 
humano no trabalho é orientado por dois grupos de fatores: os 
higiênicos e os motivacionais.

Para Herzberg, a única forma de fazer com que o indivíduo sinta 
vontade própria de realizar determinada tarefa é proporcionando-
lhe satisfação no trabalho. Em outros termos, a motivação acontece 
apenas por meio dos fatores motivadores. O caminho apontado 
por Herzberg para a motivação é o enriquecimento da tarefa. Por 
enriquecimento da tarefa entende-se “um deliberado aumento da 
responsabilidade, da amplitude e do desafio do trabalho” (HERSEY; 
BLANCHARD apud BUENO, 2008, p.15).

FREDERICK HERZBERG 
(1923 - 2000)

[ QUEM? ]
Autor da Teoria dos Dois Fatores, 

que trata da motivação e da satisfação 
das pessoas. Segundo essa Teoria, 

quando a satisfação no cargo é 
relacionada às atividades desafiadoras 

e estimulantes do cargo é denominada 
de fatores motivadores. Já, quando a 
satisfação do cargo está relacionada 

ao ambiente, à supervisão, aos 
colegas e ao contexto geral do cargo 

e enriquecimento do cargo (ampliar 
as responsabilidades), é denominada 
de fatores higiênicos. Fonte: <http://

pt.wikipedia.org/wiki/Frederick_
Herzberg>.
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Fatores higiênicos: São aqueles que são necessários para evitar a insatisfação no ambiente 
de trabalho. São eles: o salário, os benefícios sociais, o tipo de chefia ou supervisão que 
as pessoas recebem de seus superiores, as condições físicas e ambientais de trabalho, as 
políticas e as diretrizes da organização, o clima organizacional, os regulamentos internos, 
dentre outros. São fatores de contexto e se situam no ambiente externo que cercam o 
indivíduo.

Fatores motivacionais: estão relacionados com o conteúdo do cargo e com a natureza 
das tarefas que o indivíduo desempenha na organização. Envolvem os sentimentos de 
crescimento individual, de reconhecimento profissional e as necessidades de autorrealização. 
São, portanto, fatores intrínsecos, ou seja, inerentes à própria pessoa.

A teoria contingencial de Vroom

Victor H. Vroom (1964) desenvolveu um modelo contingencial 
de motivação, baseando-se na observação de que o processo 
motivacional não depende apenas dos objetivos individuais, mas 
também do contexto de trabalho em que o indivíduo está inserido.

Para Vroom, há três forças básicas que atuam dentro do indivíduo 
e que influenciam o seu nível de desempenho (BUENO, 2008): a 
expectação, a instrumentalidade e a valência. Veja:

• Expectação: é a soma entre as expectativas do indivíduo, 
ou seja, seus objetivos individuais e a percepção que tem de 
si mesmo, de sua capacidade para atingir estes objetivos. 
Esses dois aspectos determinam os esforços que cada 
um está pronto a fazer numa situação de trabalho. Por 
exemplo: se uma pessoa tem como objetivo a promoção 
de cargo e sabe que para conseguir isso precisa aumentar 
a produtividade de seu setor, mas julga-se incapaz de 
conseguir tal proeza, sua motivação para o trabalho será 
fraca.

• Instrumentalidade: é a soma das recompensas que o 
indivíduo pode conseguir em troca de seu desempenho. É 
um fator subjetivo que varia de acordo com a pessoa. Para 
muitos, pode significar a autonomia, a possibilidade de 
iniciativa e de expansão da criatividade.

• Valência: é o valor real que o indivíduo dá para a 
instrumentalidade percebida. Não basta que o indivíduo 
perceba as recompensas que pode alcançar por meio de 
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seu desempenho. É preciso que tais recompensas tenham 
um valor real para ele, que satisfaçam as suas expectativas. 
O sistema de recompensas vigente pode não ter nenhuma 
importância para uma dada pessoa, que não se sentirá 
motivada e, ao contrário, ter muita importância para outra 
pessoa, a qual terá uma motivação forte.

Na concepção de Vromm, os três aspectos citados influenciam a 
motivação das pessoas no trabalho. Se um dos elementos estiver 
ausente, a motivação torna-se fraca. Caso todos eles estejam 
presentes, a motivação torna-se alta.

A Teoria de Vroom levanta uma questão até então inédita: é preciso 
que o trabalhador sinta-se capaz de atingir os objetivos pessoais 
traçados para que se sinta motivado. Essa suposição acaba por 
atrelar a motivação à competência (BUENO, 2008).

As teorias de motivação têm levado a várias estratégias efetivas 
para tentar explicar o comportamento dos empregados; no entanto, 
existe a necessidade de entender melhor como implementar os 
princípios, incluindo vantagens e desvantagens das diversas 
práticas (NOVAES, 2007). O estudo da motivação não pode 
ser encarado de forma simplista. Os fatores que interferem no 
processo motivacional do indivíduo não podem, de modo algum, 
ser generalizados. Cada um tem sua própria história de vida, suas 
experiências, suas carências, sua personalidade e objetivos únicos 
e suas motivações decorrem da singular combinação desses 
ingredientes (CHRISTY, 2008).

É sabido que não se consegue motivar alguém, tendo-se em vista 
que a motivação nasce no interior de cada pessoa. Contudo, possível 
é, segundo Bergamini (2006), manter pessoas motivadas quando 
se conhece as suas necessidades e quando fatores de satisfação 
para tais necessidades são oferecidos. O desconhecimento desse 
aspecto poderá levar à desmotivação das pessoas. Portanto, a 
grande preocupação da administração não deve ser em adotar 
estratégias que motivem as pessoas, mas, acima de tudo, oferecer 
um ambiente de trabalho no qual a pessoa mantenha o seu tônus 
motivacional (MACIEL; SÁ, 2007).

VICTOR H. VROOM 

[ QUEM? ]
Professor reconhecido em trabalhos 

sobre análise psicológica de 
comportamento nas organizações. 

Suas principais contribuições incluem 
textos sobre motivação no local de 

trabalho, liderança e tomada de decisão. 
Fonte: <http://en.wikipedia.org/wiki/

Victor_Vroom>.
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A Percepção 
Humana

COMPORTAMENTO HUMANO NO TRABALHO         UNIDADE 3

Ao final do estudo desta unidade, você terá uma visão geral do que é 
percepção, da sua importância na tomada de decisão e dos fatores que 
influenciam no processo de percepção. Você também entenderá por 
que ocorrem as distorções perceptivas.  Vamos em frente!

Andréa Martins Andujar
Fátima Regina Teixeira
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O estudo da percepção
Diante da complexidade da percepção humana, pretende-se, nesta 
unidade, indicar alguns conceitos e variáveis que interferem em 
todo o processo perceptivo. Sendo assim, você vai estudar o que é 
percepção e como ocorre o processo de captação e interpretação 
dos estímulos ambientais. Vai entender o que é seletividade 
perceptiva e qual a relação que há entre percepção e tomada 
de decisão. A percepção tem caráter subjetivo e, portanto, está 
sujeita a erros e pode ser distorcida. No contexto organizacional, 
a percepção e as possíveis distorções são elementos importantes, 
pois afetam significativamente o relacionamento interpessoal. 
Desse modo, é fundamental que você estude e entenda os fatores 
que determinam a captação de um estímulo e a sua interpretação.

Não se esqueça de que o propósito básico da leitura é o de 
desenvolver pensamentos, juntar novas ideias à compreensão que 
se tem sobre um dado assunto e dar novos ângulos ao raciocínio. 
Aprender não é um processo passivo!

Percepção é o processo de interpretação de estímulos do 
ambiente. É um processo abrangente, pois implica na capacidade 
de selecionar, organizar, armazenar e recuperar informações 
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(WAGNER III; HOLLENBECK, 2000); envolve o sistema nervoso 
central: o cérebro deve ser capaz de receber o estímulo por meio 
dos órgãos dos sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar e, 
em seguida, processá-lo.

De acordo com Mowen e Minor (2003), a percepção é um processo 
por meio do qual os indivíduos são expostos às informações, 
prestam atenção nelas e as compreendem. A atenção é uma 
função cognitiva resultante da seleção e manutenção de um foco 
em detrimento de outros, ou seja, dirigimos nossa atenção para 
o estímulo que julgamos ser importante num dado momento. A 
atenção pode ser subdividida em: atenção seletiva, que é quando 
o indivíduo escolhe um estímulo ao qual prestará atenção, por 
exemplo, ler um livro ao invés de assistir televisão, mesmo que esta 
esteja ligada e faça ruídos ao fundo; e atenção dividida, que se 
caracteriza pela capacidade do indivíduo em prestar atenção em 
mais de um estímulo ao mesmo tempo, por exemplo, conversar 
enquanto dirige um veículo, trabalhar no computador enquanto 
atende ao telefone.

Para Gade (1998), a percepção é definida como sensações 
acrescidas de significados. Através dos processos perceptivos, os 
conhecimentos sensoriais são agregados ao que já existe retido de 
experiências anteriores para se obter significado. Resulta, assim, 
em decodificar estímulos e, portanto, relacionar componentes 
sensoriais externos com componentes significativos internos.

Por sensação, entenda-se o processo de captação dos estímulos 
ambientais pelas nossas células sensoriais (neurônios sensitivos) e 
sua subsequente transformação em impulso nervoso.

Dubois (1999) considera que a percepção rege as relações entre 
o indivíduo e o meio em que está inserido, oferecendo grande 
impacto sobre o seu comportamento.

Não raro se verifica a dificuldade de um mesmo estímulo ser 
percebido de modo semelhante por duas pessoas. Como se pode 
explicar que duas pessoas possam olhar para a mesma coisa e 
percebê-la de forma diferente?

A percepção é uma interpretação singular da situação. Quando um 
indivíduo olha para um objeto e tenta interpretá-lo, a interpretação 
é fortemente influenciada pelas suas características pessoais. 
Desse modo, o que alguém percebe pode ser a representação da 
sua realidade.
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Por exemplo, observando a próxima figura, o que você vê? Uma 
jovem ou uma velha?

Veja mais um exemplo:

Figura 5: Vaso ou dois perfis

Fonte: Zinker, 2007.

Figura 4: Velha ou moça

Fonte: Limongi-França, 2006.
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Na figura anterior, você ora vê um vaso, ora vê dois perfis de rostos. 
No instante em que você vê o vaso, este se torna figura (elemento 
principal). O fundo passa a ser os dois rostos, pois não são o foco 
da sua atenção.

O indivíduo tem tendência a organizar as suas percepções segundo 
dois planos: o da figura, elemento central que capta a maior parte 
da atenção e o fundo, pouco diferenciado e vago. A figura é tudo 
aquilo que emerge do fundo e o diferencia. O fundo, por sua vez, 
apresenta-se como uma realidade contínua, que circunda a figura 
e lhe impõe limites. Uma figura, embora destacada do fundo, 
mantém-se ligada a ele e recebe dele sua origem e explicação. Na 
determinação da relação figura-fundo influem alguns fatores como 
tamanho, localização, intensidade, contraste, profundidade, cor, 
dentre outros.

Assim acontece com os nossos comportamentos. Neste instante, 
ao ler este texto, ele é a figura; os outros eventos como sede, ruídos, 
música, passam a ser o fundo.

Nas organizações, a percepção afeta substancialmente o 
comportamento das pessoas. Por esse motivo, o entendimento 
da percepção é de extrema relevância para a criação de um clima 
organizacional saudável.

Características da percepção

É importante que você entenda que a percepção deriva do 
somatório de variáveis próprias e exclusivas do ser humano, como 
sua história de vida, sua personalidade, suas motivações, valores, 
atitudes e habilidades. Portanto, cada pessoa tem sua imagem do 
mundo. Essa imagem é baseada na sua percepção da realidade e 
não na realidade em si.

A percepção é composta das seguintes características 
(KARSAKLIAN, 2000):   

• A percepção é subjetiva: Há discrepância entre o estímulo 
emitido pelo ambiente e aquele recebido pelo indivíduo (é o 
chamado viés perceptual). 

• A percepção é seletiva: A consciência é constituída pelos 
poucos estímulos que podem ser focados a cada momento. 
Para que alguém se torne consciente de algo, antes tem que 
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percebê-lo e, para fazer isso, o cérebro terá que ordenar 
as sensações que o corpo recebe, priorizando umas e 
descartando outras.

• A percepção é simplificadora: A pessoa não consegue 
perceber todas as unidades de informações que compõem 
os estímulos percebidos.

• A percepção é limitada no tempo: Uma informação 
percebida é conservada pelo indivíduo somente durante certo 
lapso de tempo, bastante curto, a menos que durante esse 
período seja desencadeado um processo de memorização.

• A percepção é cumulativa: Uma impressão é a soma de 
diversas percepções. A impressão global é formada a partir 
da observação de diversos aspectos. 

Compreensão do processo 
perceptivo

Os seres humanos captam os estímulos do mundo mediante as 
sensações, isto é, fluxos de informação por meio de cada um dos 
cinco sentidos. Mas nem tudo o que se sente é percebido, existe 
um processo perceptivo mediante o qual o indivíduo seleciona, 
organiza e interpreta os estímulos, com o fim de adaptá-los melhor 
aos seus níveis de compreensão. Vejamos o esquema apresentado 
na imagem a seguir.

Michael Solomon (2002, p. 57) postula que “a exposição seletiva 
acontece no momento em que o estímulo é percebido pelos 
receptores sensoriais de uma pessoa (visão, olfato, audição, tato 
e paladar)”. O indivíduo seleciona e classifica quais as mensagens 
que quer receber e quais as que não quer receber, sendo que 
algumas delas não são percebidas devido ao grande número de 
informações a que o indivíduo está exposto no seu cotidiano.

O passo seguinte do processo de percepção é a atenção seletiva. 
Segundo Engel et al. (2000, p. 313), “nem todos os estímulos 
que ativam nossos receptores sensoriais durante o estágio de 
exposição receberão processamento adicional”. Alguns estímulos 
serão descartados pela falta de capacidade que o indivíduo tem 
de processar todos os estímulos em determinado momento, não 
passando para o estágio de atenção seletiva. 
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Mesmo que uma pessoa veja, ouça, sinta ou toque algo, ela poderá 
não ter interesse em dedicar atenção ao processamento desse 
estímulo (ENGEL ET AL, 2000 apud VORMITTAG ET AL, 2008).

A interpretação é a última fase do processo perceptivo e permite 
organizar e dar um significado aos estímulos recebidos. A forma de 
interpretar os estímulos pode variar à medida que se enriquece a 
experiência do indivíduo ou variam os seus interesses.

Fatores que influenciam no 
processo perceptivo

A percepção depende não apenas de estímulos físicos, mas também 
da relação desses estímulos com o ambiente e das condições 
internas da pessoa. Veja:

As pessoas podem apresentar diferentes percepções devido:

Fonte: Adaptado de Solomon, 2002.     

Processo perceptivo 

Estímulos
sensoriais

Receptores
sensoriais

Interpretação
(significado)

Sons

Odores

Gostos

Texturas

Olhos

Ouvidos

Nariz Exposição Atenção

Boca

Pele

Imagens

Figura 6 - Processo perceptivo
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A seletividade perceptiva: Da variedade de estímulos que o 
ambiente oferece, apenas uma parte prende a atenção da pessoa 
que observa. Assim sendo, a incapacidade de ver o todo pode 
levar a julgamentos distorcidos a respeito de quem está sendo 
observado.

As características do indivíduo que percebe: Reconhecer que 
um cirurgião plástico está mais propenso a perceber um nariz 
imperfeito do que um encanador não seria surpresa. Também não 
seria de surpreender se um chefe que é inseguro percebesse os 
esforços de um subordinado para fazer um excelente trabalho 
como uma ameaça à posição que ocupa na organização. Esses 
são alguns exemplos de como fatores relacionados ao observador 
influenciam o que ele percebe. O observador se vê condicionado por 
características como idade, sexo, religião, ocupação, experiência, 
expectativas, temores, desejos, dentre outras.

O sistema conceitual por meio de indícios indiretos: As 
percepções também se dão por meio de indícios que o observador 
obtém por intermédio de terceiros, seja por meio de boatos, de 
cartas de recomendação, de atestados, dentre outros.

As defesas perceptuais: São os filtros que bloqueiam aquilo que 
não queremos ver/ouvir/sentir, deixando passar apenas o que 
queremos. Seria, por assim dizer, um bloqueio na conscientização 
de estímulos emocionalmente perturbadores.

A natureza da relação interpessoal: A relação superior-
subordinado, médico-paciente, professor-aluno, pai-filho induz a 
uma percepção seletiva, podendo prejudicar a percepção do outro.

A primeira impressão: A primeira impressão é o contato inicial 
entre pessoas, o qual determina o relacionamento entre elas. Está 
condicionada a um conjunto de fatores: influências passadas, 
expectativas, crenças, valores, contexto, dentre outros. A primeira 
impressão é sempre uma hipótese, havendo necessidade de 
confirmá-la com a busca de novos elementos. Formar uma primeira 
impressão significa organizar a informação disponível a respeito de 
uma pessoa, geralmente pouca. Quando a primeira impressão é 
positiva, haverá uma tendência a estabelecer relacionamentos de 
empatia ou de aproximação. Do contrário, haverá uma tendência 
ao afastamento, dificultando o relacionamento interpessoal.
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Os preconceitos e os estereótipos: O indivíduo pode introjetar 
e aceitar valores sem revisão, dando origem a preconceitos e 
estereótipos, os quais não correspondem à realidade objetiva. 
O preconceito é o conceito antecipado; uma opinião formada 
sem reflexão; uma atitude discriminatória. Em função dele, 
tratamos algumas pessoas como se fossem “menores”, inferiores, 
incompletas. O estereótipo é o comportamento rígido, que não 
muda e que dificulta o entendimento do outro.

O efeito de halo: Quando acreditamos que uma pessoa não possa 
ter um comportamento distinto daquele com o qual a batizamos. 
Desse modo, se com uma determinada pessoa tivemos uma 
experiência desagradável, acabamos crendo que esta não tem 
qualidades. Ao contrário, ao termos uma impressão favorável 
de alguém, julgamos ser esta pessoa incapaz de ter traços 
indesejáveis. O efeito de halo, portanto, resulta da tendência para 
generalizar o significado (gostar/não gostar; bom/mal; competente/
incompetente) de um traço da pessoa para todos os demais traços 
dessa mesma pessoa.

A projeção: É a tendência de atribuir as suas próprias características 
a outras pessoas ou objetos. As pessoas que se utilizam desse 
mecanismo de defesa, tendem a perceber o outro de acordo com 
o que elas próprias são e não conforme os outros são realmente.

A distorção perceptiva: A percepção pode ser distorcida por 
processos ilusórios. A ilusão pode ser entendida como um engano 
nas funções dos órgãos dos sentidos, levando a uma percepção 
distorcida da realidade. O indivíduo, algumas vezes, depara-se 
com estímulos no meio ambiente (captados pelos cinco sentidos) 
que se apresentam com uma roupagem que é influenciada pelo 
seu estado de ânimo naquele momento, induzindo-o a uma falsa 
percepção.

As leis da Gestalt: Segundo a Gestalt, a percepção é organizada 
em função de variáveis como: semelhança ou similaridade é a 
tendência em perceber estímulos similares como pertencendo 
a um conjunto ou padrão; proximidade é a tendência a perceber 
elementos próximos como pertencentes a um mesmo grupo; de 
fechamento ou conclusão, que seria uma percepção em termos 
de organização da tendência que se tem em completar estímulos 
incompletos.

GESTALT

[ QUEM ]
A Teoria da Gestalt surgiu no início do 
século XX, com as ideias de psicólogos 
alemães e austríacos, como Max 
Wertheimer, Christian von Ehrenfels, 
Wolfgang Köhler e Kurt Koffka. Afirma 
que não se pode ter conhecimento do 
todo por meio das suas partes, mas sim 
das partes por meio do seu todo.
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Percepção e contexto 
organizacional

A forma como as pessoas tomam suas decisões e a qualidade de 
suas escolhas depende muito das suas percepções. A decisão 
acertada é um fator de grande relevância do processo decisório 
e deve ser embasada pela análise e uso adequado da informação.  

Segundo Stoner e Freeman (1995 apud JAMIL, 2006), a decisão é 
pautada pela opção ou seleção, dentre várias alternativas de cursos 
de ação, daquela que mais se apropria a uma dada situação. O 
contexto em que uma decisão está sendo tomada é importante e 
deve-se atentar para algumas situações (ROBBINS, 2006):

1. O que na maioria das vezes parece uma decisão isolada 
pode ser parte de um fluxo de decisões prévias. Observa-se, 
então, que história passada molda fortemente as escolhas 
atuais.

2. As decisões refletem os estilos de decisão de quem as toma. 

Veja como:

Estilo diretivo: são os que têm baixa tolerância à ambiguidade e buscam a racionalidade. 
Tomam decisões rápidas e voltadas para o curto prazo. São eficientes e lógicos, mas 
tomam decisões com informações mínimas e com poucas alternativas estimadas.

Estilo analítico: são os que apresentam uma tolerância muito maior à ambiguidade, 
o que os leva ao desejo por informações e a várias alternativas de cursos de ação. 
Por esse motivo são considerados tomadores de decisões cuidadosos, capazes de se 
adaptarem ou enfrentarem novas situações.

Estilo conceitual: têm uma visão ampla das coisas e consideram um grande número 
de alternativas. Têm foco de longo alcance e são bons para encontrar soluções criativas 
para os problemas.

Estilo comportamental: são os que apreciam trabalhar com outras pessoas e se 
preocupam com as realizações de seus pares e subordinados. São receptivos às 
sugestões dos outros, confiando muito em reuniões para estabelecer um processo de 
comunicação equânime. Procuram evitar conflitos e buscam a aceitação.
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Vejamos outra classificação (MONTANA; CHARNOV, 1999):

STATUS QUO

[ SAIBA MAIS ]
Expressão latina que significa o estado 
atual das coisas, isto é, a situação 
vigente. Fonte: Lacombe, 2004.

Indivíduo avesso a problemas (AP): é o indivíduo que faz de tudo para não se deparar 
com um problema ou situação que requer decisão. Desse modo, procura preservar 
o status quo e age para evitar mudanças. Quando enfrenta dificuldades, ele busca 
minimizar os conflitos ou simplesmente ignora-os. São indivíduos que conseguem 
manter uma organização em curso calmo e estável.

Indivíduo solucionador de problemas (SP): é o indivíduo que não hesita em fazer 
mudanças, no entanto só as executa quando há indicações de que são realmente 
necessárias, pois reconhece que mudanças desnecessárias são infundadas, servem 
para gastar recursos organizacionais e para fomentar uma ilusão de progresso. Nesse 
sentido, o solucionador de problemas raramente prevê os problemas, pois está sempre 
reagindo aos mesmos à medida que eles vão aparecendo.

Indivíduo previsor de problemas (PP): é o indivíduo que busca ativamente antecipar os 
problemas e tenta lidar com eles antes que se transformem em uma dificuldade maior 
para a empresa. O indivíduo não apenas reconhece a necessidade de mudança, mas 
acredita que a melhor maneira de se lidar com ela é por meio de sua previsão.

Os estilos não se esgotam. Moscovici (2001) aborda a classificação 
do programa Lifo (Life Orientation), apresentada pelos psicólogos 
norte-americanos Atkins e Katcher (1973), especialistas em 
Desenvolvimento Organizacional. Realizada no contexto 
organizacional, tal classificação tem por objetivo demonstrar como 
os estilos de comportamento se apresentam nas pessoas. Veja:

Estilo apoio/concessão (AP/CS): é a pessoa que aprecia dar conselhos, ajudar os outros 
e admirar seus trabalhos e realizações. Tem profundo sentimento de lealdade e dedicação 
para com os colegas de trabalho e comunica uma grande dose de confiança aos outros. 
A pessoa que tem esse estilo age e pensa da seguinte forma: “Se eu trabalhar muito e der 
ajuda, os outros, em troca, me darão as recompensas que mereço”. Assim, o indivíduo tende 
a ser excessivamente útil, acreditando nos outros e confiando e concedendo demais. Aceita 
o ponto de vista dos outros muito facilmente a fim de ser considerado um bom sujeito. 
Tende a perguntar demais as opiniões dos outros, não colocando as suas com firmeza e 
perguntando o que fazer. Tende a assumir rapidamente a culpa pelo conflito, acreditando 
que seja a causa dele e procurando uma maneira de conciliar, o que pode ser, muitas vezes, 
percebido como um fraco aos olhos dos outros.

Estilo liderança/dominação (LD/DM): é o indivíduo que se sente mais produtivo quando 
assume o comando e toma as iniciativas, principalmente no plano das ideias; reage bem a 
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Mesmo as pessoas sendo singulares em função da estrutura 
e dinâmica da sua personalidade, existem semelhanças entre 
elas em estilos de atuação. Os estilos de atuação representam a 
maneira como cada pessoa age para atingir seus objetivos, superar 
impasses e resolver problemas. Convém aqui salientar que não 
existe um estilo bom ou ruim. O que pode acirrar ou dificultar a 
resolução de um problema é se a pessoa se apega a uma só forma 
de agir, desconhecendo completamente as peculiaridades de cada 
contexto de ação (LEMOS, 2002, p. 32).

3. Os objetos ou situações próximos uns dos outros tendem a 
ser percebidos em conjunto. 

Essa proximidade pode ser tanto física como temporal. Robbins 
(2006) cita como exemplo de proximidade física que empregados 

É importante que você conheça 
o seu estilo comportamental, pois 
possibilita aumentar a percepção 

de si, do outro e do contexto, 
propiciando direcionar ou 

redirecionar cursos de ação.

situações em que pode traçar seus planos e fazer com que os outros os cumpram. Desafios 
e ideias novas o intrigam e gosta de reagir prontamente. Interessa-se por tudo o que é novo. 
Sua crença é: “Se as coisas irão acontecer comigo e no trabalho, eu tenho que fazê-las 
acontecer”. No entanto, o indivíduo LD/DM tende a usar muito o estilo “ou vai ou racha”. 
Torna-se vigoroso lutando por seus direitos e usando rolo compressor, decidido a não deixar 
ninguém passá-lo para trás, podendo tentar medir forças intelectuais com seu adversário e 
entrar numa polêmica radical (ganha-perde), mesmo que seja para vencer a batalha e perder 
a guerra. Os outros podem achá-lo agressivo.

Estilo conservação/apego (CV/AG): é o indivíduo que tem um estilo analítico e prático. Sua 
abordagem é baseada em fatos e lógica. Aproxima-se dos demais com especial cuidado e 
precaução e olha todos os ângulos de um problema. Para aceitar uma ideia nova, essa tem 
que fazer sentido. Gosta de extrair o máximo de ideias e procedimentos existentes antes de 
passar para algo novo.  Tende a se prender muito a fatos e a inundar os outros com dados 
para vencer uma discussão, retirando-se depois, mas mantém sua posição e espera para ver 
a reação. Tem a tendência a superanalisar um problema e, portanto, a colecionar dados que 
muitas vezes são desnecessários. Dessa forma, tende a se apegar demais ao velho em vez 
de aceitar o novo.

Estilo adaptação/negociação (AD/NG): é o tipo de pessoa que usa seu charme pessoal e 
habilidades sociais para influenciar os outros e conseguir aquilo que quer. Frequentemente, 
se adapta, prontamente, aos pontos de vista dos outros, pois sabe ser negociador. Ser 
apreciado pelos outros é altamente importante e, portanto, se adapta, sendo charmoso, ativo, 
espirituoso e obtém reconhecimento dos outros por seus feitos, popularidade e habilidade de 
se dar bem com todos. No entanto, tende a transigir demais, adaptando-se e seguindo muito 
facilmente as opiniões dos outros. Tenta evitar o conflito, manter a paz e a harmonia a todo 
custo. Frequentemente, tende a apaziguar os criadores de casos, procurando pilheriar sobre 
o problema e negando a preocupação real do mesmo.
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que trabalham num mesmo departamento tendem a ser vistos 
como um grupo. Relata que se duas pessoas num departamento 
específico de repente se demitem, temos a tendência de pressupor 
que suas saídas estão relacionadas, quando, na verdade, elas 
podem ter sido completamente independentes. Já a proximidade 
temporal pode ser explicada quando, por exemplo, um novo 
gerente de vendas é designado para uma filial e, logo depois, as 
vendas disparam. No entanto, a designação do novo gerente e o 
aumento nas vendas podem não estar associados.

4. As expectativas pessoais podem distorcer a percepção de 
modo que a interpretação de uma dada situação seja feita 
com base no que se espera ver.

5. A percepção é dependente da intensidade e do grau de 
satisfação das necessidades existenciais da pessoa naquele 
momento.

6. No contato com o outro, constantemente, buscam-se 
explicações sobre o seu comportamento. Robbins (2006) 
cita que ao observarmos o comportamento de alguém, 
buscamos determinar se a causa é interna ou externa. Essa 
busca de determinação segue três fatores: diferenciação, 
consenso e coerência.

Os comportamentos de causas internas são vistos como sob 
controle do indivíduo, e os de causas externas são resultantes de 
estímulos externos ao indivíduo. Se o trabalhador pede demissão 
por não acreditar na política da empresa, esta seria uma escolha 
interna. Contudo, ao pedir demissão pela incompatibilidade entre 
os horários de trabalho e os da universidade, por exemplo, esta 
seria uma escolha externa.

Os fatores de diferenciação referem-se à busca em perceber 
se o trabalhador emite ou não comportamentos diferentes nas 
diversas situações com as quais se depara. Caso se perceba que 
não é usual ao empregado chegar atrasado ao trabalho, julga-se o 
comportamento de “chegar atrasado” como proveniente de uma 
causa externa. No entanto, ao se perceber que o comportamento 
de “chegar atrasado” é comum, o julgamento será de causa interna.

Caso em uma determinada situação, todas as pessoas emitam 
o mesmo tipo de comportamento, está-se diante do consenso. 
Significa que se todos os trabalhadores que moram próximos 
chegam atrasados, julgamos que a causa é externa. Em outra 
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situação, se alguns chegam no horário, a causa do atraso é julgada 
como interna. Quanto mais alto o consenso, mais se percebe a 
causa como sendo externa.

A coerência é determinada em função do passado e das ações 
da pessoa percebida. Ao se perceber que o comportamento do 
empregado em atrasar é incoerente com suas ações e com o seu 
passado, tender-se-á a julgar seu comportamento como proveniente 
de causas externas. Quanto mais coerente for o comportamento 
do empregado, mais o “percebedor” estará inclinado a atribuir-lhe 
causas internas (ROBBINS, 2006).

A percepção também pode ser influenciada por erros ou 
preconceitos que distorcem as atribuições. Vejamos:

• Erro de autoconveniência: é a tendência das pessoas de 
atribuírem o seu sucesso a fatores internos e atribuírem a 
culpa dos seus fracassos a fatores externos.

• Erro de atribuição fundamental: é um erro de percepção 
provocado pela tendência de subestimar a influência de 
fatores externos e superestimar a dos fatores internos no 
julgamento do comportamento do outro.

Os indivíduos nas organizações comportam-se com base no 
que percebem de sua situação de trabalho. A diferença nos 
comportamentos se deve a diferentes percepções individuais. Por 
isso, “gerentes devem despender tempo compreendendo como 
cada indivíduo interpreta a realidade e, onde houver diferença 
significativa entre o que é visto e o que existe, tentar eliminar 
distorções (ROBBINS, 2006, p. 77).” O fracasso em lidar com as 
diferenças, quando indivíduos percebem o trabalho em termos 
negativos, resultará em insatisfação no trabalho e consequente 
aumento no absenteísmo, na rotatividade e na produtividade.

Como validar a sua percepção?

As pessoas reagem àquilo que percebem e nem sempre suas 
percepções refletem a realidade objetiva. À medida que a diferença 
entre realidade percebida e realidade objetiva aumenta, ocorre o 
que se chama de distorção perceptiva. Mas, como fazer para evitar 
as distorções de percepção? Você já ouviu falar em feedback? Você 
sabia que o feedback é uma das formas mais eficazes para mudança 
de comportamentos? Então vejamos algumas considerações sobre 
essa valiosa ferramenta na próxima unidade.
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Ao final desta unidade, você será capaz de compreender a importância 
do uso do feedback. Você também verá como fazer uso desse 
instrumento para a aquisição de comportamentos mais assertivos dentro 
da organização em que atua.

Andréa Martins Andujar
Fátima Regina Teixeira
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Conceituando feedback
Via de regra, o feedback é considerado como uma importante 
ferramenta organizacional.  Ele deve ser utilizado para 
potencializar os talentos, estimular o comprometimento e aprimorar 
desempenhos, resultando em motivação, envolvimento com os 
objetivos da empresa e um desempenho organizacional positivo 
(BEE; BEE, 2000).

O termo feedback vem da eletrônica, que significa procedimento 
por meio do qual parte do sinal de saída de um sistema (ou circuito) 
é transferida para a entrada deste mesmo sistema, com o objetivo 
de diminuir, amplificar ou controlar a saída do sistema. Quando 
a retroalimentação diminui o nível da saída, fala-se de feedback 
negativo, e quando a retroalimentação amplifica o nível da saída 
fala-se de feedback positivo (MOSCOVICI, 2011). 

No ambiente organizacional, feedback tem a conotação de fornecer 
a uma pessoa ou a um grupo informações sobre suas ações, as 
quais interferem nas ações de outras pessoas por intermédio 
dos seus superiores, dos seus colegas ou de seus clientes. É um 
processo de retorno que visa o ajuste de atitudes, desempenho e 
performance (atuação ao longo do tempo) de uma pessoa.

O feedback é a informação que flui entre pessoas e que se relaciona 
com suas interações. O processo é uma via de mão dupla. Tanto 
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a pessoa que transmite como a pessoa que recebe o feedback 
precisam estar abertos à mudança, para que os resultados sejam 
efetivos.

A importância do feedback

Quem não necessita saber como está se saindo no desempenho 
de suas atividades?

Todos nós precisamos de feedback. Todos necessitamos saber o 
que estamos fazendo inadequadamente ou adequadamente, de 
modo a podermos corrigir as ineficiências e mantermos os acertos. 
Também, por meio do feedback, verificamos se existem distorções 
nas nossas percepções com relação aos outros e como os outros 
estão percebendo as nossas atitudes. 

Usado de modo estruturado e oportuno, o feedback, acelera 
o processo de mudança e auxilia a pessoa na aquisição de 
comportamentos mais assertivos dentro da organização em que 
atua.

De acordo com Roland e Frances Bee (2000), o feedback está 
intrinsecamente ligado ao processo de aprendizagem. Toda vez 
que se faz uma crítica, em essência, esta deve ter a intenção de 
ajudar uma pessoa a aprender, a adquirir novos conhecimentos e a 
aprimorar seu comportamento e desempenho. 
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O feedback como um processo útil

Para tornar-se realmente um processo eficaz, o feedback precisa 
ser, conforme Moscovici (2011):

a) Descritivo ao invés de avaliativo: É importante apenas relatar o 
evento sem julgamentos, o que reduz a reação defensiva por parte 
de quem recebe o feedback. Ex.: “Ontem, você saiu para fumar, 
começou a conversar com seus colegas no horário do seu trabalho, 
demorou para retornar e, quando voltou, você começou a contar 
piadas na frente dos clientes.”

b) Específico ao invés de geral: É necessário indicar por meio de 
fatos, mostrando objetividade, o comportamento observado. Ex.: 
“Nesta reunião você fez o que costuma fazer sempre, você não 
ouviu a opinião dos seus colegas.”

c) Compatível com as necessidades (desejos, motivações) de 
ambos, receptor e comunicador: É preciso levar em conta não 
apenas as necessidades do comunicador, mas também as de 
quem recebe o feedback.

d) Dirigido: É importante direcionar o feedback para 
comportamentos que o receptor possa modificar, pois, do 
contrário, a frustração será apenas incrementada.

e) Não imposto: Palavras como “bom”, “melhor”, “mau”, “pior” e  
“deve” colocam o comunicador no papel de pai autoritário. Isto leva 
a pessoa que recebe os comentários a responder como criança. 
Desse modo a oportunidade de se ter um feedback construtivo é 
perdida.

f) Oportuno: O feedback é mais útil quando mais perto do 
comportamento observado.

g) Esclarecido para assegurar precisão: É interessante fazer 
com que o receptor repita o feedback recebido para verificar se 
corresponde ao que o comunicador quis realmente dizer.

h) Respeitoso: Independentemente das diferenças de 
conhecimento, experiência, hierarquia ou características pessoais 
entre os interlocutores, o feedback é um processo compartilhado e 
uma via de mão dupla. 
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Scholtes (2003) evidencia que, ao fornecer um feedback, deve-se 
falar em seu próprio nome, isto é, não se referir a pessoas ausentes 
ou anônimas. Deve-se evitar referências como “muitas pessoas 
não gostam quando você...” e não se deve servir de canal para 
as críticas de outros. Ao contrário, deve-se incentivar os outros a 
falarem por si mesmos.

Roland e Frances Bee (2000) lembram que é igualmente importante 
fornecer feedback a alguém que está realizando bem sua tarefa, pois 
a pessoa tem necessidade de saber que seu desempenho atende 
aos padrões desejados.  Ser elogiado e ser surpreendido fazendo 
bem alguma coisa é extremamente motivante. É importante que a 
pessoa saiba o que especificamente é bom com relação ao trabalho 
que está realizando, visto que assim ela consegue determinar um 
padrão objetivo de desempenho. Além do mais, uma orientação 
conveniente é fornecida para que todos os outros aspectos sejam 
aprimorados.

Portanto, o gestor tem que ter consciência de que é desestimulante 
para um trabalhador não ter o feedback de seu desempenho na 
empresa. Diante disso, podemos dizer que o feedback deve ser 
algo contínuo, ou seja, algo que faça parte de sua rotina de trabalho. 
Em muitas organizações, o feedback só é dado no final da tarefa, 
quando já não resta mais o que fazer, não há alternativas possíveis. 
Podemos considerar que o resultado poderia ter sido outro se 
houvessem feedbacks parciais, intermediários e constantes. 
A cada dificuldade ou etapa percorrida, as pessoas devem ser 
informadas de seu desempenho.

Agora que você sabe o que é feedback, vamos conhecer como 
aprimorar as suas habilidades de dar e receber feedback.

Fornecer feedback consiste em revelar a sua percepção sobre 
“como o comportamento do outro está afetando a você mesmo, 
as outras pessoas, a equipe, ao bom andamento dos trabalhos, a 
organização (PENA, 2008, p. 1).”

Receber feedback consiste em “reconhecer como os seus 
comportamentos estão sendo percebidos ou como estão afetando 
as outras pessoas, as equipes de trabalho, os resultados (PENA, 
2008, p. 1).”

Feedback deve ser um 
processo sistêmico e 
consistente. Pouco irá 
contribuir se for dado a alguém 
apenas uma ou duas vezes por 
ano. 

As pessoas têm necessidade 
de saber que seu desempenho 
atende aos padrões desejados. 
A falta de feedback pode 
gerar incertezas e distanciar 
o indivíduo dos objetivos 
propostos.
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Praticando o feedback

Por que é tão difícil dar e receber feedback?

Pena (2008) traz algumas estratégias essenciais para a prática do 
feedback:

a) Ao fornecer feedback atente para as seguintes atitudes, 
habilidades e conhecimentos: 

Atitudes:

• Aja de modo cordial, utilizando-se do binômio verdade com 
amor.

• Utilize um tom de voz que não seja impositivo, agressivo ou 
autoritário.

• Tenha empatia e sensibilidade para se colocar no lugar do 
outro.

• Dê feedback sobre comportamentos observáveis.

O feedback não é um 
bate-papo informal. Deve 

ser tratado como um 
processo e estruturado 

como tal. Justamente por 
não ser informal, deve ser 

minuciosamente elaborado. 
Estar preparado tanto para 

oferecer como para receber 
o feedback é o que fará a 

diferença no resultado.
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• Descreva as consequências das atitudes da pessoa: é 
importante ajudar o outro a enxergar as consequências que 
suas atitudes poderão trazer para si e para os seus colegas.

• Fale diretamente com a pessoa envolvida, evitando 
intermediários.

• Não deixe um prazo muito longo para fornecer o feedback, 
pois a pessoa provavelmente não se lembrará do ocorrido.

Habilidades:

• Comunique-se de forma clara e objetiva.

• Seja específico, indicando o comportamento a ser melhorado 
ou reforçado.

• Evite generalizar, julgar ou avaliar a pessoa.

• Inicie indicando os pontos fortes do trabalho para, em 
seguida, indicar o que precisa ser melhorado. 

• Seja convincente. 

lo_cap04_CHT.indd   55 09/09/14   08:43



• Dê exemplos, faça analogias, aponte as partes que merecem 
revisão.

• Certifique-se de que a pessoa está compreendendo a sua 
mensagem.

• Esclareça as dúvidas.

Conhecimentos:

• Antes de fornecer um feedback, questione sobre o tipo de 
reação que você deseja provocar na pessoa.

• Tenha conhecimento das variáveis do contexto.

• Prepare-se para justificativas e para a não aceitação.

• Inicie sua fala fornecendo algumas orientações sobre o 
feedback como, por exemplo, “O feedback é uma ferramenta 
de ajuda. Reflita a respeito do que vou lhe dizer.”

Conforme Moscovici (2011), para que você desenvolva a habilidade 
de descrever comportamento, você deve aprimorar sua capacidade 
de observação. Significa que você deve evitar descrever intenções 
ou interpretar o comportamento da pessoa, limitando-se a descrever 
o comportamento observado. O feedback, nesse sentido, constitui-
se numa importante forma de aprendizagem para entender como 
você responde a mensagens que o outro não enviou e que você 
mesmo distorce, ou ainda, como você comunica mensagens sem 
perceber uma intenção negativa e como atribui julgamentos de 
valor como certo-errado, bom-mau. 

Fornecer feedback consiste em dizer sua percepção a respeito 
do outro. A fim de verificar os sentimentos da pessoa que está 
recebendo o feedback, você pode fazer uso de questões como: 
Tenho a impressão de que você se magoou com o que eu lhe disse. 
É verdade? Ou ainda: Como você está se sentindo? 

Vejamos agora as atitudes, as habilidades e os conhecimentos 
necessários à prática de receber feedback.

b) Ao receber feedback:

 Atitudes:

• Ouça atentamente sem fazer interrupções.
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• Seja humilde para reconhecer que você apresenta aspectos 
que precisam ser aprimorados.

• Dê abertura para que as pessoas possam chegar até você.

• Evite contestar ou corrigir a observação.

• Tenha maturidade para entender que o feedback proporciona 
um momento para autoanálise.

• Diante do feedback evite justificar suas ações.

• Solicite, caso necessário, percepções de outras pessoas

Habilidades:

• Crie alternativas diante do que foi falado.

• Pergunte sempre o que não entender.

• Peça exemplos e esclarecimentos.

• Repita o que foi dito para evitar interpretações errôneas.

 Conhecimentos:

• Tenha consciência de que o feedback contribuirá para 
aprimorar o seu autodesenvolvimento.

• Tente identificar as suas reações ao receber feedback.

• Reflita se o que foi dito faz sentido para você.

• Faça um plano de metas, buscando o autodesenvolvimento. 

Tais atitudes, habilidades e conhecimentos contribuem para 
que o indivíduo, no momento de receber um feedback, não crie 
mecanismos de defesa, tais como (FIORELLI, 2004): 

• Isolamento: A pessoa para de ouvir e isola-se em seu mundo 
interior encerrando a conversa com expressões “pensarei a 
esse respeito” ou “vou fazer o possível nesse caso”. 

• Negação da realidade: A pessoa, em lugar de concentrar-
se nas percepções apresentadas, passa a procurar falhas 
de interpretação do interlocutor. 

• Racionalização: A pessoa até ouve, mas justifica-se com 
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argumentos do tipo “Afinal, em outras organizações também 
não é assim?”.  

• Deslocamento: A pessoa gera frases de defesa, do tipo: 
“Concordo com suas colocações, mas a situação seria 
muito pior se...”.

• Distração: De repente, a pessoa surpreende-se folheando a 
agenda ou chamando a secretária.

• Distorção cognitiva: A pessoa acredita ser responsável por 
tudo que acontece na organização. 

Mas, atenção! O feedback não deve ser unilateral: apenas de gestor 
para subordinado. O feedback é uma ferramenta que também deve 
ser usada por todo colaborador para descrever onde a organização 
falhou e o quanto ele se sente satisfeito ou insatisfeito. Desse modo, 
o gestor deverá estar preparado para dar o feedback e ainda, aberto 
e receptivo a possíveis perguntas.

Caro(a) estudante, com certeza não é fácil receber 
feedback. Isso acontece, certamente, por se tratar de um 
processo que diz respeito a pessoas, atingindo diretamente 
os sentimentos das mesmas. No entanto, entenda que 
ao receber um determinado feedback, a pessoa que 
lhe está fornecendo o está percebendo da forma como 
o descreve. Desse modo, o feedback pode ajudá-lo no 
sentido de reconhecer como o seu comportamento está 
sendo percebido pelo outro e, assim sendo, esse pode 
ser o momento de você mostrar que o outro o está 
percebendo de modo equivocado ou, quem sabe, não é o 
momento de você mudar ou reconhecer suas franquezas 
e descobrir facetas de sua personalidade as quais talvez 
você não se dê conta. 

lo_cap04_CHT.indd   58 09/09/14   08:43
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Organizacional
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Com o estudo desta unidade, você vai adquirir consciência do impacto 
das emoções no ambiente de trabalho; entender o que é inteligência 
emocional e como esta se expressa no comportamento das pessoas; 
vai saber como gerenciar as suas emoções e vai perceber a importância 
do autoconhecimento para o controle das suas emoções.

Andréa Martins Andujar
Fátima Regina Teixeira
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A compreensão 
das emoções 

e o seu gerenciamento

Caro estudante, vamos começar esta unidade enfatizando que 
ter consciência das emoções é ter aptidão para o alcance do 
autocontrole emocional. A capacidade de raciocinar aliada à 
capacidade de sentir oferece ao indivíduo oportunidades singulares. 
Razão e emoção não são processos antagônicos, mas antes 
complementares. Conduzir sabiamente a vida significa conhecer e 
reconhecer as nossas potencialidades e os nossos pontos fracos, 
significa estar consciente de si mesmo e tomar contato com o 
mundo dos nossos sentimentos. Nas relações profissionais, o uso 
inteligente das emoções tem proporcionado resultados positivos ao 
trabalho. Vamos, então, ao estudo das emoções e ao entendimento 
da inteligência emocional.

Emoções são as expressões dos sentimentos frente às várias 
situações da vida. Do ponto de vista físico, são desencadeadas 
pela amígdala humana localizada na região do cérebro (LIMONGI-
FRANÇA, 2006).

AMÍGDALA

[ SAIBA MAIS ]
A palavra vem do grego e significa 

amêndoa. No ser humano, ela é 
relativamente grande comparada aos 

primatas. É um feixe, em forma de 
amêndoa, de estruturas interligadas, 

situado acima do tronco cerebral, perto 
da parte inferior do anel límbico. A 

função da amígdala cerebral é funcionar 
como uma espécie de alarme que 
desencadeia reações de proteção 

em caso de alguma emergência 
(GOLEMAN, 1995).
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Cooper e Sawaf (1997, p. 380) referem que: 

A palavra emoção pode ser simplesmente definida 
como aplicação de “movimento”, tanto metafórica como 
literalmente, aos sentimentos fundamentais. As emoções 
foram, há muito tempo, consideradas tão profundas e 
poderosas que em latim, por exemplo, eram definidas como 
motus anima, que significa literalmente, o espírito que nos 
move.

Davidoff (2001), para uma melhor compreensão da natureza das 
emoções, divide-as em três componentes:

• Componente subjetivo: é formado por pensamentos e 
sensações. Quando, por exemplo, estamos preocupados ou 
ansiosos, normalmente  ocupamos a mente com pensamentos 
sobre o assunto. Com base em nossas crenças, fazemos 
previsões, imaginamos coisas, vislumbramos soluções e 
encadeamos diálogos internos de maneira a prolongar o 
nosso estado interior.

• Componente fisiológico: é constatado clinicamente por 
distúrbios gastrintestinais, suor, aumento dos batimentos 
cardíacos, aumento da pressão arterial, aumento de 
adrenalina na corrente sanguínea, elevação da temperatura 
do rosto ou da frequência respiratória. Alguns desses sinais 
podem ser observados, como um rosto vermelho, mãos frias 
e suadas, pele arrepiada ou palidez.

• Componente comportamental: é revelado pela fala, pelo 
tom de voz, pela postura corporal, pelas expressões faciais, 
por movimentos e ações. Está diretamente relacionado com 
a linguagem não verbal.

Os três componentes estão intimamente relacionados e o 
aparecimento de um deles provoca o surgimento dos demais.

De acordo com Gramigna (2008), o ser humano apresenta cinco 
emoções básicas: o medo, a raiva, a tristeza, a alegria e o amor. 
Nos ambientes de trabalho, cada uma delas tem sua fisiologia e 
consequências para os resultados organizacionais, conforme 
mostra o Quadro 1:
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Emoções no 
ambiente de trabalho

Sua presença altera os batimentos 
cardíacos, acelera a respiração, dilata as 
pupilas e reduz o fluxo de sangue a órgãos 
periféricos, preparando o corpo para a fuga. 
Surge em função da incapacidade de reagir 
e da ausência de controle das atitudes. 

Pessoas com medo tendem a fugir de 
compromissos, evitam desafios e apresentam 
baixos resultados. O medo está relacionado 
com ameaças à sobrevivência. Situações que 
causam medo: demissões em massa; estilos 
gerenciais autoritários e mudanças bruscas 
no modelo de gestão, sem a devida 
sensibilização e preparo dos colaboradores.

Pessoas com raiva tendem a manifestar 
comportamentos agressivos e de revide. Um 
ambiente em que impera a raiva é pouco 
produtivo.  Em conjunto, vêm a desconfiança, 
o ciúme, a inveja e outros sentimentos que 
interferem no trabalho de equipe. Os 
principais fatores são: injustiças e posturas 
gerenciais agressivas e desqualificantes.

A tristeza induz à apatia, à falta de energia e à 
paralisação da ação. As causas dessa 
emoção podem ser variadas: perda de status; 
redução do espaço de poder e perdas 
pessoais. 

Pessoas felizes têm maiores chances de 
gerar resultados e contagiar o ambiente com 
sua ação. O que faz as pessoas felizes, 
dentre outros aspectos são: reconhecimento; 
atitudes éticas e coerentes; possibilidades de 
desenvolvimento e crescimento profissional; 
desafios; modelos de gestão abertos; 
gerentes e líderes que são exemplos.

As pessoas se respeitam, se ajudam e preocu-
pam-se com o semelhante. Elas 
dispõem-se a um saber compartilhado. A retenção 
de talentos é facilitada e os resultados se 
maximizam. O que leva um time a amar o que faz: 
lealdade; respeito; trabalho significativo; sistema de 
gestão aberto, além de gerentes e líderes que 
amam o que fazem e são matrizes de identidade.

Características fisiológicas

Medo

Gera tensão nos músculos, as pupilas 
ficam diminuídas, há maior circulação de 
sangue nos órgãos periféricos, preparando 
o corpo para a defesa e para o ataque. 
Sua intensidade varia de indivíduo para 
indivíduo.

Raiva

A postura de quem está triste é 
fechada e voltada para si próprio.  
O abatimento, os ombros caídos, a 
ausência de vitalidade e a ausência do 
brilho no olhar indicam essa emoção.

Tristeza

Reconhecida como uma emoção 
positiva, a alegria predispõe ao tônus 
vital elevado, energia, olhos brilhantes, 
movimento, riso fácil e disponibilidade 
para agir. 

Alegria

Acalma, faz com que o organismo 
se harmonize, promovendo bem estar 
físico.

Amor

Consequências

1

2

3

4

5

Fonte dos dados:  Adaptado de Gramigna, 2008 pela Equipe de Materiais Didáticos em conjunto com as autoras. 

Quadro 1 - Emoções no ambiente de trabalho
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Almeida (2007) postula que emoção e inteligência são duas 
propriedades inseparáveis da atividade humana e dessa relação 
depende o desenvolvimento da pessoa.

A compreensão das emoções, segundo Goleman (1995) permite 
um maior autoconhecimento do indivíduo, tornando-o mais 
consciente dos seus sentimentos e atitudes, percebendo melhor 
o seu ambiente e as situações que lhe são impostas, melhorando 
o seu relacionamento interpessoal e, desse modo, diferenciando-o 
no mercado competitivo.

A inteligência clássica e o pensamento racional têm dominado 
a sociedade ocidental por muitos anos. No entanto, Freud 
demonstrou, por meio de análise do inconsciente, que há muito 
mais em nós além do pensamento racional. Desde então, estudos 
têm sido desenvolvidos com o indicativo de que as ações de um 
indivíduo não são meramente lógicas e racionais. 

INTELIGÊNCIA

[ SAIBA MAIS ]
A palavra tem sua origem na junção 
de duas palavras latinas, a palavra inter 
(entre) mais a palavra eligere (escolher). 
Adaptando-se a origem desse termo 
ao conceito atual de inteligência, 
chega-se à ideia de que inteligência 
é a escolha (melhor) entre duas ou 
mais situações. Desse modo, ser 
inteligente é escolher o melhor caminho 
ou a melhor resposta. Esse conceito 
indica a capacidade de que dispomos 
para, através da seleção, penetrar 
na compreensão das coisas. Fonte: 
Antunes, 1998, p. 11. 

DANIEL GOLEMAN

[ SAIBA MAIS ]
Jornalista e psicólogo, PhD pela 
Universidade de Harvard, autor do 
livro Inteligência Emocional, lançado 
no Brasil em 1995, propõe que 
podemos lidar com as emoções, assim 
como lidamos com a matemática 
ou a física, tendo maior ou menor 
talento segundo o nosso grau de Q.E. 
(quociente emocional), o qual capacita 
o ser humano a reconhecer os seus 
sentimentos, a lidar com suas emoções 
e a adequá-las às situações, colocando-
as a serviço de um objetivo.

A inteligência emocional é simplesmente o 
uso inteligente das emoções – isto é, fazer 
intencionalmente com que suas emoções 
trabalhem a seu favor, usando-as como uma 
ajuda para ditar seu comportamento e seu 
raciocínio de maneira a aperfeiçoar seus 
resultados (WEISINGER, 2001, p. 14).

A inteligência emocional parece um bom termo para nomear o 
modo “não racional” de pensar e ser (BRIDOUX et al, 2004, p. 24).

De acordo com Mayer et al. (2000), a inteligência emocional se 
tornou conhecida como a capacidade de perceber, de avaliar 
e de expressar emoções; a capacidade de perceber e/ou gerar 
sentimentos quando eles facilitam o pensamento; a capacidade de 
compreender a emoção e o conhecimento emocional e também a 
capacidade de controlar emoções para promover o crescimento 
emocional e intelectual. Acrescenta-se a isso que a inteligência 
emocional está envolvida na capacidade de saber gerenciar as 
emoções.

O gerenciamento de emoções, conforme Mayer et al (2000), é 
um dos domínios da inteligência emocional, incluindo também o 
autoconhecimento, a motivação, a empatia e o manejo das relações. 
Vejamos cada um deles: 

Emoções no 
ambiente de trabalho

Sua presença altera os batimentos 
cardíacos, acelera a respiração, dilata as 
pupilas e reduz o fluxo de sangue a órgãos 
periféricos, preparando o corpo para a fuga. 
Surge em função da incapacidade de reagir 
e da ausência de controle das atitudes. 

Pessoas com medo tendem a fugir de 
compromissos, evitam desafios e apresentam 
baixos resultados. O medo está relacionado 
com ameaças à sobrevivência. Situações que 
causam medo: demissões em massa; estilos 
gerenciais autoritários e mudanças bruscas 
no modelo de gestão, sem a devida 
sensibilização e preparo dos colaboradores.

Pessoas com raiva tendem a manifestar 
comportamentos agressivos e de revide. Um 
ambiente em que impera a raiva é pouco 
produtivo.  Em conjunto, vêm a desconfiança, 
o ciúme, a inveja e outros sentimentos que 
interferem no trabalho de equipe. Os 
principais fatores são: injustiças e posturas 
gerenciais agressivas e desqualificantes.

A tristeza induz à apatia, à falta de energia e à 
paralisação da ação. As causas dessa 
emoção podem ser variadas: perda de status; 
redução do espaço de poder e perdas 
pessoais. 

Pessoas felizes têm maiores chances de 
gerar resultados e contagiar o ambiente com 
sua ação. O que faz as pessoas felizes, 
dentre outros aspectos são: reconhecimento; 
atitudes éticas e coerentes; possibilidades de 
desenvolvimento e crescimento profissional; 
desafios; modelos de gestão abertos; 
gerentes e líderes que são exemplos.

As pessoas se respeitam, se ajudam e preocu-
pam-se com o semelhante. Elas 
dispõem-se a um saber compartilhado. A retenção 
de talentos é facilitada e os resultados se 
maximizam. O que leva um time a amar o que faz: 
lealdade; respeito; trabalho significativo; sistema de 
gestão aberto, além de gerentes e líderes que 
amam o que fazem e são matrizes de identidade.

Características fisiológicas

Medo

Gera tensão nos músculos, as pupilas 
ficam diminuídas, há maior circulação de 
sangue nos órgãos periféricos, preparando 
o corpo para a defesa e para o ataque. 
Sua intensidade varia de indivíduo para 
indivíduo.

Raiva

A postura de quem está triste é 
fechada e voltada para si próprio.  
O abatimento, os ombros caídos, a 
ausência de vitalidade e a ausência do 
brilho no olhar indicam essa emoção.

Tristeza

Reconhecida como uma emoção 
positiva, a alegria predispõe ao tônus 
vital elevado, energia, olhos brilhantes, 
movimento, riso fácil e disponibilidade 
para agir. 

Alegria

Acalma, faz com que o organismo 
se harmonize, promovendo bem estar 
físico.

Amor

Consequências

1

2

3

4

5

Fonte dos dados:  Adaptado de Gramigna, 2008 pela Equipe de Materiais Didáticos em conjunto com as autoras. 

Quadro 1 - Emoções no ambiente de trabalho
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O autoconhecimento é o monitoramento das próprias reações 
com o objetivo de identificar e conhecer os próprios sentimentos.  
Como diz Goleman (1995, p.48),

Há muitos indícios que atestam que as pessoas 
emocionalmente competentes – que conhecem e lidam 
bem com os próprios sentimentos, entendem e levam em 
consideração os sentimentos do outro – levam vantagem em 
qualquer coisa na vida, seja nas relações amorosas e íntimas, 
seja assimilando as regras tácitas que governam o sucesso 
na política organizacional. As pessoas com prática emocional 
bem desenvolvida têm mais probabilidade de se sentirem 
satisfeitas e de serem eficientes em suas vidas, dominando 
os hábitos mentais que fomentam sua produtividade; as 
que não conseguem exercer nenhum controle sobre sua 
vida emocional travam batalhas internas que sabotam a 
capacidade de concentração no trabalho e de pensar com 
clareza.

A motivação é a propensão para perseguir objetivos com energia 
e persistência, mas antes, reconhecer as tendências emocionais 
que guiam ou facilitam o cumprimento das metas estabelecidas e 
colocar as emoções a serviço do alcance das metas.

A empatia é compreender os sentimentos e preocupações dos 
outros e adotar a perspectiva deles; reconhecer as diferenças 
no modo como as pessoas se sentem em relação a fatos e 
comportamentos.

O manejo das relações envolve valorizar a franqueza e construir 
confiança num relacionamento; saber quando é seguro arriscar-se 
a falar de seus sentimentos; assumir responsabilidade; reconhecer 
as consequências de suas decisões e ações; cooperação; saber 
quando e como conduzir e ser conduzido; saber lutar limpo com 
outras pessoas; e declarar suas preocupações e sentimentos sem 
ira nem passividade.

O gerenciamento emocional que consiste na habilidade de estar 
aberto a sentimentos, regular humor e emoções em si mesmo e 
nos outros. Essa habilidade consiste em monitorar, discriminar 
sentimentos precisamente, reparar ou modificar esses sentimentos, 
empregando estratégias que alteram e avaliam a efetividade 
(SALOVEY et al, 2001).

Goleman (1995) assinala que o gerenciamento de emoções tem 
início já na primeira infância do indivíduo, quando se inicia o 
processo de socialização, exemplificando-se com a divisão de 
um brinquedo, em que a criança tem que aguardar para obter o 
que deseja. Quando adulto, esse indivíduo continua a gerenciar 
suas emoções, modificando o objeto da divisão ou espera, mas 
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repetindo-se as situações. Disso percebe-se que como nem tudo 
depende da vontade pessoal, é necessário gerenciar emoções para 
controlar sentimentos que porventura possam surgir.

É fundamental distinguir emoções e sentimentos. As emoções 
diferem dos sentimentos por serem temporárias e por serem 
causadas por circunstâncias externas. Os sentimentos são 
duradouros e internos.

Moscovici (2011) indica que uma pessoa com um maior índice 
de inteligência emocional (IE) gerencia melhor suas emoções 
(GE), demonstrando a relação direta entre IE e GE. Desenvolver 
competência emocional está relacionado com a competência 
interpessoal, de maneira que se possa desencadear um processo 
de educação de si e do outro. No entanto, a “Inteligência Emocional” 
não é um componente novo nos estudos de comportamento 
humano, na realidade, o aspecto emocional sempre existiu, mas vem 
sendo negligenciado através dos tempos, onde as mais diversas 
instituições, escola, empresa, família e estado, têm priorizado a 
importância do aspecto intelectual.

Para desenvolver e aperfeiçoar a Inteligência Emocional é necessário 
gerenciar emoções por meio do aprendizado para o domínio 
afetivo. É fundamental ficar-se atento aos próprios sentidos, afinal, 
a partir deles vêm todas as informações sobre o mundo (sobre si 
mesmo, sobre os outros e sobre as diversas situações da vida). 
É imprescindível também prestar atenção nos próprios atos (o 
modo de falar, a linguagem corporal, o comportamento não verbal), 
pois esses podem ser percebidos pelos outros e utilizados como 
interpretações de conduta.

Conseguir compreender uma situação e fazer uso dessa 
compreensão para modificar as condições em benefício próprio 
significa ter controle emocional, ou seja, fazer uso inteligente das 
emoções.

Weisinger (2001) aponta algumas técnicas que precisam ser 
desenvolvidas para que situações conflitantes no trabalho se 
resolvam de forma positiva:

• Autorrevelação: revelar o que você pensa, sente, deseja.

• Positividade: defender suas opiniões, ideias, crenças e 
necessidades, e ao mesmo tempo respeitar as dos outros.

• Escuta dinâmica: ouvir o que a outra pessoa está realmente 
dizendo.
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• Crítica: expor construtivamente suas ideias e sentimentos 
em relação a ideias e atos de outrem.

• Comunicação de equipe: saber comunicar-se numa 
situação de grupo.

A inteligência emocional pode ser alcançada por meio de treino e 
de esforço, mas isso requer persistência. A inteligência emocional e 

a racional se complementam e operam em harmonia, entrelaçando 
seus modos de conhecimento; no entanto, são faculdades semi-
independentes, podendo haver preponderância do emocional, por 
exemplo, no momento em que surge uma paixão. Na verdade, o 
intelecto não pode dar o melhor de si sem a inteligência emocional 
– ambos são parceiros integrais na vida mental. Quando esses 
parceiros interagem bem, a inteligência emocional aumenta – 
e também a capacidade intelectual. Isso derruba o mito de que 
devemos sobrepor a razão à emoção, mas ao contrário, devemos 
buscar o equilíbrio entre ambas (GOLEMAN, 1995; 2002).

A falta de inteligência emocional prejudica o progresso e o sucesso, 
tanto do indivíduo quanto da empresa e, inversamente, o uso da 
inteligência emocional leva a resultados produtivos, tanto no que 
diz respeito ao indivíduo quanto à organização. Um profissional 
capaz com alto QE é quem capta de forma mais ampla e rápida os 
pontos fracos da equipe e da empresa que precisam ser corrigidos, 
bem como vê as oportunidades mais lucrativas. O conhecimento 
da inteligência emocional ensina a aumentar a capacidade de 
raciocínio e, simultaneamente, melhor utilizar a energia das 
emoções, a sabedoria da intuição e um poder de conexão consigo 
mesmo e com os que estão à sua volta (COOPER; SAWAF, 1997; 
WEISINGER, 2001).

De uma forma geral, a inteligência emocional refere-se à capacidade de identificar nossos próprios 
sentimentos e dos outros, de motivar a nós mesmos e de gerenciar bem as emoções dentro de nós e 
em nossos relacionamentos. A inteligência emocional não é genética, é algo que pode ser aprendido 
e aperfeiçoado.

As emoções afetam a percepção, o estado motivacional e o comportamento das pessoas. Por isso, 
é necessário reconhecê-las e saber diferenciá-las. Buscar perceber-se, prestar atenção em atos e 
sentimentos, desenvolver diálogos internos, em consonância, aprender a lidar com os sentimentos 
dos outros e proporcionar interação por meio do uso de feedback é fundamental para fazer uso das 
emoções em prol de si próprio. Assim, é possível controlar eficazmente as emoções e lidar com as 
situações da vida de modo emocionalmente inteligente.
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Considerações 
Finais

Então, caro estudante, chegamos ao final de mais uma 
Unidade Curricular. Reafirmamos que os conhecimentos até 
aqui partilhados não deverão ser o único suporte teórico para o 
estudo do comportamento humano no trabalho. Esperamos que 
esses conhecimentos sirvam de trampolim para a busca de um 
maior aprofundamento por meio de leituras complementares.

Estudar pode ser uma atividade muito prazerosa e fácil, basta 
que, para isso, você estabeleça objetivos, trace estratégias e 
defina procedimentos para alcançar os resultados almejados.

Bom trabalho! 

Sucesso!

Prof.ª Andréa Martins Andujar

Prof.ª Fátima Regina Teixeira
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