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Intervenção em um grupo de trabalhadores em processamento de 
dados  

Assessoria em psicologia institucional e do trabalho1 
Lucia Bertini e Guilene Salerno2 

Tradicionalmente, a intervenção da Psicologia nas organizações 
empresariais ocorre de duas formas: a primeira diz respeito aos clássicos 
recrutamento, treinamento, seleção, avaliação de desempenho, 
desligamento. Aproximando-se da prática da administração de empresas, 
embora muitas vezes contrapondo-se competitivamente a ela, esta é a forma 
mais frequente, ao avaliarmos o ingresso dos psicólogos nas empresas. 
Ainda, muitas vezes, este trabalho limita-se ao campo de recrutamento & 
seleção, cabendo ao psicólogo somente a avaliação psicométrica e 
emocional dos candidatos a vagas nas organizações.  

A outra forma de intervenção da Psicologia na área do trabalho diz 
respeito às consultorias em Recursos Humanos, geralmente para atuar no 
âmbito do desenvolvimento gerencial, quando aparece uma prática também 
assemelhada àquela do administrador, abarcando desta feita os níveis 
estratégicos e táticos da organização.  

Uma breve revisão teórica permite visualizar a íntima relação das 
Teorias da Administração às tendências da Psicologia Organizacional, 
desde os conceitos fundamentais, passando pelos principais representantes, 
até semelhanças na concepção de homem.  

De uma ou outra forma, atuando nos níveis estratégico, tático ou 
operacional, fica claro que o psicólogo vem a engrossar as fileiras da equipe 
administrativa encarregada da execução das políticas da empresa, desde a 
concretude das tarefas cotidianas do trabalhador da base da pirâmide 
hierárquica até a realização mais estratégica, de planejamento e gestão da 
organização. O que, em última análise, termina por levar-nos à Teoria 
Clássica da Administração, à Taylor e à revolução industrial, que precisou 
arregimentar tal equipe para a implantação dos métodos e processos de 
racionalização do trabalho, para obter, enfim, o maior rendimento e o 
menor custo do trabalho.  
                                                      
1 Trabalho apresentado no V Encontro Regional da ABRAPSO. 
2 Psicólogas e consultoras em RH. 
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A primeira forma, de abordagem geralmente individual, de medição, 
toma o trabalhador desde sua singularidade. Conforme Guareschi e Grisci 
(1993), a norma é falar e tratar com um trabalhador de cada vez, o que 
possibilita mais facilmente o convencimento e a exploração.  

Por outro lado, no entanto, as técnicas grupais são atualmente 
utilizadas em larga escala dentro das organizações, com os mesmos 
objetivos de controle e de domesticação do trabalhador. Castel e Lowell, 
(Apud, Baremblitt, 1986), em uma crítica ao grupalismo e ao seu uso, 
destacam que uma das características da dinâmica grupal é a de transformar 
os conflitos resultantes do sistema de exploração e dominação capitalista 
em problemas de normalidade-anormalidade ou saúde-patologia. 
Dispensando o uso da força do controle social, criar-se-ia um dispositivo 
médico-psicológico de vigilância e manutenção da ordem, de acordo com 
os métodos permitidos socialmente pela livre-iniciativa. É comum o 
comentário do trabalhador organizado em suas entidades ou em comissões 
de fábrica a respeito dos trabalhinhos de grupo propostos na empresa pelos 
psicólogos, que estariam distraindo-os das questões mais fundamentais em 
suas lutas por melhores salários e condições de trabalho.  

Frente a esta realidade de sustentação à exploração do trabalhador, ao 
reconhecer-se como psicólogo a serviço dos mesmos interesses capitalistas 
a que serviram Taylor, Mayo, Weber, McGregorg, Katz e Kahn e tantos 
outros, além de uma gama de profissionais desenvolvidos para este fim, 
seria possível uma intervenção que desviasse deste destino? É possível 
colocar-se ao lado do trabalhador, em uma atividade a serviço da 
organização? Pode-se subverter a ordem e escapar à determinação da 
neutralidade, que é engajada à organização, permanecendo nela?  

Ao propor este trabalho na empresa, tentou-se responder a estas 
questões, refletindo sobre o assunto. Ao relatá-lo, pretende-se avançar no 
questionamento. E observa-se, no mínimo que existem questões do trabalho 
para uma abordagem diferenciada assim como campo e confiança dos 
trabalhadores para uma tentativa de revisão da prática sustentados por 
grande parte da categoria dos psicólogos até então.  

Este relato é oriundo de uma consultoria a uma empresa de 
Processamento de Dados, em que todos os empregados deveriam ser 
trabalhados, conforme a contratação, e as psicólogas inicialmente 
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propuseram a realização de um breve levantamento de necessidades, 
inicialmente.  

Cabe esclarecer que num primeiro momento o trabalho foi realizado 
por duas profissionais que não conheciam-se mutuamente, contratadas 
separadamente. Com o andamento do processo, somente uma profissional 
permaneceu na empresa, no caso a que encaminhou a proposta, sendo o 
trabalho desenvolvido com esta profissional atuando em campo e outra 
também trabalhando na análise dos dados, no caso, as autoras do 
presente artigo. 

Os trabalhadores, o sindicato da categoria e seus representantes 
levantaram dúvidas sobre este trabalho e seus objetivos, tendo sido 
discutido o assunto em reunião que contou com a presença dos mesmos, da 
representação da empresa e da assessoria.  

Posteriormente, a assessoria circulou por todos os setores 
apresentando o resultado daquele levantamento realizado e a proposta das 
Oficinas de Trabalho, metodologia estruturada com base em uma 
experiência vinculada aos órgãos de saúde pública para trabalhar a saúde da 
mulher, e utilizada, também, para pesquisar a saúde no trabalho, em uma 
empresa pública de Processamento de Dados.  

Ao refletir sobre a intervenção da Psicologia no meio empresarial, 
salientou-se anteriormente o vínculo do psicólogo com a empresa e a 
distância estabelecida com o trabalhador. O psicólogo representa o patrão, a 
empresa e seus interesses, e este lugar já permite que pensemos na 
dificuldade da aproximação espontânea ou voluntária citada. Ainda mais se 
lembrarmos que muitas vezes o trabalhador é encaminhado ao gabinete de 
psicologia pela chefia, frente a problemas surgidos no trabalho, e fica ao 
encargo do profissional encaminhar clinicamente o corretivo, isentando a 
chefia de exercer seu poder diretamente.  

Da mesma forma, quando a empresa contrata um trabalho de 
assessoria externa, como foi o caso, mesmo a adesão voluntária pode ser 
questionada. Muitos dos nossos trabalhadores chamados aos grupos 
compareceram como parte de suas obrigações, mostrando-se desdenhosos, 
indiferentes ou contrariados. Outros, procurando a assessoria 
individualmente, partilhavam suas preocupações com relação aos próprios 
problemas, à questão do trabalho (do setor ou da empresa) e quanto aos 
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rumos da empresa, já que a mesma encontrava-se em fase de definições 
técnico-políticas.  

Assim, como parte da metodologia, inseriu-se a possibilidade de 
utilizar quantos encontros fossem necessários para dar conta da 
compreensão da proposta e da formulação de uma demanda coletiva. Desde 
o exame das expectativas até o esclarecimento das etapas de trabalho e a 
transformação ou adaptação da proposta às necessidades de cada grupo 
específico, estabeleceram-se gradativamente compromissos dos grupos na 
análise de seu processo de trabalho, mobilizando-os racionalmente e 
afetivamente na construção desta análise.  

A ampla divulgação e o caráter de adesão voluntária aos trabalhos 
demonstraram efeitos importantes de crédito às Oficinas, que contaram com 
um percentual de participação de 84,4% dos trabalhadores da empresa.  

Embora a proposta não fosse a de realização de uma pesquisa em 
psicopatologia do trabalho, a metodologia utilizada pode ser fundamentada 
por Dejours (1994), quando aborda o processo de formação da demanda. 
Este aponta a necessidade da transformação da demanda inicial, que se 
articula no colóquio individual, na demanda coletiva, social, obtida através 
do debate, da informação e do avanço pelos sujeitos em sua interpretação da 
organização do trabalho. O autor cita a passagem da demanda de cuidados à 
demanda de sentido, num processo longo que passa pela construção de uma 
formulação comum, em que ao seu final apresentam-se os voluntários, 
dispostos a participar e a garantir a autenticidade do trabalho.  

Assim, os encontros foram marcados como um espaço de discussão e 
construção do processo participativo, que se dá, se constrói num grupo 
através do próprio reconhecimento e de sua história.  

A proposta tinha como objetivos  

— Criar a identidade do grupo através da construção de um 
personagem coletivo;  

— Propiciar a reflexão sobre as próprias vidas, o trabalho e suas 
repercussões;  

— Discutir a organização do trabalho, analisando as atividades 
realizadas, levantando formas e alternativas para novas ações;  
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— Propiciar a reflexão do grupo sobre as relações de trabalho, 
processo de comunicação, a realidade, o contexto em que está inserida a 
empresa, possibilitando a alternativa de mudança;  

— Desenvolver a capacidade de consciência e ação do grupo na 
mudança de sua organização no trabalho.  

Tendo em vista o caráter flexível deste trabalho, na medida que as 
discussões aconteciam, em função do seu próprio ritmo e necessidades, 
cada grupo realizou de 08 a 20 encontros aproximadamente. Da mesma 
forma, o início dos trabalhos com cada grupo ficou vinculado a sua própria 
adesão à proposta. Eram realizados encontros semanais, com duração 
aproximada de 2 horas.  

Utilizou-se sempre técnicas participativas. Depois das discussões, 
cada grupo deveria criar um personagem coletivo que o representasse, 
passando posteriormente à análise do processo de trabalho e ao 
planejamento de sua organização.  

O personagem coletivo é uma forma de construir em grupo a 
caracterização de um sujeito representativo das pessoas presentes, 
envolvendo um roteiro de dados de identificação como idade, aparência, 
sexo, estado civil, profissão, medos, desejos e projetos, vida social, saúde 
no trabalho, família, entre outros, que aos poucos permite que o grupo 
elenque aquelas características mais marcantes e comuns ao conjunto de 
participantes, possibilitando a revelação e a reflexão sobre sua identidade. 
Após a criação verbal, o personagem deve concretizar-se no papel através 
de desenhos e colagens selecionados pelo grupo, que visualizará e discutirá 
a fotografia criada.  

O grupo escolhido para análise, equipe de Analistas de Suporte em 
Informática, desde o momento inicial mostrou-se crítico. Apesar de participar 
da análise do levantamento de necessidades e da discussão da proposta 
apresentada pela assessoria, não aderiu imediatamente ao processo, mas 
manteve-se atento ao trabalho desenvolvido com os outros grupos.  

Fisicamente, a sala do Suporte situava-se muito próxima da sala de 
treinamento, local onde eram realizados os encontros, o que possibilitava 
um contato mais informal com a assessoria e com o processo de trabalho 
desenvolvido. À medida que o tempo avançava, um vínculo maior 
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estabeleceu-se com os trabalhadores da empresa, participantes ou não do 
Trabalho de Oficinas.  

No intervalo entre um grupo e outro, a assessoria circulava pela 
empresa, mantendo desta forma um contato contínuo com os trabalhadores 
lotados na Produção e no Suporte. A sala do cafezinho, por longo período, 
situou-se na sala destes últimos, sendo este um local de acesso e procura 
constante de muitos funcionários. Nestes momentos informais, 
estabeleciam-se discussões sobre a instituição, processos de trabalho e 
funcionamento do grupo de Analistas de Suporte, que muitas vezes 
procuravam pela assessoria para que opinasse sobre determinado assunto 
em discussão.  

Esta relação propiciou que o grupo fizesse sua adesão ao trabalho de 
Oficinas. A partir da queixa de falta de chefia e de sua desorganização, o 
grupo vislumbrou a possibilidade de, através da proposta discutida, repensar 
sua organização de trabalho e de grupo.  

Cabe ressaltar que, apesar do momento de adesão ter sido voluntário 
e autônomo, o grupo apresentou-se reticente à técnica proposta, com atrasos 
de horários e ausência de alguns participantes.  

Foram realizados um total de 14 encontros. O grupo iniciou com a 
montagem do personagem coletivo. Enquanto manteve-se na construção 
verbal, a fluência e participação foram contínuas. Assim que foi proposta a 
construção concreta do personagem, o grupo recuou, dizendo que não 
poderiam construir um personagem porque no momento era mais 
importante pensar sobre a chefia que não possuíam, porque a representação 
do personagem no papel poderia permitir que questões de ordem subjetiva 
emergissem, tinham receio de utilizar uma ferramenta (técnica proposta 
pela assessoria) que não dominavam, e, afinal, nem entendiam por que 
motivo deveriam seguir a proposta, se a discussão que estava sendo 
realizada mostrava-se produtiva.  

Mesmo com estas reflexões o grupo brincava com o processo de 
construir o personagem, fazendo caricaturas e bonecos estereotipados, e 
assim seguia discutindo sua criação verbal, concluindo que alguns aspectos 
não eram verdadeiros, mas idealizados, outros haviam sido omitidos. Com 
um personagem mais real, evoluíram para a discussão do perfil de chefia, 
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esta ainda também ideal, que revela a necessidade de limites do grupo, 
associando desorganização e serviço público.  

A coordenação retoma a proposição inicial, da construção do 
personagem coletivo. Aparece a discussão: Que personagem — que grupo 
temos? A saída proposta é a criação de vários personagens, cada um o seu, 
aparecendo a discussão coletivo x individual, sua dificuldade de 
organização, a falta de compromissos coletivos. Os trabalhos individuais 
apresentados foram complementares: um retratou cenas do cotidiano do 
trabalho, outro resgatou a história do trabalho e suas contradições, ainda um 
terceiro, caricaturizando, mostrou o poder exercido pelo grupo, desenhando 
um osso (duro de roer) com pênis, viril.  

Finalmente, este processo intermediário possibilitou a construção de 
um personagem único, demonstrando características em cujas 
representações os participantes se reconheceram, mostrando-se surpresos 
com o fato de terem conseguido abrir mão de suas posições, na construção 
de algo em comum que veio a envolver todo o grupo. Associam, aos 
poucos, este funcionamento com a organização de seu trabalho: trabalho 
individualizado, sob pressão, necessitam conhecer o trabalho dos outros e 
não repassam seu conhecimento.  

Sabe-se que o processo de produção caracteriza-se pelo controle do 
capital sobre o trabalho e que a cada momento histórico diferentes 
necessidades de organização são estabelecidas, a partir de formas 
específicas de divisão técnica e social do trabalho.  

A organização do trabalho informático, desde seu surgimento, já 
caracterizava duas funções nitidamente distintas: a do analista, que 
pesquisava e criava os programas de acesso à máquina e a sua operação, e a 
do perfurador de dados (hoje digitador), que perfurava os cartões de entrada 
de dados (Soares, 1989).  

As novas tecnologias exigem um trabalhador diferenciado. Nos 
setores em que predomina o saber técnico e a qualificação, como é o caso 
dos Analistas de Suporte, o trabalho é determinado pela demanda, há 
autonomia e autodisciplina, caracterizando-se a organização flexível, por 
um lado, e a desqualificação das outras áreas, que dependem do Suporte.  
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O que se verifica é que a extrema qualificação distancia este grupo 
hiperqualificado do conjunto da população da empresa, que ti solicita desde 
seu saber absoluto. Por outro lado, a própria construção coletiva deste 
grupo ficava prejudicada, uma vez que o saber os colocava cada um 
isolado, dando conta de seu próprio trabalho, fazendo desta forma de 
funcionar um círculo vicioso, inviabilizando um trabalho preventivo em que 
pudessem socializar o conhecimento.  

Nossa hipótese é de que a construção coletiva do personagem 
possibilitou reconhecer de que forma a organização do trabalho influencia 
os sujeitos deste grupo, retirando dos mesmos a responsabilidade pessoal de 
seu jeito de ser, comumente atribuída ao sujeito, desatrelada da organização 
do trabalho.  

A vantagem é de que, conscientes da relação estabelecida com o 
trabalho, podem os sujeitos melhor propor e conduzir a mudança em sua 
organização.  

Novamente aqui evoca-se Dejours (1994), que diz que a ação de 
transformar deve passar pelos próprios atores. Não se trata de alcançar a 
organização ideal do trabalho, mas, como o autor afirma, de “estimular a 
dinâmica intersubjetiva de transformação da organização do trabalho” (p. 86). 

Assim, nossos atores do suporte, passam a rever toda sua atividade, 
discutindo-a pormenorizadamente e planejando o trabalho do setor. Aos 
poucos, refletem sobre a necessidade de partilhar o saber, ensinando, e 
ensaiam uma aproximação de um outro grupo/setor que no processo de 
trabalho lhes é muito vinculado, complementando-se. Conseguem rever 
questões da organização do trabalho que até então estavam somente 
contempladas no discurso, em um espaço desorganizado. Já haviam 
pensado, mas não sistematizavam.  

O grupo reconheceu-se enquanto tal, definindo sua identidade 
profissional, e organizou-se de forma a dar a conhecer uns aos outros o 
trabalho de cada um, estabelecendo o fluxo do trabalho, as relações e a 
organização do trabalho. O grupo apropriou-se de seu trabalho e passou a 
dar importância ao subjetivo nas relações como fundamental para sua 
realização, muito além do nível técnico e individual operado até então, 
extrapolando sua ação até o coletivo da empresa e contribuindo para a 
reflexão e tomada de posição coletiva dos demais setores.  
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Por fim, retomando a ação da assessoria, poder-se-ia dizer que a 
mesma tratou de possibilitar que a relação informal se instalasse, tentando o 
tal desvio levantado no início deste artigo (seria possível uma intervenção que 
desviasse deste destino? É possível colocar-se ao lado do trabalhador, em um 
atividade à serviço da organização?), talvez alcançando um posicionamento 
menos neutro, menos formal, mas não menos ético na profissão. Pode-se 
afirmar que a criação de um espaço formal que respeitou o tempo de cada 
grupo, possibilitou que o grupo informal se organizasse, sem abandonar as 
riquezas de sua espontaneidade e os aspectos subjetivos, afetivos e criativos 
em prol de uma melhoria em sua organização do trabalho. 

Uma última etapa prevista, de realização da Plenária final de 
objetivação e encaminhamento dos diversos setores não aconteceu. 
Mudanças políticas encaminhadas no curso da empresa suspenderam o 
trabalho. Mas a descontinuidade formal e planejada não interrompeu o 
exercício de confrontar diferenças e divergências enquanto sujeitos autores 
no trabalho que se estabeleceu e se autogere a partir da apropriação de suas 
histórias e vidas no trabalho.  
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