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APRESENTAÇÃO

A coleção Manuais de Psicologia é o melhor e mais completo conjunto de 

obras voltado para a capacitação e aprovação de psicológos em concursos públicos 

e programas de residências do Brasil. Elaborada a partir de uma metodologia que 

julgamos ser a mais apropriada ao estudo direcionado para as provas em Psicolo-

gia, contemplando o 3º volume da coleção com os seguintes recursos:

✓   Teoria esquematizada de todos os assuntos;

✓   Questões comentadas alternativa por alternativa (incluindo as falsas); 

✓   Quadros, tabelas e esquemas didáticos;

✓   Destaque em roxo para as palavras-chave;

✓   Questões categorizadas por grau de dificuldade, de acordo com o modelo 

a seguir:

FÁCIL

INTERMEDIÁRIO

DIFÍCIL

Elaborado por professores com sólida formação acadêmica em Psicologia, a 

presente obra é composta por um conjunto de elementos didáticos que em nossa 

avaliação otimizam o estudo, contribuindo assim para a obtenção de altas perfor-

mances em provas e concursos na Psicologia. 

GEISEL ALVES
Editor

VOLUME 3 - PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL  E DO TRABALHO
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O que você irá ver nesse capítulo:
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1.  INTRODUÇÃO

Estamos em pleno século XXI. Mesmo breves e descuidadas avaliações 
sobre fenômenos relacionados ao desenvolvimento e à sociabilidade do 
homo sapiens não nos permitiriam desconsiderar a dimensão do trabalho 
como elemento estruturante da vida social. Não falo, necessariamente, so-
bre aquilo que você e centenas de pessoas realizam todos os dias com a 
fi nalidade de receber um salário ao fi m do mês. Falo do trabalho enquanto 
elemento constituinte da “condição humana”**.

** Hannah Arendt, fi lósofa alemã, em “A condição humana” sugere haver 3 dimensões constituintes da 
condição humana, a saber: Trabalho, labor e vida ativa (política). Resumidamente, Labor diz respeito 
às ações corpóreas sem fi nalidade específi ca, enquanto política refere-se ao caráter relacional dos 
indivíduos.

1. Introdução
2. A psicologia e a história do trabalho
3. Atuação de Psicólogas(os) no trabalho e nas organizações
4. Categorias interdisciplinares na Psicologia do Trabalho e 
Organizações
5. Níveis de análise do comportamento
6. Níveis de intervenção do psicólogo no Trabalho e 
Organizações
7. A psicologia organizacional no Brasil
8. Quadro resumo
9. Quadro esquemático

10. Questões comentadas

✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

O Trabalho, a Psicologia 
e as Organizações 1

JOSÉ BONIFÁCIO DO AMPARO SOBRINHO

✓
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O trabalho é um dos elementos que constituem a sua existência, mes-
mo que nesse momento você esteja sem emprego, empreenda autono-
mamente ou até mesmo realize uma atividade religiosa missionária, sem 
fins lucrativos. Na verdade, como você verá nas linhas abaixo, o trabalho, 
em sua concepção fundamental, não diz respeito necessariamente ao 
acúmulo de riquezas, ou à submissão de pessoas às determinações de ou-
tras pessoas em posição de chefia, mas sugere a relação primordial entre 
humanidade e natureza: uma atividade em que seres humanos operam 
uma transformação intencional sobre objetos, por meio do uso de instru-
mentos1.

Há uma metáfora que sugere que o trabalho humano modifica a na-
tureza “à sua imagem e semelhança”, com o intuito de transformá-la em 
meios de uso satisfatórios à vida humana. Certamente você já ouviu ou 
leu o jargão acima em alguma mídia religiosa, para uma tentativa da expli-
cação da produção da humanidade sob a semelhança de um Deus. Utili-
zando a mesma lógica, porém numa perspectiva filosófica, podemos dizer 
que o trabalho é uma condição fundamental, que em sua gênese permite 
a deificação da humanidade, ao passo que viabiliza a transformação do 
mundo na medida das suas necessidades e intenções, por conseguinte, 
proporcionando a manutenção da sua sobrevivência. Ademais, é justa-
mente nesse intercâmbio com a natureza que as pessoas modificam as 
suas próprias naturezas, prefigurando uma relação potencialmente estru-
turante, saudável e integradora.

É sobre essa concepção de trabalho que as Psicologia do Trabalho e das 
Organizações debruça os seus olhares, pesquisas e elucubrações: um fenô-
meno humano, investido de intenção e significado, circunscrito em con-
textos sociais e culturais. Acontece que no decurso do desenvolvimento 
da humanidade, diversos fatores interferiram e interferem nos organismos 
sociais, causando consequências nem sempre positivas para trabalhadoras 
e trabalhadores , nem para os interesses das organizações - que passam a 
figurar o papel de “natureza” no percurso da história das civilizações huma-
nas, após a propagação do modo de produção capitalista.

Nesse capítulo vamos dialogar sobre a atuação da psicologia junto ao 
trabalho das pessoas, bem como sobre a atuação das psicólogas e psicó-
logos nas organizações: sistemas sociais e técnicos com razões de ser e 
finalidades particulares, que por vezes são desenhadas sistematicamente 
para suprirem ou criarem necessidades para a sociedade.
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2. A PSICOLOGIA E A HISTÓRIA DO TRABALHO

Não foi por acaso que foram investidas algumas linhas para discursar 
sobre o trabalho humano, antes de ingressarmos nas discussões espe-
cíficas sobre a atuação da psicologia, das psicólogas e psicólogos sobre 
aspectos relacionados ao trabalho, trabalhadores, organizações e, conse-
quentemente, à sociedade. É importante que os profissionais atuantes em 
Psicologia do Trabalho e das Organizações apropriem-se de ampla com-
preensão sobre os aspectos sociais, contextuais, culturais e econômicos 
que circunscrevem os seus exercícios profissionais, afinal, todas estas di-
mensões potencialmente se interrelacionam com suas possibilidades de 
atuação e seus objetos de trabalho.

É importante, sobretudo, compreender o processo de formação do 
trabalho na sociedade ocidental para que se possam fazer inferências e 
elucubrações mais convincentes acerca das relações de trabalho na con-
temporaneidade. Ademais, esse exercício colabora para que os psicólogos 
situem de forma mais coerente o exercício de sua classe no tabuleiro das 
relações humanas em diferentes cenários históricos, econômicos, sociais 
e culturais.

Para fins didáticos, dividiremos a história do trabalho ocidental em sete 
séries históricas, com breves explanações sobre os respectivos períodos 
em termos econômicos, sociais e de trabalho, em articulação com eventu-
ais contribuições da psicologia:

Do homo sapiens ao artesão (200 mil a.c./século XV)
O princípio das organizações sociais da humanidade resulta da mudança 

do comportamento nômade do homo sapiens para a convivência coletiva, fa-
vorecendo o maior controle da relação com a natureza e sobrevivência. O de-
senvolvimento e uso de linguagem promoveu a sociabilidade e conseguintes 
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formações de identidade, subjetividades, relações políticas, estabelecimento 
de papéis sociais, institucionalizações e a manutenção da própria vida.

Observe a função do trabalho para o desenvolvimento das sociedades: 
através da relação e organização com outros humanos foi possível relacionar-
-se de forma mais eficaz e eficiente com a natureza, promovendo a sobrevi-
vência de grupos e indivíduos; fêmeas e machos passaram a construir vidas 
com sentido e articulação com a natureza2; foram formadas as comunidades, 
regras de convívio e o comércio, baseado em trocas de recursos de qualquer 
ordem por outros recursos de valor socialmente similar, até o surgimento da 
moeda.

É digno de nota que neste período o artesanato e a agricultura eram ativi-
dades preponderantes da produção de riquezas. Os artesãos cumpriam pa-
péis relevantes no seio social entre os séculos XI e XII, tanto na transmissão de 
conhecimentos e habilidades aos jovens aprendizes, como na institucionali-
zação ocupacional, sendo a “Liga dos artesãos” a primeira representação de 
trabalhadores da história.

Capitalismo (Séc. XVI)
A organização social do trabalho colaborou para a objetificação do tempo 

de trabalho humano em moeda de troca. Indivíduos, detentores dos meios de 
produção (instrumentos de trabalho e maquinário) passaram a acolher arte-
sãos destituídos de meios de produção como empregados em manufaturas 
(estruturas pré-industriais, divididas em especificidades do trabalho como um 
todo). As diferenças individuais foram eliminadas em execuções de tarefas si-
milares em produções de larga escala e o tempo de trabalho dos indivíduos 
trocados por quantidades de moeda com valor social equiparável à quantida-
de de trabalho humano investido por hora trabalhada, conhecido, ainda, em 
nossa cultura como salário. 

Aspectos religiosos, econômicos e ideológicos estavam relacionados a to-
das essas modificações nas concepções dos cotidianos dos indivíduos naque-
le período. No campo religioso, a ética protestante exigia a submissão ao tra-
balho árduo, sustentada pela premissa de que havia de ser realizada a vocação 
para o trabalho cedida por Deus aos homens3. A ética econômica emergente, 
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QUADRO RESUMO

Palavras-chave Descrição

Trabalho
Uma atividade em que o homem opera uma transformação 
intencional em objetos por meio do uso de instrumentos.

Organizações
Ajuntamentos humanos com finalidades particulares, que 
por vezes são desenhadas sistematicamente para suprirem 
ou criarem necessidades para a sociedade.

Mais valia
Valor resultante do decréscimo do valor do salário por toda 
a produção do trabalhador.

Instrumentos de avaliação 
psicológica

Medem a aptidão dos candidatos a determinadas funções 
de trabalho. Uso exclusivo dos psicólogos.

Neoliberalismo
Sistema econômico que sugere a interferência mínima do 
Estado e o livre mercado.

Just in time
Método de trabalho que pressupõe total controle e organi-
zação sobre os processos de trabalho, com a finalidade de 
promover maior eficiência e menores custos.

Toyotismo
Modelo de produção baseado no sistema japonês kanban 
que pressupunha total controle e organização sobre os 
processos de trabalho.

Psicologia Organizacional
Compreende aspectos relacionados à coordenação das pes-
soas para o alcance dos objetivos e metas organizacionais.

Psicologia do Trabalho

Categoria que vislumbra aprofundar e compreender as 
relações dos indivíduos e grupos de trabalhadores com as 
suas atividades de trabalho ou desemprego, bem como 
orientação profissional e carreira.

Gestão de Pessoas
Responsável pelas estratégias para captação, integração, 
desenvolvimento, retenção e avaliação dos indivíduos, com 
o foco no alcance de objetivos organizacionais.

Ingresso
Sistema responsável pelo recrutamento e seleção de pesso-
as, avaliação psicológica, socialização, alocação e demissão 
dos funcionários.

Desenvolvimento

Sistema responsável pelo planejamento, transmissão e 
desenvolvimento de competências fundamentais para o 
exercício das funções atuais e futuras. As atividades são 
mediadas por programas de Treinamento, Desenvolvimento 
e Educação (TD&E).

Valorização
Sistema responsável por reconhecer, valorizar, preparar para 
a aposentadoria e viabilizar bem-estar para os trabalhado-
res.
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1. (SRH-UERJ - 2015) 
Bendassoli e Soboll compreendem “clínicas do trabalho” por: 

 Ⓐ  um conjunto de teorias cujo foco de estudo é a relação trabalho-sub-
jetividade, que apresentam uma diversidade epistemológica, teórica e 
metodológica.

 Ⓑ  um conjunto de práticas baseadas na psicanálise que tem como obje-
tivo intervir terapeuticamente em processos de adoecimento psíquico no 
trabalho.

 Ⓒ  um conjunto de teorias cujo objeto comum é a situação do trabalho e 
que apresentam uma grande similaridade em seus pressupostos teórico-
-metodológicos.

 Ⓓ  um conjunto de práticas sustentadas por diferentes aportes teóricos 
que se propõe a fazer intervenção clínica no ambiente de trabalho e ga-
rantir a harmonia no espaço produtivo.

GRAU DE DIFICULDADE

ALTERNATIVA A: CORRETA. As clínicas do trabalho são formadas por 
diferentes teorias com foco no estudo da relação subjetiva entre o traba-
lhador e o trabalho. Por serem diferentes teorias, apresentam diferentes 
perspectivas epistemológicas, teóricas e metodológicas. A psicodinâmica 
do trabalho, de Dejours, por exemplo, tem um fundamento psicanalítico e 
metodologias voltadas para a expressão de problemas, enquanto a clínica 
da atividade é fundamentada no materialismo dialético.
ALTERNATIVA B: INCORRETA. A única prática baseada em psicanálise, 
em clínicas da atividade, é a psicodinâmica do trabalho.
ALTERNATIVA C: INCORRETA. Apesar de as clínicas da atividade dire-
cionarem suas atividades para o fenômeno do trabalho, os pressupostos 
teórico-metodológicos podem ser distintos.
ALTERNATIVA D: INCORRETA. As clínicas da atividade, apesar de apre-
sentarem o nome “clínica” em seu título, não se propõem a realizar inter-
venções clínicas no ambiente de trabalho.

2. (SRH-UERJ - 2015)
De acordo com Zanelli e Bastos (in ZANELLI; BORGES-ANDRADE; BASTOS, 
2014), “um conjunto de pesquisas ao longo das últimas décadas, procurou 
caracterizar o que faz o psicólogo organizacional e do trabalho” e identifi-
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cam três campos intradisciplinares que estruturam a área, que são:

 Ⓐ  políticas emRH, gestão estratégicae psicologia organizacional.
 Ⓑ  consultoria organizacional, políticas em RH e gestão estratégica.
 Ⓒ  psicologia do trabalho, psicologia organizacional e gestão de pessoas.
 Ⓓ  gestão de pessoas, psicologia do trabalho e consultoria organizacional.

GRAU DE DIFICULDADE

ALTERNATIVA A: INCORRETA. Políticas em RH e gestão estratégica são 
responsabilidades da área de gestão de pessoas.
ALTERNATIVA B: INCORRETA. Políticas em RH e gestão estratégica são 
responsabilidades da área de gestão de pessoas.
ALTERNATIVA C: CORRETA.A alternativa correspondem aos campos in-
tradisciplinares apresentados
pelos autores.
ALTERNATIVA D: INCORRETA. Consultoria Organizacional pode se refe-
rir a qualquer tipo de serviço específico, em qualquer categoria intradisci-
plinar das atividades em psicologia do trabalho e organizações.

3. (FUNDAÇÃO DOM CINTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BELO HORIZONTE – 2012) 
Certas formas de Clínica do Trabalho consideram que transtornos como o 
burnout e o karoshi são “patologias da atividade” decorrentes da divisão 
taylorista entre:

 Ⓐ  prescrição e desvio
 Ⓑ  concepção e execução
 Ⓒ  dominação e resistência
 Ⓓ  carreirismo e empreendedorismo
 Ⓔ  institucionalização e autodissolução

GRAU DE DIFICULDADE

ALTERNATIVA A: INCORRETA. A prescrição do trabalho é um dos fatores 
potencialmente relacionados ao adoecimento no trabalho e à perspectiva 
taylorista, porém o desvio é consequência da adaptação dos indivíduos 
às situações de trabalho, não estando diretamente relacionado ao taylo-
rismo.
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90 

DIFERENCIAÇÃO 
DOS CONCEITOS DE 
CLIMA E CULTURA 
ORGANIZACIONAL

ABRANGÊNCIA GRÁFICA 
DOS CONCEITOS DE 
CULTURA E CLIMA 

ORGANIZACIONAIS E 
CLIMA PSICOLÓGICO.

DIFERENCIAÇÃO 
DE CONCEITOS

AVALIAÇÃO

NATUREZA

MUDANÇA

DIFERENCIAÇÃO 
DE CONCEITOS

Mais fácil de ser 
percebido

Mais
transitória

Maior 
sustentabilidade 

de mudança

DIFERENCIAÇÃO 
DE CONCEITOS

Mais complexa e 
difícil de ser 

avaliada

Mais estável

Mais resistente a
mudança

CULTURA ORGANIZACIONAL

CLIMA ORGANIZACIONAL CLIMA PSICOLÓGICO
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