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INTRODUÇÃO 

  

 

 

A juventude é uma idade de grandes conflitos internos e externos. É uma fase de profundas 

mudanças nos âmbitos biológico, psicológico, comportamental e social. Este período é marcado pela 

transição da escola à universidade e todas as suas implicações, pela maioridade legal que traz a 

responsabilidade pelos próprios atos dentro das duras leis sociais, a troca dos grupos de referências, 

a entrada no mundo do trabalho e no meio social, a busca pela própria autonomia. São tantas 

variáveis difíceis de serem administradas por um indivíduo ainda pouco preparado.  

A sociedade, do modo como se organiza e de acordo com as tendências que há a cada 

momento, pode facilitar ou dificultar este período de transições. Estudos mostram que a maioria das 

questões da juventude têm relação direta com a sociedade em que o indivíduo está inserido. Oliveira 

(2009, p. 79) salienta a importância em se considerar o fato de o jovem estar inserido em uma 

cultura e de que “se constitui e é constituído no contexto social”.  

Muitos problemas dos jovens atualmente preocupam a sociedade, dentre eles, o aumento do 

suicídio, consumo de tóxico dependentes, doenças, depressão e despreparo no impacto com a 

sociedade. Estudos ressaltam que os sistemas educativos formais privilegiam o acesso ao 

conhecimento, negligenciando assim outras formas de aprendizagem essenciais ao desenvolvimento 

do jovem. Alves (2010) recorda que as atividades diárias relacionadas com o trabalho, a família e o 

lazer constituem ambientes informais, não estruturados como espaços educativos mas que têm um 

importante papel na aprendizagem.  

Além do ambiente, a Estratégia Europeia de Emprego
1
 mostra que a aprendizagem também 

não deve se limitar a um período da vida, de fato, o documento definiu “a aprendizagem ao longo 

da vida como toda e qualquer atividade de aprendizagem, com um objetivo, empreendida numa 

base contínua e visando melhorar conhecimentos, aptidões e competências” (CCE, 2000). 

 O documento da UNESCO ainda indica que “todo o ser humano deve ser preparado, 

especialmente graças à educação que recebe na juventude, para elaborar juízos de valor, de modo a 

poder decidir, por si mesmo, como agir nas diferentes circunstâncias da vida” (p. 99).  

Porém, Salva (2008) em sua pesquisa sobre jovens, conclui que a escola não conhece os 

sujeitos aos quais destina seu processo educativo. De fato, diversos pesquisadores e a própria 

                                                        
1 A Estratégia Europeia de Emprego foi lançada em Novembro de 1997 pelo Conselho Europeu do Luxemburgo. Esta 

estratégia estabelece processos de acompanhamento e informação para todos os Estados-Membros, assentes em 

Orientações para o Emprego revistas anualmente. A Estratégia Europeia de Emprego assenta nos seguintes quatro 

pilares: empregabilidade, espírito empresarial, adaptabilidade e igualdade de oportunidades. 



UNESCO evidenciam a atual crise na educação, em todos os níveis. O relatório explicita que a atual 

crise em que se encontra a educação e a Universidade “deve ser entendida sob o ângulo pedagógico, 

isto é, como uma oportunidade de fortalecer a sua dimensão moral [...]. Essa é uma condição 

imprescindível para que ela possa renovar-se e colocar-se à altura de seu tempo. (Unesco, 2003).  

Com o advento da sociedade do conhecimento, a formação deve fornecer aos jovens 

"capacidades acadêmicas (baseadas no treinamento especializado, mas incluindo também o 

pensamento crítico, a solução de problemas, a capacidade de desaprender e reaprender ao longo da 

vida), habilitações para o desenvolvimento pessoal e social (autoconfiança, motivação, compromisso 

com valores morais e uma compreensão ampla da sociedade e do mundo), assim como habilitações 

empresariais (capacidade de liderar e trabalhar em grupo, domínio do computador e de outras 

tecnologias, etc.)". (Unesco, 2003) 

Ou seja, é necessária uma pedagogia que prepare um jovem capaz de construir a própria vida e 

desenvolver o melhor de si mesmo (ANDREOLA, 2003). A Pedagogia Ontopsicológica é capaz de 

oferecer tal formação uma vez que identificou o critério para fazer pedagogia, que é o critério de 

natureza ou Em Si ôntico. Este núcleo formal presente em cada ser humano possibilita distinguir o 

que é útil e funcional, que traz desenvolvimento ao jovem e o que, ao invés, diminui a sua 

identidade (MENEGHETTI, 2005).  

Neste sentido, destaca-se a importância de uma formação prática a ser aplicada 

concomitantemente à formação personológica, em um ambiente e circunstâncias que favoreçam a 

descoberta e o desenvolvimento das capacidades ínsitas no jovem. Em especial, esta pesquisa terá 

como objeto de estudo a relação do homem com o seu trabalho e este como meio para a 

aprendizagem. 

Este trabalho se propõe a investigar qual é a visão que os jovens têm sobre o trabalho e 

descrever o modelo de formação utilizado em centros ecobiológicos segundo a metodologia 

ontopsicológica. Acredita-se que uma descrição mais detalhada desta prática pode auxiliar na 

aplicação do modelo em outros locais propiciando oportunidades de preparação diferenciada para a 

vida adulta, formando jovens que atuem na sociedade de forma mais responsável, autônoma e em 

contínuo desenvolvimento. 

 

  



CAPÍTULO 1 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

1.1. Caracterização da etapa da juventude 

 

Em primeiro lugar procuraremos caracterizar este período que muitos estudiosos chamam de 

adolescência ou juventude. Existem diversas teorias que descrevem de abordam de diferentes pontos 

de vista esta importante fase do desenvolvimento humano.  

As ciências biológicas focam o tema no quesito das mudanças do organismo, 

amadurecimento do sistema reprodutivo e início de ciclos hormonais. Já a sociologia privilegia a 

abordagem das relações e da troca dos ambientes de convívio social, a passagem do núcleo familiar 

ao "mundo exterior" e os papeis que o sujeito deve assumir em novos contextos. Dentre as teorias 

psicológicas, a psicanálise analisa o processo interno de desenvolvimento da personalidade e os 

conflitos entre as esferas consciente e inconsciente do ser humano; já as correntes soviéticas 

privilegiam o desenvolvimento psicológico do ponto de vista psicossociológico e psicofisiológico 

(BARBIERI, 2003). 

Conforme Lepre (2011) a fase denominada adolescência ou juventude foi criada pela 

sociedade moderna, somente no século XX “definiu-se claramente a puberdade e as mudanças 

psíquicas, para que tivéssemos a imagem do adolescente atual”. Um dos fatores mais importantes da 

adolescência é o ingresso em uma realidade nova, que provoca uma confusão de conceitos e a perda 

de referências.  

Aberastury e Nobel (1972, p. 10) definem a busca pela identidade como a “síndrome normal 

da adolescência” ou a “crise essencial da adolescência”. Segundo os autores, a síndrome normal da 

adolescência é constituída pela seguinte sintomatologia: 1.  usca de si mesmo e da identidade; 2. 

Tendência grupal; 3. Necessidade de intelectualizar e fantasiar; 4. Crises religiosas; 5. 

 eslocalizacão temporal; 6. Evolução sexual; 7.  tividade social reivindicat ria; 8. Contradições 

nas manifestações da conduta; 9. Separação progressiva dos pais e 10. Constantes flutuações de 

humor.  

Os rio (1989) propõe que “a tarefa b sica da adolescência é a aquisição  ...  da identidade 

pessoal” e acrescenta que “nessa fase ocorre a crise evolutiva de identidade  ...  a adolescência é, 

sobretudo, uma crise de identidade”.  

 Hall define adolescência o período dos 12 aos 25 anos e afirma que esta etapa é marcada 

pela forte manifestação de sentimentos como paixão e sofrimento, idealismo e revolução, onde há 

oscilação entre tendências contraditórias como exaltação e indiferença, euforia e depressão, 

presunção e humilhação. (apud ANDREOLA, 2003). 



Tania Zagury (1999) explica esta oscilação com três características típicas do adolescente: a) 

antagonismo, contestação constante de tudo e de todos que o rodeiam; b) instabilidade emocional 

devida às mudanças físicas, emocionais e sociais; c) inquietação pela perspectiva da entrada na vida 

adulta, com a liberdade e responsabilidades que está prestes a assumir. 

Já para Piaget, a mudanças fisiológicas e comportamentais têm uma importância secundária, 

pois considera natural um desequilíbrio temporário durante uma fase de transição. Ele centra seus 

estudos no desenvolvimento da inteligência, que se inicia aos 11-12 anos, e afirma que as atitudes 

inusitadas comuns dos adolescentes estão diretamente ligadas à aquisição de novas habilidades 

mentais e emergência do pensamento lógico. Estas novas faculdades criam uma a expectativa de 

atuar como instrumento de transformação da realidade, sempre atribuindo para si um papel central, 

"messiânico",  "surge a preocupação com a política, com a filosofia e, principalmente, com questões 

existenciais de cunho metafísico" (RAPPAPORT, FIORI & DAVIS, 1987). 

O psicanalista Erick Erikson (1972) define como característica dessa fase a “crise de 

identidade”.    idade dos 13 aos 18 anos é o período em que o indivíduo busca o “eu” nos outros, 

procura por uma identidade para o seu ego, adaptando o sentido do eu às mudanças físicas da 

puberdade, buscando novos valores e fazendo uma escolha ocupacional. O jovem sente a 

necessidade de estabelecer planos de vida associados a funções profissionais com as quais 

identificam suas habilidades e aptidões; na procura de saber quem são e o que desejariam ser, 

buscam exemplos e ideias a seguir.  

Pode-se observar que não existe um consenso entre diversos estudiosos sobre a idade que 

compreende esta fase da vida, mas todos concordam que é um período marcado pelo que podemos 

definir como “crise existencial”. Muitos salientam que a construção do indivíduo é pessoal e social, 

portanto, além dos aspectos intrínsecos deve-se analisar a juventude inserida em um contexto social, 

dinâmico e em constante transformação.  

 Meneghetti (2005) afirma que a juventude é um momento de investimento, onde se tem um 

imenso potencial que o jovem ainda não sabe como investir. Pode-se dizer que é a idade mais 

difícil, pois o sujeito é rico de vitalidade e deve efetuar escolhas a todo instante. Em meio a uma 

infinidade de informações, o jovem, ainda despreparado, deve saber escolher aquilo que constituirá 

a base para sua vida adulta. 

Meneghetti ainda sustenta que esta dificuldade é proporcional ao seu potencial inato: "o 

jovem sadio tem como característica uma tensão constante, uma insatisfação não atribuível a causa 

alguma, um sentimento de estranheza incomunicável; é a nostalgia de uma parte de si mesmo que 

está distante e que deve ser reencontrada na existência que se está construindo; é a busca pela 

própria identidade: 'quem sou?', 'como devo viver?', 'para onde devo ir?', 'como fazer da minha 

existência uma viagem de valor?'" (PETRY et. al., 2011).  



1.2. Notas sobre algumas teorias do desenvolvimento 

 

 Através dos dados descritivos sobre o período da juventude trazidos pelos vários estudiosos, 

entendemos a sua grande importância para a realização da pessoa. Descreveremos a seguir algumas 

das teorias do desenvolvimento amplamente estudadas nos últimos tempos. 

 Rogers define o descobrimento do Eu como ponto central do desenvolvimento do ser 

humano, descreve esta busca como processos de integração e reintegração movida por forças 

internas e externas e aponta que o êxito nesta tarefa se dá quando o homem alcança um estado de 

"organismo total". 

Já a teoria de Maslow procura compreender o homem como um todo, de forma total, e 

defende que o desenvolvimento se dá pela busca constante pelo prazer. Descreve que o homem é 

impelido a satisfazer, um a um, todos os seus níveis de necessidades até chegar a autorrealização, 

que, porém, não é vista como algo fixo, como um objetivo final, mas justamente pelo processo 

constante de "estar em busca" de algo. 

Os escritos de Lewin apontam que explorar campos desconhecidos e a vivência das mais 

diversas experiências levam à diferenciação do indivíduo no seu raio de ação e ao máximo 

desenvolvimento da sua personalidade, em contrapartida a uma rigidez psicológica no caso em que 

haja falta dessa liberdade. Sua pesquisa também indica que a velocidade das mudanças na sua 

estrutura têm uma dependência direta com a sociedade e ambiente em que o sujeito se encontra. 

Meneghetti (2008) parte sua pesquisa do homem sadio que há intrínseco um projeto virtual, 

um núcleo energético, que deve ser atuado na história (Em Si ôntico), no aqui e agora. De fato, a 

visão da Ontopsicologia – escola por ele fundada – é "o homem protagonista responsável baseado 

em uma virtualidade capaz de atuação pessoal no ser". Deste modo, o pleno desenvolvimento do 

indivíduo se dá quando esse reflete e age plenamente a sua potencialidade de natureza, do modo 

como a vida o constitui. 

Este autor elucida que a dificuldade em atuar este princípio formal que constitui o homem se 

dá pelos desvios sofridos na consciência: monitor de deflexão, matriz reflexa, memes, estereótipos e 

complexos não permitem que se haja uma consciência exata, que reflita o real que se é. 

Disto, a busca pela própria identidade torna-se peça central para o desenvolvimento, e é 

justamente entre os 14 e 24 anos, aproximadamente, onde se há a maior eficiência de crescimento e 

incremento da própria personalidade. Nesta idade, marcada por questionamentos, as decisões 

tomadas se refletirão por todo o arco de vida quando adulto. 

 

 

 



1.3. Breves considerações acerca da crise na Universidade 

 

 Para tratarmos sobre o tema de formação de jovens procuraremos também retratar a situação 

em que se encontra a instituição que formalmente seria responsável por cumprir com uma boa 

parcela desta tarefa, a Universidade. Relatórios de recentes reuniões realizadas pela Unesco indicam 

que os avanços em educação não acompanham o mesmo ritmo das mudanças em outras áreas o que 

acarreta em uma lacuna entre as demandas da sociedade e o jovem graduado que ingressa na vida 

adulta (UNESCO, 2003). 

 Jorge Werthein (Unesco, 2003), ex-representante da Unesco no Brasil, salienta a 

importância da Universidade como uma grande coletora, armazenadora e difusora de 

conhecimentos e que isso implica um papel central para avanço das civilizações sempre contado 

com as grandes contribuições de culturas, estudos, experiências e pesquisadores que nos 

precederam. Segundo ele, "inteligência, ética e criatividade são vocábulos-chaves para nortear as 

mudanças reclamadas". 

 No mesmo relatório, Buarque (2003) faz alguns contrapontos entre o que a Universidade 

representou ao longo de seus quase mil anos de existência e o que, ao invés, é necessário readequar 

aos tempos modernos. O primeiro ponto diz respeito à durabilidade dos conhecimentos, que por 

séculos uma vez adquirido duraria para a vida toda, hoje é necessária a atualização contínua para 

acompanhar os ritmos acelerados. Em segundo lugar Buarque a variabilidade de canais para se 

adquirir conhecimentos existente na atualidade, o que há poucas décadas era circunscrito à salas de 

aula, laboratórios e bibliotecas hoje encontra-se extremamente difundido por toda parte como 

internet, televisão, revistas, empresas entre outras instituições. Por último afirma que hoje uma 

formação acadêmica já não é suficiente para garantir boas colocações e bons desempenhos no 

mercado, dada a alta competitividade entre profissionais e a extrema velocidade com que a 

economia se move exigindo atualização e aperfeiçoamento constantes. 

 Buarque ainda evidencia a necessidade de uma "revolução no conceito de universidade", 

para que esta acompanhe a realidade e o dinamismo social, informacional e tecnológico do mundo. 

 

 

1.4. O ingresso na vida adulta 

 

 Pesquisas recentes apontam que o período da adolescência vem se estendendo, incitando 

mais cedo e encerrando-se cada vez mais tarde. Zagury (1999) afirma que aos vinte anos o jovem 

demonstra-se muito despreparado, há uma demora muito grande em assumir responsabilidades e em 



demonstrar condições para se tornar independente, seja em âmbito profissional, financeiro, 

psicológico etc. 

 A televisão e outros meios de comunicação são algumas das causas para a precocidade com 

que a adolescência tem início, uma vez que através desses meios as crianças tem contato desde 

muito cedo com imagens e argumentos que os faz adotar posturas, modos de agir, de falar e de se 

vestir típicos da idade adulta. Por outro lado, a sociedade está a cada dia mais complexa e exige 

uma maior maturidade dos jovens que estão ingressando no mundo do trabalho e nos círculos 

sociais.   

 Já os jovens, com a perspectiva do que terão de enfrentar, acabam se acomodando, não têm 

pressa para saírem da casa dos pais, para buscarem seu próprio sustento e para aprenderem a se 

auto-manter. Podemos notar que os pais de hoje – que de modo geral tiveram uma educação mais 

rígida e viveram em uma sociedade com limites mais acirrados – procuram dar maior liberdade para 

os filhos dentro de casa, do mesmo modo como a sociedade também passou a ter uma atitude muito 

mais liberal em relação a muitos aspectos. A juventude nascida na década de 90 permanece na casa 

da família, em média, até os 26-29 anos e normalmente continuam até essa idade sem grandes 

obrigações, mas apenas usufruindo do que os outros podem lhe oferecer e com exigências sempre 

maiores. 

Em relação aos dados socioeconômicos da situação do jovem hoje, Oliveira (2009) em sua 

investigação levanta a realidade do jovem brasileiro e afirma que, dos 14 aos 19 anos 66,6% dos 

jovens trabalham ou procuram emprego, 21% apenas estudam e 13% não desempenham nenhuma 

das atividades. Os jovens dos 18 aos 21 anos 75% do total trabalham e 40% do total ainda estudam, 

entre os menores de 18 anos a grande maioria dedica-se somente à escola. Em relação ao trabalho, 

94% dos adolescentes que trabalham não recebem capacitação profissional qualificada para as 

funções que exercem. 

Este atraso em entrar no mundo do trabalho evidencia o fenômeno cada vez mais frequente 

da “adolescência prolongada”. O jovem se mantém por mais tempo na casa dos pais e retarda a 

formação de habilidades, competências e capacidades necessárias para a construção da própria 

autonomia e entrada na vida adulta. São apontadas como causas agentes neste processo: “os pais (e a 

sua relação com o biologismo de valores, o sentimento de culpa e a corrupção da natureza do 

jovem), a sociedade (com a sua postura assistencial) e sobretudo os jovens (que assumem um 

comportamento de irresponsabilidade econômica, preguiça e ausência de sacrifício, medo de 

arriscar, pretensão e chantagem, e falta de humildade) (ROCCO, 2006).  

Nisto inclui-se também a função da educação na formação e preparação do jovem para o 

“mundo adulto”. O documento “Relat rio para a UNESCO da Comissão Internacional sobre 

Educação para o século XXI” ( ELORS et. al., 1998, p. 53) ressalta que "a crise social do mundo 



atual conjuga-se com uma crise moral, e vem acompanhada do desenvolvimento da violência e da 

criminalidade. A ruptura dos laços de vizinhança manifesta-se no aumento dramático dos conflitos 

interétnicos, que parece ser um dos traços característicos dos finais do século XX."  

O jovem quando ingressa no mercado de trabalho, não possui experiências (nem negativas 

nem positivas), e com isso há maior possibilidade de desenvolver uma relação positiva com o 

trabalho. Contudo, verifica-se ainda que o mercado de trabalho exige cada vez mais dos seus 

profissionais, afirmando que não existem pessoas capacitadas para preencherem as vagas dentro das 

empresas, nem mesmo para estágios ou trainees, também os próprios jovens admitem que não se 

sentem preparados para entrar no mercado de trabalho após a formações universitária. 

 Este retrato sobre a juventude nos auxilia a concluir que as competências técnicas e 

experiências acadêmicas sozinhas não oferecem uma garantia de sucesso na vida adulta e que outras 

características, como traços da personalidade, ganham um papel central atualmente. No mundo 

organizacional tais características são comumente tratadas como competências comportamentais e 

vem ganhando importância nos dias de hoje sendo apontadas como um importante diferencial 

competitivo (DOURADO, 2010) 

 Boterf (2003) e Rabaglio (2008) procuram elencar qualidades que são cada vez mais 

requeridas pelas empresas: iniciativa, tenacidade, autoconfiança, criatividade, comunicação, 

flexibilidade, pró-atividade, liderança, ética, coerência. Com a busca pela competitividade as 

organizações necessitam cada vez mais que todo o seu corpo de colaboradores apresente e contribua 

com tais quesitos para o bom andamento e para o atingimento dos objetivos corporativos. 

  Estes e outros pesquisadores afirmam que é preciso promover estas atitudes, posturas e 

habilidades dentro das próprias empresas através de sistemas de formação a fim de privilegiar o 

desenvolvimento deste novo perfil de profissionais. 

 Nota-se, no entanto, que o sujeito deve haver uma predisposição natural a apresentar essas 

competências chamadas de comportamentais, visto que tratam-se de características intimamente 

ligadas com traços da personalidade. No caso de um sujeito já adulto que durante toda a vida não se 

preocupou com esses quesitos torna-se mais difícil que depois de muitos anos venha a desenvolvê-

los.  

 Neste ponto destaca-se a grande importância de se iniciar um processo formativo desde 

muito cedo, trabalhando com jovens, pois ainda possuem uma flexibilidade e capacidade de 

adaptação muito grande além de uma maior velocidade de assimilação e aprendizagem.  

 Muitas empresas procuram investir justamente na identificação e captação de jovens talentos 

para que sejam formados dentro do perfil desejado para assumirem cargos de liderança no futuro.  

 No entanto, organizações relatam ter dificuldades em encontrar jovens preparados inclusive 

para ingressar nos programas de formação oferecidos. Uma pesquisa realizada sobre jovens e 



mercado de trabalho trás o depoimento de um dirigente indicando que apesar de ter mais de vinte 

mil candidatos para ingressar no programa de trainee, as vagas não foram totalmente preenchidas. 

Quando questionado sobre o motivo, o dirigente afirma que os jovens não estão se capacitando: "o 

primeiro passo nesse processo [de capacitação] é ter um objetivo bem claro e definido. Ou seja, 

dependendo da área em que se pretende trabalhar, o universitário deve ir agregando conhecimentos 

e habilidades que possam diferenciá-lo dos demais. Não basta carregar apenas o diploma do curso 

superior”. 

 Em outros relatos também podemos verificar que não se trata somente de falta de 

preparação técnica, de conhecimentos ou de experiência, mas principalmente há um erro na postura 

dos candidatos. Com todo o dinamismo de hoje o jovem está acostumado a pular etapas e acaba 

chegando nas empresas pretendendo um salário alto, todos os benefícios, um cargo de gerência sem 

ter ainda nada a oferecer em troca.  

 Meneghetti (2003), ao abordar este argumento, retrata que a primeira impostação do jovem 

que ingressa no mercado de trabalho deve ser a de saber servir melhor do que os outros. Ele deve 

atender a empresa da melhor maneira, deve demonstrar um serviço superior, deve auxiliar o 

empresário ou seu chefe na construção da sua ambição, não por ser submisso mas porque é uma 

oportunidade de aprender, de fazer bem um trabalho e de ser retribuído pelo seu empenho com 

crescimento pessoal, profissional e ganho econômico. A empresa e o patrão são um meio de ganhar 

experiência, conhecer um mercado, estabelecer contatos, entender as dinâmicas organizacionais e 

começar a trilhar a estrada para sua realização. 

 Durante a juventude o indivíduo sadio deveria buscar um nível mais elevado de consciência 

sobre a própria identidade e um desenvolvimento sua personalidade. Para alcançar tais objetivos o 

jovem deve experimentar-se em diferentes situações, ambientes, grupos sociais etc.; para conhecer 

as próprias aptidões é indispensável a ação prática. Neste sentido a atividade laborativa tem um 

papel central, pois oferece essa possibilidade de agir no "mundo real", de produzir, interagir, 

resolver problemas, propor soluções, enfrentar e superar dificuldades. 

 Osório defende que a crise do adolescente contemporâneo é intensificada pelo dever e 

dificuldade em se elaborar um plano de vida, tendo que escolher muito cedo sua carreira 

profissional para iniciar seus estudos universitários. Contudo, salienta que muito mais considerável 

que a dificuldade da escolha em si é o conceito que nossa sociedade hoje detém sobre o trabalho, 

vinculando-o única e exclusivamente a uma necessidade de subsistência e realização material pelo 

poder econômico que o mesmo comporta e desconsiderando qualquer possibilidade de que seja uma 

fonte de prazer e realização pessoal. 

 Com o ingresso no mundo do trabalho, além de toda a experiência que o jovem pode 

vivenciar, tem também a possibilidade de iniciar a construção da sua independência financeira, 



começa a assumir responsabilidades, aprende a tomar decisões e arcar com as consequências de 

suas escolhas sem a proteção dos pais. Experiência a conquista do seu sustento como fruto da 

própria dedicação. Neste sentido, verifica-se a primordial importância desta atividade no período de 

desenvolvimento da juventude. 

 

 

1.5. A relação do homem com o seu trabalho  

 

 Antes de abordarmos o tema de aprendizagem dentro das organizações cabe trazermos um 

breve histórico sobre a relação homem x trabalho, procurando entender as modificações ocorridas 

ao longo do tempo em consequência da evolução social e econômica muito acelerada nas últimas 

décadas.  

Historicamente, a concepção de trabalho, dentre outras, teve uma visão negativa, torturante, 

seletiva e elitista, a começar pela sua etimologia. A palavra trabalho origina do vocábulo latino 

tripaliare, do substantivo tripalium, instrumento de tortura. A partir disto foi feita a associação do 

trabalho com tortura, sofrimento, labuta, dentre outras. A seletividade e o elitismo vêm desde a 

Antiguidade grega, onde o trabalho manual e tudo que se relacionava a ele era desvalorizado, 

enquanto que a atividade teórica, intelectual, era considerada mais digna do homem (QUEDES, 

2008). 

Outra acepção de trabalho o concebe como meio para o homem desenvolver as suas 

habilidades, a imaginação. Pelo trabalho ele aprende a conhecer suas próprias forças e limitações; 

altera a visão que tem do mundo e de si mesmo; produz cultura. O trabalho é o caminho que 

possibilita a compreensão do homem, a sua objetivação como processo natural na transformação da 

natureza (QUEDES, 2008). 

No entanto, na sociedade capitalista, com o surgimento da produção em massa, da 

segmentação, da desapropriação do próprio trabalho, perdeu-se o valor deste como meio de 

identificação, de realização, através do qual o homem produz sua própria existência.  

Segundo Bertolini (1996, p. 299), define-se genericamente trabalho qualquer atividade que 

implique um esforço, que seja executado para alcançar um determinado escopo, que produza 

transformações sobre coisas, indivíduos, lugares. Em acepções filosóficas, expostas pelo Dicionário 

Houaiss da Língua Portuguesa (2001), “no hegelianismo, trabalho é o processo por meio do qual o 

espírito humano, ao colocar nos objetos externos todas as suas potencialidades subjetivas, descobre 

e desenvolve plenamente a sua pr pria realidade” e “no marxismo, atividade consciente e planejada 

na qual o ser humano, ao mesmo tempo em que extrai da natureza os bens capazes de satisfazer 

suas necessidades materiais, cria as bases de sua realidade sociocultural”. 



Foletto (2011) destaca esta acepção marxista do termo, do trabalho como fundamento do ser 

social, pelo fato de que ao exercer uma atividade o homem provoca transformações no seu mundo e 

com isso tem-se o processo de tomada de consciência sobre o seu ambiente, sobre si mesmo e sobre 

o outro. Isto evidencia a relevância que o trabalho tem no processo de constituição do homem, na 

sua relação com a sua natureza, com os outros homens e consigo mesmo. No trabalho, o homem se 

reconhece e se constitui como tal, como ser social, consciente, criativo e reflexivo.  

No entanto, Marx também aponta que, na forma capitalista, o trabalho assume uma 

conotação negativa, de desumanização do homem. A sede pela propriedade privada, o lucro, a 

avareza, a concentração de renda, provocam a exploração do trabalhador, a alienação ou 

expropriação de seus meios de vida, de seu salário, da terra onde vive e de suas possibilidades de 

conhecimento e de controle do processo do próprio trabalho (Marx apud QUEDES, 2008; 

CIAVATTA, 2005).  

Este duplo entendimento da relação entre homem e trabalho, é também descrita por 

McGregor (1999, p. 37-49), ele aponta que na concepção tradicional de direção e controle, Teoria 

X, “o homem, de modo geral, tem aversão ao trabalho e evita-o sempre que possível”, e, em 

contraposição apresenta a Teoria Y, que pressupõe que: “o dispêndio de esforço físico e mental no 

trabalho é natural para o homem”, que est  sempre disposto a se autodirigir e se autocontrolar a 

serviço de objetivos com os quais se compromete. Este compromisso com os objetivos é 

dependente das recompensas associadas à sua execução, sendo que a mais importante recompensa é 

a autoafirmação.  

O ser humano, sob condições adequadas, aprende a aceitar e a buscar responsabilidades, tem 

capacidade de usar um grau relativamente alto de imaginação, de engenhosidade e de criatividade 

na solução de problemas. E ainda afirma que “nas condições atuais da vida industrial moderna, as 

potencialidades intelectuais do ser humano comum estão sendo parcialmente usadas” 

(MCGREGOR, 1999, p. 52-65). 

Os pressupostos de McGregor evidenciam a adesão deste à visão da natureza humana de 

Maslow, segundo a qual indivíduos altamente evoluídos assimilam o seu trabalho como identidade, 

ou seja, o trabalho se torna parte inerente da definição que eles fazem de si próprios. O trabalho 

pode ser psicoterapêutico, psicológico – viabilizar o crescimento de pessoas sãs em direção à 

autorrealização. Caso se considere um conjunto de pessoas saudáveis em uma organização 

razoavelmente boa, o trabalho tende a melhorar as pessoas, o que tende a melhorar o setor, que por 

sua vez melhora as outras pessoas envolvidas e assim sucessivamente (MASLOW, 2001). 

Entendemos que esta visão humanista de trabalho como relação criadora, com atividade de 

autodesenvolvimento físico, material, cultural, social, político, estético e manifestação de vida ainda 

deve ser incorporada nas organizações sociais e econômicas. 



1.6. O Valor do capital humano para as empresas 

 

Do mesmo modo como o trabalho é enriquecedor e indispensável para a realização do ser 

humano, o estágio atual da evolução das teorias organizacionais nos mostram a crescente 

importância do homem saudável e criativo como fulcro e causa do sucesso de um empreendimento. 

Seguindo a evolução das teorias organizacionais no século passado, no início dos anos 20 

houve um período no qual considerou-se possível alcançar plenamente a racionalidade de gestão, 

independentemente da variável humana. Os princípios da organização científica do trabalho 

elaborado por Frederick W. Taylor e o modelo burocrático de Weber, pareceram poder assegurar 

uma condição de máxima racionalidade dos comportamentos organizacionais, descuidando-se 

completamente do fator humano (BERNABEI, 2009; WAGNER e HOLLENBECK, 2006). 

Até os anos 70, o elemento tecnológico-científico tem uma preeminência em relação àquele 

organizacional. A indústria japonesa aplica a tecnologia em modelos de gestão inovadores de total 

quality management e continuous improvement, nas quais o trabalhador passa a participar não 

apenas mecanicamente nas suas atividades mas também intelectualmente. Neste novos modelos, o 

trabalhador deve ser capaz de exercer múltiplas funções, deve ter uma visão mais ampla dos 

processos e acaba assumindo diversas responsabilidades ligadas ao seu ambiente ou atividades. 

Por essa razão, a partir dos anos 80, foram destinados recursos crescentes à gestão do capital 

humano e à busca de novos modelos. Na medida em que a tecnologia podia ser comprada a preços 

suportáveis e os conhecimentos técnicos eram acessíveis em todas as partes do mundo, o fator 

crítico de sucesso de uma empresa passou a ser considerado o homem (BERNABEI, 2009; 

WAGNER e HOLLENBECK, 2006).  

Esse percurso de definição do papel e da importância do fator humano na organização se 

desenvolve de modo gradual, verific vel por meio da an lise das teorias: “Relações humanas” de 

Kurt Lewin, “Motivacionais” de  braham Maslow, Frederick Herzberg e Victor Vroom, e de 

“Recursos humanos” cujos expoentes de maior relevo Chris  rgyris,  ouglas McGregor e Rensis 

Likert (WAGNER e HOLLENBECK, 2006). 

Hoje, está havendo uma tendência das funções organizacionais perderem gradativamente sua 

importância como estrutura básica, os níveis hierárquicos estão sendo reduzidos, os departamentos 

definitivos substituídos por equipes autônomas e transitórias. As rotinas e procedimentos estão 

cedendo lugar à focalização em metas e resultados, "o trabalhador tem cada vez mais 

responsabilidades e encargos, não trabalha mais com base em horas, mas no alcance de 

determinados objetivos, frequentemente ligados, de algum modo, à sua remuneração. Também o 

ambiente de trabalho mudou. O trabalhador é cada vez mais móvel, trabalha frequentemente fora do 

escritório e fora dos clássicos horários de trabalho. Trata-se, todavia, de uma tendência que não 



pode ser interrompida e, muito em breve, a maior parte daqueles que trabalham em serviços tornar-

se-á um knowledge worker com um elevado nível de autonomia e relações de caráter funcional mais 

do que hierárquico" (BERNABEI, 2011). 

Essas mudanças estruturais exigem uma igual mudança de impostação da empresa no 

gerenciamento do capital humano. Naisbitt e Aburdene (apud Wood, 2008) mostram a eminência de 

uma nova era corporativa, na qual a sociedade da informação substituirá a sociedade industrial; o 

capital humano será o recurso mais importante e, pela relativa escassez, mais valorizado; a 

introdução da tecnologia de informação fará desaparecer a burocracia, os controles e os níveis 

intermediários das organizações, e o trabalho será encarado como uma forma de desenvolvimento 

humano.  

Peter Drucker foi um dos primeiros teóricos a notar um sinal dessa grande transformação. 

Cunhou os termos “trabalho do conhecimento” ou “trabalhador do conhecimento”. Segundo seu 

livro Sociedade Pós-Capitalista (1993), está-se entrando na “sociedade do conhecimento”, na qual 

“o recurso econômico b sico” não é mais o capital nem os recursos naturais ou a mão-de-obra, mas 

sim o conhecimento; uma sociedade na qual os “trabalhadores do conhecimento” desempenharão 

um papel central (NONAKA e TAKEUCHI, 1997). 

Atualmente, as empresas com maior valor no mercado não são necessariamente as maiores, 

mas as que detém o capital intelectual. Na Era Industrial, recursos e instalações significavam ativos 

tangíveis que aumentavam o capital contábil e o valor da organização. Hoje, na Era da Informação, 

dá-se maior importância aos valores intangíveis e invisíveis, como o conhecimento, as habilidades, 

atitudes, o capital humano e, no conjunto, o capital intelectual. A diferença substancial na 

organização é determinada pela “capacidade subjetiva” de quem trabalha e produz no interior das 

empresas (MENEGHETTI, 2009, p. 8). 

Capital intelectual é a tríade formada pelo capital interno (ativos tangíveis dos sistemas 

internos da empresa, estilo administrativo, missão e visão de futuro, cultura organizacional, valores 

e princípios adotados), pelo capital externo (rede de clientes e consumidores, fidelização à marca, 

patentes, imagem da empresa, rede de fornecedores) e pelo capital humano (rede de talentos que 

trabalha na empresa como parceiros e colaboradores dotados de conhecimentos, habilidades 

julgamentos e atitudes) (BERNABEI, 2009). 

Uma vez que os itens compreendidos no conceito de capital intelectual são únicos, 

singulares e exclusivos de cada organização, dificilmente podem ser copiados ou imitados, devem 

ser construídos e desenvolvidos ao longo do tempo através da experiência, aprendizagem e 

formação do indivíduo no interior da organização.  

 

 



1.7. Histórico explicativo sobre formação e aprendizagem 

 

 Para alcançar um panorama mais geral sobre o objeto desse pesquisa, procuraremos 

descrever o percurso histórico que precede os atuais princípios da educação, seja esta formal, dentro 

de salas de aula, seja informal, em ambientes sociais e empresariais. 

 Os precursores mais antigos de que temos conhecimento da atual pedagogia são os gregos. 

Há mais de trinta séculos a educação já era vista como natural da civilização humana, segundo 

Jaeger (2001) o próprio termo paidéia, por eles cunhado, ao mesmo tempo que significa o processo 

verdadeiro e genuíno de educação também se refere à própria cultura que tem a educação como um 

dos seus fundamentos. 

 A Paidéia grega se preocupava com a formação integral do homem, não ensinava apenas um 

ofício ou teorias, mas procurava fazer com que a criança desenvolvesse hábitos para que ela se 

tornasse uma pessoa digna e boa, entendedora e praticante dos conceitos de liberdade e nobreza. O 

objetivo geral era a formação do cidadão, papel esse extremamente importante e valorizado por 

todos os povos da antiguidade. Ser um cidadão nos temos helênicos ou mesmo romanos 

compreendia muitas responsabilidades, direitos e deveres para com a sua sociedade, governantes e 

governados, por isso a educação devia estimular o desejo de ser um cidadão perfeito, de ser justo, 

de saber mandar e obedecer (JAEGER, 2001).  

 Os povos helênicos foram os primeiros a registrar uma tentativa de compreensão de como se 

dava a aprendizagem. Existem relatos de que as crianças eram levadas à diferentes ambientes e às 

mais diversas situações da vida em sociedade e eram estimuladas e estar muito atentas e procurar 

entender aquilo que acontecia à sua volta. Tal atitude se dava porque este povo acreditava que a 

imitação de modelos e a observação da natureza eram os dois principais caminhos para a 

aprendizagem (JAEGER, 2001). As principais documentações teóricas desses modelos pode ser 

sintetizada por três dos maiores expoentes filosóficos da época, Sócrates, Platão e Aristóteles.  

 No texto "Diálogos", Platão (s. d.) descreve o método desenvolvido por Sócrates da ironia e 

maiêutica, em que, através do diálogo, o filósofo primeiramente fazia com que seu interlocutor 

colocasse em discussão e em dúvida todas as verdades absolutas em que acreditava para criar uma 

mente aberta a novas ideias; depois disso, atuava a maiêutica (a arte da parteira) para fazer vir à 

tona a verdade que a pessoa já havia dentro de si. Este processo ia ao encontro dos motes mais 

conhecidos deste que pode ser considerado um dos primeiros pedagogos: "só sei que nada sei" – 

que sugere que devemos estar sempre abertos a aprender – e "conhece-te a ti mesmo" – que resume 

a ideia de que devemos procurar as respostas dentro de nós mesmos.  

 Platão (1996), a partir dos ensinamentos de Sócrates, Pitágoras e Anaxágoras, também 

descreve que o homem conhece a forma primordial, eterna e imutável de todas as coisas no mundo 



das ideias e que depois reconhece essas formas nos objetos que encontra no mundo sensível. No seu 

"mito da caverna" propõe diferentes níveis de conhecimento pelos quais a racionalidade humana 

passa, de como esta pode estar presa a representações do real sem nunca questionar ou buscar o que 

causa o real ou mesmo o real em si e representa também a dificuldade que é a busca pelo 

conhecimento, que para isso o homem deve se desvencilhar das correntes e enfrentar a luz 

ofuscante do sol. 

 Ao contrário de Platão, que acreditava que todas as coisas tinham uma ideia ou forma que 

eram anteriores à elas, Aristóteles defendia que a forma das coisas eram intrínsecas a elas – 

portanto, não anteriores – eram as próprias características das coisas. Portanto, não poderia haver 

nada na consciência humana que antes não fosse experimentada pelos sentidos, descartando, desse 

modo, o mundo das ideias criado por seu mestre. O modo de conhecer descrito por Aristóteles é 

aquele mais amplamente aceito até os dias de hoje para explicar o funcionamento da racionalidade 

humana: os processos indutivo e dedutivo. Estes reafirmam a concepção de que o homem só é 

capaz de conhecer aquilo que, de algum modo, passa através de seus sentidos.  

 Os romanos deram continuidade a muitos dos princípios adotados do povo grego, adotando 

e evoluindo o ensino pelo exemplo e pela vivência como centrais no processo. Perdura também 

neste período a necessidade de formar o cidadão, com crescente importância à formação moral, 

fundamentada no conceito de humanitas.  

 Moreira (2011), na fundamentação do da sua pesquisa, traz um resumo das teorias que se 

seguiram com a chegada do período renascentista, onde houve a reafirmação dos ideais greco-

romanos, a inserção da influência de outros povos e inicia-se um maior desenvolvimento do 

entendimento psicológico dentro da pedagogia. A autocompreensão e autodesenvolvimento são 

abordados nos contextos de aprendizagem indicando a necessidade da vontade para possibilitar os 

processos de conhecer, saber e saber agir. Locke retoma a noção dada por Aristóteles, de que o 

homem só pode conhecer através dos seus sentidos e que o conhecimento exige prática. Já 

Descartes apontava que era através da evidência das coisas que advinha o conhecimento. Dentre os 

filósofos naturalistas e dos pedagogos que os seguiram se difundiu a compreensão da aprendizagem 

livre, dada a partir da experiência da vida concreta e autônoma. Disto tem início o pragmatismo, 

que defende o conhecimento científico e utilitarista, dado pela experimentação. 

 Passando-se aos tempos mais atuais, procuraremos concentrar o apanhado histórico nas 

teorias que tratam mais especificamente da aprendizagem no interior de suas pesquisas. 

 A aprendizagem compreende um processo racional que envolve diversas faculdades mentais 

e fisiológicas humanas. Vários também são os meios pelos quais ela ocorre, como amplamente 

discutido entre os filósofos da antiguidade, compreendendo fatores internos, como predisposição, 

motivação, emoções e sentimentos e externos, como pessoas, ambientes e situações.  



 Diversos foram os estudiosos que procuraram definir como se dá o processo de 

aprendizagem, entre enfoques fisiológicos, filosóficos, experimentais, sociológicos e psicológicos, 

podemos identificar em comum entre todas as descrições a presença de um indivíduo, sujeito do ato 

de aprender, um objeto que a ser aprendido, um contexto que influencia profundamente todo o 

processo e  um método que varia nas diversas teorias. Portanto, são esses os elementos que devemos 

levar em consideração ao abordar esse tema, no contexto desta pesquisa, daremos maior enfoque às 

perspectivas desenvolvidas no campo da psicologia, destacando as correntes da escola russa, do 

behaviorismo, do cognitivismo e do humanismo. 

 Dentre os pesquisadores soviéticos, destacam-se Wundt, Pavlov e Sechenov que deram 

enfoque objetivo e naturalista aos seus estudos sobre os processos psicológicos superiores, seguindo 

uma visão mais subjetiva nos seus experimentos. Já Vygotsky (2004) coloca a ação, o contato com 

a realidade, as relações interpessoais e a convivência social como meios pelos quais o homem 

aprende a se conhecer, a interagir com seus semelhantes e a exercer seu papel e uma atividade no 

seu contexto. Constrói, ainda, uma relação inseparável entre quem aprende,  quem ensina e o 

contexto em que o ensino-aprendizagem ocorre, ressaltando a natureza social deste processo 

 O modelo behaviorista procurou descrever formas e leis do comportamento, postulando que 

o intelecto humano somente responde à estímulos externos, excluindo causas interiores. Desse 

modo, temos a visão do sujeito que aprende de modo passivo, e que o conhecimento é determinado 

e condicionado unicamente pelas influências do ambiente. 

 A corrente cognitivista procura explicar de maneira mais abrangente como ocorre a 

aprendizagem de conceitos e a capacidade de resolução de problemas, utilizando não só dados 

objetivos como no comportamentismo, mas inserindo também as variáveis subjetivas de crenças e 

percepções na apreensão da realidade. Piaget correlaciona o processo de aprendizagem com 

qualquer outra função do organismo humano, afirmando que as estruturas cognitivas não 

apresentam qualquer diferença funcional em relação as estrutura biológicas. Nesta abordagem, o ato 

de aprender é considerado individual e social ao mesmo tempo, se dá através de descobertas 

advindas do exercício da inteligência que dependem do grau de desenvolvimento em que o sujeito 

se encontra. Kurt Lewin estabelece uma função de interdependência entre o indivíduo e o meio no 

processo de aprendizagem, que ocorre por meio da elaboração de representações de realidade ou 

explicações do  

 A psicologia humanista insere a novidade da escolha do indivíduo para que seja possível a 

aprendizagem. Rogers e Maslow apontam que o ser humano deve ter uma motivação para aprender 

e esta motivação está ligada ao seu desenvolvimento ou autorrealização. Maslow compreende que a 

aprendizagem é dirigida por metamotivações interiores, proporcionais ao seu grau de necessidades 

existenciais. Deste modo o homem conduz a sua aprendizagem buscando satisfazer essas 



necessidades, criando um sistema evolutivo em que cada aprendizagem o leva a responder a uma 

necessidade e esta, por sua vez, o impulsiona a uma aprendizagem sucessiva e superior a anterior 

satisfazendo necessidades cada vez mais elevadas (MASLOW, 2001).  

 

 

1.8. A formação através do trabalho 

 

Uma vez destacada a crescente necessidade de criar ambientes fora das universidades 

capazes de promoverem a formação dos indivíduos – em especial dos jovens –, procuraremos 

confluir as teorias de aprendizagem com o contexto organizacional. Deste modo introduzimos a 

perspectiva das teorias da administração, que consideram a aprendizagem como um meio para 

desenvolver competências, habilidades e atitudes visando a manutenção ou o aprimoramento do 

desempenho individual dos colaboradores e, em consequência, também organizacional.  

 Compreende-se por formação a maneira como uma pessoa é criada; tudo que lhe molda o 

caráter, a personalidade; conjunto de conhecimentos e habilidades específicos a um determinado 

campo de atividade prática ou intelectual (HOUAISS, 2001); é a „modificação ou desenvolvimento 

do ser humano em direção aos valores, modelos, interpretações, habilidades e conhecimentos 

(BRUNNER e ZELTNER, 1994). A formação do trabalhador dentro da empresa envolve valores, 

princípios, experiência, processos etc. da empresa bem como competências práticas, que só são 

adquiridas dentro do contexto empresarial, na execução das funções, na resolução dos problemas 

cotidianos, no contato direto com as pessoas, nos diversos tipos de relação.   

No entanto, quando fala-se de aprendizagem ou formação nas organizações, remete-se a 

realização de treinamentos, motivação para o trabalho, cursos de atualização, aquisição de 

conhecimentos técnicos-científicos. No Brasil, a educação para o trabalho está mais vinculada às 

instituições de ensino do que nas relações formativas no interior das empresas. A discussão acerca 

da formação ainda é pouco explorada fora da escola ou da universidade.  

Exatamente este distanciamento entre os ambientes de aprendizagem é evidenciado por 

Giordani e Braga (2010), que constataram que a maioria dos estudos sobre o tema inserido no 

contexto organizacional não usufrui do amplo histórico científico e dos fundamentos 

epistemológicos oferecidos pelos anos de desenvolvimento da psicologia e da pedagogia. 

 Tuschlung e Engemann (2006) denominam aprendizagem experiencial este processo, que 

pode ser intencional ou não, de formação através de uma atividade prática. Muitas abordagens 

mantém uma separação entre o saber e o fazer, considerando o conhecimento como autossuficiente 

e independente dos contextos em que é aprendido e aplicado. Nesta acepção, ao contrário, há a 

integração do processo de cognição, da ação e da construção de significados onde a ação é 



considerada o elemento integrante, por ser o meio que permite a interação do indivíduo com o 

ambiente, bem como a aquisição, aplicação e conferência de sentido aos seus conhecimentos.  

 Garvin (1993) propõe cinco possibilidades para que ocorra a aprendizagem organizacional, 

todas elas envolvem a ação, própria ou de terceiros: resolução de problemas; experimentação; 

experiências passadas; circulação de conhecimento; experiências realizadas por outros. 

 Disto decore que a aprendizagem não pode ser considerada apenas a aquisição de um 

conhecimento formal, e dado que o contexto influencia na percepção do indivíduo, ele se torna tão 

importante quanto o conteúdo da aprendizagem. Considerando a pluralidade de situações, cabe às 

empresas a responsabilidade de criar ambientes favoráveis para que seus colaboradores possam 

concomitantemente exercer suas funções e aprender com elas, atribuindo significados relevantes 

aos conhecimentos adquiridos e promovendo ciclos de novos saberes a partir daqueles já 

adquiridos, assimilados e aplicados (DOURADO, 2010). 

 Hirota e Lantelme (2001) indicam que existem pressupostos necessário para tornar essa 

proposta viável: a ação deve estar ligada à resolução de problemas ou dificuldades reais; além da 

aquisição de novos conhecimentos, deve ocorrer também a reavaliação e reciclagem de 

conhecimentos pré-existentes; o trabalho em equipe é indispensável como facilitador do processo, 

em especial quando há a resolução de problemas para os quais nenhum dos indivíduos sozinhos 

tinha a solução; o ciclo se completa somente quando o sujeito vivencia as consequências de suas 

ações. 

 Para que todos esses elementos estejam presentes, é imprescindível que a organização crie o 

contexto facilitador: 1) promovendo uma variabilidade de situações, inserindo seus colaboradores 

em diferentes projetos, fazendo com que assumam diferentes posições com funções variadas; 2) 

incentivando a troca de experiências e a colaboração mútua entre os indivíduos; 3) criando um 

ambiente que leve à reflexão sobre ações e suas consequências, causas e efeitos; 4) gerando grupos 

de opiniões complementares ao estabelecer equipes interdisciplinares; 5) realizando controles que 

gerem e completem os ciclos de aprendizagem atuados pelos colaboradores. 

 É evidente, porém, que mesmo com todas essas premissas formatando o contexto ideal, cabe 

ao indivíduo querer, ter pré-requisitos e certa predisposição ao aprendizado. Le Boterf (apud 

FLEURY e FLEURY, 2001) propõem uma série de saberes necessários ao processo: saber agir, 

saber mobilizar recursos, saber comunicar, saber aprender, saber comprometer-se, saber assumir as 

responsabilidades e ter visão estratégica.  

 Todo o conjunto de fatores exposto elucida a responsabilidade da organização e do 

indivíduo para que se crie o elo entre o ambiente propício, a atividade laborativa eficiente e a 

aprendizagem experiencial com consequente êxito para ambos. 

 



1.9. A metodologia ontopsicológica aplicada à formação de jovens  

 

A visão ontopsicológica acerca do homem, elaborada durante anos de prática clínica e de 

vivência direta com a psicologia e a pedagogia, salienta que todo homem é dotado de um princípio 

inteligente projetante – Em Si ôntico. Porém, devido a inserção de um mecanismo que antecipa e 

deflete a percepção egoceptiva – monitor de deflexão – o homem perdeu o contato com esse 

princípio. Disto, a práxis ontopsicológica, em qualquer de suas aplicações, consiste em identificar, 

isolar e atuar o Em Si ôntico, restituindo a reversibilidade da consciência para a evolução criativa.  

A importância da aplicação desta ciência em campo pedagógico é dada pelo fato de que a 

criança e o jovem ainda mantém íntegro o seu potencial de natureza, ainda existe uma relação ativa 

entre o seu Em Si ôntico e o seu Eu lógico-histórico. A medida que os anos passam, torna-se mais 

difícil mudar a consciência de si mesmo depois que essa já esta profundamente enraizada em 

critérios externos – crenças, hábitos, família, referências afetivas, contextos cultural e social etc. 

Aquilo que muitos autores descrevem como tendências à depressão, instabilidade emocional, 

espírito revolucionário, Meneghetti dá o nome de "metafísica nostalgia do ser". Trata-se de uma 

necessidade à autorrealização, de tornar história aquilo que se é já virtualmente, é uma necessidade 

bem definida que requer um investimento em algo superior.  

Meneghetti descreve a juventude como a idade mais difícil, por ser marcada por escolhas que 

se refletirão ao longo de toda a sua vida. É uma idade em que se tem um amplo potencial aberto, ao 

qual o jovem deve aprender a atuar na história, no aqui e agora. O autor concebe o termo 

aprendizagem como "disposição a perceber aquilo que é para mim" (2001, p. 16), isto é, saber 

diferenciar aquilo que é útil e funcional à minha identidade. Nesta busca, Meneghetti salienta que o 

jovem precisa de alguém que compreenda esta tensão e que o ajude.  

Este é o papel da pedagogia segundo a visão ontopsicológica: "educar o sujeito a fazer e a 

saber a si mesmo". É fundamental o termo 'coadjuvar' usado por Meneghetti ao definir a pedagogia, 

pois ele alega que a maioria dos jovens não reconhece essa tensão e acaba entrando em estagnação, 

na norma cotidiana. Ou seja, o papel fundamental da formação deve ser de atentar para esse "apelo 

ôntico", buscar conhecer e desenvolver a si mesmo segundo o próprio critério de natureza. 

Justamente a descoberta do Em Si ôntico é ponto central da pedagogia ontopsicológica pois este 

oferece um critério base para condução e desenvolvimento do jovem. 

O conhecimento deste critério permite a atuação da escolha otimal que é única e precisa a cada 

momento, isto, porém, requer a decisão consciente e constante do indivíduo em realizar o melhor 

para si. Tais decisões e escolhas demandam investimento e sacrifício do jovem, que têm tantos 

atrativos para simplesmente desperdiçar todo o potencial que possui. 



O primeiro passo da formação segundo a metodologia ontopsicológica é fazer o jovem colocar 

em questão a visão que tem de si mesmo, a imagem que construiu de si durante a infância no 

interior da família e dentro dos primeiros grupos de referência. Inicia a verificação das estratégias 

de adaptação aprendidas até então. A partir deste questionamento inicia a metanoia: a descoberta de 

si mesmo com base na sua identidade ôntico-existencial, ou seja, “busca saber como é e não como 

se pensa” (MENEGHETTI, 2005, p. 347). 

O segundo passo é a abreação da memética societária, que permite ao jovem relativizar as 

estereotipias típicas juventude, sem vive-las de modo rígido mas como experiências transitórias, 

evitando assim as perdas muito comuns dos jovens, quais sejam: saúde, carisma, personalidade, 

economia, angústia existencial, identidade entendida como seu projeto de natureza.  

Depois destes dois primeiros aspectos, o jovem é capaz de reavaliar também o contexto em 

que se encontra e analisá-lo como realmente é.  

O terceiro momento é a identificação e evolução do Em Si ôntico. 

1- saber que tem um inconsciente; 

2- saber que a visão que tem de si não corresponde ao que ele é naquele momento; 

3- conhecer suas tendências pessoais (vocação ôntica). 

 

A juventude é o período de maior investimento e preparação, onde o jovem deve adquirir 

todas as ferramentas  para assumir responsabilidades cada vez maiores, deve qualificar a sua 

inteligência, sua capacidade de relação, suas aptidões naturais e todas as habilidades necessárias 

para atuar na sociedade. Torna-se importante a diversidade de interesses, de grupos de referência, 

de cultura para se adquirir o poder de se adaptar às mais diversas situações e contextos sociais. 

Os jovens com maior potencial, uma vez que o sabe, deve iniciar o processo de 

autoconhecimento para identificar e conscientizar a sua força, deve ser coerente em suas escolhas e 

em suas ações. A Ontopsicologia oferece alguns instrumentos para essa busca interior, tais como a 

consultoria de autenticação e o residence ontopsicológico.  

Além disso, em sua formação prática, deve buscar diferenciar-se, construir uma vasta 

experiência, buscar especializações em campos de interesse, deve preparar-se técnica e 

existencialmente e sempre manter um estilo de vida coerente com aquilo que deseja para sua vida. 

A pedagogia ontopsicológica aplicada à formação de jovens auxilia o jovem a encontrar a sua 

estrada, a saber o projeto que tem por natureza, a encontrar sua genuína ambição. Paralelamente 

procura oferecer um ambiente que permita múltiplas experiências, múltiplas relações, múltiplas 

atividades nas quais o jovem vai se testando. Também instiga para que ele seja curioso nos campos 

que despertam seu interesse, buscando sempre conhecer mais sobre o assunto e busque ser o melhor 

na sua atuação, ou seja, cultivar a ambição identificada (BERNABEI, 2011). 



Com o intuito de reunir e facilitar o envolvimento de todos esses fatores simultaneamente é 

que nascem os centros ecobiológicos cujo principal objetivo é justamente a formação de jovens. 

Estes centros reúnem todos os aspectos propícios para o melhor desenvolvimento do jovem: 

ambiente, formação prática e formação personológica. 

 

  



CAPÍTULO 2 – PROGRAMA E MÉTODOS DA PESQUISA 

 

 

2.1. Problema da pesquisa  

 

A juventude é uma etapa muito importante no desenvolvimento do indivíduo, é marcada por 

muitas mudanças, pela necessidade de se fazer escolhas e de se preparar para a entrada na vida 

adulta. Muitos estudos relatam as dificuldades enfrentadas pelos jovens de todos os tempos e, em 

especial nos tempos atuais, ressaltam-se circunstâncias que acabam por exigir cada vez mais 

decisões e ações responsáveis para o alcance da autorrealização. 

Neste sentido, verifica-se que o contexto atual coloca-se como uma problemática a mais para 

os jovens. Buarque (2003) salienta que a geração jovem atual é a primeira a se deparar com um 

futuro menos propício que aquele que os pais encontraram e a primeira a encarar a realidade de que 

um diploma universitário não é mais garantia de sucesso, sendo que o mesmo torna-se obsoleto 

dentro de poucos anos. 

Além disso, o jovem enfrenta os problemas do consumismo e do mundo digital. A sociedade, a 

mídia, os coetâneos impulsionam a um consumo pelo consumo, a buscar sempre o mais novo, o que 

está na moda, ao ter em detrimento do ser. A comunicação se dá pelo e-mail, SMS, MSN, Skype; o 

Google e a Wikipédia se tornaram as novas bibliotecas e enciclopédias que definem o conhecimento 

ao jovem.   figura do professor j  não é mais vista como necess ria, existem os “f runs”; os blogs 

são os novos murais; a turma de amigos agora são os contatos no Facebook ou os seguidores no 

Twiter. E, dentro deste mundo a velocidade e a quantidade de informações superam qualquer limite 

humano, é somente máquina. Os jovens são bombardeados por essa ficção. O confronto dialético 

com o outro ficou perdido bem como o contato com o mundo real.  

Deve-se atentar que, conforme Meneghetti (2005), o período dos 14 aos 24 anos “é a idade 

mais difícil, porque é um momento de experimentação de um enorme potencial ao qual falta forma 

hist rica” mas é também o período  ureo da inteligência, das possibilidades, “é a década de ouro, da 

máxima eficiência na construção de um grande sujeito no futuro” (MENEGHETTI, 2000).  

Por isso, surge a motivação de estudar a questão da formação de jovens, pois constata-se que 

todo o sistema social – família, escola, universidade, ambientes, mídias, etc. – deixa lacunas na 

preparação do jovem para enfrentar essa passagem inevitável e importantíssima da sua vida.  Ao 

invés de entrarem no contexto social com capacidade operativa de ação verifica-se exatamente um 

crescimento e agravamento das problemáticas entre os jovens que poderiam exercer o protagonismo 

civil responsável e contributivo para o avanço da sociedade de seu tempo. 



Além disso, constata-se uma carência de literatura especializada em estudos sobre como 

desenvolver os jovens sadios, até hoje privilegiam-se estudos e instituições que atendem a 

problemática juvenil. Drogas, suicídio, alienação, revolução, delinquência são temas amplamente 

estudados e para os quais diversas pesquisas procuram trazer soluções, mas há uma lacuna nas 

pesquisas científicas sobre como auxiliar o jovem sadio a enfrentar as dificuldades reais e naturais 

da idade. Verifica-se a necessidade de desenvolver modelos de formação que prepare o jovem de 

modo integral para que se torne um indivíduo autônomo e responsável por si mesmo em primeiro 

lugar para posteriormente atuar e dar a sua contribuição ao meio sociocultural em que vive. 

Visto que a universidade e demais instituições formais de aprendizagem têm se mostrado 

ineficientes em atingir tais resultados, procurou-se descrever outros meios que propiciem um 

processo formativo. Dados os requisitos e elementos envolvidos neste processo, entende-se que a 

aprendizagem através da ação se mostra uma alternativa resolutiva. Para que ela ocorra da maneira 

mais eficiente é necessária a realização de atividades práticas em situações reais onde se deve 

atender à demandas ou resolver problemas, tudo isso em um ambiente propício e com pessoas 

facilitadoras. 

Todas essas circunstâncias podem ser encontradas em um ambiente organizacional que seja 

projetado com a finalidade de formar pessoas, além do escopo econômico naturalmente presente. 

Entre as teorias organizacionais podemos evidenciar a estrutura por projetos como aquela que 

apresenta um maior número de características capazes fornecer situações propícias à aprendizagem. 

Na estrutura por projetos não são distribuídas funções em cargos fixos hierarquicamente 

organizados, mas são atribuídas tarefas dentre os membros de um time de projeto, que varia a cada 

nova necessidade. Os indivíduos – de competências técnicas variadas e de diversos níveis 

hierárquicos – podem assumir diferentes posições e ficar responsáveis por tarefas variáveis dentro 

das equipes. Esta diversificação oferece uma infinidade de situações práticas e de relações 

interpessoais que requer atualização constante, flexibilidade e velocidade de assimilação e 

adaptação, fatores estes propulsores da aprendizagem. 

 

 

2.2. Modelo de formação no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto 

Maestro 

 

No Centro Internacional Recanto Maestro, em primeiro lugar é propiciado um ambiente 

germinativo de saúde física e psíquica. Assim como outros centros ecobiológicos existentes em 

diversas partes do mundo, é um local com uma vivacidade particular muito intensa, denominado em 

Ontopsicologia como genius loci: um lugar onde a natureza humana se reforça e se recompõe. O 



contato com esse ambiente é incentivado através de plantio de árvores, cultivo de hortas, criação de 

animais, cuidados com jardins e construções harmonicamente posicionadas em meio à natureza. 

Trabalha-se a natureza em função do humano, "é preciso saber contatar a terra, semeá-la, tocá-la 

porque a terra nos oferece a primeira forma de pedagogia. Se um homem sabe colocar a semente no 

lugar adequado, plantar uma árvore no momento oportuno, irrigar, capinar, distinguir a erva boa da 

ruim e assim trabalhar a terra segundo a projeção da própria especificidade de constante H, este 

homem absolutiza uma parte do todo à imagem e semelhança da sua função e crescimento" 

(MENEGHETTI, 2011).  

Neste ambiente são desenvolvidas atividades práticas, sempre de acordo com as possibilidades 

operativas de cada jovem. O primeiro passo é cuidar do próprio ambiente, saber manter a própria 

casa limpa e organizada, cuidar das próprias roupas, saber prover às próprias necessidades de 

alimentação, organizar a própria economia; inicia-se um processo de autonomia e responsabilização 

per si mesmo. 

Ao mesmo tempo é dada a oportunidade de se iniciar uma atividade profissional, no princípio 

com atividades simples e sempre com o acompanhamento ou instruções de um chefe ou colega mais 

experiente. São tarefas que não estão diretamente coligadas com a operatividade da empresa, visto 

que o jovem ainda não sabe fazer. Neste primeiro impacto observa-se as atitudes e postura em 

relação ao trabalho e às pessoas, sua disponibilidade em aprender e começa-se a identificar as 

afinidades e aptidões naturais. 

No decorrer dessa prática o jovem absorve informações sobre o funcionamento da empresa, 

observa a postura de seus colegas e superiores e inicia o seu saber fazer. A medida em que vai 

demonstrando resultados, as atividades mais simples vão aumentando o grau de dificuldade e de 

responsabilidade, o jovem começa a ser envolvido em outras atividades, em outros projetos e vai 

ganhando novas atribuições, sempre de acordo com as capacidades e aptidões demonstradas. 

Nesta etapa é importante a proximidade com colegas mais experientes ou líderes dos projetos 

em que o jovem está envolvido. Estes colegas são outros jovens que já se destacaram no seu campo 

de atuação, normalmente também se formaram e cresceram dentro da organização, portanto já 

exerceram e conhecem bem diversas atividades e funções e com a chegada de novos jovens eles se 

tornam facilitadores da aprendizagem: ensinam, passam tarefas e acompanham os resultados, 

auxiliando e intervindo quando necessário. 

Durante esse processo a pessoa que conduz o jovem deve ter cuidado para não passar o seu 

modo de fazer as coisas como absoluto, mas instigar para que o jovem descubra os seus modos, de 

outro modo irá adquirir também os vícios do outro. Este é o momento de aprender, além das 

atividades específicas, também a cultura da empresa, o modo de relação com clientes, fornecedores 

e colegas. Os colegas ou chefes que estão contribuindo na formação devem procurar transmitir a 



paixão pelo produto do próprio trabalho, e fazer com que o jovem se aproprie e veja os resultados 

de suas ações. Enquanto isso, o líder que tem a visão global do business endereça o aprendiz às 

funções onde ele melhor poderá contribuir com a empresa ao mesmo tempo em que se desenvolve. 

As atividades dessa fase podem incluir organização de eventos, serviços de secretaria e 

recepção, limpeza e organização de ambientes, jardinagem, assistência na organização financeira e 

administrativa entre outros. O ideal é que tenha períodos de experiência com a maior variedade 

possível de setores, pessoas e funções pois cada uma fornece competências técnicas e 

comportamentais específicas que posteriormente servirão para qualquer atividade que venha a 

desenvolver no futuro. 

Na medida em que o jovem aprende e se desenvolve, passa por diversas áreas até atingir um 

certo grau de autonomia: começa a tomar decisões e resolver os problemas sozinho, consegue 

prover a manutenção das próprias atividades e demonstra iniciativa para melhorá-las. Toda essa 

trajetória oferece uma visão do todo e prepara o jovem para uma futura capacidade de gestão, 

sabendo avaliar, orientar e conduzir quando chegar seu momento de liderar. 

Então o jovem pode se tornar empreendedor da própria atividade, tendo presente todos os 

aspectos envolvidos, o provimento dos meios e o crescimento da organização. Passar por diferentes 

fases e chegar a assumir a responsabilidade por um projeto requer um aperfeiçoamento constante e 

atualização contínua dos próprios conhecimentos (life long learning). Isto se dá com muito estudo, 

empenho individual, coerência com as próprias escolhas e também por meio da troca de 

experiências entre colegas, com grandes empresários que investem e participam dos projetos e com 

profissionais de apoio que as empresas mantém como parceiros ou fornecedores. 

O passo seguinte, seguindo constantemente a própria estrada de sucesso, é começar a ter os 

próprios colaboradores, outros jovens que o ajudem nos seus projetos e que deem prosseguimento à 

sua formação: agora deve aprender a delegar e a formar outros jovens, dando prosseguimento ao 

projeto e abrindo novos caminhos para o próprio crescimento. 

Para Antonio Meneghetti, "no âmbito do nosso trabalho e das relações cotidianas, sempre 

devemos procurar melhorarmos a nós mesmos e as coisas que temos, porque enquanto as 

melhoramos, elas nos geram em um horizonte superior. Enquanto você ajuda as coisas, as coisas 

ajudam você; enquanto você faz as coisas, as coisas fazem você: é uma relação metabólica em que 

o sujeito realiza as coisas e estas realizam o sujeito" (MENEGHETTI, 2011). 

 

 

 

 

 



2.3. Objetivos e tarefas da pesquisa 

 

Esta pesquisa tem como objetivos: 1) ampliar a compreensão sobre a relação jovem-trabalho; 

2) descrever um modelo de organização que favoreça o processo formativo por meio da atividade 

laborativa; e 3) analisar qual a percepção do jovem em relação ao trabalho e sua formação. 

 

Tarefas da pesquisa: 

1. Estudar as abordagens existentes sobre a formação de jovens através de análise 

bibliográfica; 

2. Descrever o modelo de formação através do trabalho realizada no Centro Internacional 

Recanto Maestro; 

3. Elaborar e aplicar um questionário para verificar a percepção de dois grupos de jovens em 

relação ao trabalho e a aprendizagem; 

4. Analisar as relações existentes entre as experiências práticas, a visão sobre o trabalho e o 

desenvolvimento desses jovens; 

5. Verificar quais são as principais oportunidades e dificuldades presentes no processo de 

formação. 

 

Objeto de estudo: formação de jovens através do trabalho desenvolvido no Centro 

Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. 

 

 

2.4. Hipóteses da pesquisa 

 

Tomando-se como base a literatura abordada no referencial teórico deste trabalho, formulou-se 

as seguintes hipóteses de pesquisa: 

1. A relação homem-trabalho possui um sentido ontológico de identificação, de realização e de 

autoconhecimento; 

2. É possível a criação de contextos que consintam essa relação de desenvolvimento com a 

própria atividade laborativa, através de ambientes propícios, uma cultura adequada e pessoas 

envolvidas e promotoras do processo de aprendizagem; 

3. O Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro: a) oferece estes 

fatores e propicia o desenvolvimento integral do jovem, conforme a sua identidade; b) prepara o 

jovem para a vida nos diversos âmbitos: econômico, profissional, pessoal, afetivo; c) conduz o 

indivíduo a se conhecer, buscar a atuação histórica do seu potencial e assumir a responsabilidade 



perante a própria vida; d) oferece uma formação e condições para que o jovem possa desempenhar 

funções de gestão e liderança. 

4. As principais dificuldades para o jovem atualmente é posicionar-se com responsabilidade 

frente às suas escolhas existenciais e renunciar as facilidades constantemente proporcionadas pela 

sociedade. 

 

 

2.5 Característica geral da amostra 

 

Tendo em vista o objetivo e as tarefas da pesquisa, foram escolhidos 40 indivíduos 

individuados em 2 grupos. Todos os 40 indivíduos eram estudantes de nível universitário no 

mínimo, sendo que o grupo 1 era formado por jovens que não trabalhavam ou trabalhavam 

preferencialmente há pouco tempo em empresas fora do Centro Internacional Recanto Maestro. Já o 

grupo 2 era composto por jovens, também todos estudantes, que se encontram em processo de 

formação junto às instituições do Centro Internacional Recanto Maestro.  

 

 

Como se pode notar, todos os jovens do grupo 2 trabalham atualmente, pois o trabalho é parte 

do processo formativo. Do total de sujeitos do grupo 1, apenas 15% ainda não ingressou no 

mercado de trabalho. 
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Em relação ao sexo, o grupo 1 estava dividido uniformemente, tendo 10 homens e 10 

mulheres. Já no grupo 2 predominaram as mulheres, correspondendo a 60% da amostra. Procurou-

se essa uniformidade para que este fator não interferisse nos resultados buscados. A idade média 

dos sujeitos do grupo 1 ficou em 21 anos e do grupo 2 foi de 25 anos. 

 

 

O grau de instrução dos sujeitos estudados concentrou-se em superior incompleto (90% do 

grupo 1 e 45% do grupo 2), superior completo (15% do grupo 2) e pós-graduação (10% do grupo 1 

e 40% do grupo 2). Este critério não foi levado em consideração na escolha da amostra, mas 

mostrou-se já como um resultado onde podemos constatar que a formação experenciada pelo grupo 

2 estimula a busca por maiores graus de estudos acadêmicos. 

 

 

2.6 Procedimento da pesquisa 

 

 Para cumprir as metas e tarefas da pesquisa foi utilizada a metodologia da abordagem 

quantitativa. Esse tipo de pesquisa é entendido como um conjunto de ações de investigação com um 

objetivo certo de interpretar os dados de campo usando os métodos estatísticos. O estudo foi 

realizado em várias etapas:  

- A primeira etapa envolve a definição do problema e dos objetivos da pesquisa, a busca da 

literatura teórica sobre o tema estudado e a escolha do instrumento da coleta dos dados.  

- A segunda etapa abrange a organização e seleção das ferramentas psicológicas necessárias e 

o desenvolvimento do questionário que permita estudar de forma completa a visão sobre a natureza 

dos conflitos e a atitude às várias situações de conflito na esfera profissional.; 
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- A terceira etapa inclui o preenchimento da tabela Excel com os dados recebidos, o 

processamento estatístico dos dados, interpretação dos resultados e descrição das particularidades 

biográficas e psicológicas do grupo analisado.. 

 

 

2.7 Métodos de pesquisa e de análise dos dados 

 

2.7.1 Avaliação de trechos de filmes 

  

 Para auxiliar a análise da visão que os jovens têm sobre o trabalho, as relações com chefes e 

a função destes como meios de formação e aprendizagem foram apresentados trechos de dois 

filmes. 

 O primeiro vídeo se trata de uma cena de Wall Street em que um jovem que trabalha no 

mercado de ações como operador de pregão da bolsa de valores está tentando conquistar um novo 

cliente: Gekko, um grande e poderoso investidor da bolsa. A cena mostra o dia em que o jovem, 

após insistir muito, consegue ser recebido por Gekko. O jovem entra na sala no momento em que o 

chefe está ao telefone, sendo muito ríspido e cobrando resultados e respostas eficientes do seu 

interlocutor, o jovem não se deixa impressionar e quando lhe é dada a ocasião se apresenta dizendo 

que pode auxiliar Gekko apresentando boas oportunidades de investimento, ele é muito seguro e 

demonstra ter conhecimento sobre o mercado, porém tudo o que ele fala o chefe indica já saber e 

diz que quer ouvir algo que seja novidade para ele. O jovem então usa uma informação que ainda 

não chegou no mercado e finalmente impressiona o chefe que então lhe dá uma chance deixando 

claro o risco que o jovem corre se falhar. 

 O segundo vídeo – O preço da ambição – mostra a cena do jovem chegando para seu 

primeiro dia de trabalho. Ao chegar ne empresa encontra com o assistente do chefe, lugar que 

passará a ocupar, que explica a grande oportunidade que o trabalho oferece contando que todos que 

pode ali passaram depois tiveram ótimas oportunidades de crescimento profissional, sendo 

contratados para cargos mais altos em outras empresas. O assistente mostra de modo geral as 

responsabilidades que o jovem irá assumir, são atividades bastante simples de auxílio que, porém, 

exigem precisão e eficiência para responder à grande exigência do chefe. Em seguida o chefe chega, 

reforça as oportunidades que o cargo oferece e em seguida pede que o jovem traga um café com 

uma adoçante específico, o jovem outra marca do produto e a reação do chefe é bastante enfática e 

até mesmo ríspida sobre a precisão na execução de suas ordens, que mesmo o detalhe mais ínfimo 

deve ser feito exatamente como ele ordenou. O jovem fica bastante nervoso e se demonstra um 

pouco despreparado e desatento, mas ouve com atenção a repreensão e parece disposto a aprender. 



 O objetivo das duas cenas apresentadas é mostras dois estilos de jovens e dois estilos de 

chefes para verificar a percepção dos respondentes a cada um deles. Em seguida à apresentação dos 

filmes foi proposto um questionário específico contendo: 1) Quatro perguntas abertas sobre erros e 

vantagens da estratégia utilizada por cada jovem; 2) Duas perguntas também abertas pedindo para 

descrever as dificuldades e emoções sentidas caso o sujeito já tivesse vivenciado uma situação 

semelhante às apresentadas nos vídeos. 

 O bloco seguinte do questionário era composto por quatro tabelas contendo um elenco de 

caraterísticas onde os indivíduos da amostra foram convidados a assinar em qual grau (escala de 0 1 

7) eles consideravam que cada característica estava presente em cada um dos personagens. 

 As últimas questões referentes aos vídeos pedia para avaliar a relação entre jovem e chefe 

em cada um dos filmes, para isso foi apresentada uma tabela para cada vídeo contendo 4 parâmetros 

a serem analisados utilizando uma escada de 0 a 7. 

 

 

2.7.2 Questionário do autor sobre a experiência e percepção sobre o trabalho  

 

 O questionário do autor para avaliar a experiência de trabalho, dados biográficos e a 

percepção dos jovens sobre o trabalho era composto de 42 questões. 

 O primeiro bloco de perguntas (1 a 10, 19 a 22, 28 a 30) dizia respeito a dados biográficos, 

nível de instrução, gosto e frequência do estudo, quantidade e tipo de experiências profissionais 

atuais e passadas, nível de independência e conhecimento de línguas. o segundo bloco (11 a 18, 23 

a 27, 31 a 36) servia para analisar a percepção dos sujeitos pesquisados em relação à juventude e ao 

trabalho, quais aspectos eles consideram mais importantes, nível de ambição, como caracterizam e 

qual importância atribuem ao trabalho, qual tipo de trabalho preferem, como deve ser um chefe. 

Outro bloco (37 a 42) procuravam determinar a postura frente à vida de modo geral, planos para o 

futuro, motivações para o sucesso, prioridades na vida, e perguntas abertas sobre sucesso, estilo de 

vida, problemas, objetivos, saber servir, aperfeiçoamento e futuro profissional. 

 

2.7.3 Metódica dos valores de Schwarz 

 

2.7.4 Teste de estabilidade de vida de Maddi 

  



CAPÍTULO 3 - DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

3.1. Comparação dos dois grupos  

 

 

3.1.1 Comparação dos dois grupos segundo questionário do autor 

 

Tendo em vista o objetivo e as tarefas da pesquisa, foram escolhidos 40 indivíduos divididos 

em 2 grupos. Todos os 40 indivíduos eram estudantes de nível universitário no mínimo, sendo que o 

grupo 1 era formado por jovens que não trabalhavam ou trabalhavam preferencialmente há pouco 

tempo em empresas fora do Centro Internacional Recanto Maestro. Já o grupo 2 era composto por 

jovens, também todos estudantes, que se encontram em processo de formação junto às instituições 

do Centro Internacional Recanto Maestro.  

O grupo 1 era composto de 50% homens e 50% mulheres, já no grupo 2 prevaleciam as 

mulheres, totalizando 60% do grupo. Em relação à formação, 90% do grupo 1 tinha nível superior 

em andamento e 10% possuíam pós-graduação; no grupo 2, 60% possuía graduação completa ou 

em andamento e 40% possuíam pós-graduação. Todos os sujeitos do grupo 2 e 85% do grupo 1 

trabalhavam no período de realização da pesquisa. Com esses valores, verifica-se que o grupo 2 têm 

em média um nível maior de instrução (Sig=0,008). 

Em relação ao setor de trabalho e aos cargos ocupados, os dois grupos ficaram divididos do 

seguinte modo (tabela 1 e tabela 2): 

 

Tabela 1 - Local de trabalho 

 grupo 1 grupo 2 

0 - Não trabalha 20% 0% 

1 - terceiro setor 10% 20% 

2 - empresa de serviços 25% 40% 

3 - instituição de ensino 0% 25% 

4 - ramo de alimentação 10% 0% 

5 - empresa de tecnologia 10% 5% 

6 - indústria 15% 5% 

7 - varejo 10% 5% 

 

Tabela 2 - Cargos ocupados 

 grupo 1 grupo 2 

0 - Não trabalha 20% 0% 

1 - Aprendiz, estagiário 15% 10% 

2 - Função operacional 55% 10% 

3 - Profissional especializado 5% 45% 

4 - Dirigente 5% 35% 



 Pode-se notar através das tabelas 1 e 2 que há uma distribuição uniforme no tipo de empresa 

nas quais o grupo 1 trabalha enquanto no grupo 2 prevalecem as empresas do terceiro setor, de 

ensino e de serviços (sig=0,051). Quanto aos cargos ocupados a diferença entre os dois grupos fica 

bastante evidenciada pelo fato de os indivíduos do grupo 1 ocuparem cargos de aprendiz ou funções 

operacionais (87,5% dos que trabalham), enquanto no grupo 2 80% do total já ocupa cargos de 

especialização ou de gerência, o que já demonstra uma maior maturidade dos indivíduos do 

segundo grupo (sig=0,00). Este fato deve ser maiormente ressaltado ao se analisar que não há 

grande diferença na idade média dos dois grupos: 21,5 anos no grupo 1 e 25 anos no grupo 2. 

 Ao serem questionados sobre o motivo que os levou a começar a trabalhar, há uma 

predominância de 95% dos indivíduos do grupo 2 que sinalizou o desejo pela independência, 

enquanto no grupo 1 houve uma distribuição mais uniforme entre todas as alternativas, conforme 

pode-se ver na tabela 3 (Sig=0,003). Estes dados já sinalizam uma diferença de mentalidade em 

relação ao trabalho dentre os dois grupos. 

 

Tabela 3 - Porque começou a trabalhar 

Porque  começou 

Grupo 

1 2 

Tinha que ajudar a família 25,0% 0,0% 

Queria comprar coisas que gosto 5,0% 0,0% 

Queria  ter a minha independência  35,0% 95,0% 

Outro (especifique): 20,0% 5,0% 

Não respondeu 15,0% 0,0% 

 

 A tabela seguinte também mostra uma diferença que podemos atribuir à forma de encarar o 

próprio trabalho. À pergunta sobre a motivação de mudança de trabalho, 50% do grupo 2 respondeu 

que procurava um emprega "para a alma", ou seja, que respondesse aos seus anseios e projetos 

individuais, enquanto apenas 15% do grupo 1 marcou esta alternativa (Sig=0,303). 

 

Tabela 4 - Motivo para mudança de emprego 

Motivo 

Grupo 

1 2 

Buscava um emprego mais remunerado 15,0% 15,0% 

Não gostei do chefe   25,0% 10,0% 

Não tinha boas relações com os colegas  5,0% 0,0% 

Queria fazer algo mais interessante  5,0% 5,0% 

Buscava um emprego "para a alma", do qual eu 

gostasse 
15,0% 50,0% 

Era um emprego temporário 20,0% 15,0% 

Outro  15,0% 5,0% 

 



 Em relação à característica do trabalho atual, vemos que a grande maioria do grupo 2 (90%) 

está trabalhando na área de sua especialidade, e apenas 45% do grupo 1 encontra-se na mesma 

situação enquanto 40% alega estar em um trabalho temporário porque não consegue encontrar algo 

no seu campo de especialidade (Sig=0,004). Este resultado pode significar que os indivíduos do 

grupo 2 já tenham mais clara a ideia de seus interesses bem como já tenham desenvolvido 

conhecimentos e habilidades que permitam que já atuem no campo que lhes interessa. 

 Para aprofundar mais sobre a visão que os jovens têm em relação à própria vida e trabalho, 

perguntamos com qual das afirmações abaixo ele mais se identificava, e obtivemos o os resultados 

apresentados na tabela 5, mostrando que ambos os grupos entendem a juventude como uma fase de 

preparação e empenho para construção do próprio futuro (Sig=0,347). 

 

Tabela 5 - Ponto de vista sobre aspectos da vida do jovem: 

_Entretenimento e realização profissional  Grupo 1 Grupo 2 

1) Vivemos só uma vez! A juventude é um 

período para se divertir, e um bom trabalho se 

encontra com o tempo. 

10,0% 10,0% 

2) É melhor dedicar-se ao trabalho na juventude 

para realmente desfrutar da plenitude da vida 

após os 40 anos. 

80,0% 90,0% 

3) Amigos e divertimento dão algo que a 

realização profissional nunca poderá dar. 
10,0% 0,0% 

 

 Quando interrogados sobre quais as características o trabalho deve ter, vemos que a maioria 

dos jovens de ambos os grupos concorda que o trabalho deve proporcionar crescimento, 

confirmando a visão sobre a juventude exposta na tabela 5. Como diferença entre os dois grupos 

notamos que o grupo 1 salientou maiormente a questão do ganho econômico (Sig=0,053) e boas 

relações (com colegas e com o chefe) enquanto o grupo 2 teve maior concentração nos quesitos 

aprendizagem (Sig=0,008) e liberdade (Sig=0,027). 

 



 
Gráfico 1 - Características do trabalho 

 

 Na tabela 6 notamos claramente a visão do trabalho como fonte de aprendizagem não só 

profissional, no próprio campo de atuação, mas como uma formação em diversos campos, 

observando que 100% do grupo 2 alega tirar muito proveito do próprio trabalho, tendo oportunidade 

de conhecer e ganhar experiência no seu campo profissional e também em outras esferas da 

atividade da empresa; enquanto apenas 65% do grupo 1 tem a mesma visão (Sig=0,037). 

 

Tabela 6 - Proveito do trabalho 

 grupo 1 grupo 2 

3 - Pouco, meus conhecimentos são suficientes para desempenhar 

minhas funções 

10% 0% 

4 - Muito, porque procuro aprender ao máximo na minha 

especialidade 

25% 0% 

5 - Muito, porque tenho a oportunidade de conhecer e ter 

experiência em várias áreas 

65% 100% 

 

 Utilizamos uma questão aberta para indagar sobre a importância do trabalho, as respostas 

foram agrupadas, através da análise de conteúdo, em 5 categorias, conforme segue apresentado nos 

anexos. O resultado obtido após a análise está apresentado na tabela 7 e mostra uma distribuição 

uniforme das respostas do grupo 1 enquanto o grupo 2 se concentra nos aspectos de crescimento, 

experiência, aprendizado, realização, satisfação, autoconhecimento e desenvolvimento, todos esses 

conceitos amplamente abordados pelas teorias sobre formação de jovem, em particular pela 

abordagem ontopsicológica (Sig=0,010). Isto mostra que os jovens que passam pela formação 

segundo esta metodologia assimilam facilmente e entendem que o trabalho é um meio para a 

realização desses fatores. 
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Tabela 7 - Importância do trabalho  

 grupo 1 grupo 2 

0 - em branco 5,0% 0,0% 

1 - reconhecimento, convívio social 10,0% 0,0% 

2 - liberdade econômica, independência 25,0% 0,0% 

3 - aprendizado, experiência, crescimento 35,0% 25,0% 

4 - fonte de realização, satisfação, conhecer a si 

mesmo, desenvolvimento 
25,0% 75,0% 

 

 Os sujeitos foram convidados a escolher quantos itens quisessem para descrever o seu 

trabalho atual, e dentre as respostas houveram diferenças estatisticamente significativas para as 

palavras prazer (Sig=0,047), criação (Sig=0,002), coisa boa (Sig=0,001) e dignidade (Sig=0,028) 

todas assinaladas prevalentemente pelo grupo 2, mostrando diferenciais na visão dos jovens desse 

grupo em relação ao trabalho. Entendemos que o reconhecimento de que o trabalho traz prazer está 

ligado ao fato desses jovens verem no trabalho sua fonte de satisfação pessoal; criação pelo fato de 

ser o meio pelo qual podem desenvolver sua criatividade, conceito muito enfatizado pela teoria 

ontopsicológica no desenvolvimento do ser humano; e a escolha do termo dignidade por se verificar 

que o trabalho dignifica o homem, visão já exposta pelas teorias humanistas e amplamente 

desenvolvida pela Ontopsicologia.  

 

 
Gráfico 2 - Caracterização do trabalho 

 

 A média da importância dada ao trabalho na própria vida mostrou diferença significativa 

(Sig=0,010) entre os dois grupos, reforçando a diferença de visão e postura frente ao trabalho, o 

resultado foi de 8,8 para o grupo 1 e de 9,65 para o grupo 2. Quando questionados sobre o grau de 

ambição, tivemos como média 8,10 entre o grupo 1 e 9,05 entre o grupo 2, mostrando uma 
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diferença significativa entre os grupos (Sig=0,051). Sobre o papel da carreira profissional, a média 

do grupo 1 ficou em 8,40 e do grupo 2 em 9,65 (Sig=0,000). 

 Também houve variação quando perguntados sobre a situação de moradia (Sig=0,004) e 

condição financeira (Sig=0,000): 80% dos jovens do grupo 2 moram sozinhos e 100% se sustentam 

totalmente ou em grande parte enquanto apenas 25% do outro grupo mora sozinho, 50% se sustenta 

em grande parte e nenhum se sustenta totalmente. Isto mostra que o grupo em formação segundo a 

abordagem ontopsicológica procura e alcança mais cedo sua independência. 

 

 
Gráfico 3 - Situação de moradia 

 

 

Tabela 8 - Condição financeira 

 

Grupo 1 Grupo 2 

Sou totalmente sustentado  20,0% 0,0% 

2  Recebo uma ajuda parcial  30,0% 0,0% 

3 Me sustento em grande parte 50,0% 45,0% 

4 Me sustento totalmente 0,0% 55,0% 

 

 Um dos fatores trazidos como indispensáveis hoje para uma boa atuação no mercado 

profissional e também um meio de aprendizagem é o conhecimento de línguas estrangeiras e 

experiência no exterior. Nestes dois quesitos houve grande diferença entre os dois grupos, 

mostrando uma preparação mais abrangente por parte dos jovens em formação no Centro 

Internacional Recanto Maestro, fato este devido em parte pelo estímulo dado e em grande parte 

pelas possibilidades abertas pelas empresas presentes no centro. No gráfico 4 vemos que a maioria 

do grupo 2 conhece a língua inglesa (Sig=0,010) e italiana (0,002) e 90% do mesmo grupo já esteve 

fora do país (Sig=0,006), sendo destes 72% a trabalho (Sig=0,000) e 66% por motivos de estudo 

(Sig=0,001). 
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Gráfico 4 - Domínio de línguas 

 

 
Gráfico 5 - Experiência no exterior 

 

 Ao responderem sobre o que é mais importante para a própria vida atualmente, notamos que 

a família estava presente na resposta de 70% dos jovens do grupo 1, e apenas em 5% do grupo 2. 

No segundo grupo foram predominantes as respostas de fazer uma carreira e organizar o próprio 

negócio (95%) enquanto 30% do grupo 1 escolheu as mesmas respostas (Sig=0,000). 

 

Tabela 9 - O que é mais importante 

 
 

 Sobre como deve ser um bom chefe, não houve diferença significativa entre os grupos, 75% 

de todos indivíduos estudados concordam que o chefe deve estabelecer metas e acompanhar os 
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resultados, os demais se dividem uniformemente entre uma descrição autoritária (fazer com que 

cada um cumpra suas obrigações) e uma amigável (deve ajudar seus subordinados). 

 

Tabela 10 - Descrição de um "bom chefe" 

_bom chefe Grupo 1 Grupo 2 

1 Deve fazer com que cada um 

cumpra as suas obrigações. 
5,0% 15,0% 

2 Deve estabelecer metas, avaliar 

os resultados e premiar os 

trabalhadores que mostram os 

melhores resultados. 

75,0% 75,0% 

3 Deve estar com seus 

subordinados em qualquer 

situação e ajudá-los 

20,0% 10,0% 

 

  

 Para as perguntas sobre o tipo de trabalho que escolheria e o que espera do seu trabalho 

notamos diferença significativa entre os dois grupos, os resultados expostos nos gráficos 6 e 7 

mostram claramente a busca pela responsabilidade entre os jovens do grupo 2 (Sig=0,001 e 0,014). 

Este fator é muito importante, conforme visto nas teorias sobre aprendizagem, no processo de 

formação, autonomia e autoconhecimento uma vez que é através da responsabilidade que o sujeito 

vai realmente impactar os resultados de suas escolhas e poder aprender com elas. 

 

 
Gráfico 6 - Qual trabalho escolheria 
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Gráfico 7 - O que espera do trabalho 

 

 Não houve diferença significativa entre os dois grupos quanto questionados se deixariam de 

estudar caso tivessem muito dinheiro: 85% do grupo 1 e 95% do grupo 2 respondeu que não 

deixaria de estudar. Também 95% do grupo 2 respondeu que não deixaria de trabalhar caso tivesse 

muito dinheiro, o mesmo não aconteceu com o grupo 1, onde 60% respondeu que não deixaria, 30% 

talvez e 10% deixaria de trabalhar nessa situação (Sig=0,028). 

 No questionário apresentado à amostra foi proposta uma situação de ser convidado para uma 

festa no dia anterior a uma apresentação importante e perguntou-se o que o jovem faria. O objetivo 

era verificar o grau de prioridade que o jovem aplica ao trabalho, o quanto está disposto a renunciar 

dos prazeres fáceis da juventude para dedicar-se e empenhar-se em sua carreira profissional. O 

resultado mostrou que 100% do grupo 2 renunciaria à festa para se preparar melhor e estar 

descansado para a apresentação (situação 3), já 25% do grupo 1 se prepararia rapidamente e iria à 

festa do mesmo modo (situação 2). 

 
Gráfico 8 - Opções para a situação proposta 

 

 A última parte do questionário foi composto de perguntas abertas nas quais os jovens 

deviam completar frases, tivemos diferenças significativas em 4 das 7 perguntas realizadas. A 

primeira frase era "meu sucesso depende de..." (Sig=0,040), onde pudemos perceber que a maioria 
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de ambos os grupos atribui o sucesso a si mesmo (1), em segundo lugar 40% do grupo 1 atribui a 

esforço, força de vontade, empenho e estudo (2) e 35% do grupo 2 atribui a decisões, atitudes, ações 

e trabalho (3), conforme mostra o gráfico 9. Estes resultados evidenciam que o grupo 2 tem maior 

consciência de que suas decisões e ações são determinantes, enquanto o grupo 1 dá maior 

importância a fatores mais interiores. 

 

 
Gráfico 9 - Sucesso depende de... 

 

 A segunda frase proposta foi em relação ao estilo de vida, onde tivemos um grande número 

de respostas em branco por parte do grupo 1 (20%), talvez por falta de compreensão do que quer 

dizer estilo de vida e da influência que este tem no próprio desenvolvimento. As demais respostas 

do grupo 1 dividiram-se predominantemente entre importância para o convívio social (25%), para 

tudo (15%), para crescer (10%) e para o sucesso e a realização (20%), excluindo-se a última 

alternativa, as respostas anteriores são bastante genéricas, o que reforça a explicação dada para as 

respostas deixadas em branco. Entre os jovens do grupo 2, 35% aponta a importância para formar a 

própria identidade/personalidade, 35% aponta para o sucesso e realização e 20% para viver bem, a 

maioria então demonstra ter consciência sobre o papel determinante do estilo de vida para a própria 

realização e autoconhecimento (Sig=0,009). 

 

 
Gráfico 10 - Importância do estilo de vida 
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 Outra frase com diferença estatisticamente relevante (Sig=0,000) dizia respeito a saber 

servir o chefe, onde 95% das respostas do grupo 2 se concentraram na importância para o próprio 

desenvolvimento, meio de aprender e orgulho, evidenciando o reconhecimento dado ao saber servir 

como papel central na própria formação.  

 

Tabela 11 - Saber servir o próprio chefe. 

Saber servir ao chefe Grupo 1 Grupo 2 

0 15,0% 0,0% 

1 30,0% 0,0% 

2 20,0% 0,0% 

3 20,0% 5,0% 

4 5,0% 10,0% 

5 10,0% 25,0% 

6 0,0% 60,0% 

 

 

 

3.1.2. Comparação das características psicológicas dos grupos 

 

  

 Os sujeitos pesquisados foram submetidos ao questionário de teste dos valores de Schwarz 

para analisarmos os dez tipos de motivações reveladas pelo teste. O resultado é reportado no gráfico 

11. 

 

 
Gráfico 11 - resultados do teste dos valores de Schwarz 
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 A primeira motivação é o conformismo, que revela a limitação, a inibição dos próprios atos 

frente aos outros a fim de evitar danos ou não corresponder às expectativas sociais. O grupo 1 teve 

uma média ligeiramente maior que o outro grupo, porém não correspondeu a uma variação 

estatisticamente relevante. O fator estímulo também não representou diferença significativa, esta 

motivação deriva da exigência natural de viver emoções profundas para manter um nível otimal de 

atividade, há o desejo por novidade e fortes emoções. Para a motivação hedonismo, cujo objetivo é 

o prazer, também não houve variação. 

 Outras duas motivações igualmente resultaram com pouca ou nenhuma variação relevante 

entre os dois grupos, o sucesso e a segurança, mostrando que todos os jovens interrogados 

apresentam estas motivações em um mesmo grau, o sucesso por ser característico da nossa 

sociedade e a segurança, que mostra a busca uma situação estável, pela harmonia, pelo sentido de 

pertencimento e pelo bem-estar na sociedade. 

 Entre as motivações que apresentaram variações estatisticamente relevantes entre os grupos, 

temos a tradição onde o grupo 1 teve uma média bastante superior ao grupo 2 (Sig=0,035). Este 

dado revela que o grupo 2 apresenta uma maior relativização daquilo que conhecemos como hábitos 

culturais, símbolos, rituais, costumes, crenças, normas de comportamento. Isto pode ser devido a 

uma maior liberdade de pensamento, busca pelo novo, não enrijecimento em uma atitude somente 

por ela estar consolidada socialmente, privilegiando a adaptação e criação de um estilo próprio. O 

grupo 1 também teve média maior na motivação universalismo (Sig=0,35), característica também 

coligada à tradição, uma vez que seu objetivo é a compreensão, a tolerância e a proteção de todos. 

 O grupo 2 teve maior média nas motivações auto-direção (Sig=0,003) e poder (Sig=0,018). 

A auto-direção revela o desejo de independência de pensamento e de escolha, busca pela 

criatividade e autonomia, todos esses fatores podem ser encontrados nas características necessárias 

para o jovem que deseja se desenvolver. O poder mostra o nível de ambição mais elevado dos 

jovens do grupo 2, característica também já retratada no questionário do autor, trata-se da busca 

pelo status social e pelo prestígio. 

 A partir desses resultados, podemos elaborar a hierarquia dos valores para os dois grupos, 

obtendo os resultados mostrados na tabela 13. Entre os valores de alta importância temos a auto-

direção e o sucesso para ambos os grupos e como diferença principal vemos o estímulo no lugar do 

universalismo para o grupo 2.  

 

Tabela 13 - Hierarquia de valores  

Grupo 1 Grupo 2 

1 Auto-direção 1 Auto-direção 

2 Sucesso 2 Estímulo 



3 Universalismo 3 Sucesso 

4 Benevolência 4 Poder 

5 Estímulo 5 Hedonismo 

6 Conformismo 6 Conformismo 

7 Hedonismo 7 Benevolência 

8 Segurança 8 Universalismo 

9 Poder 9 Segurança 

10 Tradição 10 Tradição 

 

 

 No teste de estabilidade de vida tivemos variações significativas para todos os fatores 

analisados pelo teste (Sig=0,000) conforme vemos no gráfico 12: 

 

Gráfico 12 - Teste de estabilidade de vida 

 
 

 

 

 

3.2. Comparação da percepção dos filmes pelos grupos 

 

3.2.1. Comparação da avaliação dos filmes 

 

Como parte da pesquisa, os dois grupos estudaram assistiram a trechos de dois filmes: "Wall 

Street" e "O preço da ambição". O objetivo foi analisar como os a amostra avalia a performance de 

dois jovens em situações de oportunidade de trabalho e sua relação com o chefe. O primeiro 

questionamento foi em relação aos erros e vantagens na estratégia de dos jovens em cada uma das 

cenas. Para verificação dos resultados foi feita a análise de conteúdo com a definição de categorias 

de respostas. Os resultados obtidos estão representados nos gráficos a seguir. 
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Gráfico 13 - Filme Wall Street: Erros 

 
 

O grupo se diferenciou bastante nas resposta, entre os integrantes do grupo 1 tivemos um 

número grande de respostas em branco (0), o que indica a dificuldade em identificar erros na atitude 

do jovem do primeiro filme. Caso se tratasse de falta de compreensão da pergunta ou da cena 

teríamos o mesmo comportamento nas perguntas seguintes, o que não ocorreu. Dos sujeitos do 

grupo 1 que responderam à pergunta, tivemos 20% que indicou como erro o fato do jovem não ser 

direto, objetivo e claro na sua abordagem com o chefe, 15% identificou atitude de pretensão, 

prepotência, falta de humildade e arrogância (5) e 25% se ficou dividido entre elogiar e presentear o 

chefe (1), desonestidade (2) e insegurança (3). Do grupo 2, 70% definiu as respostas categorizadas 

como 4 ou 5 e 20% entre a 2 e 3. Este resultado mostra que o grupo 2 percebe e atribui o erro à 

postura inadequada do jovem frente ao trabalho e possível chefe de modo geral e não a uma atitude 

específica. 

 

Gráfico 14 - Filme Wall Street: vantagens 

 
 

Quanto às vantagens tivemos uma distribuição mais uniforme nas respostas, não 

representando diferença significativa entre os grupos. As vantagens individuadas foram o fato do 

jovem levar um presente (1 - 5% grupo 1 e 10% grupo 2), conseguir o emprego (2 - 10% grupo 1), 

ser determinado, persistente, saber o que queria e ser ambicioso (3 - 20% grupo 1 e 20% grupo 2), 

ser eficaz, ágil, claro e direto (4 - 20% grupo 1 e 5% grupo 2), ser inteligente e experiente (5 - 5% 
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grupo 1 e 10% grupo 2), ver a oportunidade de aprender com um grande (6 - 10% grupo 2), estar 

preparado, ter informações interessantes para o negócio (7 - 25% grupo 1 e 30% grupo 2) e levar 

uma novidade, ser inventivo (8 - 5% grupo 1 e 10% grupo 2). 

 

Gráfico 15 - Filme o preço da ambição: erros 

 
 

Para o trecho do segundo filme, tivemos diferença estatisticamente relevante entre as 

respostas dos grupos (Sig=0,009) que foram divididas em 6 categorias: 1) ser submisso; 2) não ser 

eficaz; 3) ser desatento; 4) estar mal preparado; 5) ser prepotente; e 6) ser infantil, ingênuo e 

superficial. Através do gráfico 15 vemos a distribuição das escolhas dos grupo 1 entre as categorias 

1 a 4, enquanto o grupo 2 se distribui maiormente entre as respostas 3 a 6. Mais uma vez as 

descrições feitas pelo grupo 2 salientam erros de atitude do jovem frente ao trabalho e ao chefe, 

bem presente nas categorias 5 e 6. Já o grupo 1 privilegiou na sua análise erros mais genéricos 

como falta de eficiência e desatenção. Destaca-se principalmente a avaliação de 35% desse grupo 

que indicou como erro o jovem ser submisso, isto mostra muito claramente a falta de postura de 

saber servir e de saber utilizar o chefe como uma passagem de aprendizagem, conceitos importantes 

utilizados para a formação segundo a metodologia ontopsicológica. 

 

Gráfico 16 - Filme o preço da ambição: vantagens 
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Quanto às vantagens descritas para o trecho do segundo filme, também não tivemos uma 

variação significativa entre os dois grupos. A maioria das respostas de ambos os grupos foi que a 

vantagem do jovem era sua disposição a aprender, estar interessado e adaptar-se à situação (6), 

tivemos número igual de respostas apontando a humildade e honestidade, houve uma prevalência de 

repostas do grupo 2 para a categoria 4) eficiência e inteligência, 35% do grupo 1 apontou iniciativa 

e persistência (2 e 3). 

 

Gráfico 17 - Dificuldade em experiências semelhantes 

 
 

Os jovens analisados também foram convidados a descrever as dificuldades que enfrentaram 

caso tivessem vivido experiências semelhantes às apresentadas pelos filmes, onde 50% do grupo 1 

deixou a pergunta em branco ou alegou não ter vivido nada parecido, fato que está coligado à pouca 

ou nenhuma experiência desse grupo no mercado de trabalho e mostra também uma certa falta de 

preparo para enfrentar o mundo adulto onde experiências do gênero são bastante frequentes. Entre 

os sujeitos do grupo 1 que responderam, as dificuldades descritas dividiram-se entre dúvidas, medo 

(10%); barreiras, pressão (15%); e nervosismo, insegurança (25%). Do grupo 2 apenas 15% deixou 

em branco ou alegou não ter experiência semelhante e dos respondentes 75% se concentrou entre as 

categorias 4 e 5: dificuldade por falta de conhecimento e de experiência e colocar-se de moco 

humilde, saber se portar. Estas duas categorias evidenciam que estes jovem têm consciência e 

reconhecem sua falta de conhecimentos e a necessidade de ter uma postura humilde frente a 

situações do tipo; tal visão é o primeiro passo de abertura para permitir o aprendizado (Sig=0,000). 
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Gráfico 18 - Descrição das emoções 

 
 

Quando perguntados sobre as emoções, sentimentos, pensamentos que os jovens têm 

durante com contato do gênero, tivemos a maioria do grupo 2 (55%) reafirmando sua postura aberta 

à aquisição de conhecimentos ao responderem que nessas situações pensam que é sempre 

aprendizado e oportunidade (5) enquanto apenas 35% do outro grupo tem a mesma visão e 40% 

procura apenas manter a calma e a tranquilidade (4), ou seja, ainda não conscientizam o quanto 

essas relações e até mesmo as ocasiões de dificuldade podem contribuir para a formação, o que 

ocorre somente se houver também a predisposição e abertura do jovem. Outras respostas foram 

indignação, frustração (1); medo, insegurança, dúvida (2); apreensão, nervosismo, ansiedade (3) 

(Sig=0,003).  

 

 

3.2.2. Comparação da avaliação dos personagens 

 

A segunda etapa de avaliação dos trechos dos filmes dizia respeito aos personagens, o jovem 

e o chefe.  Foi dado um elenco de características e os respondentes deveriam marcar em qual grau 

(0-7) cada uma delas estava presente nos personagens. Os resultados estão apresentados nos 

gráficos 19 a 21, um para cada personagem. 
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Gráfico 19 - Avaliação do personagem chefe - Wall Street 

 
 

Na análise do chefe do vídeo Wall Street tivemos três características com variação 

significativa entre os dois grupos, foram elas eficiente (Sig=0,053), orientado às relações sociais 

(Sig=0,027) e maduro (Sig=0,027), em todas elas o grupo 2 atribuiu um maior grau (6,5; 4,7 e 6,15 

respectivamente). Isto mostra que o grupo 2 percebeu o chefe do primeiro filme de modo mais 

positivo enquanto o grupo 2 o viu de modo mais negativo, salientando, por exemplo, a característica 

de cruel. De fato, nossa análise do personagem é de ser extremamente orientado aos resultados e 

muito seguro do seu conhecimento a respeito do seu negócio. 

 

Gráfico 20 - Avaliação do personagem jovem - Wall Street 

 
 

A análise do personagem jovem do primeiro filme não mostrou diferença significativa entre 

os grupos, todas as características apareceram no valor médio da escala proposta, com exceção de 

cruel que foi marcado em menor grau por todos os participantes da pesquisa. Este resultado mostra 
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uma visão da amostra de um jovem nem bom nem ruim, justamente como alguém que ainda está 

iniciando sua experiência e ainda deve se construir. 

 

Gráfico 21 - Avaliação do personagem chefe - Preço da ambição 

 
 

Para o chefe do segundo filme - O preço da ambição – também não tivemos variação 

significativa entre os dois grupos e igualmente as marcações ficaram próximos ao valor médio da 

escala apresentada, com um leve acréscimo entre os respondentes do grupo 2 em todas as 

características, com exceção de cruel que resultou em maior grau para o grupo 2. 

 

Gráfico 22 - Avaliação do personagem jovem - Preço da ambição 

 
 

A última análise desse tipo era para o jovem do vídeo 2. Nesta tivemos variação 

estatisticamente relevante apenas para a característica maduro (Sig=0,029), para as demais, os 

valores marcados pelo grupo 2 foram ligeiramente maiores que o grupo 2. Estes números 

demonstram que o grupo 1 percebeu esse jovem como melhor preparado, com melhor postura que o 

jovem do filme Wall Street, o que resulta contrário à visão do pesquisador, pois no filme O preço da 
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ambição temos um jovem que se coloca de modo passivo e despreparado, tem uma abertura a 

aprender porém falta a atitude de humildade e o esforço da preparação. 

As últimas questões a respeito dos filmes sugeria uma análise da relação jovem-chefe em 

cada um dos vídeos. Os resultados são mostrados nos gráficos 23 e 24. 

 

Gráfico 23 - Análise da relação - Wall Street 

 
Foram propostas análises sobre a eficiência da relação, a utilidade da mesma para o jovem e 

para o chefe. No primeiro vídeo houve variação sobre a utilidade da relação para o jovem 

(Sig=0,001), onde o grupo 2 atribuiu uma média de 6,65 e o grupo 2 de 5,25. Estes resultados 

mostram que o grupo em formação segundo a metodologia ontopsicológica percebem a 

oportunidade que o jovem tem ao trabalhar com um grande líder como é o caso apresentado no 

vídeo Wall Street. 

 

Gráfico 24 - Análise da relação - Preço da ambição 

 
 

 Para o vídeo O preço da ambição o grupo 2 atribuiu um maior grau para todos os parâmetros 

analisados sendo que apresentou variação significativa em dois deles: utilidade para o jovem 

(Sig=0,011) e honestidade da relação (Sig=0,027). Enquanto o grupo 1 percebeu este jovem mais 

como vítima, o grupo 2 enxerga a grande oportunidade de aprendizagem pelo alto grau de exigência 

do chefe do vídeo 2. 
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CONCLUSÃO 

 

 A presente pesquisa investigou os aspectos práticos e a percepção dos sujeitos referentes à 

aplicação do método ontopsicológico na formação de jovens através das atividades desenvolvidas 

no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. No início do estudo foram 

propostas as seguintes hipóteses de pesquisa: 

1. A relação homem-trabalho possui um sentido ontológico de identificação, de realização e de 

autoconhecimento; 

2. É possível a criação de contextos que consintam essa relação de desenvolvimento com a 

própria atividade laborativa, através de ambientes propícios, uma cultura adequada e pessoas 

envolvidas e promotoras do processo de aprendizagem; 

3. O Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro: a) oferece estes 

fatores e propicia o desenvolvimento integral do jovem, conforme a sua identidade; b) prepara o 

jovem para a vida nos diversos âmbitos: econômico, profissional, pessoal, afetivo; c) conduz o 

indivíduo a se conhecer, buscar a atuação histórica do seu potencial e assumir a responsabilidade 

perante a própria vida; d) oferece uma formação e condições para que o jovem possa desempenhar 

funções de gestão e liderança. 

4. As principais dificuldades para o jovem atualmente é posicionar-se com responsabilidade 

frente às suas escolhas existenciais e renunciar as facilidades constantemente proporcionadas pela 

sociedade. 

 

Temos por conseguinte as seguintes conclusões: 

1 - Através da pesquisa teórica podemos concluir que a hipótese 1 foi confirmada por diversas 

teorias que afirmam a relação de valor que o homem tem com o seu trabalho e a importância deste 

para o desenvolvimento, autoconhecimento e realização pessoal.  

2 - Já os questionário aplicados aos dois grupos estudados nos permitiu confirmar também a 

hipótese 2 pela análise das diferenças entre a visão de um e outro grupo, onde os sujeitos em 

formação no Centro Internacional Recanto Maestro reconhecem maiormente o papel formativo do 

ambiente em que se encontram e das relações que estabelecem nele. 

3 - A terceira hipótese foi respondida somente em parte visto que não conseguimos avaliar 

precisamente elementos com os quais pudéssemos afirmar os diversos âmbitos que devem ser 

considerados sobre desenvolvimento integral (a).  

4 - Podemos considerar verdadeira a afirmação de que a formação no Centro Internacional 

Recanto Maestro prepara os jovens para vida nos âmbitos econômico e profissional, conduz o 

indivíduo a se conhecer e a assumir a responsabilidade perante a própria vida, pois notamos uma 



maior evolução na carreira e experiências profissionais bem como maior independência e 

autonomia para entre os jovens do grupo que vivencia essa formação.  

5 - Foi confirmado que o aprendizado adquirido através da metodologia ontopsicológica 

prepara para o desempenho de funções de gestão e liderança visto que a grande maioria do grupo 2, 

mesmo ainda bastante jovens, já exercem funções do tipo com responsabilidade e bons resultados 

para si mesmos e para as organizações. 

6 - A quarta hipótese foi respondida parcialmente por algumas questões presentes no 

questionário do autor onde a maioria dos sujeitos indicaram a acomodação e falta de empenho como 

dificuldades frequentes entre os jovens. 

 

 Da proposta inicial, podemos afirmar que concluímos todos os objetivos: 1) ampliar a 

compreensão sobre a relação jovem-trabalho; 2) descrever um modelo de organização que favoreça 

o processo formativo por meio da atividade laborativa; e 3) analisar qual a percepção do jovem em 

relação ao trabalho e sua formação. 

 Das tarefas indicadas no princípio, todas foram executadas, com exceção da verificação das 

dificuldades e oportunidades presentes no processo de formação para a qual não foi possível tirar 

conclusões através dos questionários e não foram inseridas perguntas específicas para este fim. 

Portanto, as tarefas executadas foram: 1) Estudar as abordagens existentes sobre a formação de 

jovens através de análise bibliográfica; 2) Descrever o modelo de formação através do trabalho 

realizada no Centro Internacional Recanto Maestro; 3) Elaborar e aplicar um questionário para 

verificar a percepção de dois grupos de jovens em relação ao trabalho e a aprendizagem; 4) Analisar 

as relações existentes entre as experiências práticas, a visão sobre o trabalho e o desenvolvimento 

desses jovens.  

 

  



 

 

RESUMO 

 

 

O objeto de estudo dessa pesquisa foi a formação de jovens através do trabalho desenvolvido 

no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro, e teve como objetivos 1) 

ampliar a compreensão sobre a relação jovem-trabalho; 2) descrever um modelo de organização que 

favoreça o processo formativo por meio da atividade laborativa; e 3) analisar qual a percepção do 

jovem em relação ao trabalho e sua formação. A motivação para a realização da pesquisa se deve à 

constatação da grande importância da formação durante a juventude – vista como um período de 

preparação pessoal e profissional – e à evidência de que os sistemas formais de educação deixam 

lacunas nessa preparação. Além desses fatos o conhecimento e a experiência pessoal com a 

formação através realizada no Centro Internacional Recanto Maestro instigaram a uma formalização 

da metodologia utilizada com a finalidade de promover a possibilidade de reprodução do modelo 

em outros contextos. A primeira etapa consistiu em uma pesquisa bibliográfica para analisar as 

teorias existentes sobre formação e aprendizagem de modo geral e em especial através da atividade 

laborativa, buscou-se também referências sobre a situação atual dos sistemas formativos atualmente 

utilizados e sobre a relação do homem com o seu trabalho. Posteriormente foi realizada a pesquisa 

empírica com dois grupos através de: 1) questionário elaborado pelo autor para avaliar a percepção 

e as experiências de trabalho; 2) análise de dois vídeos com o objetivo de verificar a visão dos 

jovens sobre o trabalho e sobre a relação entre chefe e colaborador em situações de oportunidades 

de trabalho; 3) metódica dos valores de Schwarz; 4) teste de estabilidade de vida de Maddi. Foi 

também elaborada uma descrição do método de formação pelo trabalho segundo a metodologia 

ontopsicológica. Os resultados obtidos após a análise dos diversos instrumentos de pesquisa foi de 

que o grupo em formação segundo os pressupostos da Ontopsicologia percebem o valor formativo 

do trabalho e entendem que este é indispensável para o seu desenvolvimento; atribuem maior valor 

e aspectos positivos à atividade laborativa; demonstram-se mais preparados, responsáveis e 

independentes; possuem uma visão mais crítica e precisa na avaliação da postura profissional e da 

funcionalidade das relações profissionais.  
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ANEXO I - Questionário de avaliação dos vídeos 

 

Veja dois vídeos que representam as relações entre um jovem trabalhador e o seu chefe potencial: 

Vídeo 1 – Wall Street 

Vídeo  2– O Preço da Ambição 

 

1. Avalie a estratégia do jovem no vídeo 1.  

erros_________________________________________________________________________ 

vantagens_____________________________________________________________________ 

 

2. Avalie a estratégia do jovem no vídeo 2. 

erros_________________________________________________________________________ 

vantagens_____________________________________________________________________ 

 

3. Se você teve uma experiência semelhante, que dificuldades você enfrentou? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

4. Quais emoções você tem durante um contato desse gênero (sentimentos, pensamentos)?  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Qual dos personagens você compreende melhor em cada um dos vídeos? 

 

o Vídeo 1: ___________________________ 

o Vídeo 2: ___________________________ 

 

6. Avalie cada um dos personagens sinalizando o grau para cada uma das características: 

 Onde: 0 - característica não presente 

                   7 - máxima manifestação da característica 

  

 6.1 Gekko (Chefe - Wall Street) 

 
 0 1 2 3 4 5 6 7 

Eficiente         

Humano         

Orientado ao resultado         

Orientado às relações sociais         

Maduro         

Honesto         

Cruel         

 

 6.2 Bud (Jovem - Wall Street) 
 0 1 2 3 4 5 6 7 

Eficiente         

Humano         

Orientado ao resultado         

Orientado às relações sociais         

Maduro         

Honesto         

Cruel         



 6.3 Buddy (Chefe - Preço da ambição) 

 
 0 1 2 3 4 5 6 7 

Eficiente         

Humano         

Orientado ao resultado         

Orientado às relações sociais         

Maduro         

Honesto         

Cruel         

 

 6.4 Guy (Jovem - Preço da ambição) 

 
 0 1 2 3 4 5 6 7 

Eficiente         

Humano         

Orientado ao resultado         

Orientado às relações sociais         

Maduro         

Honesto         

Cruel         

 

 

7. Avalie a relação chefe-colaborador em cada um dos vídeos, sinalize o grau para cada 

uma das características e explique porque: 

 

 7.1 Wall Street 
 0 1 2 3 4 5 6 7 Por quê? 

Relação eficiente          

Relação útil para o jovem          

Relação útil para o chefe          

Relação honesta          

 

 7.1 Preço da ambição 
 0 1 2 3 4 5 6 7 Por quê? 

Relação eficiente          

Relação útil para o jovem          

Relação útil para o chefe          

Relação honesta          

 

  



ANEXO II - QUESTIONÁRIO DO AUTOR SOBRE EXPERIÊNCIA E PERCEPÇÃO 

SOBRE O TRABALHO 

 

O objetivo desse questionário é o estudo da experiência profissional e pessoal na juventude. Por favor, 

seja o mais sincero(a) e objetivo(a) em suas respostas. Muito obrigada.  

 

Idade: _______________ 

Sexo: (  ) Feminino  (   ) Masculino 

 

1. Nível de instrução: 

 (  ) Superior incompleto 

 (  ) Superior completo   

 (  ) Pós-graduação  

 (  ) Outro. Especifique:____________________ 

 

2. Você trabalha?  (  ) Sim     (  ) Não  

 

Caso responder sim à 2ª pergunta, responda às perguntas 3 a 10, caso responder não passe à 

pergunta 11: 

 

3. Onde trabalha: ______________________ 

4. Qual o seu cargo? ____________________________________ 

5. Descreva resumidamente suas responsabilidades profissionais: _____________ 

 

6. Em que parte do dia trabalha? 

 (  ) De manhã 

 (  ) De tarde 

 (  ) De noite  

 (  ) O dia inteiro  

 

7. Por que começou a trabalhar? 

а) 

б) 

в) 

г) 

Tinha que ajudar a família 

Queria comprar as coisas gosto 

Queria minha independência  

Outro (especifique: ____________________ ) 
 

8. Em quantos locais já trabalhou? _______________ 
 

9. Se já mudou de emprego, qual foi o motivo?  
a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

 

Buscava um emprego melhor remunerado 

Não gostei do chefe   

Não tinha boas relações com os colegas  

Queria fazer algo mais interessante  

Buscava um emprego "para a alma", do qual eu gostasse 

Era um emprego temporário  

Outro (especifique:________________) 

10. Seu trabalho: 

 a) É um estágio ou um emprego permanente no ramo da sua especialidade  



 b) É um trabalho temporário porque não consegue encontrar o trabalho no ramo da sua 

especialidade. 

 

11. Pensando nos vários aspectos da vida dos jovens, como entretenimento e realização 

profissional, qual é o seu ponto de vista? 

a) Vivemos só uma vez! A juventude é um período para se divertir, e um bom trabalho se 

encontra com o tempo. 

b) É melhor dedicar-se na juventude para realmente desfrutar da plenitude da vida após os 40 

anos. 

c) Amigos e divertimento dão algo que a realização profissional nunca poderá dar.  

 

12. Na sua opinião, a maior causa dos jovens se recusarem trabalhar é: 

a) Porque determinado emprego não traz satisfação  

b) Porque é monótono demais  

c) Porque é mal remunerado 

d) outro (especifique: ______________________) 

 

13. Quais dos aspectos abaixo citados são, na sua opinião, os mais importantes no trabalho (escolha 

até 3 respostas) 

[1] salário, lucro 

[2] condições de trabalho (local de trabalho etc.) 

[3] boas relações com os colegas  

[4] boas relações com o chefe       

[5] perspectivas de crescimento profissional  

[6]  perspectivas de aumento de salário  

[7] horário cômodo ou livre  

[8] oportunidade de aprender algo novo e ser criativo no trabalho  

[9] ter liberdade suficiente para tomar iniciativas e oportunidade para tomar decisões  

 

14. Se você trabalha, acredita que tira proveito do seu trabalho? (escolha a alternativa que mais 

corresponde a sua situação). 

 (  ) Muito, porque tenho a oportunidade de conhecer algo relacionado não só com o meu campo 

profissional, mas também outras esferas da atividade da empresa, desse modo terei experiência em 

várias áreas.  

 ( ) Muito, porque procuro aprender o máximo possível na minha especialidade para ser o melhor 

no meu departamento. 

 (  ) Pouco, os meus conhecimentos são suficientes para desempenhar minhas funções.  

 (  ) Pouco, porque faço o que tenho que fazer e não tenho tempo para dedicar a algo mais.  

 ( ) Muito pouco, não consigo desempenhar todas as minhas funções e nem mesmo penso em 

fazer algo mais.  

 

15. Se preocupa com a opinião dos seus colegas (de trabalho ou de estudo)? 

  (  )Sim  (  ) Não  

 

16. Qual é a importância do trabalho para você? 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



17. Na sua opinião, quais são as palavras que podem caracterizar o trabalho (se trabalha - o trabalho 

atual / se não trabalha - um possível trabalho)? (Escolha quantas respostas quiser)  

     (  ) Prazer (  ) Irritação  (  ) Coisa boa     

     (  ) Crescimento (  ) Desenvolvimento (  ) Dignidade   

     (  ) Sacrifício (  ) Tristeza (  ) Responsabilidade 

     (  ) Cansaço (  ) Dever (  ) Necessidade  

     (  ) Alegria (  ) Dano (  ) Fonte de renda 

     (  ) Criação   (  ) Oportunidade (  ) Outro. Especifique:____ 

 

 

18. Na sua opinião, que importância o trabalho tem na vida da pessoa? (avalie na escala de 10 

pontos, onde 0 = não tem importância nenhuma, 10 = tem uma grande importância) 

0_____1_____2_____3_____4_____5_____6_____7_____8_____9_____10 

 

19. No momento você mora: 

(  ) Sozinho(a) (  ) Com os pais   

(  ) Com amigos (  ) Com parentes  

(  ) Com namorado(a)/esposo(a)  (  ) Outro:________________ 

 

20. Qual a sua condição financeira: 

 (  ) Me sustento totalmente 

      (  ) Me sustento em grande parte  

      (   ) Recebo uma ajuda parcial (de pais, amigos, parentes etc.) 

 (  ) Sou totalmente sustentado (por pais, amigos, parentes etc.) 

 

21. Quais línguas você domina em nível avançado ou fala fluentemente? (escolha quantas respostas 

quiser) 

 (  ) Inglês (  ) Alemão  

 (  ) Italiano (  ) Espanhol  

 (  ) Francês (  ) Outra. Qual? _______________ 

 

22. Você já esteve fora do país? Qual foi o objetivo da viagem? (escolha quantas respostas quiser) 

 (   )Não 

 (   ) Sim. Motivo: 

                             (  ) Trabalho 

                             (  ) Turismo 

                             (  ) Estudo  

                             (  ) Outro:_____________________ 

 

23. Qual é o seu nível de ambição?  (Utilize a escala onde 0 = sem ambições, 10 = muito 

ambicioso) 

 

0_____1_____2_____3_____4_____5_____6_____7_____8_____9_____10 

 

 

 



 

24. O que lhe parece mais importante hoje em dia: (escolha somente uma resposta) 

 (  ) Criar uma família 

 ( ) Criar uma família sem se esquecer das atividades profissionais 

 (  ) Fazer uma carreira sem se esquecer de criar uma família 

 (  ) Fazer uma carreira 

 ( ) Organizar um negócio próprio 

 

25. Qual é o papel da carreira profissional na sua vida? (Utilize a escala onde 0 = papel 

insignificante, 10 = papel mais importante) 

 

0_____1_____2_____3_____4_____5_____6_____7_____8_____9_____10 

 

26. Mudaria para uma outra cidade ou outro país, deixando os seus parentes, se tivesse 

oportunidade de crescimento profissional? 

 (  ) Sim                                                       (  ) Não 

 

27. Deixaria o seu trabalho ou carreira se o seu namorado(a), esposo(a) ou alguém da sua família 

não gostasse deste trabalho?  

 (  ) Sim                                                       (  ) Não 

 

28. Gosta de estudar?    (  ) Sim            (  ) Não 

 

29. Quantas horas por semana você estuda? (além do tempo que você passa na universidade, escolas 

de idiomas, cursos, etc. Considerar horas de estudo individual) 

 (  ) Nenhuma (  ) de 11 as 14 horas 

 (  ) de 1 a 5 horas (  ) mais de 14 horas 

 (  ) de 6 a 10 horas 

30. Você tem algum hobby (exemplo: desenho, música, culinária, etc.)? 

Qual?____________________________________________ 

 

31. Na sua opinião, como deve ser um “bom chefe”? 

a. Deve estar com seus subordinados em qualquer situação e ajudá-los. 

b. Deve estabelecer metas, avaliar os resultados e premiar os trabalhadores que 

mostram os melhores resultados. 

c. Deve fazer com que cada um cumpra as suas obrigações. 

 

32. Se você tivesse de escolher entre vários tipos de trabalho, o que escolheria? 

a) trabalho duro que pressuponha muita responsabilidade e um bom salário 

b) trabalho que não pressuponha muita tensão, que se caracterize por um bom ambiente 

e boas relações interpessoais  

c) trabalho numa empresa conhecida em todo o mundo 

 

33. O que você espera do trabalho? 

a) Estabilidade e segurança, boas relações com os colegas. 



b) Responsabilidade, possibilidade de tomar decisões e participar nos projetos 

estrategicamente importantes. 

c) Respeito e admiração dos colegas. 

 

34. Se você tivesse muito dinheiro para pagar a sua vida até a velhice, deixaria de estudar? 

 (  ) Sim      (  ) Talvez    (  ) Não    

 

35. Se você tivesse muito dinheiro para pagar a sua vida até a velhice, deixaria de trabalhar? 

 (  ) Sim      (  ) Talvez    (  ) Não    

 

36. Se você respondeu “sim” nas perguntas precedentes, o que faria?   

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

37. Quantas vezes por semana (aproximadamente) você se diverte (vai a baladas, clubes, bares)? 

 (  ) nenhuma  

 (  ) 1 ou 2 vezes 

 (  ) 3 ou 4 vezes 

 (  ) 4 ou 5 vezes 

 (  ) mais de 5 vezes 

 

38. Imagine essa situação: você é convidado a uma festa e gostaria muito de ir, mas no dia seguinte 

fará uma apresentação para um dos principais clientes, o que você faz? 

a) Você não vai a festa para se preparar melhor para a apresentação, dormirá mais cedo para 

estar descansado no dia seguinte, porque você não pode deixar projeto falhar.  

b) Você vai à festa depois de estudar rapidamente o texto da apresentação e promete voltar 

para casa cedo para não estar muito cansado no dia seguinte.   

c) Você vai à festa sem pensar, porque o dia de hoje é o que vale e você estava esperando por 

essa festa há muito tempo. 

 

39. Para quanto tempo no futuro você faz planos? 

а) geralmente não faço planos nem cuido do futuro 

b) para os próximos meses 

c) para o próximo ano 

d) para os próximos 2 ou 3 anos 

e) outro:_________________ 

 

40. O que você acha das pessoas que conseguiram construir um boa carreira? (Escolha duas 

respostas) 

 (  ) Tiveram sorte   

 (  ) Lutaram para atingir os seus objetivos  

 (  ) Conseguiram com a ajuda dos pais, etc. 

 (  ) Conseguiram organizar bem o seu trabalho 

 (  ) Conseguiram sucesso com mentiras 

 (  ) Estudaram muito 

 (  ) Tiveram uma boa formação 



41. Termine as frases: 

 

а) O meu sucesso depende de__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

b) O estilo da vida da pessoa é importante________________________________ 

__________________________________________________________________ 

c)  Resolvo os meus problemas_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

d) Para atingir um objetivo é preciso ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

e) Saber servir ao chefe_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

f) Aperfeiçoamentos constantes na sua área profissional______________________ 

__________________________________________________________________ 

g) Na base do meu futuro está__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

42. Quem ou o que pode lhe ajudar a chegar no resultado que você quer na sua vida?  

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

  



 

ANEXO III - METÓDICA DOS VALORES DE SCHWARZ 

 

A seguir são apresentadas descrições de algumas pessoas. Por favor,  leia cada descrição e indique 

com um sinal em que grau a pessoa é ou não parecida com o você. 
 

 É muito 
parecido 

comigo 

É 
parecido 

comigo 

Em alguns 
pontos é 

parecido 

comigo 

É um 
pouco 

parecido 

comigo 

Não é 
parecido 

comigo 

Não é 
nada 

parecido 

comigo 

1. Para ele é importante inventar algo novo e ser inventivo.  

    Gosta de agir da sua maneira .  
      

2. Para ele é importante ser rico. Quer ter muito dinheiro e 

coisas caras  
      

3. Ele considera que é importante que todas as pessoas no 

mundo sejam tratadas igualmente. Crê que todos devam 

ter as mesmas possibilidades na vida.  

      

4. Para ele é muito importante mostrar suas capacidades. 

Quer que as pessoas admirem o que ele está fazendo.  
      

5. Para ele é importante viver de modo seguro. Evita tudo o 

que pode ameaçar a sua segurança.  
      

6. Ele considera que é importante fazer muitas coisas 

diferentes na vida. Sempre tenta fazer algo novo.  
      

7. Ele crê que as pessoas devem fazer o que lhes dizem. 

Considera que as pessoas sempre devem seguir as regras, 

mesmo quando ninguém vê.  

      

8. Para ele é importante ouvir a opinião das pessoas que 

diferem dele. Ainda que não concorde com elas, ele quer 

compreendê-las.  

      

9.  Ele pensa que é importante não pedir mais do que tem.  

Crê que as pessoas devem contentar-se com o que têm.  
      

10. Sempre procura um pretexto para se divertir.  Para ele é 

importante fazer o que lhe dá prazer.  
      

11.  Para ele é importante que ele mesmo decida o que fazer.  

Gosta de ser livre no planejamento e na escolha da sua 

atividade.  

      

12. Para ele é muito importante ajudar outras pessoas.  Quer 

cuidar do bem-estar delas.  
      

13. Para ele é muito importante ter sucesso na vida. Gosta de 

causar boa impressão nos outros.  
      

14. Para ele a segurança do seu país é muito importante.  

Acha que o estado deve estar preparado para  a defesa da 

ameaça interior e exterior.  

      

15. Ele gosta de arriscar. Sempre busca aventuras.        
16. Para ele é importante sempre comportar-se dignamente. 

Evita ações que as pessoas não acham corretas.  
      

17. Para ele é importante ter o papel principal e indicar a 

outras pessoas o que fazer.  Quer que as pessoas façam o 

que ele diz.  

      

18. Para ele é importante ser fiel a seus amigos. Gosta de 

dedicar-se ao próximo.  
      

19. Ele crê sinceramente que as pessoas devem cuidar da 

natureza. Cuidar do meio-ambiente é importante para ele.  
      

20. Ser religiosos é importante para ele.  Tenta seguir suas 

convicções religiosas.  
      

 



 É muito 
parecido 

comigo 

É 
parecido 

comigo 

Em alguns 
pontos é 

parecido 

comigo 

É um 
pouco 

parecido 

comigo 

Não é 
parecido 

comigo 

Não é 
nada 

parecido 

comigo 

21. Para ele é importante que as coisas se mantenham na 

ordem e estejam limpas. Ele realmente não gosta de 

desordem   

      

22. Ele acha importante interessar-se por muitas coisas. 

Gosta de ser curioso e de tentar compreender diferentes 

fenômenos 

      

23. Ele pensa que todos os povos do mundo devem viver em 

harmonia. Contribuir para a paz entre todos os grupos de 

pessoas é importante para ele.  

      

24. Ele acha que é importante ser ambicioso. Quer mostrar o 

quanto capaz ele é.  
      

25. Ele acredita que é melhor atuar segundo as tradições 

estabelecidas.  Para ele é importante seguir os hábitos que 

aprendeu.  

      

26. Para ele é importante aproveitar os prazeres da vida, 

gosta de "mimar" a si mesmo.  
      

27.  Para ele é importante ser sensível às necessidades das 

outras pessoas. Tenta apoiar quem ele conhece.  
      

28. Ele acha que sempre deve ter respeito com seus pais e 

com as pessoas mais velhas que ele. Para ele é 

importante ser obediente.  

      

29. Quer que todos sejam tratados de modo justo, até as 

pessoas que ele não conhece. Para ele é importante 

defender os fracos. 

      

30. Ele gosta de surpresas. Para ele é importante que sua vida 

seja repleta de impressões vivas.  
      

31. Ele cuida muito para não ficar doente. A manutenção da 

saúde é importante para ele.  
      

32. O crescimento na vida é importante para ele. Ele tenta 

fazer tudo melhor que os outros.  
      

33. Para ele é importante desculpar as pessoas que o 

ofenderam. Tenta ver o bem nelas e não se lembrar da 

ofensa.  

      

34. Para ele é importante ser independente. Gosta de contar 

consigo mesmo.  
      

35.  Ter um governo estável é importante para ele. Se 

preocupa com a preservação da ordem pública.  
      

36. Para ele é importante ser cortês com outras pessoas. Ele 

tenta nunca irritar nem preocupar ninguém.  
      

37. Ele realmente quer sentir prazer da vida. É importante para 

ele passar bem o tempo.  
      

38. Para ele é importante ser modesto. Tenta não chamar 

atenção para si.  
      

39. Ele sempre quer ser a pessoa que toma decisões. Gosta 

de ser líder.  
      

40. Para ele é importante adaptar-se à natureza, ser parte 

dela.  Crê que as pessoas não devem modificar a 

natureza.  

      

 

  



 

ANEXO IV - TESTE DE ESTABILIDADE DE VIDA DE MADDI 

 

Por favor, responda às perguntas a seguir indicando com um sinal a resposta que mais refle a sua opinião. 

 

 

№ 

 

           Perguntas 

N
ão

 

M
ai

s 
n
ão

 

d
o
 q

u
e 

si
m

  

M
ai

s 
si

m
 

d
o
 q

u
e 

n
ão

  

S
im

 

1 Frequentemente não tenho certeza sobre a minha força     

2 Às vezes me parece que todos são indiferentes comigo      

3 Frequentemente, mesmo quando durmo bem, tenho dificuldade para 

levantar da cama  

    

4 Estou constantemente ocupado, e gosto disto.     

5 Frequentemente prefiro  «seguir a corrente».     

6 Modifico meus planos de acordo com as circunstâncias .     

7 Me irrito com eventos por causa dos quais sou obrigado a modificar meus 

horários  

    

8 As dificuldades imprevistas às vezes me deixam cansado.     

9 Sempre controlo a situação quando é necessário.     

10 Às vezes estou tão cansado que nada me interessa.     

11 Às vezes tudo o que faço me parece inútil.     

12 Tento estar a par de tudo o que acontece.     

13 Mais vale um pássaro na mão do que dois voando.     

14 À noite frequentemente me sinto completamente debilitado      

15 Prefiro me colocar metas difíceis de obter e alcançá-las.     

16 Às vezes as ideias sobre o futuro me assustam.     

17 Sempre tenho certeza de que poderei aplicar na vida o que planejei.     

18 Me parece que não vivo uma vida completa mas só desempenho um 

papel. 

    

19 Acho que se no passado tivesse tido menos desilusões e desgraças, viveria 

com mais feliz. 

    

20 Os problemas que surgem frequentemente me parecem não ter solução.     

21 Quando perco, tento compensar.     

22 Gosto de conhecer pessoas novas.     

23 Quando alguém diz que a vida é chata, isto significa que ele simplesmente 

não é capaz de ver algo interessante. 

    

24 Sempre tenho algo para fazer.     

25 Sempre posso interferir no resultado do que está acontecendo agora      

26 Frequentemente sinto pena do que foi feito.     

  



 

№ 

 

          Perguntas 

N
ão

 

M
ai

s 
n
ão

 

d
o
 q

u
e 

si
m

  

M
ia

s 
si

m
 

d
o
 q

u
e 

n
ão

  

S
im

 

27 Se o problema exige mais esforços, prefiro deixá-lo de lado até que a 

situação melhore. 

    

28 Tenho dificuldade em lidar com outras pessoas.     

29 Em geral, as pessoas ao redor de mim me ouvem com atenção.     

30 Se eu pudesse, mudaria muito no passado.     

31 Frequentemente adio para amanhã o que é difícil de fazer ou aquilo que 

não tenho certeza. 

    

32 Me parece que a vida apenas passa por mim.     

33 Meus sonhos raramente se realizam.     

34 Os imprevistos me dão interesse pela vida .     

35 Às vezes me parece que todos meus esforços são em vão     

36 Às vezes sonho com uma vida mais lenta e cadenciada.     

37 Me falta persistência de finalizar o que comecei      

38 Às vezes a vida me parece triste e sem cores      

39 Não tenho possibilidade de influenciar sobre problemas inesperados     

40 As pessoas me subestimam.      

41 Normalmente trabalho com vontade.     

42 Às vezes me sinto desnecessário mesmo entre os amigos.     

43 Às vezes, tenho tantos problemas que não sei o que fazer      

44 Os amigos me respeitam pela persistência e inexorabilidade.     

45 Eu gosto de realizar novas ideias.     

 

 

 

  



ANEXO V - CONTENT ANALISYS 

 

1. Questionário de avaliação dos vídeos 

 

1a. Estratégia jovem vídeo 1 - Erros 

 

Categorias 

código Categoria 

0 em branco 

1 elogiar e presentear o chefe 

2 Desonestidade 

3 Insegurança, afobação, estresse 

4 Não ser direto, falta de objetividade e de clareza 

5 Pretensão, prepotência, falta de humildade, arrogância, não calcular o chefe 

 

Respostas 

Grupo Sujeito Resposta Categoria 

G1 1 Falou muito o que não interessa 4 

G1 2 em branco 0 

G1 3 em branco 0 

G1 4 em branco 0 

G1 5 achar que sabia tudo 5 

G1 6 quis fazer mais do que ele sabia para aquilo que foi pedido 5 

G1 7 em branco 0 

G1 8 em branco 0 

G1 9 falar de coisas sem importância 4 

G1 10 em branco 0 

G1 11 falta de humildade, passou por cima de seus valores 5 

G1 12 não se apresentou com uma ideia feita 4 

G1 13 em branco 0 

G1 14 insegurança muito evidente 3 

G1 15 não soube ser claro com uma impressão do chefe 4 

G1 16 começou trazendo um presente e puxando o saco do chefe 1 

G1 17 muito estressado 3 

G1 18 seguir o caminho errado proposto pelo chefe 2 

G1 19 em branco 0 

G1 20 procurou conquistar o chefe com elogios exagerados 1 

G2 21 em branco 0 

G2 22 em branco 0 

G2 23 um pouco afobado 3 

G2 24 Acha que está preparado 5 

G2 25 pretencioso 5 

G2 26 Se mostra um pouco arrogante 5 

G2 27 exibicionismo, subestimou o chefe 5 

G2 28 misturou um sentimento e lógica do business 2 

G2 29 se comportar no início como se estivesse diante de uma pessoa comum, só 5 



que com um cargo mais elevado 

G2 
30 

não tinha a visão de negócio do gekko e por isso falava coisas que para ele 

eram úteis e para gekko não 
4 

G2 31 Não vai direto ao que realmente pode contribuir 4 

G2 32 Não enxergou o que o dono do negócio queria 5 

G2 33 Deveria ter sido mais direto 4 

G2 34 falta de coerência, infantilidade 5 

G2 
35 

não ser objetivo. Tentou enrolar omitindo inicialmente a verdadeira 

informação 
4 

G2 36 Falou coisas que não importavam tanto  4 

G2 37 Passou informação da empresa em que trabalhava 2 

G2 38 querer expor o que não sabe 5 

G2 39 pretensão, prepotência 5 

G2 40 fazer coisas rápidas 3 

 

 

1b. Estratégia jovem vídeo 1 - Vantagens 

 

Categorias 

código Categoria 

0 em branco 

1 levou presente 

2 conseguir o emprego 

3 determinado, persistente, sabia o que queria, ambicioso 

4 eficaz, ágil, claro, direto 

5 inteligente, experiente 

6 oportunidade de aprender com um grande 

7 Estava preparado, tinha informações interessantes para o negócio 

8 levou uma novidade, inventivo 

 

Respostas 

Grupo Sujeito Resposta Categoria 

G1 1 Falou algo que pareceu interessante 7 

G1 2 pró ativo, determinado, procurou um trabalho que realmente goste 3 

G1 3 informações privilegiadas, estava preparado 7 

G1 4 ser eficaz 4 

G1 5 ver a oportunidade no erro 1 

G1 6 tinha mais interesse 3 

G1 7 em branco 0 

G1 8 persistente 3 

G1 9 conseguiu o emprego 2 

G1 
10 

surpreendeu o chefe oferecendo uma alternativa pouco usual, possuía 

informações privilegiadas 
7 

G1 11 sabia o que queria 3 

G1 12 foi inventivo na hora de empreender seu negócio 8 

G1 13 em branco 0 

G1 14 conseguiu o emprego 2 



G1 15 foi claro a respeito de uma responsabilidade no emprego 4 

G1 16 trouxe muitas estratégias, opções e resoluções para os negócios 7 

G1 17 ágil 4 

G1 18 atento 4 

G1 19 intelig6encia, experiência 5 

G1 20 preparou-se para a entrevista, conhecia o negócio do chefe 7 

G2 21 Trouxe uma novidade de ganho para o negócio 8 

G2 22 em branco 0 

G2 23 direto ao ponto, não fez muito teatro e demonstrou talento 4 

G2 24 é ambicioso 3 

G2 25 vai em busca do que quer 3 

G2 26 de estar perto de um grande líder e com humildade poder aprender 6 

G2 27 inteligente 5 

G2 28 achou um ponto de vantagem que interessou o chefe 7 

G2 
29 

Soube usar uma informação diferenciada para conseguir entrar no mundo 

que queria 
7 

G2 
30 

Levou presente para tentar agradar, era bem relacionado pois tinha 

informações úteis 
1 

G2 31 está preparado, tem informações, conhece o empresário 7 

G2 32 noção de novidade de mercado 8 

G2 
33 

Foi preparado para a entrevista, possuía conhecimentos que ele sabia que 

despertaria o interesse do chefe 
7 

G2 34 perseverança 3 

G2 35 possuía algo de interesse para o seu interlocutor 7 

G2 36 levou o charuto de presente, se preocupa com a aparência, parecia confiante 1 

G2 37 Conhecia o mercado e se favoreceu disso na compra de ações 7 

G2 38 ganhar a chance de entrar na empresa 6 

G2 39 diferencial, oportunista, visionário 3 

G2 40 muito conhecimento 5 

 

 

2a. Estratégia jovem vídeo 2 - Erros 

 

Categorias 

código Categoria 

0 em branco 

1 submisso 

2 não eficaz 

3 desatento 

4 mal preparado, inexperiente 

5 prepotência 

6 Infantilidade, ingenuidade, superficialidade 

Respostas 

Grupo Sujeito Resposta Categoria 

G1 1 se calou demais, não demonstrava interesse 1 

G1 2 mal preparado, visual não apropriado, trabalho que não lhe interessa 4 

G1 3 não estava preparado, não tinha informações  4 



G1 4 não se eficaz 2 

G1 5 tentar mudar as coisas 1 

G1 6 se apressou em fazer as coisas  1 

G1 7 não ter prestado atenção ao que o chefe lhe pedia 3 

G1 8 em branco 0 

G1 9 agradar o chefe, faz tudo o que ele manda 1 

G1 10 nervosismo, não prestou atenção aos detalhes, sentimento de inferioridade 3 

G1 11 inexperiente 4 

G1 12 muito assustado 1 

G1 13 em branco 0 

G1 14 desatenção 3 

G1 15 não soube ser pontual e fazer as necessidades de seu chefe 2 

G1 16 mexer em lugares indevidos 1 

G1 17 indeciso 1 

G1 18 desatenção 3 

G1 19 inexperiente 4 

G1 20 não escuta bem as orientações do chefe 3 

G2 21 comportamento infantil, imaturidade na relação 6 

G2 22 em branco 0 

G2 
23 

superficial, muito teatro para tentar agradar e ser simpático, desviando do 

foco 
6 

G2 24 suposição 5 

G2 25 não sei responder 0 

G2 26 não ouvir, sem humildade o jovem não será grande 5 

G2 27 ingenuidade, despreparo emocional 6 

G2 28 se colocou de modo infantil, criança "papai não sei fazer" 6 

G2 29 não percebeu detalhes. Não deu atenção à ordem recebida 3 

G2 30 não prestou atenção nos detalhes, justamente o que Buddy valorizava 3 

G2 31 não se atenta ao que lhe é pedido, parece despreparado 3 

G2 32 falta de postura, despreparado 4 

G2 33 Foi despreparado, sem conhecimentos fundamentais da empresa 4 

G2 34 prepotente, soberba 5 

G2 35 deixou de atender aos detalhes em uma primeira impressão 3 

G2 
36 

não estava concentrado, não demonstrava segurança e não teve um bom 

aperto de mão 
3 

G2 37 pensar que sabia o que queriam 5 

G2 38 não suprir as necessidades do chefe 2 

G2 39 desatenção, submissão, limitação 3 

G2 40 estupidez 6 

 

 

2b. Estratégia jovem vídeo 2 - Vantagens 

 

Categorias 

código Categoria 

0 em branco, não sei dizer 

2 iniciativa, prestativo, conseguiu o emprego 



3 persistência, aguentou a pressão 

4 eficiente, inteligente 

5 humilde, honesto 

6 disposto a aprender, interessado, se adaptou 

 

Respostas 

Grupo Sujeito Resposta Categoria 

G1 1 persistiu mesmo com alguns erros 3 

G1 2 aberto a aprender 6 

G1 3 tinha iniciativa 2 

G1 4 ser eficiente 4 

G1 5 se adaptar a ela 6 

G1 6 ficar na sua escutando o chefe dizer o que fazer  6 

G1 7 ele aprendeu que quase não é a mesma coisa 6 

G1 8 interessado em se adequar ao perfil da empresa 6 

G1 9 continuou no emprego podendo conseguir algo melhor 3 

G1 10 em branco 0 

G1 11 querer aprender 6 

G1 12 aguentou a pressão, não intimidou-se 3 

G1 13 em branco 0 

G1 14 conseguiu o emprego 2 

G1 15 aprendeu uma lição 6 

G1 16 observador e prestativo 2 

G1 17 calmo 2 

G1 18 honestidade 5 

G1 19 humildade 5 

G1 20 soube aprender as lições do assistente precedente 6 

G2 21 em branco 0 

G2 22 em branco 0 

G2 23 parece capaz de se dedicar 6 

G2 24 humildade 5 

G2 25 não sei responder 0 

G2 26 oportunidade, saber ouvir um grande líder que está disposto a ensinar 6 

G2 27 humildade 5 

G2 28 era o primeiro dia 6 

G2 29 parece disponível para aprender 6 

G2 
30 

não consegui identificar; porém, para ter a oportunidade de estar 

trabalhando com buddy, algo de útil deve ter 
0 

G2 31 mostra-se disponível a aprender 6 

G2 32 maior facilidade de aprendizado, por não ter estereótipos formados 6 

G2 33 Servir rápido, ser ágil 4 

G2 34 inteligente, ao findar fiel ao líder 4 

G2 35 aceitar o seu erro e reflexão instantânea após a advertência 6 

G2 36 na hora de levar a bronca ficou quieto e sério 6 

G2 37 defendeu sua posição até então de aprendiz 6 

G2 38 conseguir ficar na empresa mesmo errando 3 



G2 39 eficiente 4 

G2 40 fez seus deveres 4 

 

 

3. Experiência 

 

Categorias 

código Categoria 

0 em branco, nunca tive 

1 dúvidas, medo 

2 barreiras, pressão 

3 nervosismo, insegurança, não manter a calma 

4 dificuldade por falta de conhecimento e de experiência 

5 colocar-se de modo humilde, saber se portar 

 

Respostas 

Grupo Sujeito Resposta Categoria 

G1 
1 

ao decidir que curso iria fazer, dúvidas sobre como meu futuro ia ser depois 

da faculdade 
1 

G1 2 barreiras, se não tivesse persistido tanto, como fiz, não teria conseguido 2 

G1 3 desse nível não tive experiência 0 

G1 4 nunca tive 0 

G1 
5 

na pressão que estava sendo exercida acabar errando por não manter a 

calma 
2 

G1 6 nunca tive 0 

G1 7 em branco 0 

G1 8 em branco 0 

G1 9 nunca tive 0 

G1 10 em branco 0 

G1 11 em branco 0 

G1 
12 

foi a pressão exercida por meus superiores, que na maioria das vezes eram 

em um grande número 
2 

G1 13 nervosismo 3 

G1 
14 

dificuldades semelhantes ou até iguais as deles: nervosismo aparente, 

insegurança, falta de atenção e falta de postura correta 
3 

G1 15 a de causar uma boa primeira impressão 3 

G1 
16 

o nervosismo, porque você acaba ficando muitas vezes nervoso demais e 

por causa disso fazendo coisas com que não fossem positivas 
3 

G1 17 não tive experiências 0 

G1 18 medo de me portar diante do chefe, do que falar, do que fazer 1 

G1 19 em branco 0 

G1 
20 

em termos foi parecido pois já fiz entrevistas de emprego. A dificuldade 

para mim, em geral, era expor claramente minha qualificação ao cargo 
3 

G2 21 Extraí o máximo proveito da oportunidade 5 

G2 22 lembrar de falar as coisas depois 3 

G2 
23 

Minha dificuldade foi de falar o que o chefe queria escutar e não o que eu 

queria dizer, principalmente por desconhecer o funcionamento da empresa 
4 

G2 24 a maior dificuldade foi manter a humildade perante o chefe 5 



G2 25 em branco 0 

G2 

26 

o líder sempre quer que se trabalhe em base àquilo que ele deseja, e nem 

sempre consegue ter essa exatidão do todo para resolver e acertar, mas com 

humildade e coerência se consegue a exatidão de acertos nas relações 

5 

G2 27 em branco 0 

G2 
28 

a dificuldade foi tentar aprender a se colocar de forma adulta: não "eu 

preciso" mas sim "eu posso ajudar" 
5 

G2 

29 

muitas vezes entra-se em uma relação de grande significado com a 

memória de relações "simples" que se tem cotidianamente, não percebemos 

responsabilidade que existe por trás da nova relação. A maior dificuldade 

que tive (e ainda tenho) é atingir esse impacto de outros e posicionar-me 

com seriedade e responsabilidade. E ter humildade de aprender 

5 

G2 
30 

não saber fazer algo solicitado e muitas vezes não identificar sozinha a real 

necessidade do líder 
4 

G2 
31 

a dificuldade foi tentar aprender a se colocar de forma adulta: não "eu 

preciso" mas sim "eu posso ajudar" 
5 

G2 

32 

Tive uma onde trabalhei para a cozinha de uma pizzaria, onde fui colocado 

como auxiliar, mas a cozinheira faltou, fiquei sem norte afinal era meu 

segundo dia. Enfrentei a dificuldade do jovem do vídeo 2, que ficou 

descentralizado 

4 

G2 

33 

Uma situação desta forma nunca passei, mas acredito que uma pequena 

dificuldade foi a minha primeira entrevista de emprego, por não possuía um 

conhecimento de como seria 

4 

G2 34 em branco 0 

G2 35 As vezes é difícil fazer as pessoas entenderem o que é pedido 4 

G2 
36 

em caso de entrevista de emprego ou nos primeiros dias ficar me achando 

mais do que eu era, sem humildade 
5 

G2 
37 

experiência em que queriam informação da empresa para trabalhar em 

outra 
4 

G2 38 no primeiro dia, não conseguir atender todas as vontades 4 

G2 39 dificuldade em limitar minha capacidade quando o trabalho não exigia 4 

G2 40 ouvir ofensas do chefe por besteiras 2 

 

 

 

 

 

4. Emoções 

 

Categorias 

código Categoria 

0 em branco 

1 indignação, frustração 

2 medo, insegurança, dúvida 

3 apreensão, nervosismo, ansiedade 

4 manter a calma, tranquilidade 

5 É sempre aprendizado, oportunidade 

 

Respostas 

Grupo Sujeito Resposta Categoria 



G1 1 ambição, melhorar sempre, buscar me aperfeiçoar a cada dia 5 

G1 2 pensamentos, reflexões 4 

G1 3 tranquilo, numa situação como o vídeo 2 acho que não aceitaria o emprego 4 

G1 4 sentimento de dúvida e insegurança 2 

G1 5 tento manter a calma e analisar o que falo 4 

G1 6 as pessoas são tratadas como se fossem máquinas 1 

G1 7 em branco 0 

G1 8 em alguns momentos incerteza 2 

G1 9 em branco 0 

G1 10 medo de errar 2 

G1 11 apreensão, nervosismo 3 

G1 12 em branco 0 

G1 13 medo, insegurança 2 

G1 14 medo, ansiedade, pensamento "será que estou agindo corretamente?" 2 

G1 15 por não ser capaz de cumprir a tarefa no emprego 1 

G1 16 nervosismo, pensando somente em conseguir a vaga de emprego 3 

G1 
17 

sentimentos e pensamentos ruins, pois não é legar lidar com pessoas 

quando são ansiosas, agitadas demais, estressadas 
2 

G1 18 medo, insegurança 2 

G1 19 em branco 0 

G1 

20 

apreensão de não saber me apresentar, ambição de atingir o cargo, 

pensamento de censura por ações que faço e que não me parecem 

apropriadas 

3 

G2 21 ansiedade 3 

G2 
22 

que para se tornar um líder, deve fazer o melhor em tudo e sempre buscar e 

conhecer mais e mais 
5 

G2 23 empolgação, excitação por pensar o que pode ser feito caso tudo funcione 5 

G2 24 vontade de fazes mais 5 

G2 25 em branco 0 

G2 
26 

atenção aquilo que o líder está falando, no primeiro momento é um 

impacto, mas depois se vê que é a melhor escolha 
5 

G2 
27 

primeiro me sinto horrível, no sentido de não atender as expectativas, 

depois penso: fica firme porque tudo é aprendizado 
5 

G2 
28 

primeiro vídeo tranquilo mas se percebe que é "perigoso “com o primeiro 

se tem que ser bem mais inteligente e saber jogar. Com o segundo dá raiva 
1 

G2 
29 

Sensação, por um lado, de inferioridade. Por outro lado, de orgulho por ter 

chego a uma oportunidade do gênero 
5 

G2 30 sensação de ansiedade para fazer tudo corretamente, "frio na barriga" 3 

G2 31 tudo é aprendizado 5 

G2 
32 

Escuto atento e começo fazendo minhas obrigações sem perder a calma. 

Possuo um tempo, e se faço algo for a dele me perco sem sucesso em nada 
5 

G2 
33 

Euforia, alteração da voz, pensamento de cuidar o que falo, tentando 

sempre buscar uma justificativa aceitável daquilo que falei 
5 

G2 34 conflito, ansiedade, descontentamento por decisão errada 3 

G2 35 Frustração, expectativa de que algo seria feito e não foi 1 

G2 
36 

penso bastante em mim, no que estou sentindo de diferente que me tira do 

normal, tanto que acabo me distraindo do objetivo 
5 

G2 
37 

Sinto emoções, mas indignação ao perder a ética, contudo ainda depende 

do mercado, mas um posicionamento 
1 

G2 38 medo, insegurança 2 



G2 39 raiva, orgulho, frustração, hesitação, motivação 1 

G2 40 meu pensamento foi prestar atenção para melhorar no erro 5 

 

 

2. Questionário do autor 

 

3. Local de trabalho 

 

Categorias 

código Categoria 

0 não trabalha 

1 terceiro setor 

2 empresa de serviços 

3 instituição de ensino 

4 alimentação 

5 tecnologia 

6 indústria 

7 varejo 

 

Respostas 

Grupo Sujeito Resposta Categoria 

G1 1 acquachiara lavanderia 2 

G1 2 Nady queijos 4 

G1 3 omega tecnologia 5 

G1 4 estúdio de edição 2 

G1 5 empresa própria 2 

G1 6 x 0 

G1 7 Originale Maison 6 

G1 8 x 0 

G1 9 x 0 

G1 10 grupo meta 5 

G1 11 Originale Maison 6 

G1 12 x 0 

G1 13 accorsi 2 

G1 14 Originale Maison 6 

G1 15 supermercado 7 

G1 16 lancheria 4 

G1 17 secretaria 2 

G1 18 loja 7 

G1 19 Associação Brasileira de Ontopsicologia 1 

G1 20 Associação Brasileira de Ontopsicologia 1 

G2 21 Tenho uma empresa de prestação de serviço 2 

G2 22 casa 2 

G2 23 escritório de arquitetura e construtora 2 

G2 24 lavanderia 2 

G2 25 Faculdade Antonio Meneghetti 3 



G2 26 Empresa de uniformes e administração de apartamentos 2 

G2 27 Fundação Antonio Meneghetti 1 

G2 28 hotel 2 

G2 29 Faculdade Antonio Meneghetti 3 

G2 30 Associação Brasileira de Ontopsicologia 1 

G2 31 Associação Brasileira de Ontopsicologia 1 

G2 32 Lotus forma 2 

G2 33 Originale Maison 6 

G2 34 profissional liberal, professor 3 

G2 35 Associação Brasileira de Ontopsicologia 1 

G2 36 Faculdade Antonio Meneghetti 3 

G2 37 Omega tecnologia 5 

G2 38 Polo UAB 3 

G2 39 posto de combustível 2 

G2 40 loja de informática 7 

 

 

4. Cargo 

 

Categorias 

código Categoria 

0 não trabalha 

1 aprendiz, estágio 

2 operacional 

3 especializado 

4 dirigente 

 

 

Respostas 

Grupo Sujeito Resposta Categoria 

G1 1 operador de máquinas 2 

G1 2 fase de experiência, não definido ainda 1 

G1 3 gerente de infraestrutura 4 

G1 4 geral 2 

G1 5 vendedor, comprador, CEO 2 

G1 6 x 0 

G1 7 serviços gerais 2 

G1 8 x 0 

G1 9 x 0 

G1 10 estagiário 1 

G1 11 auxiliar de tapeceiro 2 

G1 12 x 0 

G1 13 secretária 2 

G1 14 auxiliar de tapeceiro 2 

G1 15 repositor 2 

G1 16 ajudante em tudo 2 



G1 17 atendimento ao público 2 

G1 18 auxiliar administrativo 2 

G1 19 estagiário 1 

G1 20 assistente de marketing 3 

G2 21 Sócio diretor 4 

G2 22 secretária 2 

G2 23 arquiteto e empreendedor 3 

G2 24 sócia administradora 4 

G2 25 Assistente administrativo financeiro 3 

G2 26 administradora 4 

G2 27 assistente administrativo 3 

G2 28 auxiliar administrativo 3 

G2 29 professora 3 

G2 30 auxiliar administrativo 3 

G2 31 Gerente administrativo 4 

G2 32 estagiário 1 

G2 33 auxiliar 2 

G2 34 gestor, professor 4 

G2 35 estagiário 1 

G2 36 estagiária, auxiliar administrativo 3 

G2 37 gerente de projetos 4 

G2 38 secretária acadêmica 3 

G2 39 gerente 4 

G2 40 auxiliar 3 

 

 

16. Importância do trabalho 

 

Categorias 

código Categoria 

0 em branco 

1 reconhecimento, convívio social 

2 liberdade econômica, independência 

3 aprendizado, experiência, crescimento 

4 fonte de realização, satisfação, conhecer a si mesmo, desenvolvimento 

 

Respostas 

Grupo Sujeito Resposta Categoria 

G1 
1 

trabalhando se aprende a organizar o tempos e o espaço para a sua vida, 

você começa a ser mais responsável e tomar decisões importantes 
3 

G1 

2 

se corresponde ao próprio projeto, é de suma importância, pois estará se 

realizando. Caso não se tenha definido ou alcançado seu projeto, o trabalho 

é um meio para se ter liberdade econômica 

2 

G1 3 total, com ele alcanço meus objetivos e sonhos 4 

G1 4 encontrar satisfação própria, o dinheiro é apenas consequência 4 

G1 5 o trabalho é uma das formas de alcançar o objetivo 4 

G1 6 é o momento de voc6e dar o seu melhor para um dia quem sabe ser 1 



reconhecido 

G1 7 aprender a conviver em grupo e conhecer novas oportunidades 1 

G1 
8 

para a pessoa criar uma certa independência, experenciar para poder até 

mesmo decidir se é realmente uma carreira desejada para o futuro 
2 

G1 
9 

é ter a oportunidade de aprender, ter novos conhecimentos, ganhando mais 

experiência para um dia ser melhor 
3 

G1 
10 

além de ser essencial para a formação de responsabilidade no jovem, o 

trabalho permite crescimento pessoal e independência financeira 
3 

G1 11 formação, conhecimento,  base econômica 3 

G1 
12 

é uma forma que nos traz estabilidade financeira, contatos, cultura e um 

bom conhecimento 
2 

G1 13 em branco 0 

G1 

14 

primeiramente para pegar minha faculdade, que me é de muita importância 

e em segundo lugar, para crescer tanto psicologicamente como 

financeiramente 

3 

G1 
15 

para economizar e gastar no que se é mais proveitoso como estudos e 

investimento a longo prazo 
2 

G1 
16 

trabalho é o que faz com que a gente cresça não só de maturidade como de 

conhecimento 
3 

G1 
17 

tudo , porque meu trabalho é o espelho do que eu sou (se sou organizada ou 

não, se me dou bem com os colegas e chefes 
4 

G1 18 me dá autonomia 2 

G1 
19 

o trabalho é importante para adquirir experiência, descobrir que tipo de 

coisa que mais me agrada, aprendizado de relacionamento com o público 
3 

G1 
20 

praticamente, acredito que seja minha principal preocupação e fonte de 

satisfação hoje 
4 

G2 

21 

É a atividade que permite a realização do próprio potencial e, como 

consequência, proporciona satisfação pessoal e contribuição com o meio 

em que se está inserido (sociedade) 

4 

G2 
22 

O que faz manter-se vivo, pois sem ocupar a cabeça com responsabilidades 

é difícil manter-se útil na vida 
4 

G2 23 Muito grande, pois é parte intrínseca do que sou 4 

G2 
24 

o trabalho é essencial porque é com ele que descobrimos quem realmente 

somos 
4 

G2 

25 

É a realização pessoal e profissional da minha vida, é a realização 

existencial e histórica do meu projeto de vida. É minha construção 

histórica, é autóctise histórica 

4 

G2 

26 

Sem trabalho não saberia viver! A vida é movimento, dinâmica e não 

podemos parar; se pararmos estamos em regressão e isso não faz parte da 

minha vida 

4 

G2 
27 

o caminho para a liberdade, independência financeira, amadurecimento e 

crescimento pessoal 
3 

G2 
28 

muito importante. É o local onde aprendo sabre o mundo e a como me virar 

nele 
3 

G2 
29 

Total. O trabalho me ajuda a compreender a mim mesmo, superar limites, 

estimular minha inteligência 
4 

G2 
30 

Fundamental para meu crescimento, como pessoa e como profissional. 

Consigo me descobrir fazendo, agindo, trabalhando 
4 

G2 
31 

É um ponto de crescimento, aprendizagem e desenvolvimento muito 

importante. O resultado do meu trabalho é o que mais me traz satisfação 
4 

G2 
32 

Proporção de aprendizado e conhecimento capaz de tornar pessoas 

realizadas pessoalmente e profissionalmente 
4 

G2 33 satisfação pessoal, acréscimo de conhecimentos, independência 4 

G2 34 possui grande importância 4 



G2 35 aprendizado constante, prática, somente assim aprendemos 3 

G2 
36 

é a de me formar e aprender com o trabalho. Tem toda a importância para o 

meu desenvolvimento 
4 

G2 
37 

minha independência, formação como pessoa, responsabilidade e 

aprendizado 
4 

G2 38 pois posso ir desenvolvendo o meu conhecimento 4 

G2 39 crescimento profissional, estar sempre em busca do meu melhor 3 

G2 40 ter um aprendizado que só o trabalho oferece 3 

 

 

41a. Meu sucesso depende de... 

 

Categorias 

código Categoria 

1 mim mesmo 

2 esforço, força de vontade, empenho, estudo 

3 decisões, atitudes, ações, trabalho 

 

Respostas 

Grupo Sujeito Resposta Categoria 

G1 1 relações e de mim mesmo 1 

G1 2 mim 1 

G1 3 mim 1 

G1 4 mim 1 

G1 5 mim mesmo 1 

G1 6 meu esforço 2 

G1 7 mim e da minha força de vontade 1 

G1 8 esforço próprio 2 

G1 9 mim mesmo 1 

G1 10 minhas atitudes e decisões 3 

G1 11 mim, meu esforço e minha capacidade 2 

G1 12 minhas atitudes 3 

G1 13 meu estudo 2 

G1 14 mim mesmo 1 

G1 15 planos bons e metas a serem alcançadas 2 

G1 16 mim 1 

G1 17 mim mesmo 1 

G1 18 vontade, esforço 2 

G1 19 determinação pessoal, estudo, dedicação, responsabilidade, trabalho 2 

G1 20 esforço, dedicação e criatividade 2 

G2 21 mim mesmo 1 

G2 22 mim 1 

G2 23 trabalho, estudo e prazer 3 

G2 24 mim 1 

G2 25 minhas ações concretas e responsáveis no aqui e agora 3 

G2 26 mim 1 



G2 27 apenas de mim e do quanto vou investir em mim mesmo 1 

G2 
28 

saber se colocar de modo inteligente para pegar as oportunidades (que 

muitas vezes não são óbvias) e se dedicar, enfiar a casa para conseguir 
3 

G2 29 mim 1 

G2 30 vontade própria e ação prática 3 

G2 31 minhas atitudes, esforço, estudo e trabalho, coerência com minhas escolhas 3 

G2 32 esforço e dedicação 2 

G2 33 mim mesma 1 

G2 34 mim mesmo 1 

G2 35 trabalho e dedicação 3 

G2 36 mim 1 

G2 37 meu empenho e dedicação 2 

G2 38 mim, como vou agir no meu local de trabalho 3 

G2 39 mim 1 

G2 40 eu mesmo 1 

 

 

41b. Estilo de vida é importante 

 

Categorias 

código Categoria 

0 em branco 

1 para o convívio social, familiar 

2 para tudo 

3 para crescer 

4 para viver bem, ter prazer e felicidade 

5 para o sucesso e a realização, para atingir seus objetivos 

6 para formar a própria identidade, personalidade 

 

Respostas 

Grupo Sujeito Resposta Categoria 

G1 1 para ser uma identidade própria 6 

G1 2 para definir seus resultados 5 

G1 3 para ajudar no crescimento 3 

G1 4 em branco 0 

G1 5 quando traz felicidade 4 

G1 6 para crescer 3 

G1 7 em branco 0 

G1 8 em branco 0 

G1 9 para tudo 2 

G1 10 para o convívio social 1 

G1 11 responsável 1 

G1 12 pois é ela que trará as consequências pro futuro 5 

G1 13 em branco 0 

G1 14 para tornar-se realizado 5 

G1 15 para a família ser feliz 1 



G1 16 para deixá-la mais segura 1 

G1 17 para tudo 2 

G1 18 para caracterizá-la 1 

G1 19 em todas as esferas da vida 2 

G1 20 para dar sustento à construção dos seus sonhos 5 

G2 21 pois é um dos fatores fundamentais para o sucesso profissional 5 

G2 22 para melhor viver 4 

G2 23 pois define quem nós somos 6 

G2 24 pois constroi a si mesmo diariamente 6 

G2 
25 

porque reforça sua identidade e faz nunca esquecer de seu foco, dando-lhe 

forças no dia-a-dia 
6 

G2 26 para poder realizar um trabalho 5 

G2 27 para o tipo de vida que ela deseja ter 4 

G2 28 porque é ele que nos torna pessoa, protagonista ou objeto dos outros 6 

G2 29 para manter um prazer próprio que será função de reforço na ação social 4 

G2 30 para formar a personalidade da pessoa, seja em casa, seja no trabalho 6 

G2 31 pois são nos pequenos hábitos que a própria personalidade se reforça 6 

G2 32 quando voltado para ela mesma. Satisfação 4 

G2 33 pois refletirá nos seus resultados 5 

G2 34 para a realização de seus objetivos pessoais e profissionais 5 

G2 35 para manter o foco 5 

G2 36 para crescer 3 

G2 37 para formação do ser humano, da sua identidade 6 

G2 38 para entrar no mercado de trabalho 5 

G2 39 para estar ciente do que desejo 5 

G2 40 socialmente 1 

 

 

41c. Resolvo meus problemas... 

 

Categorias 

código Categoria 

0 em branco 

1 honestamente, com trabalho,  

2 com calma, tranquilidade 

3 com eficiência, objetivamente 

4 ouvindo conselhos e decidindo sozinho 

5 sozinho 

 

Respostas 

Grupo Sujeito Resposta Categoria 

G1 1 analisando o tempo que vão ficar importunando outros projetos 3 

G1 2 sozinho, na medida do possível 5 

G1 3 na hora, não gosto de deixar passar 3 

G1 4 sozinho 5 

G1 5 com calma 2 



G1 6 com tranquilidade 2 

G1 7 em branco 0 

G1 8 em branco 0 

G1 9 com dificuldade, mas resolvo 1 

G1 10 com calma 2 

G1 11 procurando onde errei 1 

G1 
12 

com muita calma e organização, pois não há problema que não possa ser 

resolvido 
2 

G1 13 em branco 0 

G1 14 com o máximo de eficiência e consciência 3 

G1 15 com o tempo no sacrifício 2 

G1 16 sozinha 5 

G1 17 nem sempre com muita calma 2 

G1 18 com precisão, imediatamente 3 

G1 19 sozinho 5 

G1 20 por meus próprios meios 5 

G2 21 trabalhando 1 

G2 22 tranquilamente 2 

G2 23 honestamente 1 

G2 24 de forma objetiva 3 

G2 25 em primeira pessoa e aconselho-me com meus superiores 4 

G2 26 porque é necessário resolvê-los e seguir adiante 2 

G2 27 sozinho 5 

G2 28 sozinho 5 

G2 29 geralmente sozinha 5 

G2 
30 

com conselhos de pessoas mais velhas, porém fazendo as minhas escolhas 

individuais 
4 

G2 31 ouvindo a opinião de pessoas mais experientes mas decidindo sozinha 4 

G2 32 com calma e tranquilidade 2 

G2 33 pois fui livre para faze-los 2 

G2 34 com trabalho, inteligência e responsabilidade 1 

G2 35 de uma maneira eficiente 3 

G2 36 sozinha 5 

G2 37 com criatividade e persistência 1 

G2 38 sem agressividade e mentiras, resolvo da melhor forma possível 1 

G2 39 da forma mais honesta comigo mesmo 1 

G2 40 sozinho, se possível 5 

 

41d. Para atingir um objetivo... 

 

Categorias 

código Categoria 

1 lutar, correr atrás, dedicar-se 

2 coragem, confiança, fé 

3 determinação, persistência, foco 

 

 

Respostas 



Grupo Sujeito Resposta Categoria 

G1 1 se dedicar disciplinadamente 1 

G1 2 persistência, dedicação, estudo 3 

G1 3 ter determinação, estar preparado 3 

G1 4 foco e motivação 3 

G1 5 ir atrás dele de forma honesta 1 

G1 6 persistência 3 

G1 7 muita força de vontade 3 

G1 8 dedicar-se 1 

G1 9 lutar 1 

G1 10 ser determinado 3 

G1 11 metas, objetivos e planos 3 

G1 12 muita vontade, atitudes, responsabilidade e trabalho 3 

G1 13 responsabilidade 3 

G1 14 lutar 1 

G1 15 ter metas 3 

G1 16 correr atrás 1 

G1 17 lutar, ter esperança, força de vontade, fé e amor 2 

G1 18 confiança, estratégia 2 

G1 19 foco 3 

G1 20 disciplina e fidelidade ao projeto 3 

G2 21 vontade, coerência e trabalho 3 

G2 22 determinação 3 

G2 23 coragem 2 

G2 24 determinação e muito trabalho 3 

G2 25 persistência, determinação, metas, vontade, muito trabalho 3 

G2 26 esforço, decisão, correr atrás e acreditar 3 

G2 27 ter foco 3 

G2 28 força, determinação e inteligência 3 

G2 29 disciplina e ação coerente 1 

G2 30 trabalhar nele, além de acreditar 100% que o atingirá 1 

G2 31 coerência, seriedade, determinação, trabalho e estudo 1 

G2 32 lutar, persistir e querer 1 

G2 33 lutar 1 

G2 34 determinação, responsabilidade, coerência e conhecimento 3 

G2 35 empenho e constância 1 

G2 36 determinação 3 

G2 37 utilizar todo meu potencial, pois tenho capacidade 1 

G2 38 garra, força de vontade 3 

G2 39 foco 3 

G2 40 correr atrás 1 

 

 

41e. Saber servir 

 

Categorias 



código Categoria 

0 em branco 

1 é honestidade, com respeito, de modo profissional 

2 é servir toda a empresa 

3 é fundamental, é necessário, é importante 

4 com orgulho, é uma arte  

5 meio de aprender 

6 é inteligente para o próprio desenvolvimento, satisfação, realização 

 

 

 

 

Respostas 

Grupo Sujeito Resposta Categoria 

G1 1 é um ato de honestidade 1 

G1 2 é um meio de aprender 5 

G1 3 é alcançar as metas, ter ideias novas 2 

G1 4 em branco 0 

G1 5 em branco 0 

G1 6 de maneira profissional 1 

G1 7 é respeitar suas decisões 1 

G1 8 é útil para se dar bem dentro da empresa 2 

G1 9 com muito orgulho 4 

G1 10 é saber servir a toda a empresa e colegas 2 

G1 11 como gostaria de ser servido se estivesse no seu lugar 2 

G1 12 é o fundamental 3 

G1 13 em branco 0 

G1 14 humildade 1 

G1 15 é fundamental na carreira, corretamente 3 

G1 16 é o mais importante 3 

G1 17 é uma obrigação 1 

G1 18 com respeito 1 

G1 19 é um crescimento para si mesmo 5 

G1 20 é necessário e reque atenção às demandas da forma como são solicitadas 3 

G2 21 é uma atitude inteligente de quem quer se desenvolver profissionalmente 6 

G2 22 é conquistar a realização 6 

G2 23 é o primeiro passo 6 

G2 24 é saber servir a si mesmo 6 

G2 
25 

é uma grande oportunidade de aprendizagem e crescimento pessoal e 

profissional 
5 

G2 
26 

é grandioso ter humildade para aprender, é satisfação de ter realizado o 

melhor 
5 

G2 27 é uma arte 4 

G2 28 é uma questão de inteligência, aprendizado e interesse 6 

G2 29 é função de reforço à própria dignidade e profissionalismo 6 

G2 
30 

é reconhecer aquela liderança como oportunidade de crescimento e 

aprendizado próprios 
6 



G2 31 é necessário para aprender a ser um líder 5 

G2 
32 

é importante, é respeito, humildade de  saber discernir entre quem está 

acima de você 
6 

G2 33 para um dia saber ser servido 6 

G2 34 é uma forma de aprender a liderar 6 

G2 35 é essencial 3 

G2 36 é a alma da função que me faz ganhar 4 

G2 37 é a reciprocidade em âmbito profissional, ser útil ao líder 6 

G2 38 é garantir sucesso na empresa e também aperfeiçoamento 5 

G2 39 de modo que eu aprendo mais 5 

G2 40 todas as expectativas relacionadas a mim 6 

 

 

41f. Aperfeiçoamento constante 

 

Categorias 

código Categoria 

0 em branco 

1 é importante, é grande 

2 é fundamental, necessário, imprescindível, indispensável 

3 para melhorar e aprender sempre 

4 possibilitam crescimento, desenvolvimento, alcançar objetivos 

 

Respostas 

Grupo Sujeito Resposta Categoria 

G1 1 são bem-vindas 1 

G1 2 ajudam na busca do seu objetivo 4 

G1 3 é de extrema importância 1 

G1 4 é importante para a formação 1 

G1 5 afinal conhecimento nunca é demais 3 

G1 6 são de fundamental importância 2 

G1 7 não parar de absorver conhecimentos nunca 3 

G1 8 em branco 0 

G1 9 é grande 1 

G1 10 implicam em crescimentos profissional e intelectual 4 

G1 11 investimento em um futuro satisfatório 4 

G1 12 importante 1 

G1 13 em branco 0 

G1 14 oportunidade de crescimento 4 

G1 15 são importantes no mundo dos negócios 1 

G1 16 é o que se deve fazer sempre 3 

G1 17 é o meu ideal 3 

G1 18 para estar sempre à frente, sempre atualizado 3 

G1 19 são importantes para o crescimento profissional 1 

G1 20 é um pré-requisito para um bom desempenho no mercado hoje 2 

G2 21 são determinantes no desenvolvimento como profissional 4 



G2 22 crescimento 4 

G2 23 são fundamentais 2 

G2 24 possibilitam crescimento e desenvolvimento 4 

G2 25 é fundamental em minha vida por traz a novidade 2 

G2 26 te dá muito resultado 4 

G2 27 é fundamental para o crescimento 2 

G2 28 é um prazer e um dever 4 

G2 29 É fundamental para não se acomodar 2 

G2 30 é necessário para atender bem o cliente 2 

G2 
31 

levam ao melhoramento contínuo, aumentam os horizontes das 

possibilidades 
4 

G2 32 trarão melhores e mais eficientes resultados 4 

G2 33 sempre, conhecimento é sempre muito importante 1 

G2 34 é fundamental para a excelência profissional 2 

G2 35 é imprescindível 2 

G2 36 é indispensável 2 

G2 37 é extremamente importante e me mantém competitivo no mercado 1 

G2 38 para um bom resultado 4 

G2 39 para ser cada dia mais capaz 4 

G2 40 sempre que possível 3 

 

 

41g. Base do meu futuro 

 

Categorias 

código Categoria 

0 em branco 

1 família 

2 estudo, formação 

3 empenho, esforço 

4 meu presente, minhas ações agora 

5 meu trabalho 

6 satisfação, realização 

7 meus objetivos 

 

Respostas 

Grupo Sujeito Resposta Categoria 

G1 1 a minha escolha 4 

G1 2 as decisões que tomo no dia-a-dia 4 

G1 3 em emprego bom, uma família feliz e unida 1 

G1 4 em branco 0 

G1 5 meu objetivo 7 

G1 6 o sucesso 6 

G1 7 muito estudo, trabalho e força de vontade 3 

G1 8 planejamento e realização 7 

G1 9 meu grande sonho 7 



G1 10 minha família 1 

G1 11 deus, família, trabalho 1 

G1 12 meu trabalho 5 

G1 13 minha família 1 

G1 14 e minha realização pessoal e profissional 6 

G1 15 a formação e criatividade 2 

G1 16 o meu empenho 3 

G1 17 o meu presente 4 

G1 18 meu esforço, estudo 3 

G1 19 a construção do presente 4 

G1 20 o que eu for capaz de construir hoje 4 

G2 21 o que eu faço hoje 4 

G2 22 satisfação pessoal e profissional 6 

G2 23 minha cultura e inteligência 2 

G2 24 o saber servir 4 

G2 25 meu trabalho e meus estudos 5 

G2 26 estudo, aprendizado e coerência 2 

G2 27 todas as escolhas que eu faço hoje 4 

G2 28 eu mesmo 3 

G2 29 a ação responsável e coerente hoje 4 

G2 30 abrir uma empresa 5 

G2 31 meu estudo, coerência e trabalho da juventude 5 

G2 32 meu presente 4 

G2 33 todos os meus objetivos profissionais 7 

G2 34 minha inteligência e ação 4 

G2 35 minha formação 2 

G2 36 o aqui e agora 4 

G2 37 uma carreira promissora 6 

G2 38 um bom emprego 5 

G2 39 minha busca por crescimento 7 

G2 40 muita força de vontade 3 

 

 

 

 


