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RESUMO 

 

Utilizando como referencial teórico central a teoria da identidade social, este estudo teve 

como objetivo desenvolver uma investigação sobre a dinâmica do encontro entre duas 

dimensões da identidade profissional, a do grupo de formação acadêmica e a do grupo de 

trabalho, quando o indivíduo se insere em uma equipe multiprofissional. Uma equipe 

composta por profissionais com formações acadêmicas distintas necessita construir e manter 

uma identidade grupal que viabilize a articulação e integração entre os diversos profissionais, 

garantindo, assim, a sua efetiva atuação. O indivíduo, por sua vez, ao ingressar na equipe, já 

tem uma identidade profissional adquirida durante o período de formação acadêmica. Assim, 

partimos da suposição de que, para a emergência da identidade do grupo de trabalho, a 

identidade do grupo de formação deve ser disposta em segundo plano. A fim de delimitar 

melhor esse fenômeno e compreender a dinâmica existente entre a identidade do grupo de 

formação e a identidade construída coletivamente na equipe multiprofissional, realizamos um 

estudo de natureza qualitativa, no qual utilizamos, para a coleta de dados, a técnica de grupos 

focais em instituições de diversas áreas, que tinham, na composição de seus quadros, equipes 

multiprofissionais, com representantes de, no mínimo, três categorias profissionais distintas 

que atuavam com interdependência de atividades há, no mínimo, um ano. Os dados foram 

discutidos à luz do referencial da análise de conteúdo, identificando as estruturas 

argumentativas elaboradas pelo grupo a partir da reflexão sobre suas práticas laborais e 

interações sociais na equipe. Ao final do estudo, concluímos que a dinâmica interativa entre a 

identidade do grupo de formação e a do grupo de trabalho explicita que elas são 

complementares, e não excludentes. Parece existir um movimento dialético constante entre 

tais identidades, que adquirem saliência a depender de fatores (contextuais, grupais ou 

individuais) e características próprias da equipe (histórico de constituição, objetivos, valores, 

rotinas, metodologias de trabalho e características dos membros), presentes na convivência 

grupal em contexto laboral. Na equipe I (saúde mental), destacamos que o vínculo com a área 

possui uma importância significativa, e há a crença de que, atuando de forma coletiva, 

ampliam-se as condições de intervir e compreender um objeto que é complexo e 

multifacetado. Já na equipe II (saúde e qualidade de vida), o grupo se constituiu a partir do 

compartilhamento dos propósitos, valores e atividades, os quais conduziram os profissionais a 

ingressarem na equipe. A equipe III (saúde e segurança no trabalho), por sua vez, estava 

sendo reconfigurada, o que exigia uma definição mais clara dos papéis profissionais dos 

recém-admitidos no grupo (psicólogo e assistente social). Todas as equipes enfatizaram mais 

os fatores grupais na construção e manutenção de uma identidade do grupo de trabalho e 

fizeram referência a um sentimento de coletividade (no exercício de papéis, referência a 

membros ausentes e comparação ou avaliação grupal). Esses são indícios de que a identidade 

do grupo de trabalho é constituída e fortalecida quando os membros reconhecem a sua 

importância para as relações, no âmbito das equipes multiprofissionais. As discussões 

propostas nesta investigação podem contribuir para reflexões acerca da dinâmica das 

identidades em equipes multiprofissionais, tendo como substrato teórico orientador a teoria da 

identidade social, além de subsidiar a construção de instrumentos de avaliação e ações para o 

desenvolvimento dessas equipes. Entretanto, sugerimos a realização de novos estudos que 

abarquem outros campos de atuação e o incremento de outros métodos de pesquisa, os quais 

possam agregar informações a este estudo, auxiliando, assim, na compreensão desse 

fenômeno. 

 

Palavras-chave: identidade profissional, equipes multiprofissionais. 
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ABSTRACT 

 

Using social identity theory as its theoretical core, this study aimed to develop research on the 

dynamics of the encounter between two identities, one relating to academic/professional 

background and the other group-related, when the individual becomes part of a 

multidisciplinary team. A team comprised of professionals with different academic 

backgrounds needs to build and maintain a group identity that enables coordination and 

integration among the various professionals, thus ensuring its effective operation. The 

individual, in turn, upon joining the team, already has a professional identity acquired during 

academic life. Thus, we start from the assumption that for the emergence of the group 

identity, the academic identity must be placed in the background. In order to define this 

phenomenon and understand the dynamics between academic identity and identity 

constructed collectively in the multidisciplinary team, we conducted a qualitative study in 

which we used the focus group technique for data collection, at institutions, in various areas, 

whose staff composition included multidisciplinary teams, with representatives from at least 

three distinct professional categories who worked interdependently on activities for at least a 

year. The data were discussed from a content analysis perspective, identifying the 

argumentative structures developed by the group based on reflection on its work practices and 

social interactions within the team. At the end of the study, we concluded that the interactive 

dynamic between academic identity and group identity demonstrates that they are 

complementary, not exclusive. There seems to be a constant dialectical movement between 

these identities, which gain prominence depending on factors (contextual, group, or 

individual) and characteristics of the team itself (formation history, goals, values, routines, 

working methods, and characteristics of members), present in the group experience in a work 

context. In team I (mental health), we emphasize that the occupational link holds significant 

importance, and there is the belief that acting collectively enhances the capacity to interact 

and to understand an object that is complex and multifaceted. While in team II (health and 

quality of life), the group was formed from the sharing of purposes, values, and activities, 

which led the professionals to join the team. Team III (health and safety at work), in turn, was 

being reconfigured, which required a clearer definition of the professional roles of those 

newly admitted to the group (a psychologist and a social worker). All teams placed more 

emphasis on group factors in building and maintaining a group identity, and referred to a 

sense of community (in the exercise of roles, reference to absent members, and group 

evaluation or comparison). These are indications that the group identity is formed and 

strengthened when members recognize their importance to the relationship, in the context of 

multidisciplinary teams. The discussions proposed in this research can contribute to 

reflections on the dynamics of identity in multidisciplinary teams, with social identity theory 

as the guiding theoretical background, in addition to supporting the construction of evaluation 

tools and actions for the development of these teams. However, we suggest carrying out 

further studies that cover other fields of activity and the addition of other research methods, 

which can add information to this study, thus contributing to an understanding of this 

phenomenon. 

 

Keywords: professional identity, multiprofessional teams. 
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INTRODUÇÃO 
 

A identidade profissional permite a cada um refletir sobre a sua atuação em contextos 

laborais. Toda categoria profissional realiza movimentos de afirmação da identidade, sendo 

reconhecida e legitimada pelos grupos sociais como uma profissão. O entendimento das 

relações que se estabelecem entre distintas categorias profissionais e a investigação sobre a 

dinâmica interativa da identidade profissional, considerando as dimensões da identidade do 

grupo de formação acadêmica e a do grupo de trabalho, no contexto da equipe 

multiprofissional, constituem a proposta central deste trabalho. 

Na contemporaneidade, as equipes multiprofissionais vêm se configurando como uma 

prática crescente nas instituições, dada a complexidade dos fenômenos com os quais os 

profissionais se deparam, nos quais têm a necessidade de realizar intervenções. Em estudo 

recente (Martins & Puente-Palacios, 2010), realizado com uma amostra de psicólogos 

brasileiros, por exemplo, identificou-se uma inserção significativa desses profissionais em 

equipes multiprofissionais. Nessa pesquisa, conduzida com 640 psicólogos, 54% trabalhavam 

em equipes, dos quais 42% em equipes multiprofissionais, compostas prioritariamente por 

assistentes sociais, médicos e enfermeiros.  

Em geral, os psicólogos desse estudo declararam ter crenças favoráveis em relação a 

essa modalidade de trabalho, alegando concordância quanto à eficiência e eficácia do trabalho 

em equipe, destacando a sua importância para o fortalecimento da relação com outras áreas e 

a diminuição da carga de trabalho, além de considerarem um bom investimento o tempo gasto 

na equipe (Martins & Puente-Palacios, 2010).  

A inserção profissional em equipes multiprofissionais repercute na constituição da 

identidade da pessoa, posto que as identidades sociais são partilhadas e constituídas nas 

relações sociais, com participação ativa do indivíduo. Segundo Payne (2006), a definição da 
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identidade emerge de negociações diárias que constituem os papéis em interação, pois as 

relações sociais, inclusive as de trabalho, nas quais se está imerso, constroem e modificam 

constantemente a identidade da pessoa.  

Esse autor argumenta que a interação em equipes multiprofissionais pode ser 

compreendida a partir das negociações de significados acerca das contribuições específicas 

realizadas por diferentes profissionais a uma comunidade de práticas. Durante essas 

interações, ocorre uma modificação da identidade profissional, posto que, nesse contexto, há a 

possibilidade de interação com outros indivíduos e o compartilhamento de entendimentos 

acerca da atuação de cada profissional. 

Assim, a problemática central deste trabalho vincula-se à dinâmica estabelecida entre a 

identidade do grupo de formação acadêmica e a identidade do grupo de trabalho, na 

convivência entre categorias profissionais distintas em equipe multiprofissional. Partimos do 

pressuposto de que uma identidade coletiva é construída nesse contexto, a fim de viabilizar 

um trabalho mais integrado, com compartilhamento de valores e interesses, os quais 

subsidiam ações comuns. Há, na literatura (Reynolds, Turner & Haslam, 2003; Janssen & 

Huang, 2008; Jiménez, 2003), discussões referentes à contribuição da emergência de uma 

identidade do grupo de trabalho para a constituição de um senso de coletividade, o que, por 

sua vez, viabilizaria uma atuação mais integrada e eficaz em contexto de equipes. Nesse 

sentido, buscamos identificar o que ocorre com a identidade profissional neste contexto, 

partindo da premissa de que a dimensão referente à identidade do grupo de formação 

necessita estar disposta em segundo plano, considerando a proposta de hierarquização das 

múltiplas identidades sociais do indivíduo (Stryker & Serpe, 1994), possibilitando a saliência 

da dimensão da identidade vinculada ao grupo de trabalho, para assegurar a qualidade do 

desempenho da equipe multiprofissional. 
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Compreendemos que a atuação em equipes multiprofissionais é qualitativamente 

distinta de uma inserção em equipe uniprofissional. Uma pesquisa realizada no Brasil, com 

uma amostra de psicólogos, evidenciou, a partir da análise das atividades dos profissionais 

atuantes em equipes multiprofissionais, que suas atividades são mais diversificadas do que a 

de profissionais inseridos em equipes uniprofissionais. Essa modalidade de atuação parece 

exigir dos indivíduos maior variabilidade de habilidades e competências para aplicar os seus 

conhecimentos àquela realidade específica, além de realizar no cotidiano do trabalho uma 

articulação com outras categorias profissionais (Martins & Puente-Palacios, 2010).  

A criatividade e a inovação podem estar mais presentes nessa modalidade de trabalho 

do que em grupos com características mais homogêneas, os quais tendem a ser menos críticos 

em relação ao produto de sua atuação laboral (Rink & Ellemers, 2008). A frequente interação 

entre os membros de uma equipe os expõe a uma variedade de conhecimentos e perspectivas, 

permitindo ao grupo combinar diferentes ideias, desencadeando uma síntese do conhecimento 

disperso e, como consequência, promovendo a inovação na solução de problemas. Entretanto, 

as informações diversas, provenientes do pertencimento dos indivíduos a grupos sociais 

distintos, devem ser compartilhadas no âmbito das discussões grupais, para que esse efeito 

seja visualizado nas decisões da equipe (Phillips, Mannix, Neale & Gruenfeld, 2001). 

A Teoria da Identidade Social confere sustentação a essa argumentação ao ponderar 

que indivíduos em contato com representantes de grupos distintos vivenciam maior 

complexidade e variedade de estímulos, o que promove o desenvolvimento de uma identidade 

social complexa, entendida como a representação subjetiva construída pelos sujeitos sobre as 

inter-relações entre múltiplas identidades (Roccas & Brewer, 2002). 

O desenvolvimento de uma identidade social complexa pode favorecer a tolerância 

com membros oriundos de outros grupos sociais, na medida em que o indivíduo tem a 
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oportunidade de perceber que um membro do seu grupo social (intragrupo) é, em referência a 

algumas categorias sociais, membro de outros grupos (intergrupo). Essa percepção pode 

diminuir os vieses na avaliação de indivíduos pertencentes a outras categorias sociais, 

melhorando as atitudes e comportamentos dirigidos a outros grupos (Roccas & Brewer, 

2002). 

Contextos de trabalho em que coexistem categorias profissionais distintas podem ser 

palco de entraves referentes a relações intergrupais, prejudicando o desempenho da equipe. 

Situações como disputas pelo poder, conflitos de identidade profissional, demarcação de 

campos de atuação, desconhecimento das possíveis contribuições das diversas áreas do 

conhecimento e entraves na comunicação, decorrentes da ausência de uma visão sistêmica, 

podem acontecer em contextos laborais em que distintas categorias profissionais interagem 

cotidianamente. Nesse sentido, justifica-se uma investigação acerca da dinâmica da saliência 

estabelecida entre a identidade do grupo de formação e a identidade do grupo de trabalho em 

contextos laborais em que há relações intergrupais, pois esse conhecimento pode nos oferecer 

subsídios para ações futuras, capazes de promover a melhoria do desempenho da equipe em 

termos de relacionamento intergrupal, satisfação pessoal e atendimento às demandas dos 

beneficiários de seus serviços.  

Nas equipes multiprofissionais, as distintas atribuições de valor às categorias 

profissionais refletem-se nas interações entre os seus membros. Peduzzi (2001) distingue 

trabalhos diferentes e trabalhos desiguais e destaca que os sujeitos, em consonância com a 

categoria profissional a que pertencem, reiteram as práticas sociais existentes nas relações de 

subordinação ou de dominação entre as distintas categorias sociais, reafirmando e 

reproduzindo essas práticas. 
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A Teoria da Identidade Social e a da Categorização Social enfatizam que os indivíduos 

tendem a se aproximar mais de sujeitos pertencentes à mesma categoria social, ou seja, 

quando visualizam no outro a possibilidade de compartilhamento de valores, objetivos e 

crenças. Assim, grupos homogêneos seriam mais coesos e apresentariam uma integração 

social maior do que grupos heterogêneos. Por outro lado, a diversidade grupal pode ser vista 

como uma oportunidade de melhoria do desempenho da equipe, pois, nesse contexto, os seus 

membros têm a possibilidade de conviver com sujeitos que possuem conhecimentos, valores, 

habilidades e características distintas, o que pode incrementar a qualidade do trabalho da 

equipe (Mannix & Neale, 2005). 

Tomando como referência a questão da diversidade e a necessidade de integração das 

identidades profissionais em equipes multiprofissionais, torna-se importante compreender os 

mecanismos envolvidos nas interações grupais dessas equipes, como a identidade do grupo de 

formação e a do grupo de trabalho operam nos relacionamentos intergrupais, e as 

repercussões, em termos da percepção da qualidade do trabalho e da satisfação com a equipe, 

decorrentes das interações estabelecidas no contexto laboral. 

Assim, a presente dissertação tem como principal objetivo explorar e realizar algumas 

reflexões sobre a identidade profissional em equipes que possuem, na sua composição, 

distintas categorias profissionais, buscando identificar a dinâmica da saliência entre as 

identidades do grupo de formação e a do grupo de trabalho. Para tanto, está estruturada em 

quatro partes. A parte I apresenta o marco teórico-conceitual que fundamenta a delimitação do 

objeto de estudo e a elaboração das análises dos dados. No capítulo I, apresentamos e 

discutimos o conceito de identidade na Psicologia Social e, no capítulo II, demarcamos o 

conceito de identidade profissional, discorrendo sobre a identidade do grupo de formação e a 

do grupo de trabalho, nas equipes multiprofissionais contemporâneas.  
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Na parte II, são abordados os aspectos teórico-metodológicos. Descrevemos, no 

capítulo III, o objeto de estudo, explicitando o problema de pesquisa, o objetivo geral e os 

objetivos específicos, para, em seguida, apresentar o delineamento metodológico, abordando 

o conceito de grupo focal, o desenho dos grupos focais desta investigação e os procedimentos 

de coleta e análise dos dados. 

A parte III está dividida em dois capítulos. No capítulo IV, apresentamos e discutimos 

os dados coletados em cada grupo focal realizado, destacando os principais resultados da 

confrontação dos dados empíricos com a fundamentação teórica desta pesquisa. No capítulo 

V, buscamos realizar uma articulação entre os três grupos, evidenciando os aspectos em que 

eles se aproximam ou se distanciam. Por fim, no capítulo VI, situado na IV parte desta 

dissertação, as principais conclusões do estudo são apresentadas, assim como as 

contribuições, limitações e recomendações para pesquisas futuras. 

 

  



17 
 

  

PARTE I: MARCO 

TEÓRICO-CONCEITUAL 
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CAPÍTULO I: IDENTIDADE PROFISSIONAL E EQUIPES 

MULTIPROFISSIONAIS 
 

O trabalho, na contemporaneidade, tem assumido novas dimensões, tornando-se mais 

complexo e ocupando cada vez mais um espaço de centralidade na vida dos indivíduos. Nesse 

sentido, o papel social de trabalhador é amplamente valorizado no contexto atual e cumpre 

uma função importante na constituição da identidade das pessoas (Mourão & Puente-Palacios, 

2006). 

A especialização da mão de obra, impulsionada após a Revolução Industrial, delineou 

uma realidade na qual há uma intrínseca relação entre formação profissional e sistema 

produtivo (Mourão & Puente-Palacios, 2006). É a formação profissional que delimita e 

circunscreve possibilidades de expansão no mercado laboral (Dubar, 2005). 

Se, há algumas décadas, a demanda do mercado era por profissionais especialistas em 

determinado domínio, mudanças na estrutura social atual têm exigido uma formação mais 

abrangente e interdisciplinar, com a qual o indivíduo possa exercer, tanto intelectual quanto 

operacionalmente, a sua capacidade de flexibilidade. Profissionais polivalentes são 

valorizados num mundo do trabalho em que as equipes são cada vez mais necessárias para a 

compreensão e intervenção em problemas complexos, que exigem um olhar sob diferentes 

perspectivas de análise. 

Dessa forma, há, no mercado, demandas de desenvolvimento de novas habilidades, 

aplicáveis nas equipes que atualmente têm assumido uma posição central nos processos de 

trabalho, com grande ênfase na flexibilidade e na constante fluidez dos postos de trabalho 

(Bastos, 2006). Segundo esse autor, a natureza do trabalho em equipe, que exige maior 

conectividade entre os seus componentes, requer um trabalhador com habilidades relacionais 

desenvolvidas (capacidade de comunicação, negociação, persuasão, solução de conflitos e 
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respeito à diversidade), além do aprimoramento da sensibilidade para lidar com mensagens 

cognitivas e, principalmente, emocionais. 

Tendo em vista essas exigências do mundo do trabalho atual, observa-se que é 

crescente a dificuldade de preenchimento de vagas de nível superior no mercado laboral, o 

que tem proporcionado uma reflexão sobre a eficiência do processo de formação e 

qualificação das universidades brasileiras (Gondim, 2002). O mercado tem valorizado um 

profissional que consiga agir em situações de imprevisibilidade, o que requer o 

desenvolvimento de múltiplas competências. Nesse sentido, as universidades têm sido 

convocadas a educar e preparar profissionais para atender às novas demandas desse mercado. 

Um estudo desenvolvido por Gondim (2002) com estudantes universitários em fase de 

conclusão do curso indicou que eles, em geral, não estão satisfeitos com a sua formação 

acadêmica, pois a consideram insuficiente para uma inserção bem sucedida no mercado. 

Segundo os estudantes, há um descompasso entre a teoria e a prática e uma falta de apoio para 

a realização de estágios curriculares condizentes com a realidade do trabalho e, como 

consequência, ausência de oportunidades para o desenvolvimento das habilidades necessárias 

para a atuação laboral. 

No bojo da discussão relativa às transformações no mundo do trabalho, ganha 

destaque a inserção dos indivíduos no mercado, considerando as novas demandas impostas ao 

trabalhador para uma atuação qualificada nesse contexto. Argumenta-se que há uma 

qualificação do trabalho (relativa a seu conteúdo) e uma qualificação do trabalhador 

(concernente ao domínio de saberes necessários para a execução do trabalho). A concepção 

relativista coloca esses conceitos em interação e pondera que a determinação do que é 

qualificação envolve processos e valores sociais que se alteram ao longo do tempo (Bastos, 

2006). Definir qualificação no trabalho, portanto, segundo tal concepção, implica considerar o 
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momento histórico vivido, com ênfase não apenas nos aspectos técnicos do domínio 

profissional, mas também nos aspectos políticos e sociais que constituem a atuação laboral em 

determinado contexto histórico. 

Contemporaneamente, o conceito de atuação laboral qualificada está atrelado à 

execução das atividades de forma responsável, considerando o impacto do trabalho na vida de 

outros sujeitos e suas repercussões no mundo (Gardner, Csikszentmihalyi & Damon, 2004). 

Profissionais responsáveis, segundo esses autores, devem considerar três aspectos-chave que 

integram o seu trabalho: sua missão (aspectos definidores da profissão), seus padrões 

(exemplos de melhores práticas daquela categoria profissional) e sua identidade (integridade e 

valores pessoais).  

O estabelecimento de uma profissão requer a estruturação de conhecimentos e 

habilidades em padrões de procedimentos atrelados a uma conduta ética. Em conjunto, os 

procedimentos e a ética constituem o domínio de determinada profissão. Na dimensão ética, 

estão resguardados alguns preceitos que devem ser adotados pelos profissionais, com o intuito 

de promover o bem comum, atentando para as repercussões da sua ação laboral na vida de 

outros sujeitos e no mundo (Gardner et al., 2004). 

A necessidade de articulação entre diferentes profissões com vistas a alcançar soluções 

para os problemas que se apresentam no mundo do trabalho tem evidenciado que a 

identificação, por parte dos indivíduos, dos limites do seu domínio profissional não está 

claramente demarcada (Gondim, 2002). Questões atuais têm exigido maior ênfase na 

capacidade de integrar perspectivas distintas, preservando a formação de origem, a qual, 

isoladamente, não consegue responder satisfatoriamente aos problemas complexos da 

realidade de trabalho. 
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Ao final do curso de graduação, de acordo com o estudo desenvolvido por Gondim 

(2002), parece não existir uma clara delimitação da identidade profissional, posto que não há 

uma nítida diferenciação do que o mercado demanda de cada categoria profissional. Essa 

autora insere a discussão sobre as demandas do mercado laboral atual, que requer um perfil 

multiprofissional, em um contexto em que se observa uma crescente fragilização das 

fronteiras de atuação entre categorias profissionais afins, trazendo à discussão a temática da 

identidade profissional. Nesse estudo, um dos aspectos apresentado no perfil geral do 

profissional preparado para a atuação no mercado foi identificado pelos estudantes 

universitários como aquele indivíduo que consegue trabalhar em equipe e ser 

multiprofissional. 

Na contemporaneidade, as questões com as quais os profissionais têm se deparado 

possuem uma complexidade e uma multiplicidade de variáveis, e, para que seja possível uma 

compreensão mais abrangente, torna-se necessária a articulação de diversas perspectivas. 

Embora o delineamento de uma área de competência seja imprescindível para tornar o 

conhecimento tangível, o estabelecimento dessas fronteiras deve ser suficientemente flexível, 

permitindo a necessária comunicação entre os profissionais de distintas áreas, para favorecer a 

compreensão de um dado fenômeno. 

O desenvolvimento de uma área de atuação requer que avanços empreendidos em 

outros campos do saber sejam integrados a ela. Gardner et al. (2004) pontuam que a medicina 

se beneficiou de descobertas oriundas de outros campos do conhecimento, a exemplo da 

criação de instrumentos como o microscópio, o termômetro, o estetoscópio, dentre outros, os 

quais viabilizaram o desenvolvimento dessa ciência como uma prática mais rigorosa. 

Exemplos como esse explicitam o grau de conectividade existente entre os diversos campos 

do conhecimento e o quanto os avanços não ocorrem de forma isolada, mas a partir de 

contribuições entre as distintas áreas do saber.  



22 
 

Com o crescente foco na produção do conhecimento e na oferta de serviços (e não 

tanto na produção de bens), as organizações contemporâneas vêm valorizando equipes 

multiprofissionais, tendo em vista o incremento na qualidade e eficácia do trabalho 

desenvolvido quando há condições propícias para a troca de informações e conhecimentos 

sobre a complexa e multifacetada realidade com a qual se deparam (Cascio, 1995).  

Nesse sentido, a diversidade nas equipes de trabalho tem se configurado como 

possibilidade de obtenção de informações adicionais e incremento da criatividade na solução 

de problemas, por viabilizar olhares sob um mesmo objeto a partir de distintas perspectivas do 

conhecimento.  

Essa mesma diversidade, por outro lado, pode não desenvolver seu potencial 

integrativo se interferir negativamente nas relações interpessoais (consequência de processos 

cognitivos de categorização e comparação social, que serão abordados mais adiante), 

ocasionando a ausência de percepção de similaridade entre os membros da equipe, o que pode 

impedir a formação de uma identidade compartilhada entre os seus membros, a qual facilitaria 

a integração e eficácia grupal. 

Em algumas situações, a vivência da diversidade na equipe não promove a troca de 

conhecimentos e ideias e, como consequência, a elaboração de soluções inovadoras, porque 

grupos heterogêneos podem ter frequentes problemas de comunicação e conflitos nas relações 

interpessoais. Segundo Reynolds et al. (2003), grupos heterogêneos, em geral, são mais 

individualistas do que grupos homogêneos, têm mais problemas na comunicação entre 

membros e essa comunicação é menos frequente. Por outro lado, são mais tolerantes em 

relação ao conflito e tomam decisões mais embasadas em regras gerais do que na 

unanimidade. 
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A heterogeneidade do grupo, portanto, pode representar um obstáculo para o 

desenvolvimento de uma identidade grupal unificada, quando seus membros possuem valores, 

crenças e objetivos divergentes. A ênfase na diversidade de uma equipe de trabalho pode 

promover categorizações intra e intergrupais, dificultando as relações e as produções laborais 

do grupo. A constituição de uma identidade compartilhada na equipe de trabalho, por sua vez, 

está relacionada ao incremento da inovação, da criatividade e de melhorias no desempenho 

grupal (Reynolds et al., 2003).  

A compreensão dos processos identititários que ocorrem no âmbito das equipes 

multiprofissionais pode nos oferecer um panorama de como pessoas que pertencem a distintas 

categorias profissionais se relacionam e que conciliações ou articulações são necessárias entre 

a identidade com o grupo de formação acadêmica dos indivíduos e uma identidade construída 

nas relações estabelecidas na esfera grupal, para que seja possível a emergência de um 

trabalho integrado. 

Assim, será necessário discorrer sobre o conceito de identidade social e, mais 

especificamente, a identidade profissional, visando a promover um entendimento de como 

esse construto se relaciona com a constituição de um trabalho que supera as fronteiras 

estabelecidas pelo pertencimento dos indivíduos a grupos profissionais distintos. Uma 

explanação sobre os processos de categorização e comparação social, bem como sobre o 

comportamento dos indivíduos quando inseridos em grupos, torna-se necessária para 

discutirmos com mais propriedade aspectos relacionados ao conceito de identidade 

profissional no âmbito das equipes multiprofissionais. 
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1.1. O comportamento grupal na Teoria da Identidade Social 

 

Uma das questões centrais da Psicologia Social localiza-se na relação entre o 

individual e o grupal, embora visões opostas situem essa questão. Uma delas defende que o 

comportamento grupal é qualitativamente distinto do individual, pois o grupo não se resume à 

soma dos seus componentes, mas apresenta características e aspectos emergentes dessa 

configuração, os quais, por sua vez, influenciam o comportamento das pessoas 

individualmente. No polo oposto, há a concepção de que o grupo é uma falácia e, portanto, o 

comportamento grupal não existe, sendo apenas a manifestação de comportamentos das 

pessoas, só que em presença física de outros indivíduos (Hogg & Abrams, 1988). 

A Teoria da Identidade Social, proposta por Tajfel (1983), enfatiza a influência do 

pertencimento a grupos sociais na percepção, comparação e avaliação entre os sujeitos e seus 

grupos sociais de pertença. De acordo com Brewer, Manzi e Shaw (1993), uma singular 

contribuição dessa teoria à Psicologia Social refere-se à elucidação da importante conexão 

entre a cognição social e o comportamento grupal. 

Tajfel (1983) discorre que um tópico importante no âmbito da Psicologia Social 

refere-se ao movimento estabelecido pelas pessoas ao determinarem sua conduta em relação a 

outros indivíduos não pela relação pessoal estabelecida entre eles (interindividual), mas pelo 

pertencimento a grupos sociais distintos (intergrupal). É assim que indivíduos em relação, 

muitas vezes, extrapolam a dimensão individual de convívio e comportam-se uns em relação 

aos outros na condição de membros de grupos sociais específicos. 

Torna-se importante esclarecer que a definição de grupo adotada nessa perspectiva 

seria composta por três componentes: o cognitivo (o indivíduo sabe que pertence a um grupo); 

o avaliativo (a consciência de pertença pode ter uma conotação de valor positivo ou negativo); 
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e o emocional (os aspectos cognitivos e avaliativos dessa pertença podem ser acompanhados 

de emoções dirigidas ao grupo ou a outros com quem estabelece relações) (Tajfel, 1983). Essa 

abordagem inclui não apenas o conhecimento de pertença a certos grupos sociais, mas 

também a significação avaliativa e emocional resultante dessa pertença. 

Para a análise dos comportamentos sociais, Tajfel (1983) propõe um continuum que 

vai desde um comportamento interpessoal até o intergrupal. Na extremidade interpessoal, 

teríamos os encontros sociais, nos quais a interação é determinada pelas relações pessoais 

entre os indivíduos e suas características individuais; já no polo oposto, estaria localizado o 

comportamento intergrupal em que o comportamento dos indivíduos em interação é 

determinado pela pertença a certos grupos ou categorias sociais. Nesse último polo, temos um 

universo dicotomizado, no qual há o grupo de pertença do indivíduo e os outros grupos 

sociais (Deschamps & Moliner, 2009).  

É evidente que as extremidades máximas, nesse continuum, são forjadas teoricamente, 

na medida em que, nas situações reais, é pouco provável encontrarmos uma relação 

completamente independente das categorias e expectativas sociais, bem como relações isentas 

da influência das características pessoais dos indivíduos em interação (Tajfel, 1983). 

Assim, o comportamento das pessoas estará atrelado à interpretação conferida à 

localização nesse continuum da situação social vivenciada. Quanto mais próxima do polo 

intergrupal for a interpretação conferida pelas pessoas em relação à situação social, mais 

uniforme será o comportamento dos membros de um grupo em relação a grupos alheios 

(unificação da categoria social, independentemente de características individuais). Por outro 

lado, quanto mais próxima da extremidade interpessoal, mais variabilidades serão 

identificadas no comportamento entre indivíduos de distintos grupos. É necessário pontuar, 

entretanto, que não é apenas a simples presença de um membro de outro grupo, em uma 
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determinada situação, que a classificará como de natureza intergrupo (Tajfel, 1983). Suas 

características e os objetivos dos indivíduos nela envolvidos parecem influenciar, de forma 

mais explícita, o tipo de interação estabelecida.  

Em consonância com essa abordagem teórica, Hogg e Abrams (1988) argumentam que 

os grupos sociais são inevitáveis, por serem funcionais, já que atendem às necessidades 

individuais e sociais de ordem, estrutura, simplificação e previsibilidade. Os grupos são, de 

acordo com essa teorização, instâncias internalizadas pelos sujeitos e contribuem para a 

construção do senso de eu dos indivíduos (Haslam & Ellemers, 2005). Assim, comportamento 

intergrupal e identidade social são processos intrinsecamente associados, na medida em que a 

identidade social gera o comportamento intergrupal, o qual, por sua vez, determina a relação 

entre grupos e, portanto, a constituição da identidade social dos sujeitos (Hogg & Abrams, 

2005).  

 

1.2. Identidade pessoal e identidade social 

 

Deschamps e Moliner (2009) apoiam suas discussões sobre identidade em um modelo 

dinâmico, que nos permite visualizar tanto elementos de estabilidade quanto de fluidez da 

identidade. A algumas categorias podemos atribuir o estatuto de mais estáveis, enquanto 

outras podem ser consideradas mais instáveis e passíveis de mudança. Assim, ainda que o 

indivíduo se apresente de forma diferente a depender da situação e da demanda de 

comportamento ou papel social, há uma continuidade na expressão do que o caracteriza, 

possibilitando a identificação da pessoa no tempo e no espaço. 

A constituição da identidade da pessoa ocorre a partir da conjunção de diferentes 

elementos sociais e experiências subjetivas que se articulam e resultam em uma configuração 
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que não pode ser resumida à soma de suas partes (Rutherford, 1990). As distintas categorias 

sociais a que o indivíduo pertence, portanto, se articulam e se combinam na elaboração da 

identidade, que sofre influências tanto do contexto social quanto de questões próprias do 

sujeito (características pessoais, história de vida). 

De acordo com Machado (2003), a identidade pode ser estudada a partir de diferentes 

níveis de análise. Tradicionalmente, os estudos desse fenômeno enfatizam o plano individual, 

que orienta a ação dos sujeitos, bem como a esfera social, a qual possibilita a construção da 

percepção dos indivíduos dentro de um ou de vários grupos, refletindo a sua ação social. 

Nesse sentido, enquanto a identidade pessoal traduz-se na construção do conceito de si, a 

social emerge a partir das vinculações dos sujeitos a grupos sociais. 

A construção da identidade, de acordo com Dubar (2005), decorre dos sucessivos e 

constantes processos de socialização que os indivíduos vivenciam ao longo de sua vida, em 

um movimento de pertencimento e de relação. Segundo Tajfel (1983), é durante o processo de 

socialização que ocorre a introdução de valores no sistema geral de diferenciação entre o 

grupo social de pertença e os demais grupos, viabilizando a constituição de uma identidade 

social.  

Os indivíduos, conforme explica Settles (2004), possuem múltiplos papéis e vinculam-

se a vários grupos sociais na sua trajetória de vida. Ademais, as diversas identidades que os 

sujeitos podem ter variam em importância ou saliência no autoconceito, a depender de fatores 

contextuais (Stets & Burke, 2000).  

A questão da identidade permite uma reflexão acerca dos espaços ocupados pelos 

sujeitos na esfera coletiva (identidade social), com movimentos de reconhecimento de 

pertença; e, no plano individual (identidade pessoal), por meio da busca da diferenciação e 

singularização. Esses movimentos se traduzem em tentativas de assumir, por um lado, 
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semelhança com os outros e, por outro, destacar a diferença individual, o que nos remete a 

uma das preocupações centrais da Psicologia Social: a oposição ou a relação entre indivíduo e 

grupo. Uma visão clássica colocaria em polos opostos a identidade pessoal e a social. 

Entretanto, contemporaneamente, esses construtos tendem a ser analisados de forma 

complementar (Deschamps & Moliner, 2009). 

O processo de construção da identidade pessoal insere-se em um constante jogo de 

forças entre o que o sujeito é e o que se espera que ele seja. Assim, excluir o social até mesmo 

da formação da identidade pessoal não é possível nessa perspectiva teórica, pois o social é o 

espelho que permite o reconhecimento do próprio indivíduo, o que só ocorre na interação com 

outros (Machado, 2003).  

Na definição da identidade social, a comparação com indivíduos de outras categorias 

sociais é tão importante, que pode direcionar a seleção de aspectos próprios da identidade do 

sujeito. Doosje, Haslam, Spears, Oakes e Koomem (1998) estudaram a influência que o 

contexto de comparação exerce sobre a avaliação de características próprias de um grupo. 

Assim, nessa investigação, estudantes de Psicologia selecionaram características distintas, a 

depender do grupo profissional com o qual se comparavam: quando tiveram como referência 

artistas, situaram o seu grupo no campo da ciência; porém, quando comparados com físicos, 

especificaram que a sua identidade aproximava-se mais ao campo da arte. Destaca-se, 

portanto, que o julgamento social e a percepção sobre o intragrupo e grupos alheios não são 

fixos, mas variam a depender do contexto comparativo em que são realizados. 

O conceito de identidade social está associado a comportamento de grupos, possuindo 

algumas características próprias que aprofundaremos nas seções seguintes, tais como: 

favoritismo intragrupo, diferenciação intergrupo, conformidade a normas intragrupais, atração 
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intragrupal, entre outros. A identificação social produz essas particularidades porque deriva 

do processo de categorização social (Manstead & Hewstone, 1995). 

 

1.2.1.  Os processos de categorização e comparação social 

 

A categorização pode ser resumida como o processo de identificar um estímulo e 

agrupá-lo como membro de uma categoria, diferenciando-o de outras categorias. Assim, é 

possível conferir ordem à complexidade de estímulos existentes no ambiente social, 

estruturando-o de modo a nos auxiliar na antecipação de comportamentos futuros, o que 

acarreta o desenvolvimento da noção de previsibilidade e coerência do contexto social 

(Augoustinos, Walker & Donaghue, 2007). Esses processos cognitivos são adaptativos e 

funcionais para a vida cotidiana, pois possibilitam maior rapidez, eficiência e economia de 

energia no processamento de informações, ao nos livrar da necessidade de atentar para cada 

detalhe da informação (Hogg, 2001). 

Segundo Manstead e Hewstone (1995), os indivíduos tendem a acentuar similaridades 

entre estímulos de uma mesma categoria e enfatizar diferenças quando os estímulos 

pertencem a categorias distintas, configurando-se, assim, o efeito de acentuação, que é 

considerado consequência do processo de categorização. 

Na categorização social, há um aspecto que a diferencia profundamente da 

categorização dos objetos físicos, pois, nesse caso, o indivíduo é também membro de algumas 

categorias sociais e não de outras. Assim, toda categorização prevê outra distinção, que seria a 

intragrupal (categorias sociais às quais o sujeito pertence) e a intergrupal (categorias sociais 

em que o indivíduo não se enquadra) (Brewer, 1996a). O processo de formação da identidade 

social, portanto, requer uma autocategorização, em que o indivíduo realiza comparações com 
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grupos sociais, identificando, em si próprio, características comuns a seus grupos de pertença, 

em contraposição a grupos alheios, demarcando, assim, a sua identidade. Uma ilustração 

dessa teorização pode ser observada quando uma categoria profissional se define 

evidenciando o que a diferencia de outras categorias ou destacando aspectos comuns 

compartilhados por grupos profissionais afins. 

A categorização social permite que estímulos sociais complexos e multifacetados 

sejam classificados em termos de intragrupo ou intergrupo, o que promove maior direção para 

o autoconceito, atitudes, sentimentos e comportamentos dos membros dos grupos. Além 

disso, quanto mais incerto e importante para o indivíduo for o estímulo social naquele 

contexto, maior a motivação para a categorização (Abrams & Hogg, 2001). 

A categorização social é utilizada pelos teóricos da identidade social para explicar 

processos de influência social nos grupos, que produzem conformidade comportamental e 

atitudinal em seus membros. A consciência de pertença a um grupo é determinante para a 

uniformidade do comportamento social em relação ao próprio grupo e a grupos alheios 

(Manstead & Hewstone, 1995). Determinadas situações sociais podem incentivar os sujeitos a 

agirem conforme a sua pertença a certos grupos sociais, o que termina por acentuar, nesses 

indivíduos, identificações com o grupo (Tajfel, 1983). 

Nesse sentido, Mannix e Neale (2005) pontuam que, no processo de categorização 

social, a ênfase em determinada categoria (gênero, raça, profissão) será influenciada por 

aspectos contextuais que facilitam a saliência dessa categoria. De acordo com esses autores, a 

categorização social ativa expectativas distintas em relação aos membros incluídos ou não em 

seu grupo de pertença, com forte tendência a estereotipar indivíduos de outros grupos sociais. 

A comparação social, por sua vez, permite que os indivíduos avaliem os status das 

identidades sociais de seu grupo e de outros grupos, maximizando aspectos positivos do grupo 
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do qual fazem parte, o que amplia a sua noção de pertencimento àquela categoria social. Esse 

processo, denominado favoritismo intragrupal, repercute na imagem de si e na autoestima 

individual (Turner, Brown & Tajfel, 1979). Assim, ainda que a categorização social seja um 

processo cognitivo, a identificação com um grupo social inclui componentes afetivos e 

avaliativos (Tajfel, 1982). 

Nesse sentido, indivíduos que compartilham a mesma identidade social tendem a 

interagir e a compreender a realidade a partir da perspectiva da categoria social da qual fazem 

parte, em um movimento de despersonalização que aumenta a atração dos membros de um 

mesmo grupo (Jackson & Smith, 1999). A despersonalização faz referência a uma mudança 

na base da percepção dos indivíduos, que passam a visualizar a realidade mediante as lentes 

da sua categoria social (Hogg & Abrams, 2005). Assim, categorização e comparação social 

são processos constituintes do comportamento de grupo (Hogg & Abrams, 1988). 

O processo de identificação social, portanto, viabiliza-se a partir de uma 

despersonalização em favor da construção de uma identidade coletiva que extrapola o 

individual e caracteriza o indivíduo como membro de um grupo social, desprezando sua 

dimensão particular e reforçando sua conexão e as características comuns partilhadas com os 

demais membros de um grupo social. Os indivíduos se conectam entre si mais pela existência 

do grupo do que pelas relações interpessoais (Roccas & Brewer, 2002). Em nossa 

investigação, interessa compreender como os profissionais lidam com duas dimensões da 

identidade profissional presentes no âmbito das equipes multiprofissionais e que se referem a 

grupos distintos: grupo profissional de origem e equipe de trabalho. 
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1.2.2 Implicações dos processos de categorização e comparação social na identidade 

social 

 

A Teoria da Identidade Social proposta por Tajfel (1983) enfatiza os processos de 

categorização e comparação social ao tratar da formação da identidade. Segundo Stets e 

Burke (2000), as categorias sociais permitem aos sujeitos a construção da noção de pertença, 

uma vez que elas demarcam e acentuam características específicas compartilhadas pelos 

membros de determinada categoria social, em contraposição às características encontradas em 

sujeitos pertencentes a outros grupos, tais como atitudes, crenças, valores, estados afetivos e 

normas de comportamento. 

Manstead e Hewstone (1995) pontuam que a Teoria da Identidade Social concebe a 

sociedade como hierarquicamente estruturada em termos de grupos sociais, os quais 

estabelecem entre si relações de poder e status. A premissa básica é que categorias sociais 

permitem o desenvolvimento da identidade social no movimento de pertença aos grupos 

sociais, a qual não apenas descreve os membros de um grupo, mas prescreve comportamentos 

apropriados. 

Segundo Deschamps e Moliner (2009), para que essa relação entre categorias sociais 

ocorra, é necessário que os sujeitos partilhem representações do social, ou seja, 

conhecimentos e crenças sobre o posicionamento social dos diversos grupos. A assimetria das 

posições sociais ocupadas pelos indivíduos (gênero e condição econômica, por exemplo) 

parece refletir-se na forma como esses indivíduos tratam as informações sobre o real e, 

portanto, a maneira como se relacionam com seus grupos de pertença e outros grupos sociais, 

na medida em que estruturam o espaço social ao conferir poder a determinados grupos, 

influenciando, assim, a sua percepção. 
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Um aspecto a ser levado em consideração é que culturas diferentes oferecem bases 

distintas para a construção do self, portanto, representações mais coletivistas ou 

individualistas, as quais estão atreladas aos valores pregnantes na sociedade, influenciam a 

percepção social e, dessa forma, modulam os processos de categorização e comparação social 

(Deschamps & Moliner, 2009). 

A noção de um indivíduo e da sua identidade social relaciona-se diretamente com as 

descrições pessoais dos grupos aos quais ele pertence e aspectos do contexto que influenciam 

na sua percepção. A pertença é psicológica, pois não se trata de um conhecimento dos 

atributos do grupo, mas um estado psicológico que reflete um processo de identificação com 

um grupo social que desencadeia importantes consequências na avaliação pessoal (Hogg & 

Abrams, 1988). 

A identidade social, de acordo com Álvaro e Garrido (2006), determina a relação entre 

grupos sociais, na medida em que tanto o fenômeno do favoritismo intragrupo quanto a 

discriminação a membros de outros grupos são uma expressão da necessidade de o indivíduo 

reforçar a sua própria identidade. Na Teoria da Identidade Social, comportamentos grupais 

(conformidade, estereótipos, favoritismo intragrupal, discriminação intergrupal, entre outros) 

ocorrem quando, em um contexto específico, a identidade social dos membros torna-se 

saliente (Haslam & Ellemers, 2005). 

Haslam e Ellemers (2005) ilustram o favoritismo intragrupal e a discriminação 

intergrupal citando os aspectos da comunicação que são evidenciados de forma diferente, a 

depender do compartilhamento ou não pelos indivíduos de uma mesma identidade social. 

Nesse sentido, as pessoas tendem a descrever comportamentos desejáveis em termos mais 

abstratos quando eles são executados pelos componentes do seu grupo social e, em termos 

mais concretos, quando o comportamento em análise foi emitido por um membro de outro 



34 
 

grupo social, ocorrendo justamente o contrário quando o comportamento é considerado não-

desejável socialmente.  

Esses autores destacam que, em geral, os sujeitos não têm consciência da existência 

desses vieses na comunicação intra e intergrupal, mas mensagens emitidas de forma diferente, 

a partir do pertencimento ou não do indivíduo a determinada categoria, evocam impressões 

completamente distintas da pessoa em questão. No âmbito do trabalho, por exemplo, o 

impacto desses vieses torna-se explícito não apenas na impressão que os sujeitos delineiam de 

seus colegas de trabalho, como também em seus comportamentos (colaborativo ou 

competitivo). 

Por outro lado, um aspecto importante sobre os processos de categorização intra ou 

intergrupo é que eles não levam inevitavelmente à discriminação voltada para membros de 

outros grupos sociais ou ao favoritismo intragrupal. Turner et al. (1979) destacam que o 

favoritismo intragrupo, por exemplo, depende de fatores como o grau de identificação do 

sujeito com o grupo, o status dos grupos envolvidos, a saliência da dimensão ou atributo 

envolvido na comparação em determinada situação e a relevância do grupo social de 

comparação no contexto específico. 

Em contextos intergrupais, naquelas situações em que a identidade social adquire 

saliência na autoavaliação, há a necessidade de manter ou promover uma identidade social 

positiva intragrupo. Assim, a acentuação de diferenças intergrupos produzida pela 

categorização social é amplificada sob certas condições como, por exemplo, quando os limites 

intergrupo não estão precisamente definidos, em situações de conflito, entre indivíduos com 

baixa autoestima ou para os quais o intragrupo é extremamente importante (Manstead & 

Hewstone, 1995). 
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Em contextos de trabalho, por exemplo, a busca pela acentuação de diferenças entre 

distintas categorias profissionais pode ser evidenciada quando se instaura uma situação de 

pouca definição nos limites de atuação, como ocorre entre algumas profissões, tais como a de 

psicólogo e pedagogo no âmbito escolar, e a de economistas e administradores em 

organizações. A demarcação de esferas de atuação pode estar relacionada com o objetivo 

maior de afirmar a própria identidade profissional, o que pode ocasionar conflitos ou entraves 

na comunicação entre esses profissionais. 

A identidade profissional é construída no processo de formação acadêmica e durante a 

atuação laboral do indivíduo. Essa identidade faz parte da identidade social do indivíduo e, na 

sua constituição, há a necessidade de demarcar o que a diferencia de outras categorias 

profissionais. Esse movimento de afirmação da identidade profissional por intermédio da 

identificação de diferenças em relação aos outros grupos profissionais pode promover 

relações conflituosas entre essas categorias, assim como acontece na formação da identidade 

social. 

Nesse sentido, torna-se importante compreender as repercussões dessas possíveis 

tensões quando um trabalho em equipe multiprofissional demanda a articulação entre distintas 

categorias profissionais e que ações são necessárias para a viabilização de um trabalho em 

equipe mais integrado e satisfatório. 

 

1.3. Identidade social profissional: grupo de formação acadêmica e grupo de trabalho 

 

As categorias sociais existem apenas quando há contraste com outras categorias que 

possuem, em relação às demais, maior ou menor poder, prestígio e status (Hogg & Abrams, 

1988). Tais categorias sociais seriam o resultado da divisão das pessoas sob determinadas 
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bases (nacionalidade, gênero, etnia, ocupação, religião, entre outros). As categorias sociais 

não existem, portanto, de forma isolada, pois necessitam de outras para fazer contraste e, 

assim, demarcar a sua posição e existência. De acordo com Rutherford (1990, pp. 20), “a 

identidade é a interseção de nossas vidas cotidianas com as relações econômicas e políticas 

de subordinação e dominação”. Segundo esse autor, na formação da identidade, estão 

presentes polaridades que desenvolvem entre si relações de dominação ou subordinação. 

Assim sendo, Silva (2000) enfatiza que a definição de uma identidade está intrinsecamente 

relacionada com relações mais amplas de poder. 

Payne (2006) aponta alguns elementos importantes no processo de construção 

identitária, os quais inserem essa temática em uma discussão política sobre as identidades. 

Uma primeira questão refere-se ao quanto uma identidade pessoal ou grupal é construída a 

partir de identidades dominantes. No campo do trabalho, identidades profissionais 

socialmente poderosas (como, por exemplo, a dos médicos) delineiam a constituição servindo 

como modelo a outras identidades profissionais em um mesmo campo de atuação 

(enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, por exemplo). 

Outro elemento apontado por Payne (2006) faz menção à importância da diferença 

para a construção identitária. Assim, polarizados pela diferenciação com outros grupos, 

delineiam-se tentativas de manutenção e preservação de grupos sociais minoritários, a partir 

de práticas que reafirmem a sua identidade em movimentos de resistência a grupos 

dominantes, explicitando suas normas e valores específicos, por exemplo. 

O processo de construção da identidade social, portanto, integra elementos de 

semelhança e oposição, identificados pelos sujeitos nos grupos sociais com os quais convive, 

já que a definição de si mesmo é sempre relacional e comparativa. A identidade profissional, 

por sua vez, configura-se como parte da identidade social, e é uma forma de significar o 
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próprio trabalho e a si mesmo, tendo como ponto de partida o pertencimento a um grupo 

social que emerge na relação com outros grupos (Dubar, 2005). 

Uma equipe de trabalho configura-se como um grupo social, apenas se os seus 

membros desenvolverem um sentimento de pertença a esse grupo. Tendo em vista que uma 

equipe de trabalho não se constitui naturalmente e, muitas vezes, não oferece a possibilidade 

de escolha a seus membros, eles podem não apresentar um sentimento de pertencimento ao 

grupo, categorizando os demais integrantes exclusivamente como membros de outras 

categorias sociais. 

Assim, Hogg e Abrams (2005) explicitam que uma interação aparentemente 

interpessoal pode ser, de fato, uma manifestação de categorias sociais em relação, 

configurando-se como uma interação intergrupal. Essas relações impactam de forma 

significativa a constituição da identidade social dos sujeitos e as representações que possuem 

dos membros de outros grupos sociais. Por outro lado, assim como a identidade social, a 

constituição de uma identidade do grupo de trabalho necessita que alguns valores, objetivos e 

crenças sejam compartilhados pelos indivíduos (intragrupo). 

Um estudo realizado com uma amostra brasileira de psicólogos sobre a sua identidade 

profissional indicou que há uma associação dessa identidade com as equipes 

multiprofissionais, as quais conferem novos significados à identidade desenvolvida no 

processo de formação acadêmica (Gondim, Luna, Souza, Sobral & Lima, 2010). De acordo 

com os psicólogos participantes, quanto mais diálogos o profissional estabelece com outras 

áreas do conhecimento, mais eficaz será a sua atuação. Além disso, a aproximação com 

profissionais de áreas afins, em uma organização, por exemplo, possibilita ao psicólogo a 

definição do seu papel, a partir do contato com o campo de conhecimento afim e o 

instrumental técnico desses profissionais. 
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Outro aspecto destacado nesse estudo refere-se à identidade múltipla e em constante 

transformação. Foi identificada a representação de que há ambiguidade quanto ao 

entendimento do papel do psicólogo e indefinição quanto à sua identidade, por inexistir uma 

diretriz profissional. A identidade é reorganizada a cada momento de trabalho, o que é 

analisado por Gondim et al. (2010) como consequência da existência de duas dimensões da 

identidade profissional: uma referente à categoria profissional,  independe da área de atuação, 

acompanha o indivíduo desde sua formação acadêmica e o define nessa categoria profissional; 

e outra construída no contexto de trabalho, sujeita a influências do contexto de atuação 

profissional e das expectativas sociais. 

De acordo com esses autores, a identidade do psicólogo é construída no processo de 

formação acadêmica, mas segue sendo constantemente redefinida a partir da inserção desse 

profissional nos diversos contextos especializados de atuação, tais como empresas, hospitais, 

escolas, academia, fóruns, dentre outros. 

Dessa forma, o entendimento do interjogo entre as múltiplas identidades de 

profissionais inseridos em equipes multiprofissionais pode nos fornecer informações sobre 

suas práticas profissionais e uma maior compreensão acerca da dinâmica das relações 

intragrupais (vínculos com a formação acadêmica) e intergrupais (entre categorias 

profissionais distintas) estabelecidas nessas equipes. 

A fim de alcançar esse objetivo, discorremos, neste capítulo, sobre a expansão das 

equipes multiprofissionais no mercado de trabalho como uma alternativa para fazer frente às 

necessidades de compreensão e intervenção na realidade, a partir de áreas do conhecimento 

diversas, ampliando, assim, a efetividade e eficácia da ação laboral. A diversidade destaca-se 

como um elemento importante na constituição dessas equipes, uma vez que é capaz de 

promover informações adicionais e contribuições mais criativas na solução de problemas 
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complexos. Entretanto, tais equipes podem apresentar mais conflitos relacionais e problemas 

na comunicação, tendo em vista que, se não há uma identidade do grupo, os membros tendem 

a enfatizar o seu pertencimento a categorias sociais (profissionais) distintas. Esse 

posicionamento é decorrente dos processos de categorização e comparação social e faz parte 

da construção de uma identidade, que é sempre relacional e comparativa.  

O objetivo deste capítulo, portanto, foi o de apresentar o crescimento e a importância 

das equipes multiprofissionais em contextos laborais e discorrer sobre a presença dos 

fenômenos de categorização e comparação social no processo de construção da identidade 

social, com repercussões significativas nas relações estabelecidas nesse contexto. Para tentar 

responder ao questionamento se a inserção do indivíduo em equipe multiprofissional requer o 

posicionamento da identidade construída durante o processo de formação acadêmica para 

segundo plano, viabilizando, assim, a saliência de uma identidade do grupo de trabalho, 

consideramos importante delinear melhor, no capítulo seguinte, esses tipos de identidades, a 

fim de compreender a natureza das relações estabelecidas nessa modalidade de trabalho. 
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CAPÍTULO II: IDENTIDADE DO GRUPO DE FORMAÇÃO 

VERSUS IDENTIDADE DO GRUPO DE TRABALHO 
 

Como a utilização de equipes, tem crescido, particularmente no âmbito da saúde, o 

debate e as investigações sobre as vantagens, riscos e características dessa forma de 

organização do trabalho também têm conquistado um espaço significativo. Estudos indicam 

que essa modalidade de atuação possibilita soluções criativas para problemas complexos, mas, 

por outro lado, pode aumentar a ocorrência de conflitos, ao conduzir os indivíduos a 

conviverem com a diversidade (Lingard, Schryer, Spafford & Campbell, 2007). Esse contexto 

requer o desenvolvimento de habilidades que nem sempre são exercitadas durante a formação 

profissional. 

Segundo Morin (2006), o sistema de ensino formal promove a redução do complexo 

ao simples e busca eliminar tudo aquilo que causa desordem ou confusão em nosso 

entendimento sobre os fenômenos. Nessa perspectiva, a contextualização das disciplinas e a 

sua integração não são valorizadas, e uma consequente fragmentação excessiva dos saberes 

impossibilita a visualização do que é global. Desse modo, assistimos à separação entre as 

ciências, em um movimento oposto ao reconhecimento das correlações e diálogos possíveis, o 

qual poderia nos possibilitar um maior entendimento das questões com as quais nos 

deparamos em contextos de trabalho. 

Em uma perspectiva cartesiana, o conhecer impõe uma etapa inicial de fragmentação e 

redução do objeto a seus componentes elementares (Almeida Filho, 2005). Entretanto, se, por 

um lado, é importante a demarcação dos campos de conhecimento, a integração de diversos 

saberes configura-se como essencial para uma compreensão mais abrangente dos fenômenos. 

O reconhecimento das limitações das áreas do saber e de que é a partir de questionamentos e 
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incertezas que o campo teórico se desenvolve direciona-nos para uma posição de constante 

revisão de pressupostos e construção de diálogos interdisciplinares (Morin, 2006). 

A interdisciplinaridade vem sendo valorizada em alguns âmbitos da ciência, como, por 

exemplo, no desenvolvimento das ciências da complexidade, que estabelece um cruzamento 

inédito entre biologia, computação, imunologia, economia, informação, ciências sociais, 

antropologia, teoria dos jogos, entre outros. As ciências da complexidade preveem 

apuramento consensual das definições dos conceitos fundamentais, estabelecimento de novos 

modelos colaborativos, novos estilos de discussão e a valorização do trabalho integrado de 

investigadores provenientes das mais diversas áreas (Pombo, 2006). 

Pombo (2006), discorrendo sobre as missões do Instituto Santa Fé (SFI), organização 

norte-americana referência no desenvolvimento de investigações que têm como base as 

ciências da complexidade, pondera que a escolha de tópicos para investigação, nesse instituto, 

tem como critério básico a transdisciplinaridade. Além disso, alguns preceitos e valores 

fundamentais orientam a conduta dos investigadores, como a acessibilidade e a abertura, o 

espírito colaborativo, as atitudes de hospitalidade e a vontade de partilhar ideias. 

No ambiente laboral, tentativas de implementação da interdisciplinaridade – que 

explicita sua necessidade a partir das demandas de análise e viabilização de intervenções em 

objetos e situações sociais complexas (às quais as limitações disciplinares não conseguem 

oferecer respostas) – podem ser exemplificadas mediante a criação de equipes de trabalho. 

Elas não se configuram como estruturas estáticas e definidas, mas dinâmicas e que operam de 

acordo com as demandas e possibilidades do contexto e do momento. Assim, conceituá-las 

como multi, inter ou transdisciplinar faz mais referência a seu modo de funcionamento do que 

à sua própria constituição (Galván, 2007). 
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O formato multidisciplinar seria a reunião de um conjunto de disciplinas que tratam de 

uma mesma questão, embora os profissionais não estabeleçam trocas efetivas entre si. Cada 

especialista teria a sua metodologia, hipóteses e teorias sobre o objeto em estudo, sem 

perspectiva de síntese, mas de justaposição de conhecimentos (Costa, 2007; Galván, 2007; 

Almeida Filho, 2005). 

Na interdisciplinaridade, de acordo com Almeida Filho (2005), já existe certa 

articulação entre as disciplinas, sob a coordenação de uma delas. A interação ocorre por meio 

de uma ação recíproca e algumas relações de troca de instrumentos, técnicas, conhecimentos, 

metodologias e esquemas conceituais entre as disciplinas (Galván, 2007). 

Já a equipe transdisciplinar supera a disciplinarização e caracteriza-se pela 

horizontalização das relações de poder e uma articulação entre as disciplinas, pautada em uma 

finalidade comum. Emerge dessas relações um campo novo, teórico e metodologicamente 

autônomo, distinto das disciplinas que o compõem (Almeida Filho, 2005). 

Segundo Almeida Filho (2005), as relações interdisciplinares tenderiam mais ao 

conflito do que ao diálogo, face ao estabelecimento de um jogo de forças que objetiva a 

hegemonia de determinado campo disciplinar. As relações transdisciplinares, por sua vez, ao 

buscar construir discursos e diálogos que atravessam as fronteiras das disciplinas, viabilizam a 

comunicação e a construção de uma compreensão e uma análise coletiva de fenômenos 

complexos. 

As equipes multiprofissionais têm se configurado como uma estratégia integrativa 

diante da especialização do conhecimento na contemporaneidade, e o seu modo de 

funcionamento pode variar desde uma dinâmica multidisciplinar a uma transdisciplinar. 

Peduzzi (2001) comenta que a noção de equipe multiprofissional é tratada na literatura com 
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ênfase no seu aspecto técnico, sem uma necessária problematização sobre a articulação entre 

os diversos saberes que compõem o trabalho em equipe multiprofissional. 

Peduzzi (2001) pondera que há a possibilidade de construção, no trabalho 

multiprofissional, de consensos e reflexões sobre a divisão do trabalho e sua 

operacionalização, com o objetivo de viabilizar um projeto comum, mais pertinente às 

necessidades da população atendida. Essa autora apresenta uma tipologia referente às equipes, 

na qual emergem dois principais polos de análise: equipe como agrupamento de agentes e 

equipe como integração de trabalhos. Na primeira perspectiva, destaca-se a fragmentação 

entre os componentes, enquanto a segunda caracteriza-se pela integração entre as intervenções 

executadas. 

Nos dois tipos de equipe, estão presentes as diferenças técnicas dos trabalhos 

executados, desigualdade de valor atribuído a esse trabalho, tensões e relações de poder. No 

entanto, a equipe como integração de trabalhos supera o isolamento dos saberes por 

intermédio da comunicação, a qual se manifesta das seguintes formas: instrumentalização da 

técnica (padrão restrito a questões técnicas), caráter pessoal (destaque para a dimensão das 

relações interpessoais) e intrínseco ao trabalho em equipe (elaboração conjunta de linguagens, 

objetivos e propostas comuns) (Peduzzi, 2001). 

Segundo Northcraft, Polzer, Neale e Kramer (1996), indivíduos pertencentes a grupos 

sociais distintos podem apresentar diferentes formas de se comunicar, além de divergir sobre 

áreas ou aspectos da realidade que mais lhes interessam. Essas barreiras linguísticas e esses 

interesses diversos podem dificultar a construção de um trabalho integrado em equipes de 

trabalho muito heterogêneas, ao inviabilizar a troca de informações entre os membros de 

diferentes categorias profissionais. Para Phillips et al. (2001), o adequado desempenho de uma 

tarefa por uma equipe está atrelado não apenas à existência de indivíduos no grupo que 
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detenham um conhecimento específico, capaz de auxiliar esse processo, mas ao nível de 

compartilhamento das informações para a construção de soluções eficazes na resolução dos 

problemas e na execução da tarefa. 

Lingard et al. (2007) esclarecem que a diversidade de uma equipe não se resume à 

soma de diferentes conhecimentos, pois cada membro da equipe não transita apenas em uma 

única identidade. A multiplicidade de identidades possibilita a criação de um contexto 

propício para a emergência de criatividade e conflito. O manejo dessas identidades múltiplas 

tem implicações sobre como se experiencia a equipe e a natureza do trabalho que é produzido. 

Levando em consideração essas questões, torna-se importante compreender que, para a 

saliência de uma identidade do grupo de trabalho no contexto de equipes multiprofissionais, 

seria necessário deslocar a identidade de origem, ou seja, a mais vinculada à formação 

acadêmica, para segundo plano. Parte-se do pressuposto de que esse movimento seria 

necessário para a construção de um trabalho mais integrado e propício à discussão no plano 

transdisciplinar. 

Nosso ponto de partida, portanto, é que uma possibilidade de avanço para as equipes 

de uma configuração multidisciplinar para interdisciplinar ou transdisciplinar seria a 

promoção e a ênfase em uma identidade do grupo de trabalho unificada, comum a todos os 

membros pertencentes a uma equipe heterogênea, a qual emergiria a partir da redução da 

saliência das identidades profissionais de formação de seus membros. Cabe ponderar, 

entretanto, que o desenvolvimento dessa identidade do grupo de trabalho unificada, quando 

levada ao extremo, pode ampliar o risco de perda da contribuição que distintas perspectivas 

do saber podem promover ao grupo. Se ele se torna excessivamente homogêneo, pode 

desenvolver mecanismos que inibem a emergência do contraditório e das opiniões diversas, as 
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quais, quando devidamente articuladas, auxiliam na compreensão de problemas complexos 

que exigem análises sob diversos pontos de vista. 

 

 2.1. Identidades em interação em equipes multiprofissionais 

 

Mudanças recentes na estrutura social impactaram as relações entre as pessoas e, em 

consequência, a constituição da identidade social dos indivíduos. De acordo com Payne 

(2006), o processo pelo qual a identidade social era construída tem sofrido transformações nos 

últimos anos, sendo elas atualmente mais frágeis e menos controladas pelos interesses sociais 

presentes em instituições dominantes. 

Não assistimos, no mundo contemporâneo, a uma clara definição de papéis sociais e 

de identidades como ocorria no passado. As identidades eram conferidas às pessoas a partir do 

papel social que desempenhavam, e existiam relações de poder, entre os profissionais, bem 

estabelecidas e compreendidas por todos. Na atualidade, os limites de atuação de assistentes 

sociais, psicólogos e profissionais de saúde mental, por exemplo, são mais complexos e já não 

se encontram pré-estabelecidos socialmente (Payne, 2006). 

Manfredi (2002) pondera que as relações entre escolarização, profissionalização e 

trabalho exigem uma reflexão que considere uma complexa rede de determinações, mediações 

e tensões provenientes de forças econômicas, políticas, sociais e culturais presentes na 

sociedade. Uma representação a que comumente as pessoas fazem referência é o abismo que 

separa as habilidades desenvolvidas na formação acadêmica e as competências requisitadas no 

mercado de trabalho. 

As profissões possuem uma dinâmica que acompanha mudanças sociais, tais como a 

introdução de novas tecnologias, de formas de organização do trabalho e dos processos de 
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contratação, além das transformações resultantes da própria evolução de determinados 

campos do conhecimento (Manfredi, 2002). Nesse sentido, o mundo contemporâneo vem 

demandando novos requisitos educacionais, tendo em vista as transformações e necessidades 

atuais do contexto do trabalho. No âmbito da atuação interdisciplinar, por exemplo, algumas 

posturas são necessárias para a viabilização de um trabalho integrado, tais como capacidade 

de escuta, visão holística, além de abertura e interesse por outras áreas.  

O saber circunscrito a uma profissão oferece ao indivíduo uma posição pré-

determinada na equipe de trabalho. Em muitos casos, a expectativa profissional, construída 

durante a formação acadêmica e reforçada em interações com os pares profissionais 

determinará a compreensão e a representação de determinados fenômenos. Assim, se o 

posicionamento do sujeito é construído a partir do lugar da sua profissão na equipe, o vínculo 

com a identidade profissional do grupo de formação acadêmica será reforçado dentro desse 

contexto. Se, por outro lado, as interlocuções entre os membros da equipe superarem a rigidez 

disciplinar, a identidade do grupo de formação tenderá a se fragilizar (Galván, 2007). 

O pertencimento dos sujeitos a distintos grupos sociais, a divergência de interesses e 

valores entre eles e os mecanismos de distinção entre grupos conduzem os sujeitos à exibição 

de comportamentos de demarcação explícita das fronteiras entre o seu grupo e os demais. O 

problema emerge quando essa necessidade de diferenciação gera condutas negativas na 

relação com outros grupos, como agressividade, hostilidade e discriminação (Jiménez, 2003). 

Especialmente quando não há cooperação e metas comuns entre distintos grupos, a 

apresentação de condutas negativas se torna mais provável. 

Estudos conduzidos por Sherif, Harvey, White, Hood e Sherif (1954/1961) 

demonstraram que a percepção dos integrantes de grupos distintos está vinculada à relação 

que se estabelece entre eles para o alcance de determinados objetivos. Assim, se o grupo 
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visualiza que há uma relação de interdependência negativa, a probabilidade de emergirem 

representações desfavoráveis sobre os membros do grupo oposto é maior do que se houver a 

percepção de que a relação entre eles é de interdependência positiva. 

Por outro lado, experimentos realizados por Tajfel, Billig, Bundy e Flament (1971), 

conhecidos como estudos do grupo mínimo
1
, indicaram que a simples percepção de pertença a 

grupos, construída a partir da categorização social, já eliciava comportamentos competitivos 

entre grupos distintos, independentemente de benefícios pessoais ou de objetivos partilhados 

ou não entre os sujeitos. 

O pertencimento a distintas categorias sociais (profissionais) e a necessidade de 

convívio e articulações dessas categorias em uma equipe multiprofissional pode ativar 

comportamentos grupais com ênfase na comparação social, a qual favorece a emergência de 

conflitos ou disputas intergrupais. Dentre as teorizações sobre redução da discriminação entre 

grupos sociais, há tradicionalmente, na Psicologia Social, duas correntes principais: a hipótese 

do contato e a categorização na teoria da identidade social.  

É importante contextualizar que a hipótese do contato foi desenvolvida em 1940 por 

cientistas sociais no contexto das relações inter-raciais nos Estados Unidos e possui como 

ideia de suporte a hipótese de que a hostilidade entre grupos distintos é proveniente da falta de 

familiaridade entre eles (Brewer & Gaertner, 2005). De acordo com essa teoria, ao 

promovermos, sob determinadas circunstâncias, o contato entre membros de diferentes 

grupos, as chances de redução da hostilidade e promoção de atitudes positivas intergrupos se 

ampliariam (Allport, 1979).  

As circunstâncias apontadas por Allport (1979) para que o contato entre categorias 

sociais distintas seja bem sucedido são: suporte social e institucional que favoreça e estimule 

                                                           
1
 Estudos conduzidos para identificar as condições mínimas em que membros de um grupo tendiam a apresentar 

comportamentos de favoritismo intragrupal e discriminação intergrupal (Tajfel et al, 1971). 
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o contato (normas de tolerância e aceitação); contato íntimo e personalizado (o 

desenvolvimento de relações próximas favorece a emergência de atitudes positivas entre as 

pessoas, que podem ser generalizadas para todo o grupo, e a visualização de semelhanças, 

apesar das diferenças entre grupos distintos); condições que possibilitem a percepção de 

status equivalentes entre os membros (situações de contato entre grupos que se percebem com 

status diferentes reforçam os estereótipos e discriminação); condições de interdependência 

cooperativa entre os membros (compartilhamento de objetivos, por exemplo). 

Por outro lado, a hipótese do contato é amplamente criticada, e a sua validade é 

questionada na aplicação dessa teorização fora dos laboratórios. Grupos com histórico de 

conflitos, hostilidade e grande divergência de status e poder tendem a ser resistentes ao 

contato e à interdependência cooperativa. Outra questão apontada pelos pesquisadores refere-

se à generalização de atitudes positivas em uma situação particular para o grupo como um 

todo, pois um contato positivo entre os membros pode ser interpretado como uma exceção ao 

protótipo do grupo (Brewer & Gaertner, 2005). 

A combinação da hipótese do contato com a teoria da categorização na identidade 

social configura-se como um avanço integrativo no estudo das relações intergrupais e no 

entendimento dos mecanismos cognitivos envolvidos em uma situação de contato 

cooperativo. A contribuição da categorização social está vinculada ao entendimento de como 

o contato e a cooperação intergrupos pode ser estruturada para alterar a representação 

cognitiva dos membros dos grupos, reduzindo, assim, a discriminação entre eles (Brewer & 

Gaertner, 2005). Três modelos são propostos nessa perspectiva: descategorização, 

recategorização e diferenciação mútua. 

A descategorização faz referência à ênfase não na categoria social, mas sim no aspecto 

individual, valorizando, assim, mais as relações interpessoais que as intergrupais (Hogg & 
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Abrams, 2005). Desse modo, tal perspectiva recomenda que as situações sociais devem ser 

planejadas para reduzir a saliência das categorias sociais, elevando a identidade pessoal dos 

sujeitos envolvidos. As condições propostas pela hipótese do contato (normas igualitárias, 

status equivalente, intimidade, interação cooperativa) podem ser aplicadas para promover 

maior personalização entre os integrantes dos grupos (Brewer & Gaertner, 2005). 

Já a recategorização seria a visualização de que há, entre as categorias sociais em 

questão, uma identidade mais ampla compartilhada. No caso das equipes de trabalho, por 

exemplo, aspectos contextuais que reforcem a identidade do grupo ou da área de atuação, em 

detrimento da identidade com o grupo de formação acadêmica, podem constituir uma ação 

necessária para a melhoria das relações intergrupais. Para tanto, conforme proposto por 

Allport (1954), condições que favoreçam o contato entre membros de grupos distintos devem 

ser garantidas, como normas igualitárias, interdependência, contato íntimo e status 

equivalentes entre os membros do grupo. 

Ambos os modelos enfatizam a necessidade de redução da diferenciação entre 

categorias sociais. Entretanto, esse não é um empreendimento de fácil condução e persistente 

ao longo do tempo, posto que, conforme vimos, as identidades sociais operam com 

movimentos de inclusão e exclusão e são resistentes à dissolução das fronteiras que as 

definem (Brewer, 1996b). Ainda que a criação de uma identidade compartilhada ou relações 

mais personalizadas possam ser viabilizadas, sua manutenção ao longo do tempo e nas 

diversas situações sociais configura-se como uma ação com alto nível de dificuldade (Brewer 

& Gaertner, 2005). 

A construção de relações intergrupais mais harmônicas poderia também ser alcançada 

mediante a explicitação das diferenças individuais e a ampliação da percepção da 

complementaridade e do valor dos papéis desempenhados pelos sujeitos que interagem no 
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grupo, evitando-se comparações intergrupais (Brown & Wade, 1987; Brewer & Gaertner, 

2005). Essa concepção é proposta pelo modelo da diferenciação mútua, o qual não objetiva 

mudar ou reduzir a ênfase na estrutura da categoria social, mas promover alterações na 

avaliação da interdependência grupal (de um afeto negativo para um positivo). Para que essa 

interdependência esteja clara entre os integrantes dos grupos, é necessário que os papéis e 

objetivos estejam explicitamente estabelecidos. Apesar de esse modelo ser mais estável no 

tempo e mais fácil de ser implementado, a explicitação de fronteiras entre distintas categorias 

sociais pode reforçar a discriminação intergrupal e episódios de conflito entre os indivíduos 

(Brewer & Gaertner, 2005; Brewer, 1996b). 

A redução da discriminação no contato intergrupal pode ser viabilizada, segundo 

Pettigrew (1998), a partir de estratégias sequenciais de descategorização, seguidas de 

diferenciação mútua e, finalmente, recategorização. Essa combinação, de acordo com esse 

autor, possibilitaria a construção de um ambiente mais harmônico no contato intergrupal. 

Brewer e Gaertner (2005) ponderam que a ordem desses processos de categorização vai estar 

atrelada às questões específicas da situação de contato intergrupos, como o tipo de grupo em 

contato, a existência de objetivos comuns e o interesse na integração. Dessa maneira, esses 

processos são complementares e recíprocos, pois podem se alternar a depender das condições 

específicas do contexto em que os grupos se relacionam. Brewer (1996b) sugere que a 

combinação desses processos é capaz de viabilizar relações intergrupais mais harmônicas, 

preservando as necessidades individuais de inclusão e diferenciação e explicitando a 

necessidade de articulação de diferentes papéis e identidades no grupo para o alcance dos seus 

objetivos.  

Os indivíduos realizam comparações sociais intragrupais, as quais geram 

consequências como a despersonalização e o favoritismo grupal e intergrupal, ampliando a 

percepção da diferença entre os grupos e podendo potencializar comportamentos 
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discriminatórios e hostis na relação com outros grupos sociais. Worchel e Coutant (2005) 

destacam que diversos fatores influenciam a emergência da comparação intra ou intergrupal e 

enfatizam que o estágio de desenvolvimento de um grupo heterogêneo será determinante no 

interesse de o indivíduo comparar-se com membros do seu grupo ou de outros grupos sociais. 

Segundo esses autores, o desenvolvimento dos grupos é composto por quatro estágios. 

A identificação grupal é o primeiro estágio, cujo objetivo é estabelecer uma identidade do 

grupo. Logo em seguida, emerge a produtividade grupal, na qual prevalece a definição de 

objetivos e desenvolvimento de planos para atingir as metas traçadas. A individuação seria a 

etapa na qual os membros se esforçam para afirmar a sua singularidade no grupo. A última 

etapa seria a desintegração, na qual o grupo pode ser extinto ou reconstruído, transformando 

suas características e objetivos centrais. 

No estágio em que predomina a identificação grupal (esforço coletivo para estabelecer 

normas e regras de comportamento, com fronteiras claras em relação a outros grupos sociais), 

as identidades sociais e grupais podem emergir com maior saliência, em decorrência das 

demandas contextuais. As identidades pessoais dos membros do grupo, nesse estágio, vão 

parecer bastante similares, pois o objetivo é dar ênfase à identidade do grupo e não dos seus 

componentes. Nesse momento, há maior tendência de surgirem comparações entre grupos 

(Worchel & Coutant, 2005), na medida em que, muitas vezes, a constituição da identidade 

opera em um movimento de estabelecer uma oposição com o que não está inscrito naquele 

grupo.  

Por outro lado, durante o processo de individuação, o foco maior será na comparação 

entre membros do mesmo grupo social. Nesse estágio, os membros estão interessados em 

estabelecer sua posição dentro do grupo. Desejam, portanto, que ele reconheça a contribuição 

que pode oferecer àquele coletivo, sendo necessário diferenciar-se dos demais para evidenciar 
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que a sua presença é única naquele contexto. Esse é um aspecto importante no estudo sobre 

identidades, porque, durante o processo de diferenciação, os indivíduos também realizam 

movimentos de comparação com membros do grupo com habilidades similares às suas, ou 

que atuam de forma semelhante no seu grupo de pertença (Worchel & Coutant, 2005). 

Em equipes multiprofissionais, esse fenômeno pode ser observado com a comparação 

de profissionais que estão buscando uma identidade com seu grupo profissional ou com os 

membros que compõem a equipe da qual fazem parte, os quais atuam como representantes de 

outros grupos sociais naquele contexto específico. Se a equipe estiver no estágio de 

identificação grupal, é possível que a identidade com o grupo de formação acadêmica seja 

enfraquecida para viabilizar o estabelecimento de uma identidade da própria equipe. Por outro 

lado, se a equipe já avançou para o estágio de individuação, os membros podem estar 

buscando diferenciar-se dentro dela, e a identidade com o seu grupo de formação acadêmica 

pode emergir com mais clareza nesse espaço social. 

Quando indivíduos com identidades sociais distintas percebem que fazem parte de 

uma mesma equipe e que necessitam de uma cooperação mútua para alcançar as metas ou 

objetivos propostos por determinada atividade, é possível a emergência de uma identidade 

grupal que unifique e possibilite uma interação com condutas mais positivas de cooperação e 

diálogo (Jiménez, 2003).  

Compreender de que maneira ocorre a estruturação de múltiplas identidades dentro de 

um mesmo grupo social é importante, posto que as representações intragrupo de um indivíduo 

repercutem não apenas no seu autoconceito, como também na natureza das relações entre o 

sujeito e outros indivíduos (Roccas & Brewer, 2002). 

As tensões que os membros de uma equipe multiprofissional sentem, na fronteira que 

os separa profissionalmente, podem ser prejudiciais ao produto do trabalho construído em 
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interação, se elas impedem o compartilhamento de ideias que esbarram nas diferenças 

profissionais. Lingard et al. (2007) alertam que, trabalhando na fronteira de uma comunidade 

de práticas, os membros da equipe podem se sentir alienados e frustrados. A solução, segundo 

os autores, não seria negar esses sentimentos, mas explicitá-los para um engajamento real no 

trabalho e na construção de uma interação que ultrapasse as barreiras disciplinares e avance 

para uma relação transdisciplinar (assimilação e transformação de conceitos entre disciplinas). 

A indução de expectativas divergentes do que se realiza na prática em equipes pode 

conduzir os sujeitos a sentimentos de frustração e desapontamento, facilitando a emergência 

de conflitos interpessoais (Rink & Ellemers, 2008). Segundo Polzer, Milton e Swann (2002). 

quando as pessoas visualizam e compreendem as diferenças entre categorias sociais, esperam 

um comportamento diferente do seu e tornam-se mais tolerantes com a diversidade. Nesse 

sentido, podemos refletir que o sistema de ensino e as representações existentes na sociedade 

em torno da questão do trabalho em equipes e com a diversidade apontam apenas para os 

benefícios dessa modalidade de interação, sem discorrer criticamente sobre as dificuldades e 

os impasses provenientes dessa relação. Assim, os profissionais não são preparados para atuar 

em meio às contradições e embates de ideias próprios do campo interdisciplinar, e acabam por 

não desenvolver adequadamente as competências necessárias para esse tipo de atuação 

profissional. 

De acordo com os dados da pesquisa de Lingard et al. (2007), as narrativas dos 

profissionais investigados indicam que, quando os profissionais de distintas áreas estão em 

interação, aumenta a possibilidade de se questionarem práticas e conhecimentos adquiridos no 

período de formação. Isso pode desencadear comportamentos diversos nos indivíduos, como 

questionar e avançar criticamente nessas práticas e conhecimentos profissionais, mas também 

tentativas de preservar e defender a sua área de formação. Em alguns casos, o profissional se 

encontra em situação ambígua, na qual sente necessidade de defender e de criticar as práticas 



54 
 

profissionais do seu grupo perante a equipe interdisciplinar, o que pode ser traduzido em 

variações entre orgulho e incertezas profissionais.  

Especialmente quando o membro percebe no grupo categorias profissionais que 

desfrutam de maior poder ou prestígio social e que competem, de certa forma, com a sua 

própria categoria profissional, essa ambiguidade torna-se mais evidente, na medida em que o 

indivíduo receia fragilizar ainda mais a sua categoria profissional (Lingard et al., 2007).  

Segundo Ellemers, Van Dick, Hinkle e Jacobs (2000), quando confrontados com 

falhas ou fraquezas intragrupo, os sujeitos com alto nível de identificação grupal, em geral, 

não as admitem diante de membros considerados como pertencentes a outros grupos. Por 

outro lado, quando há apenas membros do intragrupo, os indivíduos assumem mais facilmente 

um desempenho insatisfatório. Nesse sentido, em uma equipe multiprofissional, se o 

indivíduo visualiza as demais categorias profissionais que compõem o grupo como 

representantes de outros grupos e não como membros daquela equipe da qual faz parte, as 

fragilidades e incertezas podem não ser explicitadas, com receio de fragilizar ou expor 

debilidades de sua categoria profissional, o que terminaria por afetar a imagem positiva que 

deseja resguardar do seu grupo profissional e a sua própria autoestima.  

Jackson e Smith (1999), por sua vez, ponderam que, quando os indivíduos sentem-se 

seguros em sua identidade social, há menos avaliações negativas intergrupos e diminuição da 

percepção de homogeneidade intragrupal. Porém, quando existe um alto nível de insegurança 

relativo à identidade social, as avaliações intragrupais são mais favoráveis, a percepção de 

homogeneidade no grupo de pertença é maior e há mais vieses na avaliação intergrupal. 

Um aspecto interessante apontado por Cheng e Sanchez-Burks (2008) é que 

indivíduos com altos níveis de integração de identidades não consideram problemática a 

identificação com distintas categorias sociais, na medida em que as visualizam como 
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compatíveis e complementares. Integração de identidades é a percepção de membros de uma 

equipe sobre a compatibilidade ou conflito entre duas ou mais identidades. Um alto nível de 

integração de identidade indica que os membros do grupo acreditam que os indivíduos podem 

se identificar com múltiplas funções ao mesmo tempo e em uma mesma situação. 

Nesse sentido, o sujeito pode ser um engenheiro que atualmente exerce funções 

relacionadas à gestão de marketing, por exemplo. Trata-se, portanto, da capacidade e da 

crença na habilidade de transpor as fronteiras demarcatórias de uma identidade profissional 

para uma atuação circunscrita a partir das necessidades do contexto atual. Indivíduos com alto 

nível de integração de identidade exibem elevados níveis de inovação em atividades que 

exigem relação entre conhecimentos (Cheng & Sanchez-Burks, 2008). 

De acordo com Roccas e Brewer (2002), apesar de os estudiosos de processos grupais 

concordarem sobre o fato de que indivíduos desenvolvem múltiplas identidades grupais, a 

maior parte das pesquisas enfoca uma singular categorização intragrupos ou intergrupos, 

desconsiderando, assim, a multiplicidade de inserções em distintos grupos sociais realizadas 

pelos indivíduos. Nesse sentido, indivíduos inseridos em uma equipe multiprofissional, por 

exemplo, têm a oportunidade de conciliar sua identidade do grupo de formação e uma 

identidade do grupo de trabalho, adquirida a partir das relações entre os membros e que define 

o grupo. Essa identidade do grupo de trabalho só pode emergir, por outro lado, se os seus 

integrantes visualizarem-se como pertencentes a uma mesma categoria social (membro 

daquela equipe de trabalho), diminuindo a ênfase na sua categoria profissional de origem 

(identidade do grupo de formação). 

O exercício de múltiplas identidades dentro da equipe de trabalho seria benéfico ao 

grupo, na medida em que o vínculo com diversas categorias sociais reduziria a importância ou 

o significado de uma categoria específica na constituição da identidade do sujeito. Além 
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disso, a visualização de que, em alguma instância, um membro considerado pertencente a 

outro grupo social compartilha com o sujeito uma mesma categoria pode facilitar as relações 

intergrupais e o contato na fronteira de distintas categorias sociais (Brewer & Gaertner, 2005). 

Um aspecto importante pontuado por Roccas e Brewer (2002) refere-se à 

determinação do contexto para a saliência de determinada identidade social. Assim, o 

indivíduo pode possuir identidades múltiplas e não convergentes dentro de um mesmo grupo 

social, mas o que determinará a predominância de uma delas será a situação específica que 

vivencia.  

De acordo com Payne (2006), a constituição da identidade profissional ocorre por 

intermédio das interações do sujeito com outros profissionais em equipes multiprofissionais. 

Nessas equipes, os indivíduos têm a oportunidade de obter aceitação dos demais profissionais 

quanto à visão que possuem referente ao papel que sua categoria profissional deve exercer 

naquele contexto específico. 

Northcraft et al. (1996) discutem que os programas de rotatividade no trabalho, ao 

possibilitar que o indivíduo experiencie outras atividades e funções além daquelas 

relacionadas ao seu cargo, podem ser utilizados estrategicamente para minimizar o impacto 

entre diferentes áreas e promover uma aproximação com assuntos e perspectivas de outros 

grupos, auxiliando no desenvolvimento de uma força de trabalho multifuncional e com 

maiores chances de se comportar de forma cooperativa. 

Além da motivação para manter uma imagem positiva de si próprio e do grupo ao qual 

pertence, Ormiston e Wong (2008) sugerem que o sentimento de pertencimento a um grupo, a 

necessidade de diferenciação de outros e os processos de confirmação da identidade por 

outros sujeitos também são centrais para a identidade do indivíduo e exercem uma forte 
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influência nas relações intra e intergrupais, ao impactar a integração social, a comunicação e o 

surgimento de conflitos entre os membros.  

Assim, em algumas situações, os sujeitos podem conferir maior ênfase a outros 

aspectos do processo identitário, que não se limita a sustentar uma imagem positiva da sua 

identidade. Nesse sentido, Brewer et al. (1993) encontraram achados reveladores de que, 

quando as pessoas buscam demarcar sua diferenciação em relação a outras,  reportam-se mais 

às minorias do que às maiorias nos grupos, mesmo percebendo tais minorias como 

negativamente estigmatizadas. Nesse caso, identificar-se com uma parcela minoritária do 

grupo percebida como possuidora de uma identidade menos positiva naquele contexto não 

favorece o incremento de uma imagem positiva de si, mas auxilia no processo de 

diferenciação em relação ao resto do grupo. 

Grupos homogêneos parecem satisfazer melhor a necessidade de construção de uma 

imagem positiva do self (por meio do mecanismo de favoritismo intragrupal), de confirmação 

da identidade por outros membros do grupo e do sentimento de pertença a ele, porém não 

facilita a construção de uma noção de diferenciação em relação aos outros componentes do 

grupo. Por outro lado, grupos heterogêneos viabilizam esse sentimento de diferenciação, 

embora possam não facilitar a promoção de outros aspectos importantes à identidade do 

sujeito, como o sentimento de pertença, a confirmação identitária e uma imagem positiva do 

self (Ormiston & Wong, 2008). 

Aspectos referentes à própria constituição e à dinâmica grupal devem também ser 

levados em consideração para a análise das questões identitárias que emergem nesse contexto. 

Edmondson (1999) pontua que equipes eficazes, em geral, conseguem desenvolver uma 

cultura inclusiva e valorizam o aprendizado, possibilitando aos membros sentirem-se seguros 

para assumir sua identidade, buscar e proporcionar feedbacks e discutir erros, o que repercute 
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no desempenho grupal. Esse autor argumenta que algumas equipes são capazes de 

proporcionar segurança psicológica a seus membros, criando uma atmosfera propícia para 

compartilhamento de informações, construção coletiva de soluções para os problemas, 

comportamentos colaborativos e confiança para discutir e assumir riscos. 

Dessa forma, mesmo em grupos heterogêneos, quando há essa cultura difundida entre 

seus membros, eles vão satisfazer não apenas o seu sentimento de distinção em relação aos 

demais, mas também construirão uma imagem positiva do grupo e de si próprios (sentem-se 

mais à vontade para expressar suas ideias), desenvolverão mais rapidamente o sentimento de 

pertença, bem como de aceitação, mediante a verificação de suas identidades. O indivíduo 

percebe, naquele contexto, um ambiente propício para expressar suas ideias e opiniões, as 

quais serão consideradas, o que repercute no sentimento de aceitação e pertencimento ao 

grupo. De acordo com Ormiston e Wong (2008), o desenvolvimento dessa cultura permite que 

os sujeitos se relacionem como indivíduos e não apenas como membros de distintos grupos 

sociais. 

O conceito de compreensão identitária refere-se ao nível de reconhecimento da 

identidade do sujeito por outros integrantes do seu grupo de pertença. Esse reconhecimento 

implica delimitar não apenas as categorias sociais com as quais o sujeito deseja ser 

identificado (consideradas, portanto, importantes para ele), bem como aquelas a que ele pode 

pertencer, mas com as quais não se identifica (tanto demográficas quanto referentes a papéis 

no trabalho). Nesse sentido, o conceito de compreensão identitária abarca a noção da 

existência de múltiplas identidades em interação na constituição do self e a saliência de umas 

em detrimento de outras, em decorrência do contexto vivenciado (Thatcher & Greer, 2008). 

Estes autores discutem que esse reconhecimento em contexto laboral confere maior 

suporte entre trabalhadores, empatia e melhorias na comunicação. Ademais, evidências 
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empíricas confirmaram a correlação significativa e positiva entre a compreensão identitária e 

os níveis de criatividade e satisfação, e correlação negativa com índices de absenteísmo. 

Polzer et al. (2002) consideram que a maneira como o indivíduo percebe que sua 

identidade é compreendida pelos membros da equipe impacta na sua sensação de conexão 

com o grupo. Quando o sujeito sente que há correlação entre a sua visão referente à sua 

identidade e a visão do grupo (congruência interpessoal), há maior probabilidade de um 

desempenho melhor em atividades criativas. Verifica-se, assim, a importância da 

comunicação da identidade e a confirmação dela por outros indivíduos. 

No período inicial de formação de uma equipe heterogênea, os membros, por não 

possuírem ainda uma identidade em comum e o sentimento de pertencimento ao grupo, 

podem evitar expor novas ideias ou suas opiniões, com receio de rejeição ou crítica, o que 

teria um impacto negativo no seu sentimento de pertença àquele grupo. Ao longo do processo 

de convivência, os indivíduos adquirem gradativamente confiança no grupo, pois passam a se 

conhecer, a se sentir mais aceitos e confortáveis em se expressar e auxiliar o grupo a atingir os 

seus objetivos (Polzer et al., 2002). 

Uma consequência benéfica da confirmação da identidade por outros integrantes é o 

estabelecimento da norma, dentro do grupo, de que as diferenças individuais são valorizadas e 

aceitas pelos membros. Esse posicionamento facilita o desenvolvimento de normas e valores 

que auxiliam na construção de uma identidade comum entre os membros da equipe. Assim, a 

diversidade e o desenvolvimento de uma identidade compartilhada pelos indivíduos de uma 

equipe não são processos excludentes (Eggins, Haslam & Reynolds, 2002). 

Nesse aspecto, a abordagem proposta por Polzer et al. (2002), referente à congruência 

interpessoal, distingue-se da Teoria da Identidade Social, pois, enquanto a primeira concebe a 

necessidade de explicitar as identidades para ampliar a possibilidade de congruência na 
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percepção e, em consequência, promover melhorias nas relações interpessoais, a outra prevê 

que a harmonia grupal pode ser viabilizada mediante a diminuição da ênfase nas categorias 

sociais que distinguem os indivíduos para a construção de uma identidade do grupo de 

trabalho (processo de recategorização). 

Janssen e Huang (2008) discorrem que quando os membros de uma equipe 

estabelecem normas que valorizam tanto a individualidade de seus componentes, traduzida 

nas contribuições especializadas que os indivíduos oferecem ao grupo, quanto a integração de 

seus membros, refletida no compartilhamento de valores, crenças e objetivos, os conflitos são 

minimizados e o desempenho grupal atinge alto nível de eficácia. 

Segundo esses autores, a noção do coletivo é importante para a emergência de 

comportamentos colaborativos, e, por outro lado, a diferenciação individual amplia a 

emergência de ideias criativas que funcionam como um impulsionador da inovação na equipe. 

Sendo assim, a identificação grupal e diferenciação individual seriam processos 

independentes e complementares no surgimento de comportamentos criativos e de cidadania 

no âmbito das equipes de trabalho. 

A ênfase nas contribuições específicas e, portanto, na individualidade dos sujeitos 

pode criar condições para que os membros de um grupo questionem a validade de 

procedimentos ou rotinas de trabalho existentes. Esse posicionamento pode ser um 

impulsionador para a discussão e o levantamento de problemas, bem como para o 

delineamento de sugestões ou soluções que integram variadas perspectivas de análise (Janssen 

& Huang, 2008). 

Worchel e Coutant (2005) sugerem que o grupo deve se estruturar para ser capaz de 

proporcionar a seus membros a possibilidade de explorarem ao máximo o seu potencial, 

direcionando a esse coletivo sua contribuição única. Entretanto, deve-se ter a devida cautela 
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em não criar situações que provoquem tensões ou competição excessiva entre os seus 

componentes, posto que, para um desempenho coletivo adequado, é necessário, até certo 

ponto, equalizar as diferenças entre os indivíduos, visando a manter a harmonia no grupo. A 

combinação de um incentivo à integração grupal, sem desconsiderar as contribuições 

individuais, capacita os membros da equipe a desenvolverem comportamentos colaborativos e 

inovadores (Janssen & Huang, 2008). 

O sucesso do desempenho de grupos que possuem como característica a diversidade 

estará atrelado à sua capacidade de conciliar e harmonizar as diferentes identidades de seus 

membros (Eggins et al., 2002). Nesse sentido, é necessário que os membros do grupo se 

categorizem como pertencentes àquele grupo social (equipe de trabalho). 

Essa discussão nos remete a elementos já apontados sobre os movimentos de ênfase na 

semelhança ou na diferença entre indivíduos (Deschamps & Moliner, 2009) e considerações 

sobre os impactos no comportamento do sujeito a partir da interpretação que ele faz da 

situação como mais próxima ao polo interpessoal ou intergrupal (Tajfel, 1983). Assim, 

quando é importante destacar sua atuação individual, mesmo no intragrupo, os sujeitos podem 

valorizar mais as suas singularidades do que os aspectos compartilhados com outros sujeitos, 

tendo em vista ser mais pregnante, nesse caso, a identidade pessoal. Por outro lado, quando a 

categoria social precisa ganhar força, os indivíduos vão dar ênfase às semelhanças entre 

membros do intragrupo, destacando suas similaridades, em oposição à diferença demarcada 

na comparação com outros grupos sociais. 

Em grupos heterogêneos, os indivíduos precisam demarcar a sua contribuição 

específica, porém a ênfase na diferença pode incrementar a saliência da comparação 

intergrupal (relativa a outras categorias sociais) dentro da equipe (Reynolds et al., 2003). É 

difícil dar vazão aos aspectos positivos oriundos da diversidade grupal (diversidade de 
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perspectiva, criatividade, inovação) sem enfraquecer a noção de similaridade entre membros 

do intragrupo. Por outro lado, a ausência de construção de uma identidade social 

compartilhada entre membros de uma mesma equipe pode inviabilizar as trocas e a abertura 

para outras perspectivas necessárias à emergência dos benefícios que um grupo heterogêneo 

pode proporcionar. 

Dessa maneira, para a construção de um desempenho eficaz, os indivíduos devem 

saber lidar com a diferença na equipe e a diversidade de funções dos seus membros, o que 

coloca em risco a integração social dos componentes, mas ao mesmo tempo preserva uma 

identidade compartilhada dos que fazem parte dela.  

Assim, por intermédio do desenvolvimento de uma identidade do grupo de trabalho 

compartilhada, que reflete e acomoda as diferenças entre os componentes da equipe, tem-se 

como resultado a emergência de uma identificação entre os sujeitos, que reconhecem as 

diferenças individuais assim como as similaridades, construindo um sentido de grupo. A 

existência de uma identidade compartilhada por um grupo não inviabiliza a existência 

simultânea de outras identidades sociais no grupo (Eggins et al., 2002). Em contextos 

intergrupais, quando os membros percebem-se como pertencentes a diferentes grupos, mas 

também como partes de uma mesma equipe, as relações grupais tendem a ser mais 

harmônicas do que se os indivíduos visualizam-se apenas como membros de categorias 

sociais distintas. Ademais, a existência de múltiplas identidades facilita a generalização dos 

benefícios do contato com membros de outros grupos em uma extensão mais abrangente do 

que o processo de recategorização (Brewer & Gaertner, 2005). 

Assim sendo, em contextos laborais, a combinação de mais de uma identidade, como a 

do grupo de formação e a do grupo de trabalho, por exemplo, pode ser muito benéfica para a 

convivência harmoniosa na equipe, o desenvolvimento da criatividade dos membros, a prática 
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de valores, como respeito às diferenças, e contribuições diversas na análise da realidade, a 

partir das variadas perspectivas que cada membro do grupo pode proporcionar. 

Lingard et al. (2007) enfatizam a necessidade de, em uma equipe interdisciplinar, 

existir a negociação das tensões entre as identidades de seus membros, para que, dessa forma, 

seja viável a produção coletiva de entendimentos. Para que seja possível tal entendimento, é 

necessário que as equipes identifiquem ou construam um campo em comum, compartilhando 

um mesmo foco ou objetivo de atuação, de modo a combinar diversas perspectivas 

disciplinares. Nesse sentido, configuram-se como promissoras, para a relação intergrupal 

harmoniosa, contextos e condições nos quais exista respeito à diversidade no grupo, com 

moderada afirmação de identidades e com o desenvolvimento de uma identidade amplamente 

compartilhada entre os indivíduos do grupo. 

Com este capítulo, tivemos a oportunidade de enfatizar os benefícios e riscos dos 

investimentos no trabalho em equipe, pontuando alguns aspectos apontados pela literatura 

como presentes nessa modalidade de trabalho. A configuração atual do mundo do trabalho e a 

forma como a identidade do grupo de formação vem sendo construída demandam uma 

integração entre conhecimentos que pode ser proporcionada pela atuação transdisciplinar em 

equipe multiprofissional. Entretanto, conforme vimos no capítulo anterior, indivíduos 

inseridos em grupos heterogêneos podem apresentar mais problemas relacionais, os quais, 

conforme nos explicitaram os dados da literatura apresentados no presente capítulo, podem 

ser amenizados mediante movimentos como construção de uma identidade do grupo de 

trabalho, reconhecimento das identidades profissionais em interação, investimento em 

condições que ampliem a percepção de pertença ao grupo, desenvolvimento de habilidades 

relacionais e valorização das contribuições individuais ao grupo.  



64 
 

Compreender os fatores que facilitam, por um lado, a afirmação de uma identidade 

com o grupo de formação acadêmica, que circunscreve as contribuições pessoais ao grupo e, 

por outro, o desenvolvimento e a preservação de uma identidade com o grupo de trabalho, a 

qual viabiliza comportamentos colaborativos entre os membros destaca-se como uma 

possibilidade de propor ações que possam alavancar o desempenho e a satisfação grupal. 

Observar de que maneira tais identidades emergem nesse contexto de trabalho pode nos 

oferecer subsídios importantes para o desenvolvimento de ferramentas que visem à melhoria 

do desempenho da equipe e das relações grupais. 
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PARTE II: ASPECTOS 

TEÓRICOS – METODOLÓGICOS 
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CAPÍTULO III: OBJETO DE ESTUDO E MÉTODO 
 

A atuação em equipes multiprofissionais vem adquirindo um espaço cada vez maior 

nas organizações de trabalho, porque se acredita que a junção de variadas perspectivas de 

análise, proporcionada pelo domínio de cada profissional em uma área específica do 

conhecimento, pode conferir uma compreensão mais apurada e intervenções mais eficazes na 

realidade. Compreender as relações estabelecidas nessas equipes e como a identidade com o 

grupo de formação acadêmica e a constituída no grupo de trabalho se articulam na construção 

de um trabalho integrado torna-se fundamental para a elaboração de ferramentas ou ações de 

desenvolvimento que possam ampliar o potencial das equipes multiprofissionais e melhorar as 

relações grupais. 

O estudo da identidade profissional pode contribuir para a identificação de pontos de 

tensão nas equipes, visto que o pertencimento de seus componentes a grupos profissionais 

distintos pode favorecer a demarcação de espaços ou a construção de alianças e subgrupos 

que dificultam a emergência de uma identidade do grupo de trabalho, capaz de viabilizar a 

execução de um trabalho integrado.  

Nesta investigação, circunscrevemos a identidade do grupo de formação ao 

pertencimento do indivíduo a um grupo profissional, o qual possui linguagem técnica, 

posturas, crenças e valores próprios, que definem a sua atuação em um campo específico do 

conhecimento. A identidade profissional, entretanto, não se limita à identidade do grupo de 

formação, pois o indivíduo a constrói constantemente nas suas relações laborais. Neste 

trabalho, enfatizaremos, na constituição da identidade profissional, a dimensão da formação 

acadêmica adquirida na graduação e a dimensão grupal, construída quando o indivíduo se 

insere em uma equipe de trabalho. A identidade do grupo de trabalho, portanto, emerge das 

relações laborais cotidianas, a partir do entendimento de que é necessária uma articulação 
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entre os profissionais para se atingirem seus objetivos e metas. Equipe multiprofissional, por 

sua vez, pode ser compreendida como um grupo voltado para a realização de tarefas 

interdependentes, composto por membros pertencentes a categorias profissionais distintas e 

que podem avançar, nas suas relações, para uma caracterização multi, inter ou 

transdisciplinar. 

 

 3.1. Problema de pesquisa 

  

Compreender a dinâmica existente entre a identidade do grupo de formação e a 

identidade do grupo de trabalho em equipes multiprofissionais, tendo em vista um provável 

deslocamento da identidade do grupo de formação para segundo plano a favor da saliência da 

identidade do grupo de trabalho para que as exigências de interação que essa modalidade de 

trabalho demanda sejam atendidas.  

 

 3.2. Objetivo geral 

 

Identificar as articulações entre a identidade do grupo de formação e a identidade do 

grupo de trabalho em equipes multiprofissionais, na construção de um trabalho integrado. 

 

3.3. Objetivos específicos 

 

1. Explorar algumas dimensões que integram o conceito de identidade profissional.  
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2. Descrever e demarcar os fatores significativos na saliência da identidade do grupo de 

trabalho e a do grupo de formação em equipes multiprofissionais.   

3. Identificar possíveis conflitos e afinidades emergentes da interação entre profissionais 

oriundos de categorias profissionais distintas.  

4. Fornecer elementos para a discussão sobre a atuação e o desenvolvimento das equipes 

multiprofissionais.  

 

3.4. Delineamento metodológico 

 

Para a realização do presente estudo, foram recrutadas instituições localizadas na 

cidade de Salvador (BA), que tinham, na composição de seus quadros, equipes 

multiprofissionais. Três equipes foram selecionadas e a cada uma delas foi proposta a 

formação de grupos focais, compostos por três a seis participantes com formações acadêmicas 

distintas, os quais compartilhavam experiências de suas práticas laborais em contexto 

multiprofissional.  

Ao selecionar distintos locais de atuação do trabalho multiprofissional – com focos de 

trabalho, histórico, características da equipe e contextos organizacionais diversos – tivemos 

como objetivo identificar se o fenômeno ocorre de forma semelhante ou se o contexto confere 

peculiaridades na dinâmica das equipes e no produto do seu trabalho. Encontram-se, na 

literatura, algumas discussões (Galván, 2007; Costa, 2007; Almeida Filho, 2005) que se 

aproximam dessa temática no âmbito da saúde, visto ser essa uma área que destaca 

explicitamente a necessidade da interdisciplinaridade para compreensão dos fenômenos e 

intervenções na realidade. Este trabalho também teve como objeto de investigação equipes 

com atuação na área da saúde. Entretanto, tais equipes tinham ênfases laborais distintas: saúde 
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mental (equipe I), saúde e qualidade de vida no trabalho (equipe II) e segurança e saúde do 

trabalho (equipe III). 

A partir da perspectiva segundo a qual os fenômenos sociais são realidades 

subjetivamente construídas, consideramos necessário compreender as percepções e opiniões 

dos indivíduos que vivenciam cotidianamente a realidade de trabalhar em um grupo 

heterogêneo. Em outras palavras, pressupomos que a compreensão das interações sociais 

construídas no âmbito das equipes multiprofissionais requer uma investigação junto àqueles 

agentes que a vivenciam e constroem os seus sentidos e significados, estando, portanto, 

habilitados a discorrer sobre ela. 

A escolha de grupos focais, portanto, justifica-se pela necessidade de coletar os dados 

por meio da interação grupal, uma vez que a técnica possibilita a investigação de crenças, 

atitudes, opiniões e processos de influência grupal, permitindo a avaliação do confronto de 

aspectos divergentes e compartilhados entre os integrantes do grupo (Gondim, 2003). 

O momento de realização do grupo focal se insere como uma possibilidade para os 

participantes refletirem sobre as questões referentes à sua identidade no âmbito laboral e pode 

ser o espaço em que o indivíduo, por intermédio da interação com os demais membros do 

grupo, constrói e apresenta seu posicionamento sobre o tema proposto. É possível que, em 

outras situações sociais, esse posicionamento seja revisto e novos significados construídos. 

Halkier (2010) argumenta que os dados qualitativos são produções de atores sociais em 

determinado contexto e, portanto, podem ser classificados como atos sociais. Assim, podem 

se transformar, ao longo do tempo, ou a depender do contexto específico de investigação.  
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3.5. Grupo focal 

 

Grupo focal pode ser definido como uma técnica de pesquisa que coleta dados 

mediante a interação de um grupo sobre um tema definido e proposto pelo pesquisador. 

Identificam-se, nessa definição, três elementos chave: é uma técnica voltada para a coleta de 

dados, localiza a fonte dos dados na discussão grupal e permite ao pesquisador um papel ativo 

na criação da discussão grupal. Os dados são elaborados processualmente durante a reunião e 

fazem referência a uma construção coletiva. (Morgan, 1996).  

Nesta investigação, delineou-se o objetivo de capturar, com os grupos focais, as 

opiniões e percepções da equipe multiprofissional e não apenas de uma categoria profissional. 

Por isso, foi importante a implementação dessa estratégia de coleta de dados, pois, assim, 

tivemos a oportunidade de identificar a maneira como esse processo é percebido por diversas 

categorias profissionais que interagem cotidianamente em grupo, além de observar se existem 

conflitos ou tensões vivenciados pela equipe em decorrência da dinâmica interativa entre a 

identidade do grupo de trabalho e a do grupo de formação acadêmica. 

Na medida em que o grupo focal permite o confronto entre ideias, opiniões, valores e 

crenças dos sujeitos (Gondim, 2003), cada participante tem, nesse momento, a oportunidade 

de defender sua posição e estabelecer trocas, ampliando, em alguns casos, sua perspectiva de 

análise. Assim, nos grupos focais, o discurso exerce importante função (Callejo, 2001). É 

importante pontuar que o discurso proferido por um membro de uma categoria profissional a 

representa naquele contexto, pois o indivíduo fala de um lugar específico que o vincula a um 

grupo detentor de crenças e valores próprios daquele domínio profissional. 
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3.6. Possibilidades e limitações dos grupos focais 

 

Dentre as vantagens na utilização dos grupos focais como estratégia de coleta de 

dados, destacamos que essa técnica permite a interação direta entre investigador e 

participantes, a possibilidade de observação de comportamentos não-verbais e grande volume 

de dados nas reuniões, além da sua flexibilidade, permitindo adaptações à  medida em que 

acontece (Callejo, 2001). Na presente investigação, ajustes no roteiro foram realizados 

durante a condução dos grupos, com o objetivo de explorar melhor uma temática apontada 

pela equipe. É importante pontuar que essa ação foi acompanhada pela cautela de sempre 

resguardar o objetivo definido pelo estudo e investigar, com flexibilidade na ordem dos 

tópicos, todos os aspectos do roteiro original. 

Por outro lado, como todo instrumento de investigação, há alguns limites em sua 

utilização, especialmente vinculados às características do tema ou do objeto de investigação 

(ausência de consciência dos sujeitos sobre suas práticas, por exemplo). Além disso, essa 

técnica exige muita atenção e dedicação, desde o desenho até as análises, depende da perícia 

do moderador e há uma considerável margem de subjetividade na interpretação dos discursos 

grupais (Callejo, 2001). Uma desvantagem na utilização dessa técnica, destacada por Morgan 

(1996), refere-se à possibilidade de direcionamento dos dados em decorrência do 

comportamento do moderador, que deve ter muita cautela na condução do grupo, a fim de 

possibilitar que os dados sejam construídos na interação entre os participantes, sem a sua 

influência direta. 
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3.7. Desenho dos grupos focais 

 

Em relação ao desenho dos grupos focais, as questões sobre o número de encontros 

necessários à proposta de investigação e a composição dos membros desses grupos tornam-se 

centrais. As respostas a essas questões estão relacionadas às características do objeto de 

investigação, ao universo da população que se observa e desenho global da investigação. 

Um aspecto importante na metodologia qualitativa é o alcance da saturação como 

sinalização de que os dados coletados, e, portanto, o número de reuniões, é suficiente para o 

empreendimento das análises. É também essa saturação que vai garantir níveis de 

fidedignidade à investigação, posto que a repetição de temáticas ou opiniões nos grupos pode 

ser um dado revelador de um posicionamento representativo e não decorrente da 

individualidade dos participantes (Callejo, 2001). No presente estudo, algumas similaridades 

identificadas nos grupos e divergências explicadas pela inserção em contextos diversos nos 

indicaram que já tínhamos dados suficientes para a realização das análises. 

Em relação às características dos integrantes dos grupos, Callejo (2001) aponta que a 

presença da homogeneidade e da heterogeneidade se faz igualmente importante. No tocante à 

homogeneidade, sua importância está centrada na produtividade discursiva e na 

representatividade do grupo (compartilhamento de vivências para falar sobre a temática). A 

heterogeneidade, por sua vez, também é necessária para a produtividade discursiva, na medida 

em que o discurso é impulsionado pela percepção de diferenças e pelo estabelecimento de 

mecanismos de persuasão entre os membros. Assim, a homogeneidade possibilita o 

nascimento do grupo, mas é a heterogeneidade que o faz crescer. A heterogeneidade 

possibilita o questionamento dos vínculos (com o objeto de investigação e entre os 

participantes), conferindo dinamismo e reflexões no grupo. 
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A heterogeneidade nos grupos deste estudo foi garantida pelo pertencimento dos 

participantes a categorias profissionais distintas, e a homogeneidade, por sua vez, emergiu a 

partir da constatação de que todos atuam em um mesmo contexto de trabalho (equipe 

multiprofissional). 

A representatividade do grupo focal é um elemento importante para o alcance dos 

objetivos da investigação. O grupo focal é uma situação que reflete ou projeta relações 

oriundas de um contexto macrossocial (Callejo, 2001). Assim, tanto a representatividade da 

amostra quanto a representatividade do discurso dos participantes estão relacionadas e devem 

ser consideradas nesta análise.  

Em relação a essa representatividade, devemos nos certificar de que os participantes 

podem contribuir para o entendimento ou a exploração do objeto de pesquisa. Neste trabalho, 

alguns critérios de participação foram assegurados, como tempo de formação e tempo de 

existência da equipe multiprofissional, os quais foram de, no mínimo, um ano. Buscamos 

garantir também um tempo mínimo de atuação na equipe, para que os participantes pudessem 

ter vivências suficientes nesse contexto de trabalho, contribuindo, assim, com o estudo. Por 

isso, a maioria dos integrantes dos grupos tinha mais de um ano de atuação na equipe 

multiprofissional. Apenas dois participantes tinham tempo inferior a um ano na equipe (sete e 

três meses), mas consideramos importante a sua participação, a fim de manter a configuração 

atual do grupo de trabalho. 

 

3.8. Procedimento de coleta dos dados 

 

A compreensão dos fenômenos sociais requer uma análise interdependente dos 

múltiplos aspectos que interferem na sua constituição. Um recorte de determinados aspectos 
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da realidade, entretanto, faz-se necessário para situar determinada problemática, sem que sua 

contextualização seja negligenciada. 

O quadro conceitual e os objetivos da pesquisa orientam o recorte do fenômeno que 

será investigado e direciona a intervenção do investigador no campo, no momento da coleta 

de dados. Neste estudo, o roteiro dos grupos focais (ANEXO 1) foi estruturado com o 

objetivo de explorar alguns conceitos discutidos no marco teórico- conceitual, possibilitando, 

assim, a emergência de novos questionamentos e a reflexão sobre a realidade do fenômeno 

observado, ao confrontá-lo com a teoria existente. 

Foi realizada uma seleção por conveniência de instituições interessadas na temática e 

que tivessem, no seu quadro funcional, equipes multiprofissionais atuantes. Assim, realizamos 

03 grupos focais, com duração entre uma hora e uma hora e meia, no próprio local de trabalho 

das equipes.  

A decisão de estudar três equipes de trabalho teve como substrato orientador a 

perspectiva de obter-se um mapeamento de práticas sociais e formas de interação em 

determinados grupos, mas que podem estar presentes em outros grupos que vivenciam 

contextos similares. As três equipes selecionadas para o estudo inserem suas atividades no 

campo da saúde, embora a prática e o foco de atuação sejam bem distintos, o que possibilitou 

maior riqueza no material coletado. 

Na presente investigação, a condução do grupo focal foi dividida em dois momentos. 

Em um momento, a ênfase centrou-se na avaliação individual sobre a saliência da identidade 

do grupo de formação ou a do grupo de trabalho nas situações laborais; no outro momento, 

foram discutidas as interações entre os profissionais, com foco nas atividades e nas questões 

de status e emergência de conflitos na equipe. É importante enfatizar que o roteiro de um 

grupo focal deve possibilitar flexibilidade para que o moderador proponha as reflexões de 
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acordo com as possibilidades oferecidas pelo grupo. Assim, se os participantes antecipam a 

discussão de um tema previsto para ser abordado ao final do grupo, o moderador pode 

aproveitar o momento e já aprofundar essa discussão (pois ela faz parte da investigação) e 

retornar à estrutura do roteiro em momento posterior. 

 Assim, foi proposta uma atividade aos membros dos grupos, na qual cada participante 

avaliava individualmente se, nas situações de trabalho a identidade que possui maior saliência 

naquele contexto é a da sua formação (categoria profissional) ou a identidade referente à 

atuação naquele grupo (constituída nas relações grupais). O participante deveria hierarquizar 

cartões oferecidos pelo moderador, nos quais em um estava escrito identidade de formação e 

no outro identidade da equipe. Além disso, foi solicitado que ele pensasse e descrevesse, no 

verso do cartão, os motivos pelos quais selecionou a identidade do grupo de formação 

acadêmica (identidade de formação) ou a do grupo de trabalho (identidade da equipe) como 

mais pregnante na sua percepção sobre sua atuação na equipe. Após essa tarefa, os 

participantes foram convidados a discutir e argumentar sobre as razões por que organizaram o 

material cedido daquela maneira, bem como comentar sobre as razões registradas no cartão. 

Além dessa atividade, foram propostas algumas reflexões para discussão no grupo, as 

quais objetivavam investigar aspectos próprios das interações construídas em contexto 

laboral. Três eixos temáticos direcionaram as reflexões propostas pela moderadora: 1) 

atividades e ações desenvolvidas pelos profissionais e em que medida elas os diferenciavam 

ou aproximavam dos demais membros da equipe; 2) status e poder experienciados pelas 

distintas categorias sociais e seus impactos nas relações entre os indivíduos; 3) conflitos na 

equipe, com ênfase nas suas causas e em como buscavam as resoluções.  

Questionamentos adicionais relativos à estrutura da equipe, processo de constituição, 

histórico, rotinas e metodologias de trabalho, bem como a aplicação de um questionário que 
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pretendia caracterizar os integrantes do grupo focal (ANEXO 2) foram realizados, a fim 

permitir uma melhor compreensão das especificidades da equipe e de seus membros e auxiliar 

o processo de análise dos dados.  

Com o objetivo de possibilitar à moderadora direcionar toda a sua atenção para o 

manejo do grupo, os grupos focais foram registrados em áudio e vídeo, após o devido 

consentimento dos participantes (ANEXO 3). Essa gravação foi utilizada apenas na análise 

dos dados, preservando-se a confidencialidade das verbalizações dos participantes e o 

anonimato das empresas em que atuam. As imagens registradas e o áudio não serão utilizados 

para outros fins, e serão descartados após a conclusão deste trabalho. 

 

3.9. Procedimentos de análise dos dados 

 

Para a análise dos dados, privilegiamos a técnica de análise do conteúdo convencional, 

que geralmente é utilizada quando se objetiva descrever um fenômeno, explorando e 

ampliando as teorizações existentes. Neste caso, não há categorias pré-concebidas, mas elas 

devem surgir a partir dos dados coletados (Hsieh & Shannon, 2005). Optou-se por esse tipo 

de análise do conteúdo, uma vez que pretendíamos explorar questões apresentadas no marco 

teórico-conceitual deste estudo em relações laborais cotidianas de equipes multiprofissionais. 

Para tanto, a análise dos dados iniciou-se com uma exaustiva leitura do material coletado, 

com o objetivo de obter-se uma visualização do todo, bem como uma imersão nos dados, a 

fim de garantir que as categorias criadas retratassem, com o máximo de fidedignidade 

possível, os elementos apontados pelos participantes dos grupos focais na saliência de uma 

identidade do grupo de trabalho e do grupo de formação. É importante enfatizar que o 

substrato orientador da criação das categorias de análise foi o referencial teórico apresentado 
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na primeira parte deste estudo, visto que o tratamento dos dados, na análise do conteúdo, é 

orientado pelo enquadramento teórico do quadro de referência da investigação (Guerra, 2006).  

Segundo Halkier (2010) a análise dos dados dos grupos focais não deve ficar restrita 

ao conteúdo das falas de seus participantes, mas aproveitar a situação propiciada pela técnica 

e analisar também a interação grupal. Nesse sentido, buscamos privilegiar não apenas as falas 

individuais, mas os diálogos estabelecidos no grupo e os momentos em que os participantes 

ratificam ou se opõem às manifestações dos demais membros. 

A análise de conteúdo realizada teve como objetivo explorar os dados de forma 

qualitativa. Assim, a primeira intervenção empreendida foi descritiva e pretendeu organizar o 

material a partir de três níveis de análise: fatores contextuais, grupais e individuais que 

fortaleciam ou enfraqueciam a saliência de uma identidade do grupo de trabalho e do grupo de 

formação na convivência multiprofissional. Em seguida, buscamos empreender análises 

interpretativas dos fenômenos, confrontando o material de cada grupo com o marco teórico do 

estudo, para, posteriormente, avançar na identificação de similaridades e divergências nos 

discursos das três equipes. 
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PARTE III: RESULTADOS E 

DISCUSSÃO 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Este capítulo está dividido em três partes, nas quais se apresentam e se analisam os 

resultados obtidos com os grupos focais realizados. Essa divisão tem como objetivo explorar 

as peculiaridades de cada equipe estudada, possibilitando, assim, maior compreensão dos 

dados obtidos. A análise esteve centrada na identificação e entendimento do peso que 

questões próprias dos indivíduos, da dinâmica grupal ou do contexto em que a equipe se 

insere desempenham na saliência de uma identidade mais vinculada à formação acadêmica do 

profissional ou à sua atuação na equipe de trabalho. 

Dessa forma, a fim de contextualizar as análises realizadas faremos, nos tópicos a 

seguir, uma apresentação geral das equipes, destacando sua área de atuação, objetivos, uma 

breve descrição do seu histórico e caracterização dos participantes do grupo focal. Em seguida 

serão apresentadas as principais rotinas e a metodologia de trabalho, para, logo após, 

procedermos às análises das conversações estabelecidas no grupo, as quais nos apontam itens 

importantes para compreensão da dinâmica na saliência da identidade do grupo de trabalho e 

do grupo de formação em equipes multiprofissionais. 

Cabe salientar que passagens que identificavam as pessoas ou instituições foram 

substituídas por nomes fictícios ou uma denominação genérica (como empresa e 

organização), a fim de preservar o anonimato dos participantes e a confidencialidade dos 

dados da organização. Na transcrição de trechos das falas dos participantes nos grupos focais, 

utilizamos o símbolo (...) para indicar que há falas ou diálogos anteriores ao que está sendo 

apresentado. Além disso, apresentamos, no corpo do texto, apenas o fragmento do diálogo 

considerado mais importante para o entendimento das análises realizadas. Porém, com o 

objetivo de contextualizar melhor as falas ou os diálogos, disponibilizamos, nos anexos, toda 
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a transcrição dos grupos focais realizados, destacando em negrito os trechos utilizados na 

apresentação dos resultados. 

 

 4.1. EQUIPE I: As demandas do contexto de atuação 

 

4.1.1. Histórico da equipe na organização 

 

Uma das equipes selecionadas para participar do presente estudo atua na área de saúde 

mental, em organização hospitalar pública, com foco no atendimento psiquiátrico, mediante 

internação. Apesar da existência de uma diretriz organizacional que recomenda a formação de 

equipes multiprofissionais atuantes nos módulos de tratamento desse hospital, nem todos os 

grupos funcionam dessa forma. Essa equipe, a partir do entendimento da importância das 

trocas possibilitadas por essa modalidade de trabalho, conseguiu construir um espaço, no 

formato de reunião semanal, em que a interdisciplinaridade é praticada por meio da discussão 

de casos e tomada de decisões. Nesse projeto organizacional, além da referência à existência 

de equipes multiprofissionais, estão descritas as competências e atribuições de cada 

componente da equipe. 

Essa equipe trabalha, portanto, em uma perspectiva interdisciplinar, na qual existem 

tarefas específicas para cada área, mas também responsabilidades globais. O grupo se orienta 

a partir de um aspecto-chave para a sua composição, que é o atendimento da população 

assistida pelo seu serviço. Os membros destacam que essa é uma proposta acordada de 

atuação e avaliam que a eficácia da intervenção é ampliada com essa modalidade de trabalho. 
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4.1.2. Caracterização dos membros da equipe 

 

Essa equipe é composta por assistente social, enfermeira, médica, médico residente e 

psicólogo; entretanto, no dia da realização do grupo focal, estavam presentes apenas a 

enfermeira, a médica e o psicólogo. No Quadro 1, apresentamos os dados de caracterização 

dos profissionais dessa equipe que participaram do grupo focal.  

Formação acadêmica 
Atuação 

atual 

Atuação em outras equipes 

multiprofissionais 

Profissão 
Tempo de 

formado 

Pós-

graduação 
Área Tempo 

Outras 

equipes 
Tempo Área 

Psicólogo 4 anos Sim 
Clínica 

comportamental 
2 anos Sim 2 anos Saúde mental 

Enfermeira 31 anos Sim Saúde mental 4 anos Sim 3 anos Saúde mental 

Médica 30 anos Sim Psiquiatria 4 anos Sim 10 anos Saúde mental 

Quadro 1: Caracterização dos profissionais da Equipe I 

Fonte: Levantamento de campo (2010) 

Um aspecto digno de destaque sobre os dados de caracterização dos profissionais é 

que todos relataram ter dado continuidade aos estudos com a realização de pós-graduação. A 

médica e a enfermeira escolheram especializar-se na sua área de atuação (saúde mental), e o 

psicólogo optou por uma ênfase na abordagem clínica, a qual também pode ser utilizada no 

seu trabalho atual. Observamos a existência de vinculação com a saúde mental, posto que os 

profissionais, mais especificamente a médica e a enfermeira, optaram por aprofundar os seus 

conhecimentos nessa área, cursando uma pós-graduação em saúde mental. Esse é um fator 

que fortalece uma identidade com a área, extrapolando a vinculação com a formação, pois há 

um claro investimento no aperfeiçoamento do saber nesse campo específico de atuação. 

Outro dado relacionado a uma identificação com a saúde mental é que todos os 

profissionais já tiveram experiências prévias de trabalho também nessa área em outras equipes 

multiprofissionais. Esse é um dado importante para a análise da dinâmica das equipes, pois, 

conforme veremos mais adiante, a experiência profissional nessa modalidade de trabalho foi 
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citada pelos profissionais como um fator que facilita a convivência entre distintas categorias 

profissionais e parece minimizar a ocorrência de conflitos na equipe. Além disso, essa 

informação pode nos direcionar para a reflexão de que a saúde mental é uma área que 

demanda a atuação de equipes multiprofissionais, na medida em que, conforme explicitado 

pelos participantes dessa equipe, o objeto com o qual se trabalha é complexo, multifacetado, 

exigindo, portanto, uma articulação integrada entre diversos campos do conhecimento. 

 

4.1.3. Rotinas e metodologia do trabalho da equipe 

 

Em relação à metodologia de trabalho e rotinas de cada profissional no módulo desse 

hospital psiquiátrico, os participantes declararam que, no dia a dia, a atuação junto aos 

pacientes é realizada individualmente. Nem sempre conseguem conciliar horários para atuar 

juntos, mas, mesmo na ausência do grupo, consideram e estão atentos a outras áreas além das 

responsabilidades específicas de sua atuação. 

Há um fórum de atuação coletiva, sob o formato de reunião semanal, com duração 

média de uma hora, na qual todos os profissionais estão presentes. Nessa reunião, são 

discutidos os casos clínicos e tomadas as decisões relacionadas à orientação do tratamento 

terapêutico dos pacientes.  

No cotidiano de trabalho, em geral, os profissionais atuam em duplas ou 

individualmente, sem que haja uma demarcação precisa das atividades, tendo em vista a 

distribuição dos profissionais e sua carga horária nessa organização (a carga horária dos 

profissionais varia de 20 a 40 horas). Os profissionais declararam não existir rotina na 

execução das tarefas, definindo o que é possível realizar com os pacientes de acordo com as 
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situações que se apresentam. Por outro lado, os participantes do grupo disseram que 

pretendem se estruturar mais para atingir maior linearidade na execução de suas tarefas. 

No Quadro 2, são apresentadas algumas características observadas no grupo, que 

podem nos oferecer elementos ou indícios referentes à integração dessa equipe. Além disso, 

ele sintetiza alguns aspectos já apresentados, facilitando a visualização global das suas 

características. 

EXISTÊNCIA DE 

REUNIÕES 

Reuniões de planejamento das atividades Não 

Reuniões para tomada de decisões Sim 

Reuniões com informativos sobre as tarefas desenvolvidas Sim 

INTERDEPENDÊNCIA 

DE ATIVIDADES 

Os profissionais visualizam que a sua ação laboral repercute no 

trabalho de outros membros da equipe 
Sim 

Há projetos compartilhados entre os profissionais Não 

Eventualmente os profissionais desempenham funções 

específicas de outro membro do grupo 
Sim 

ESTRUTURA DA 

ROTINA 

Membros da equipe têm a mesma carga horária de trabalho Não 

Todos os membros estão alocados no mesmo espaço físico Sim 

As atividades são estruturadas e cada membro sabe quais são as 

rotinas de trabalho 
Não 

CARACTERIZAÇÃO 

DOS MEMBROS 

Maioria dos membros da equipe já atuou em outras equipes 

multiprofissionais 
Sim 

Maioria dos profissionais possui pós-graduação na área de 

atuação 
Sim 

Quadro 2: Características gerais da Equipe I 

Fonte: Levantamento de campo (2010) 

 

No tocante à existência de reuniões, observamos que essa é a principal esfera na qual a 

interdisciplinaridade é explicitada e fortalecida entre os integrantes da equipe. É nesse 

momento que os indivíduos têm a oportunidade de trocar informações, questionar práticas, 

oferecer ou solicitar apoio dos colegas e compartilhar avanços ou frustrações em relação ao 

trabalho, obtendo, na equipe, suporte social. Essa esfera coletiva direciona a interdependência 

das atividades, pois, devido a fatores contextuais, os membros não compartilham a mesma 

carga horária laboral, nem possuem uma rotina de trabalho definida. Entretanto, visualizam a 

interdependência de suas atividades, identificando muitos comportamentos colaborativos e as 

repercussões de suas ações no trabalho de seus pares. O fato de já terem atuado em outras 
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equipes multiprofissionais e a própria formação com ênfase nessa área de atuação parece 

facilitar a visualização da necessidade de uma interdependência entre os profissionais, com o 

reconhecimento de que um único campo do saber é incapaz de oferecer respostas satisfatórias 

para a compreensão e a intervenção na realidade com a qual se deparam em seu trabalho. 

 

4.1.4. Identidade do grupo de formação versus identidade do grupo de trabalho 

 

Com o objetivo de compreender e delimitar melhor os aspectos relacionados à 

saliência de uma identidade com o grupo de formação acadêmica e com o grupo de trabalho, 

foi realizada a análise do conteúdo das conversações estabelecidas no grupo focal. Na figura 

1, é apresentada uma síntese dos principais aspectos apontados pela equipe em três níveis de 

análise – contextual, grupal e individual –, os quais se associam ao fortalecimento de uma 

identidade do grupo de formação e do grupo de trabalho nos processos laborais. É importante 

salientar que os níveis de análise propostos não se constituem de forma isolada, observando-

se uma inter-relação.  Sua separação cumpre apenas uma função didática na apresentação dos 

dados. 

 
Figura 1: Representação da saliência da identidade do grupo de formação e da identidade do grupo de trabalho 

de acordo com os fatores contextuais, grupais e individuais na Equipe I 

 Equipe I (Foco de atuação: Saúde Mental)

Projeto organizacional 

(atribuições específicas)

CONTEXTUAIS
CONTEXTUAIS

Esferas de atuação delimitadas

GRUPAIS
GRUPAIS

Prática das atribuições próprias 

da área de formação

INDIVIDUAIS
INDIVIDUAIS

Projeto organizacional 

(valorização e representação da 

equipe)

Objeto complexo

Saúde mental (estigmatizada)

Crença na eficácia
Esfera social: formação 

acadêmica, experiências 

profissionais, modelos 

identificatórios

Esfera individual: história de 

vida, características pessoais

Suporte social / Proteção 

psicológica

Comparação intergrupal

Referência a membros 

ausentes



85 
 

FATORES CONTEXTUAIS 

 

O contexto organizacional exerce um papel importante na saliência da identidade do 

grupo de formação e do grupo de trabalho, ao valorizar e investir na constituição de 

determinadas modalidades de trabalho. Assim, há, nessa organização, um projeto que, por um 

lado, especifica as atribuições de cada profissional, fortalecendo, assim, a identidade do 

grupo de formação, e, por outro, enfatiza a necessidade do estabelecimento de diálogos entre 

os diversos saberes, viabilizando, mediante a atuação das equipes multiprofissionais, uma 

compreensão mais abrangente das questões da saúde mental e formas de intervenção mais 

eficazes no tratamento dos pacientes, o que favorece a constituição de uma identidade do 

grupo de trabalho.  

Observa-se, portanto, um movimento circular, no qual tanto a organização interfere na 

escolha por determinadas formas de atuação profissional, quanto os próprios profissionais 

podem também pressionar a organização no sentido de ela valorizar o desenvolvimento de 

projetos condizentes com as suas crenças do que seria um trabalho eficaz. Estas crenças, por 

sua vez, são fortalecidas a partir da existência de um direcionamento organizacional que 

privilegia e valoriza o trabalho em equipe. 

Há, de acordo com os participantes, aspectos da realidade que exigem a realização do 

trabalho a partir de uma base coletiva. O fato de estarem atuando em uma organização 

demanda que as diferentes profissões inseridas naquele contexto se articulem e troquem 

conhecimentos para a melhoria do serviço ofertado, pois, caso contrário, não existiria razão de 

ser para a demarcação de um espaço organizacional. 

A saliência de uma identidade mais coletiva ou individual está bastante relacionada 

com o contexto em que o indivíduo se insere e necessita realizar intervenção. Uma das 
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participantes cita que tem uma inserção também em consultório e atua nessa esfera de forma 

individual; mas, quando está na organização, não acredita que seja possível a emergência de 

outra identidade que não a do grupo de trabalho. Esse comentário corrobora algo que já foi 

discutido teoricamente e que faz referência à saliência de uma identidade a depender das 

demandas do contexto de atuação (Roccas & Brewer, 2002). 

Médica: (...) a identidade grupal é mais eficaz porque é uma instituição, é um aparelho 

institucional e eu acho que ele só tem razão de ser se for assim... (pp.207) 

(...) 

Médica: Eu não trabalharia em uma instituição que não fosse assim
2
 (...) eu não consigo 

conceber você usar um aparelho institucional como terapêutica sem ser assim... Mas eu 

trabalho em consultório de forma individual... Agora numa instituição eu não vejo isso 

como possibilidade. (pp.215) 

 

Essa fala nos remete à reflexão de que as múltiplas identidades dos indivíduos são 

ativadas e adquirem saliência de acordo com as demandas situacionais. Assim, no caso citado, 

há a concepção de que uma organização prevê uma atuação coletiva, diferentemente do que é 

requisitado no âmbito do consultório, no qual a prática da identidade voltada para a formação 

é mais evidente. 

Na equipe investigada, parece estar bem delimitada uma identidade do grupo de 

trabalho que, por sua vez, desempenha funções importantes para a manutenção do grupo. 

Particularmente nas falas da médica e do psicólogo, verificamos que a atuação em saúde 

mental demanda uma articulação entre os saberes. Assim, além de fatores organizacionais, o 

nível contextual engloba também aspectos específicos dessa área de atuação, a qual parece 

demandar a construção de uma identidade com a saúde mental. Para os participantes do 

                                                           
2
 De forma coletiva, com ênfase na interdisciplinaridade. 
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grupo, não é apenas o incremento na qualidade do atendimento, mas uma proteção psicológica 

a partir da criação de uma identidade com a área, tendo em vista que ele ainda é bastante 

estigmatizada.  

Psicólogo: (...) eu acho que Saúde Mental traz isso pra gente... Essa necessidade de estar 

junto... Ter essa coletividade... Por conta da especificidade do trabalho... (pp. 214) 

(...) 

Psicólogo: (...) mas eu acho que essa coisa de profissional da Saúde Mental é muito 

forte... Então, eu acho que isso é uma característica marcante pras pessoas que trabalham 

com Saúde Mental... (...) 

Médica: Talvez até, eu fico pensando assim, eu acho que é sobre o estigma que é a Saúde 

Mental, né... Que a gente vive no limbo talvez... 

Psicólogo: (risos) 

Médica: Eu acho que o grupo dá uma identidade. Saúde Mental é muito sofrida... 

Psicólogo: É verdade, né... E até um pouco estigmatizada (pp.215) 

Desse modo, na avaliação dos participantes, por ser uma área estigmatizada e sofrida 

para os profissionais, há a necessidade de construção de um coletivo que dê suporte social e 

proteção psicológica aos membros da equipe. Visualizamos, aqui também, a interseção entre 

dois fatores de análise (contextual e grupal), visto que o aspecto protetor apontado pelo grupo 

será pormenorizado quando abordarmos os fatores grupais que repercutem na saliência de 

uma identidade do grupo de trabalho. 

A complexidade do fenômeno com o qual os profissionais de saúde mental se deparam 

exige a integração de várias perspectivas para a compreensão e intervenção nessa realidade. O 

relato de que essa é uma área sofrida e estigmatizada e que, por isso mesmo, demanda o 

fortalecimento de uma identidade com a área, pode ser confirmado mediante a observação de 

movimentos profissionais em torno da questão da saúde mental, com a criação de associações, 
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grupos de estudos, realização de congressos, elaboração de manifestos e outras formas de 

comunicação e articulação grupal em que estão presentes profissionais com diversas 

formações acadêmicas, com um alto nível de engajamento na divulgação e compreensão das 

questões discutidas nessa área. 

Além disso, conforme indica o trecho transcrito a seguir, para os participantes do 

grupo, há uma clara intersecção entre os diversos campos do conhecimento em saúde mental, 

explicitado nas intervenções realizadas por cada profissional, que visam a alcançar objetivos 

compartilhados e não exclusivos de uma especialidade.  

Enfermeira: (...) alguns controles que são a da minha especialidade, mas isso tudo 

também é participado com a equipe... “Ah, o paciente tá com uma glicemia muito alta, eu 

tô precisando disso”... Isso é vivenciado pela equipe. 

Psicólogo: É, a gente participa disso, né... 

Enfermeira: Participa mesmo, diretamente. 

Psicólogo: Eu tenho uma interação muito grande com a Enfermagem... De trocar muito. 

Inclusive na medicação, não é que eu vá administrar medicação, mas é... Me pedem ajuda, 

né... Pra... Às vezes a pessoa não está querendo... A gente vai, conversa, né... (pp.205) 

(...) 

Psicólogo: (...) por exemplo, ela (a enfermeira) falou da glicemia... Eu também tô aqui 

durante as alimentações, então eu também dou uma olhada pra ver se o paciente está 

realmente fazendo uso da dieta, ou se está pegando comida de outra pessoa... Pra gente 

fazer um controle dessa glicemia... Porque esses estados metabólicos alteram os estados 

psíquicos, então a gente tem que observar tudo isso, a gente tenta fazer isso... (pp.205) 

Esse comentário ressalta que a integração entre processos auxilia na visualização da 

importância de uma articulação entre saberes e estabelece as bases para atitudes colaborativas 

entre os profissionais que visam a assistir os pacientes internados naquela unidade 
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psiquiátrica. Os componentes da equipe reconhecem a necessidade de fortalecimento de uma 

identidade do grupo de trabalho, para atingir o objetivo maior da organização: o atendimento 

adequado aos usuários de seus serviços. 

Por fim, outro aspecto do âmbito contextual fortalecedor de uma identidade do grupo 

de trabalho é que, para o adequado funcionamento do hospital, é importante a presença de, 

pelo menos, um membro da equipe na organização, independentemente da sua especialidade, 

durante o horário comercial. Ao deslocar a ênfase da especialidade para a equipe, a 

organização fortalece e proporciona a saliência de uma identidade do grupo de trabalho, 

compreendendo que todos os integrantes da equipe a representam, independentemente da 

especialidade conferida pela formação acadêmica. 

 

FATORES GRUPAIS 

 

A identidade do grupo de formação pode ser também fortalecida por meio de um 

movimento grupal que coloca em evidência as esferas de atuação próprias de uma categoria 

profissional. Assim, ao reconhecer as especificidades constituídas por uma formação de base 

e espaços tidos como próprios de cada categoria profissional, o grupo justifica e apoia uma 

divisão de tarefas que parece funcional à dinâmica grupal. Nessa divisão, há o respeito quanto 

à atuação do colega e evita-se invadir as esferas de atuação que seriam pertinentes a outros 

profissionais.  

 Médica: (...) eu acho importante, eu respeito... Geralmente aqui nos hospitais existe uma 

decisão institucional de que a assistente social assume o trabalho de família... Nós 

conversamos com as famílias também, mas essa é uma atividade que é prioridade pro 
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Serviço Social fazer em grupo... Eu, por exemplo, tenho uma afinidade enorme com o 

trabalho com a família, mas eu busco encaminhar... (pp. 210) 

A demarcação de campos específicos de atuação fortalece a identidade do grupo de 

formação, pois delineia quem são os profissionais habilitados para agir naquele contexto 

específico. Nesse caso, existe uma decisão organizacional que direciona o trabalho com as 

famílias para a assistente social. O grupo, por sua vez, ratifica essa diretriz, ao respeitar e 

encaminhar a intervenção para esse profissional, mesmo sentindo afinidade com a atividade. 

No que se refere à identidade do grupo de trabalho, a crença na eficácia de uma 

atuação em equipe, o suporte social e a proteção psicológica que o grupo é capaz de oferecer 

aos seus componentes justificam e fortalecem a saliência dessa identidade. Além disso, a 

referência a membros ausentes e a comparação com outros grupos da organização parecem 

demarcar que há um senso de coletividade bem instituído entre esses profissionais. 

No que se refere à crença na eficácia do trabalho em equipe, os participantes destacam 

que essa modalidade de trabalho é capaz de atender melhor aos objetivos propostos, 

conferindo benefícios para a população assistida. A instituição de uma identidade coletiva, 

construída a partir das interações grupais, facilitaria e promoveria a motivação para o alcance 

dos objetivos propostos e, como consequência, a eficácia do grupo. 

Enfermeira: É uma proposta de trabalho, que... É o melhor... Então, a gente tenta 

trabalhar nesse esquema... Porque a gente vê dessa forma... Vê que as coisas funcionam 

melhor se a gente trabalhar em equipe... 

Médica: Eu acabei de colocar isso aqui (no papel). 

Enfermeira: Então a gente acredita nisso... Você acredita, né... (pp.207) 

(...) 

Médica: (...) a identidade grupal é mais eficaz (pp.207) 
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(...) 

Psicólogo: (...) e que quando junta (os diversos saberes) fica melhor... E fica melhor pra 

quem? Para quem está sendo assistido. (pp. 214) 

Vale realçar que parece existir um claro entendimento sobre o papel do grupo na 

organização e quais os objetivos dessa equipe de trabalho, pois, ainda que exista um projeto 

organizacional que prevê a criação e atuação dos profissionais em equipes multiprofissionais, 

os trabalhadores dessa organização têm liberdade e autonomia para escolher a metodologia de 

trabalho, sem que a direção do hospital interfira de modo direto no funcionamento das equipes 

ou na dinâmica das suas atividades. Assim, os participantes citam, por exemplo, outro setor 

do hospital (triagem), que não desenvolve as suas atividades de forma integrada, mesmo 

existindo essa proposta organizacional. A equipe acredita que o senso de coletividade 

construído nesse módulo não é representativo daquele hospital psiquiátrico, pois os demais 

setores parecem atuar com fragmentação entre os saberes. 

Médica: (...) assim, eu não sei se esse módulo é muito representativo da realidade do 

hospital... Embora seja um projeto do hospital... Eu acho que tem alguns lugares aqui que 

funcionam muito assim
3
, a triagem... 

Psicólogo: Isso ainda está difícil, né?A triagem... 

Moderadora: Mas, esse módulo... O que caracteriza esse módulo? 

Médica: Nós conseguimos... Eu não sei se pelo afeto ou qual é exatamente a razão... Mas 

eu sinto que a gente consegue estar junto... (pp. 209) 

Esse posicionamento da equipe parece ratificar uma identidade do grupo de trabalho 

compartilhada, uma vez que os membros se percebem como pertencentes a um grupo com 

características próprias, distintas dos demais grupos dessa organização. De acordo com as 

teorias existentes, os grupos tendem a valorizar suas características, em contraposição a 

                                                           
3
 Com explícita demarcação das categorias profissionais e sem integração entre elas.  
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elementos existentes em outros grupos, em um movimento de comparação intergrupal, central 

na constituição da identidade, a qual é sempre relacional. É mediante a diferença, muitas 

vezes expressa como uma oposição, que constituímos sistemas de classificação (Woodward, 

2000). Enfatiza-se, na marcação da identidade, o processo de diferenciação, explicitando, 

dessa maneira, o caráter interdependente, no conceito de identidade, da semelhança e da 

diferença (Silva, 2000). 

 Essa comparação pode desencadear um favoritismo intragrupal, com exaltação de 

características positivas da equipe, o que amplia a imagem favorável do próprio grupo e do 

self, assim como discriminação intergrupal, a qual não foi observada nos diálogos desses 

indivíduos, mas que, quando presente, pode desencadear comportamentos hostis e atitudes 

negativas em relação a membros de outros grupos sociais. 

Um ponto marcante na análise do nível grupal, com respaldo nos aspectos da realidade 

que demandam a valorização de uma identidade do grupo de trabalho, é a necessidade de 

apoio e suporte social. Aparece nas trocas verbais apresentadas pelos participantes que a 

atuação em saúde mental é difícil e extremamente custosa para os profissionais dessa área. 

Segundo os integrantes dessa equipe, o grupo funciona também como uma espécie de 

proteção, não apenas no compartilhamento de anseios e frustrações, mas também conferindo 

maior respaldo às decisões que, se fossem tomadas individualmente, poderiam deixar os 

membros em posição menos confortável. 

Médica: (...) eu acho que o que está por trás disso é o aspecto protetor... Eu não tomo 

decisões sozinha, eu me sinto apoiada pelo grupo... Eu acho que... Pra mim, o grupo dá 

um aspecto... Eu me sinto compartilhando e também eu me sinto protegida. (pp. 207) 

Observamos, portanto, a existência de um movimento articulado entre a identidade do 

grupo de formação e a do grupo de trabalho, esclarecendo que elas não são excludentes nem 
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incompatíveis, mas podem ser potencializadas por meio do suporte que podem oferecer uma à 

outra. Assim, segundo o trecho transcrito, a identidade do grupo de trabalho fortalece e 

confere ao indivíduo maior segurança para a prática da sua identidade do grupo de formação. 

Na medida em que o profissional pode estabelecer, no grupo, diálogos genuínos com 

explicitação de dúvidas, receios e questionamentos sobre os procedimentos possíveis com o 

paciente, a sua identidade do grupo de formação é exercitada com mais tranquilidade, posto 

que o indivíduo, não se percebe sozinho, mas sim compartilhando responsabilidades. 

Quando os indivíduos percebem que não há, no grupo, um compartilhamento ou o 

sentimento de coletivo, as diferentes áreas podem não explicitar as fragilidades ou incertezas 

da sua atuação, com receio de expor o seu grupo profissional (Lingard et al., 2007). Por outro 

lado, conforme já foi exposto neste trabalho, Ellemers et al. (2000) pontuam que, quando se 

percebem como componentes de um mesmo grupo, os indivíduos admitem mais facilmente 

um desempenho insatisfatório.  

De acordo com Polzer et al. (2002), quando não há ainda o sentimento de 

pertencimento ao grupo, os membros podem não expor suas opiniões e ideias com receio de 

ser criticados ou rejeitados. Na medida em que adquirem confiança no grupo, sentem-se mais 

dispostos a se expressar e a contribuir para o alcance dos objetivos definidos. Assim, a noção 

de pertencimento, mesmo quando há categorias profissionais distintas em interação, facilita o 

enfrentamento das dificuldades ou limitações das áreas e a construção coletiva de soluções 

para os problemas enfrentados. 

Os membros pontuam que o sofrimento vivenciado pelos profissionais de saúde 

mental decorre das peculiaridades do trabalho que é desenvolvido nessa área (custos 

psicológicos provenientes de controle mínimo sobre a situação, percepção de pequenos 

avanços, ausência de linearidade na condução de atividades, entrada e saída frequente de 
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pacientes da organização). Os integrantes do grupo enfatizam a importância do 

compartilhamento dessas vivências no âmbito grupal, o qual desempenha um papel protetor 

essencial para o bem-estar psicológico e para a saúde de seus membros. 

Psicólogo: O trabalho que a gente faz aqui, é um trabalho muito difícil... Assim no que a 

gente vê, os ganhos são pequenos, a existência da porta giratória, as pessoas saem e 

entram assim... Num período curto, né... Então, é... A gente tem uma atividade que é 

muito... Como é que se diz assim... Custosa, eu diria, para nós... Psiquicamente... Ela 

exaure um pouco e eu acho que a equipe, a gente... Como a Isabel estava falando, ela 

protege, ela dá um suporte nisso aí... Então eu acho que se eu estivesse aqui sozinho seria 

muito mais difícil do que é... (...) as pessoas adoeceriam mais, eu acho que seria mais 

danoso...  

Médica: As pessoas adoecem né... (pp. 208) 

(...) 

Médica: É uma coisa de se proteger... Eu vejo muito cada vez mais isso... A gente se 

conforta... Trabalhar nessa instituição carcerária, prisional... Ainda é um sofrimento 

muito grande. 

Psicólogo: Essa coisa de decidir quem tá bom quem tá ruim... Essa coisa meio de 

alienista... É uma posição um tanto delicada, né? Pra gente dizer assim a internação...  

Médica: Decidir a saída, né? 

Psicólogo: É quase uma coisa meio assim carcerária, né?... Você diz: “poxa, eu tô 

soltando”, né? 

Médica: Tá soltando alguém. 

Psicólogo: Então isso é muito complicado... Então, a equipe dá um suporte, né... Pra gente 

poder transitar nisso aí... Porque é bem aversivo isso para nós... Estar nessa posição de 

decidir... né... Quem é a pessoa que está sã e quem é que não está, quem é que precisa 
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ficar aqui... E a gente sabe o sofrimento que isso envolve pra todos nós, pra eles... (pp. 

215) 

Um aspecto bem evidente nessa equipe e que parece indicar a existência de uma 

identidade do grupo de trabalho pode ser observado quando os componentes, no grupo focal, 

fazem referência a membros ausentes no momento da coleta de dados. Esse posicionamento 

pode ser interpretado como um reconhecimento das possíveis contribuições que poderiam ser 

feitas pelos indivíduos ausentes, indicando a existência da valorização das opiniões de todos 

os membros desta equipe.  

Psicólogo: É, a Ana (assistente social) não está aqui para conversar também, para expor 

as opiniões dela, eu acho que seria interessante... Mas ela se encontra doente... 

Médica: Essa é uma unidade, inclusive como toda unidade psiquiátrica fechada, que o 

aspecto social é ainda um grande entrave... A razão pela qual a instituição ainda 

persiste... Mas, infelizmente ela não está aqui...  

Psicólogo: É... As opiniões dela com certeza seriam interessantes também pra você... Acho 

que vai ser uma perda... 

Médica: É... (pp.206) 

No encerramento da atividade, quando a moderadora questiona se há algo que os 

indivíduos ainda queiram pontuar, eles novamente citam a ausência de dois componentes da 

equipe e, mais uma vez, reconhecem o papel desses sujeitos para o grupo. Assim, podemos 

concluir, a partir desses depoimentos, sobre a existência de uma integração entre os 

profissionais, expressa no reconhecimento de que as opiniões daqueles que participam do 

grupo, mas estão ausentes no momento da coleta, são importantes para a análise e construção 

do trabalho proposto. 
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FATORES INDIVIDUAIS 

 

No tocante às responsabilidades da equipe, os membros destacam a necessidade de 

compartilhamento para orientação do tratamento e tomada de decisões, conforme indicam as 

passagens a seguir: 

Enfermeira: Nós temos as responsabilidades especiais da própria especialidade e nós 

temos uma responsabilidade também compartilhada, enquanto equipe.  

Psicólogo: (...) Acaba que nós temos muitas responsabilidades especificas. Cada 

profissional tem aí seus... Suas atribuições específicas e a grande, a maior parte do 

trabalho em grupo é justamente isso: é a orientação do tratamento. 

Médica: O que eu acho... Assim, o mais importante nisso é que a reunião e a equipe, elas 

têm um aspecto decisório. (pp. 204) 

(...) 

Enfermeira: Agora a gente tem coisas específicas sim... Por exemplo, eu tenho todo um 

grupo de Enfermagem que eu lidero enquanto enfermeira da Unidade... (pp. 205) 

Percebemos, nesse diálogo, a existência de questões que fortalecem a identidade do 

grupo de formação dos profissionais no âmbito individual, a qual se expressa na sua 

participação na equipe, traduzida nas atribuições específicas que devem desempenhar para 

uma adequada orientação do tratamento dos pacientes. Entretanto, essa identidade, praticada 

isoladamente, não é suficiente para dar conta da realidade complexa e multifacetada com a 

qual os profissionais se deparam. O fortalecimento de uma identidade coletiva torna-se 

necessário, pois complementa e amplia o poder de alcance do grupo para compreender os 

fenômenos em que necessitam realizar intervenções, auxiliando na tomada de decisões. 

No trecho a seguir, observamos o relato de um tipo de conflito que emerge nessa 

equipe. Em alguns momentos, as preocupações dos profissionais são distintas, e eles assumem 
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uma postura a favor ou contra uma decisão, de acordo com o aspecto que estão valorizando 

naquele momento. Essas preocupações serão direcionadas pelas suas concepções e 

expectativas que, por sua vez, são influenciadas pela sua formação acadêmica.  

Médica: Às vezes a gente toma umas decisões, por exemplo, de dar muitas altas... (...) às 

vezes a gente discute um pouco, às vezes tem o aspecto social, que a gente fica preocupado 

do paciente estar aqui há muito tempo... A assistente social gostaria de ficar. E a gente às 

vezes fica num estica e puxa... 

Psicólogo: É verdade. 

Médica: Tentando forçar um pouco a alta... Mas isso aí não chega a ser uma briga... Mas 

são divergências, às vezes ela (assistente social) nem abre mão, né? (pp. 210) 

Nesse caso, a assistente social diverge dos demais componentes da equipe em relação 

à permanência ou não do paciente no hospital e, para a compreensão do posicionamento 

individual do profissional, é importante levar em consideração que ele provavelmente estará 

adotando uma postura e emitindo opiniões em consonância com os valores, expectativas e 

crenças próprias de sua identidade do grupo de formação. Nessa perspectiva, essa identidade 

adquire força e torna-se sobressalente em relação à identidade do grupo de trabalho. 

Em relação aos aspectos individuais que interferem no posicionamento do profissional 

na equipe e na visualização da importância de uma identidade do grupo de trabalho, os 

participantes alegaram a existência de múltiplas variáveis que interferem e delineiam a forma 

como o indivíduo age quando inserido em uma coletividade. Duas ênfases podem ser 

destacadas nesta análise: uma que faz menção à esfera social (formação acadêmica, 

experiências de trabalho anteriores e modelos identificatórios), e outra relacionada a uma 

esfera mais individual (características pessoais e história de vida). 
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Assim, na esfera social, a formação acadêmica parece ter uma repercussão importante, 

mas não tanto no aspecto relacionado à área ou à escolha profissional, mas sim às 

experiências de atuação nessa modalidade de trabalho (estágios, residência). Corroborando os 

achados de Gondim (2002), enfatiza-se aqui a importância do treino de habilidades ainda na 

graduação, por meio de estágios que possibilitem a visualização da necessidade de articulação 

entre profissionais para a execução de um trabalho integrado. Foram citadas também as 

experiências profissionais prévias e os modelos com os quais o profissional em formação vai 

se deparando e construindo a sua identidade, como elementos que podem ou não favorecer 

uma inserção bem sucedida do indivíduo em uma equipe multiprofissional.  

A partir da análise dos depoimentos dos participantes e seus dados de caracterização, 

destaca-se que todos já tinham experiências de trabalho com outras equipes 

multiprofissionais, o que, de certa forma, já facilita sua inserção nessa modalidade de atuação, 

pois, além de acreditar e gostar de trabalhar dessa maneira, foram desenvolvendo, ao longo do 

processo de socialização no trabalho, as habilidades e atitudes necessárias para atuar em um 

coletivo. 

Psicólogo: O Roberto... (residente atual) E outros já passaram por aqui... E a gente vê que 

já vão ensaiando isso aqui... Então, eu vejo que os futuros psiquiatras, por exemplo... Que 

já estão aqui... Eu não vejo isso como um problema, eu vejo que o pessoal já está, desde a 

formação, começando a lidar melhor com isso... (...) 

Médica: O residente em psiquiatria, ele começa numa posição muito... Inclusive, uma das 

coisas que eles gostam de ficar nessa equipe é para poder aprender a trabalhar em 

equipe... A gente consegue... Porque isso tem muito a ver com os modelos 

identificatórios... (pp. 208) 

Além disso, os indivíduos são influenciados pelas suas prévias expectativas, seus 

objetivos e teorias, muitos dos quais derivam dos grupos sociais dos quais participa (Haslam 
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& Ellemers, 2005). Desse modo, a expectativa de uma atuação profissional que tenha como 

base a valorização de um trabalho construído na coletividade e na integração de diversos 

saberes, por exemplo, vai exercer um papel fundamental para a inserção do profissional em 

locais que possibilitem o exercício de suas atividades de acordo com essa expectativa.  

Médica: Bom, eu vou falar da minha experiência... Eu, na realidade, entrei no Estado para 

trabalhar com equipe (...) 

Moderadora: Ou seja, sua expectativa já era essa de... 

Médica: É, eu vim pra cá pra isso... E é o que me faz ficar... Ainda. 

Enfermeira: (...) Então eu sempre trabalhei assim... Já me inseri dessa forma (...) 

Psicólogo: (...) No final já da formação em Psicologia, eu já tava trabalhando assim 

nesse... Nessa coisa de multiprofissões... Então eu acho que foi fácil nesse sentido... 

Porque eu já tava nesse caminho, né? (pp. 213) 

(...) 

Enfermeira: Me agrada mais trabalhar assim... Numa equipe multiprofissional... É... Eu 

absorvo até melhor... A gente poder trocar é muito bom do que esse trabalho solitário... 

(pp. 215) 

Percebemos, na interação acima apresentada, o caráter relacional da identidade do 

grupo de trabalho e a do grupo de formação, pois, durante a graduação ou o aperfeiçoamento 

acadêmico, as bases para a constituição de uma identidade do grupo de trabalho já vão sendo 

construídas, possibilitando, assim, ao indivíduo uma inserção bem sucedida nas equipes 

multiprofissionais. 

Além do processo de formação acadêmica, a expectativa de atuação profissional com 

ênfase na integração entre perspectivas distintas também é construída nas experiências de 

trabalho prévias, a partir de modelos identificatórios, e nas experiências pessoais do indivíduo 

fora da esfera laboral. Essa questão foi apontada pelos participantes como essencial para a 
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compreensão da postura adotada pelas pessoas quando inseridas em uma equipe 

multiprofissional. 

Desse modo, na esfera individual, destaca-se a influência de características pessoais e 

a história de vida do sujeito, ou seja, a construção de outras relações fora do campo do 

trabalho que impactam a forma como ele se insere e atua em uma coletividade. 

Psicólogo: (...) Eu acho que isso tem a ver ainda com a formação e com a história de 

vida... (...) eu acho que vem dessa história... De outros trabalhos, de outras relações da 

própria vida, né... Por isso que eu puxei essa questão da história de vida, porque eu acho 

que isso faz uma diferença grande... 

Moderadora: Então não é uma questão só da formação, pelo que estou entendendo... 

Psicólogo: Eu acho que não... 

Moderadora: Depende também das características das pessoas que compõem essa equipe? 

Psicólogo: Eu acho que sim... 

Moderadora: Independente de ter uma formação numa área especializada tem o fato de 

ser uma atividade grupal e depender das características também de quem está inserido 

nessa equipe, independente da formação... 

Psicólogo: Isso... Então, se a pessoa tem já, por exemplo, essa habilidade desenvolvida do 

trabalho em equipe, trabalho em grupo, facilita... Eu acho que facilita... (pp.209) 

(...) 

Psicólogo: (...) Então tem a ver com essa postura, né... Que não é uma coisa que está 

diretamente ligada à profissão, tá ligada a um entendimento do trabalho, a um histórico 

de vida. (pp. 214) 

De acordo com Dubar (2005), as autodefinições não são determinadas apenas pelo 

contexto atual, mas por uma confluência da trajetória de vida, das relações sociais que vão 

além das interações face a face atuais (trajetória subjetiva – lembranças do passado e 
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projeções do futuro). Existem, dessa maneira, dois eixos de identificação: sincrônico 

(associado a um contexto de ação atual em um espaço culturalmente estabelecido) e 

diacrônico (vinculado à trajetória subjetiva do indivíduo e à interpretação da sua história 

pessoal).  

A articulação entre esses eixos resulta na definição pessoal, em que o indivíduo se 

percebe como ator de um contexto determinado e produto de sua trajetória única e específica. 

Nesse sentido, toda identidade é relativa a uma época histórica e a um tipo de contexto social, 

sendo, portanto, construções sociais e de linguagem (Dubar, 2005). 

O processo de socialização, portanto, relaciona-se diretamente com a construção das 

identidades dos sujeitos. Durante esse processo, segundo Tajfel (1983), os indivíduos entram 

em contato e absorvem os valores cultivados por seus grupos de pertença, constituindo a sua 

identidade social. Nesse sentido, a história de vida (contato com grupos sociais, pertencimento 

a categorias sociais), as características pessoais (que vão sendo moldadas a partir da interação 

e de experiências do sujeito com o ambiente) e trajetória profissional (pertencimento a certos 

grupos em decorrência da formação acadêmica e experiências de trabalho) certamente vão 

exercer um papel importante na identidade social do indivíduo e, mais especificamente, na sua 

identidade profissional. Nesse sentido, comportamentos colaborativos e crenças sobre a 

eficácia de um trabalho em equipe, por exemplo, podem ter como base de sustentação valores 

internalizados durante o processo de socialização do indivíduo que facilitam sua atuação e 

identificação com o coletivo. 
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4.1.5 Atividade dos cartões 

 

Na atividade proposta durante a realização do grupo focal, na qual o participante 

deveria escolher o cartão que mais refletia o estado atual da sua identidade naquela equipe 

(grupo de formação e grupo de trabalho), todos os membros dessa equipe optaram pelo cartão 

que fazia referência à identidade do grupo de trabalho, conforme verificamos no Quadro 3.  

Área de 

atuação 

Cartão 

selecionado 
Justificativa de escolha Categorização 

Nível de 

análise 

Saúde 

mental 

Identidade 

do grupo de 

trabalho 

A equipe como identidade funciona 

como mais eficaz no trabalho e também 

no aspecto protetor que o grupo dá 

Crença na eficácia do 

trabalho em equipe 
Grupal 

Temos uma proposta de trabalho em 

equipe, compartilhada e acreditamos que 

dessa forma podemos funcionar melhor 

e promover melhor o cuidado. 

Dessa forma, possibilita-se também a 

troca de saberes 

Crença na eficácia do 

trabalho em equipe 

 

Compartilhamento de 

saberes 

Grupal 

Fórum decisório / Apoio 

Orientação do tratamento 

Compartilhando funções 

Aspecto protetor 

oferecido pelo grupo 

 

Compartilhamento de 

funções 

Grupal 

Quadro 3: Seleção e justificativa dos cartões sobre a saliência da identidade do grupo de formação e da 

identidade do grupo de trabalho nos processos laborais pelos participantes da Equipe I 

 

Entre as justificativas para a hierarquização dessa identidade como mais pregnante no 

contexto em que atuam, os indivíduos relataram o aspecto protetor conferido pela equipe, a 

eficácia de uma atuação coletiva e a possibilidade de troca de conhecimentos e 

compartilhamento de funções. Todas essas justificativas se situam no nível grupal de análise 

proposto anteriormente, o que pode ser um indicador da existência de uma decisão coletiva de 

privilegiar a identidade do grupo de trabalho, uma vez que a tarefa era individual, mas houve 

compartilhamento do nível de análise (argumentação) realizado pelos participantes. 
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4.1.6 Conclusões 

 

Percebemos, nos diálogos estabelecidos pelos participantes dessa equipe, a existência 

de comportamentos colaborativos entre os profissionais no cotidiano laboral, o que é um 

indicador da presença de uma identidade do grupo de trabalho compartilhada. A equipe se 

estabelece como possibilidade de atender melhor à população assistida, e o próprio trabalho 

com os pacientes demanda que os profissionais promovam a ajuda mútua, além das trocas de 

conhecimentos. Segundo Janssen e Huang (2008), a identificação com a equipe promove 

comportamentos de cidadania entre os indivíduos que se engajam mais na cooperação com os 

demais membros. 

Nessa equipe, parece estar sendo praticado um processo de recategorização, no qual a 

percepção de diferenças entre categorias é reduzida em favor de uma identidade mais ampla e 

compartilhada entre os seus integrantes. Há condições ambientais para que a recategorização 

ocorra, como normas igualitárias, relações horizontalizadas e interdependência entre os 

componentes da equipe (Brewer & Gaertner, 2005; Allport, 1979). 

Nesse sentido, ocorreu uma interação significativa no grupo focal quando a 

moderadora, sintetizando as falas dos participantes, citou a palavra distanciamento das 

especialidades em relação à equipe. Nesse momento, os participantes do grupo reagiram a 

essa inferência de forma incisiva, destacando, com veemência, que não há distanciamento 

entre as áreas, mas sim complementação e inclusão. Observamos também que, em diversos 

momentos da realização do grupo focal, os membros se apoiavam e ratificavam a fala do 

outro, balançando a cabeça, em sentido afirmativo, para o que estava sendo dito. Há, portanto, 

um claro compartilhamento de opiniões e formas de visualização da dinâmica da equipe, o 

que reflete e fortalece a identidade do grupo de trabalho. 
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Assim, a análise dos diálogos dos participantes dessa equipe demonstrou que a 

identidade do grupo de trabalho, construída nas interações cotidianas, é fortalecida nos 

encontros semanais realizados para tomada de decisão e compartilhamento de informações 

sobre os pacientes. Essa esfera atua não apenas de forma instrumental, mas também como um 

espaço conquistado pelos membros da equipe para dirimir conflitos, conferir apoio e suporte 

social uns aos outros e reafirmarem a existência de uma identidade do grupo de trabalho. 

Além disso, a clara visualização da interdependência de tarefas permite que os indivíduos 

percebam a importância da equipe e a complementaridade entre suas funções, mesmo atuando 

em condições que dificultam essa construção coletiva, como a ausência de rotina de trabalho e 

diferenças quanto à carga horária laboral. Em relação ao desenvolvimento grupal, podemos 

inferir que essa equipe encontra-se no estágio de identificação grupal (Worchel & Coutant, 

2005), visto que sua formação é recente e há um movimento consistente entre os integrantes 

para fortalecer e manter uma identidade do grupo de trabalho. 

Fatores contextuais, grupais e individuais fortalecem a identidade do grupo de 

formação, entre os quais visualizamos a forma como operam os processos de categorização e 

comparação social, mediante o estabelecimento de diferenças nas atribuições específicas de 

cada profissional e a demarcação de esferas de atuação, por exemplo. Destacamos, aqui, o 

caráter relacional da constituição de uma identidade, a qual necessita demarcar uma diferença 

para afirmar a sua existência (Woodward, 2000). 

Por outro lado, identificamos, nos diálogos analisados, a importância do vínculo com a 

área. Os membros dessa equipe enfatizam uma vinculação com a área da saúde mental, já que 

fazem referência a ela como uma área estigmatizada, sofrida e com muita intersecção entre os 

conhecimentos, além dos investimentos realizados no aperfeiçoamento acadêmico e em 

experiências profissionais prévias em saúde mental. Essa identidade com a área se configura 

como um fator favorável à saliência de uma identidade do grupo de trabalho, pois já há um 
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compartilhamento de interesses e objetivos em relação à saúde mental, antes mesmo do 

ingresso do indivíduo na equipe, o que promove sua maior integração com os demais 

componentes.  

Para a constituição e manutenção de uma identidade do grupo de trabalho é importante 

a existência de espaços organizacionais para que essa prática ocorra, além da criação, pela 

própria equipe, das condições para a emergência de um trabalho integrado. A crença na 

eficácia dessa modalidade de atuação e os benefícios por ela gerados se configuram como 

elementos essenciais para que os membros da equipe reconheçam a importância e invistam no 

fortalecimento de uma identidade do grupo de trabalho. Tal identidade é visualizada de forma 

mais explícita quando os participantes fazem referência a membros ausentes no momento da 

coleta e quando citam outras equipes da organização, realizando uma comparação intergrupal, 

na qual se evidenciam aspectos positivos da sua equipe em contraposição a outros grupos. 

Os membros da equipe declararam se sentir à vontade e com total abertura ao dirigir-

se a outras especialidades para questionar e refletir conjuntamente sobre procedimentos 

adotados, preservando, entretanto, as responsabilidades e a competência específica de cada 

campo de atuação. Percebemos, portanto, um posicionamento que visa a conciliar a identidade 

do grupo de formação e a do grupo de trabalho, em um entendimento de que elas não são 

incompatíveis ou não se sobrepõem no contexto laboral, mas a depender da situação 

vivenciada, uma ou outra pode adquirir, naquele momento, maior saliência. 

Identificamos também que a postura do indivíduo na equipe, a qual favorece ou 

enfraquece a saliência da identidade do grupo de trabalho, é influenciada tanto por aspectos 

relacionados à esfera social (formação acadêmica, experiências de trabalho prévias e modelos 

identificatórios) quanto por questões vinculadas à esfera individual (características pessoais e 

história de vida). Essas esferas, em íntima articulação, orientam o comportamento do 
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indivíduo na equipe, promovendo ou não uma identificação com um coletivo e, mais 

especificamente, com os indivíduos que compõem aquela equipe, os valores e objetivos 

definidos por ela e as formas de interação estabelecidas no âmbito grupal. Visualiza-se, 

portanto, a articulação existente entre a identidade social e a pessoal, as quais podem ser 

definidas como complementares, visto que se influenciam mutuamente (Deschamps & 

Moliner, 2009; Machado, 2003; Payne, 2006). 

 

4.2. EQUIPE II: A equipe como possibilidade de fortalecimento de valores pessoais 

 

4.2.1. Histórico da equipe na organização 

 

A segunda equipe investigada atua em um órgão da administração pública direta do 

Estado da Bahia, com sede em Salvador e postos espalhados pelo interior do Estado. Os 

profissionais atuam dentro de um núcleo que tem como objetivo principal ser um espaço de 

acolhimento e promoção ou recuperação da saúde e qualidade de vida dos trabalhadores. 

A construção desse núcleo teve origem em uma pesquisa realizada entre os servidores 

a qual questionava que medidas poderiam ser desenvolvidas para tornar o órgão um excelente 

local de trabalho. Na avaliação dos resultados, destacou-se a solicitação referente à 

construção de um espaço dedicado ao servidor, no qual ele se sentisse cuidado e amparado 

nas suas dificuldades. Ao longo dos anos, o núcleo foi adquirindo maior visibilidade junto à 

administração do órgão, a qual ampliou o seu espaço físico e escopo de atuação. 

Esse histórico de surgimento e desenvolvimento permitiu que o núcleo fosse se 

constituindo a partir das necessidades dos próprios servidores, sem a interferência direta da 

alta administração nas propostas de projetos ou ações, sendo, portanto, reconhecido como um 
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espaço conquistado pelo servidor. Atualmente, o núcleo desempenha papéis importantes na 

organização, visando a manter a harmonia nas relações de trabalho e o bem-estar físico e 

psicológico dos servidores. 

 

4.2.2. Caracterização dos membros da equipe 

 

Essa equipe de trabalho é composta por dezoito membros pertencentes a diversas 

categorias profissionais, como: Serviço Social, Psicologia, Economia, Ciências Sociais, 

Pedagogia, Letras, Jornalismo, Medicina, entre outros. Estiveram presentes, no grupo focal, a 

assistente social, a psicóloga, a bacharela em letras, a pedagoga, o economista e a socióloga. 

Visualizamos, no Quadro 4, as principais informações sobre a caracterização desses 

profissionais. 

Formação acadêmica 
Atuação 

atual 

Atuação em outras equipes 

multiprofissionais 

Profissão 
Tempo de 

formado 

Pós-

graduação 
Área Tempo 

Outras 

equipes 
Tempo Área 

Economista 39 anos Sim 

Financeira e 

Psicologia 

Analítica 

5 anos Sim 2 anos 
Recursos 

Humanos 

Socióloga 30 anos Sim 

Recursos 

Humanos e 

Administração 

Pública 

2 anos Sim 26 anos 
Treinamento 

de pessoal 

Psicólogo 26 anos Sim 
Recursos 

Humanos 
7 anos Sim 2 anos 

Clínica 

médica 

Assistente 

social 
25 anos Sim Gestão Social 3 anos Sim  6 anos 

Gestão 

Social 

Pedagoga 7 anos Em curso Gestão Pública 7 meses Não - - 

Bacharela 

em Letras 
30 anos Não - 7 anos Não - - 

Quadro 4: Caracterização dos profissionais da Equipe II 

Fonte: Levantamento de campo (2010) 

Podemos observar, nos dados de caracterização, que a maior parte dos membros desse 

grupo possui entre 25 e 39 anos de formado, com exceção apenas da pedagoga (sete anos). 
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Esse é um dado importante para as análises, pois um grande período de atuação profissional 

pode proporcionar ao indivíduo o tempo necessário para amadurecer a sua escolha, com um 

aprofundamento da atuação e estudos em temáticas que guardam relação com a sua formação. 

Ou, por outro lado, pode promover um distanciamento da sua escolha acadêmica inicial, 

direcionando a sua carreira para áreas mais condizentes com o seu perfil e interesses 

individuais. Conforme veremos mais adiante, essas duas possibilidades estão presentes nesse 

grupo, pois há indivíduos que se mantiveram na sua área de graduação e outros que se 

distanciaram bastante dela, escolhendo percorrer caminhos diferentes das possibilidades 

oferecidas pela sua formação acadêmica. 

Outro aspecto de destaque é que, dos seis integrantes do grupo, cinco possuem ou 

estão realizando, no momento, um curso de pós-graduação. Quase todos os cursos de pós-

graduação pertencem à área das ciências humanas, mais especificamente Recursos Humanos, 

Psicologia Analítica, Gestão Social e Gestão Pública. Os cursos se aproximam da área de 

atuação do núcleo, mas nem todos se relacionam diretamente com a formação acadêmica do 

profissional, como no exemplo do economista, que, apesar de ter uma pós-graduação na sua 

área (Finanças), possui também uma especialização em Psicologia Analítica. Este dado nos 

permite constatar que a realização da pós-graduação está bastante atrelada aos interesses e 

direcionamento de carreira dos indivíduos, pois o desejo de inserir-se em uma área distante da 

sua formação acadêmica de origem impulsiona a busca por conhecimentos em outra área, 

mediante a realização de cursos que habilitem ou instrumentalizem o profissional para uma 

atuação mais embasada teoricamente. 

Em relação à atuação nessa equipe de trabalho os participantes declararam ter entre 

dois e sete anos no núcleo, com exceção da pedagoga, que ingressou recentemente (sete 

meses). Por sua vez, a atuação em outras equipes foi mencionada por dois terços dos 

participantes do grupo focal. 
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4.2.3. Rotinas e metodologia do trabalho da equipe 

 

As ações propostas pelo núcleo possuem um caráter preventivo e de promoção da 

qualidade de vida, além das atividades que visam a cuidar e restabelecer a saúde do servidor, 

quando já está afetada. Ambas as frentes de trabalho são conduzidas com ênfase nos aspectos 

físicos (massagem, reike, yoga, meditação), cognitivos (palestras, campanhas) e 

comportamental (dinâmicas), porém sempre em uma perspectiva integrativa, considerando 

todas as dimensões da existência do ser humano. 

O núcleo possui um espaço próprio na sede do órgão, com salas equipadas para a 

realização das atividades corporais (reike, meditação, yoga), a prática do acolhimento e a 

condução de tarefas administrativas. Em relação à carga horária de trabalho, os servidores 

laboram entre 30 e 40 horas semanais e nem sempre compartilham o mesmo espaço físico de 

trabalho, pois, eventualmente, deslocam-se para a realização de atividades em outros espaços 

do órgão (outros postos de trabalho, universidade corporativa, interior do Estado). Não há 

reuniões para o planejamento de atividades, as quais são distribuídas de acordo com as 

habilidades, interesses e disponibilidade dos membros. Periodicamente é realizada uma 

reunião informativa, na qual todos os membros relatam as atividades que estão sob a sua 

responsabilidade no momento. 

No Quadro 5, descrevemos algumas características gerais dessa equipe, retomando e 

sintetizando aspectos considerados importantes para a dinâmica de funcionamento de uma 

equipe de trabalho. 
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EXISTÊNCIA DE 

REUNIÕES 

Reuniões de planejamento das atividades Não 

Reuniões para tomada de decisões Não 

Reuniões com informativos sobre as tarefas desenvolvidas Sim 

INTERDEPENDÊNCIA 

DE ATIVIDADES 

Os profissionais visualizam que a sua ação laboral repercute 

no trabalho de outros membros da equipe 
Sim 

Há projetos compartilhados entre os profissionais Sim 

Eventualmente os profissionais desempenham funções 

específicas de outro membro do grupo 
Sim 

ESTRUTURA DA 

ROTINA 

Membros da equipe têm a mesma carga horária de trabalho Não 

Todos os membros estão alocados no mesmo espaço físico Não 

As atividades são estruturadas e cada membro sabe quais são 

as rotinas de trabalho 
Sim 

CARACTERIZAÇÃO 

DOS MEMBROS 

Maioria dos membros da equipe já atuou em outras equipes 

multiprofissionais 
Sim 

Maioria dos profissionais possui pós-graduação na área de 

atuação 
Sim 

Quadro 5: Características gerais da Equipe II 

Fonte: Levantamento de campo (2010) 

O Quadro 5 indica a existência de apenas um tipo de reunião, com caráter informativo, 

que cumpre a função de possibilitar a cada componente a visualização global das atividades 

do núcleo, além de demarcar o seu papel para a construção de um trabalho coletivo, já que 

todos têm a oportunidade de verificar qual a sua contribuição para o desenvolvimento das 

atividades da equipe. A estruturação da rotina e as reuniões informativas parecem auxiliar na 

percepção da evolução do grupo, mas, por outro lado, a dispersão geográfica de alguns 

membros (especialmente aqueles que estão alocados em cidades do interior da Bahia) e 

diferenças na carga horária de trabalho podem ser fatores dificultadores do desenvolvimento 

dessa noção de pertencimento à equipe. No tocante à interdependência de atividades, o 

compartilhamento de projetos e a visualização das repercussões de suas ações no trabalho dos 

outros membros colocam os indivíduos em interação e auxilia na promoção da integração 

entre os componentes da equipe. A possibilidade de desempenho de funções próprias de seus 

pares favorece um sentimento de coletividade, pois todos podem representar a equipe 

independentemente de sua formação acadêmica. No que tange à caracterização dos 

participantes, observa-se que a maioria tem especialização na área e já atuou em outras 

equipes multiprofissionais, o que facilita a sua inserção nessa modalidade de trabalho. 
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4.2.4. Identidade do grupo de formação versus identidade do grupo de trabalho 

 

 Os aspectos mais importantes do âmbito contextual, grupal e individual relatados pela 

equipe, que favorecem ou fortalecem a identidade do grupo de trabalho e a identidade do 

grupo de formação, estão indicados na Figura 2. 

 
Figura 2: Representação da saliência da identidade do grupo de formação e da identidade do grupo de trabalho 

de acordo com os fatores contextuais, grupais e individuais na Equipe II 

 

FATORES CONTEXTUAIS 

  

Decisões organizacionais ou formas de distribuir as atividades entre os integrantes de 

um grupo de trabalho podem favorecer a saliência de uma identidade mais vinculada à 

formação acadêmica ou à equipe de trabalho. Nessa equipe, percebemos que há um 

fortalecimento da identidade do grupo de formação do psicólogo, da assistente social e da 

médica psiquiatra, pois o exercício de algumas atividades no grupo é reservado a essas 

categorias profissionais. Podemos inferir a correlação entre a execução dessa atividade e a 

formação acadêmica a partir da fala transcrita a seguir, a qual enfatiza a formação acadêmica 

dos profissionais que desempenham esse papel no grupo. 

 Equipe II (Foco de atuação: Saúde e Qualidade de Vida)

Exercício de algumas atividades 

é preferencial à formações 

acadêmicas específicas

CONTEXTUAIS
CONTEXTUAIS

Valorização de áreas do 

conhecimento

GRUPAIS
GRUPAIS

Projetos propostos em 

consonância com a formação

INDIVIDUAIS
INDIVIDUAIS

Inserção no núcleo não exige 

uma formação acadêmica 

específica

Papéis compartilhados
Cursos de aperfeiçoamento na 

área

Valores e missão de vida 

condizentes com o objetivo do 

núcleo

Sentimento de pertença ao 

núcleo

Avaliação intragrupal

Referência a membros ausentes
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Psicóloga: A gente faz o acolhimento, a gente orienta, às vezes a gente convida a família 

pra gente estar conversando com a família e encaminha. A gente não tem a unidade 

inteira, são três pessoas que fazem esse acolhimento: a assistente social, eu que sou 

psicóloga e Simone também que é médica... (pp.218) 

O ingresso na equipe não prevê o pertencimento a categorias profissionais específicas, 

e a própria organização não delimita as atividades pertinentes a cada membro. Essa 

inexistência de direcionamento conduz os integrantes da equipe a se organizarem e 

distribuírem as atividades entre si, elegendo alguns critérios nessa distribuição. A atividade de 

acolhimento, por exemplo, é de responsabilidade dos membros que possuem formação em 

Psicologia, Serviço Social e Psiquiatria. 

Entretanto, em caso de ausência no momento da chegada do servidor, outro 

profissional pode acolhê-lo, mas deve comunicar e encaminhar o caso para que a continuidade 

do atendimento seja feita por esses profissionais. Após o acolhimento, podem existir outras 

tarefas que são desempenhadas por pessoas com a formação acadêmica em Serviço Social, 

fortalecendo, mais uma vez, a identidade de formação desse grupo profissional, conforme 

ilustra o trecho apresentado a seguir: 

Assistente Social: (...) eu ou Paula ou Simone que são as pessoas que acolhem e tem as 

pessoas de suporte porque às vezes o acolhimento precisa assim de coisas burocráticas... 

Ir na junta médica, alguém acompanhar a pessoa porque ela não tem condições de ir só... 

Assim... Está tão fragilizado... Aí vai, tem uma que também é formada em Serviço Social, 

aí vai acompanha... Aí... 

Psicóloga: Faz visita. 

Assistente Social: Faz visita domiciliar... Então sempre tem essas pessoas também que dão 

suporte... (pp.221) 
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Outro comentário que explicita a vinculação de algumas atividades a determinados 

profissionais é que, no momento da construção do núcleo e em seu processo de interiorização, 

algumas pessoas foram convidadas para integrar a equipe, porque possuíam uma formação 

acadêmica próxima às questões que seriam trabalhadas nesse núcleo, fortalecendo, assim, a 

identidade daquele grupo profissional. 

Psicóloga: (...) que foi a pessoa que me convidou para estar no núcleo... Porque sabia da 

minha formação, do meu desejo de estar fazendo isso (...) Fomos convidadas para estar no 

núcleo por conta de nossas formações. (pp. 224) 

(...) 

Assistente social: Hoje, o que é que a gente quer com a interiorização? A gente tem... Nas 

diretorias que é Conquista e Ilhéus uma salinha já do núcleo, com uma pessoa responsável 

que tem também uma formação em Psicologia, a outra já tá se formando em Psicologia... 

(pp. 219) 

A escolha do gestor para esse núcleo é também um exemplo de como a identidade do 

grupo de formação pode ser fortalecida no âmbito organizacional. Enquanto no órgão, de 

modo geral, a escolha dos coordenadores passa pelo seu pertencimento a determinada 

categoria ocupacional (cargo na organização), os participantes avaliam que, no núcleo, 

inexiste esta determinação, sendo o perfil a formação acadêmica ou experiências de trabalho 

prévias os fatores determinantes para a ocupação da função. 

Psicóloga: A escolha das coordenações anteriores... Nós três que fomos da coordenação e 

temos o mesmo cargo, foi pura coincidência... Não foi por termos este cargo, foi por ser 

alguém que naquele momento tinha aquela característica pessoal, tinha aquela formação. 

(pp. 232) 

Ainda sobre o desenvolvimento de atividades por profissionais com formação 

específica, um dos membros da equipe qualifica a sua participação no grupo como sendo de 
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apoio, visto que a sua formação não se relaciona diretamente com a proposta do núcleo. Neste 

caso, a saliência da identidade do grupo de formação é enfraquecida, pois o indivíduo não 

visualiza a utilização dos conhecimentos adquiridos na graduação para a execução de suas 

atividades de trabalho cotidianas. Esse pode ser, portanto, um aspecto central na emergência 

ou não de uma identificação com a formação, uma vez que é necessária a comprovação pela 

pessoa, em seus processos de trabalho, de que as competências (conhecimentos, habilidades e 

atitudes) adquiridas durante a graduação estão sendo aplicadas em suas atividades laborais. 

Moderadora: Você tem formação em Pedagogia? 

Pedagoga: Sim, mas nunca atuei na área... Ainda mais que minha habilitação é muito 

específica... É em pré-escola, né?... Então, no núcleo eu tenho feito um trabalho mais de 

apoio assim... Por exemplo, surge uma necessidade... (pp. 221) 

O processo de composição dessa equipe não ocorreu apenas por meio da convocação 

de pessoas com uma formação acadêmica condizente com as tarefas que seriam desenvolvidas 

no núcleo, mas também foram recrutadas pessoas cujos perfis e interesses de carreira se 

aproximavam da sua proposta. Isso porque os cargos dessa organização são genéricos e não 

necessariamente se relacionam com as atividades que serão desenvolvidas pelos servidores. 

Assim, encontramos, na equipe, por exemplo, uma bacharela em letras que atua como 

massagista. O desenvolvimento de suas atividades é respaldado por uma formação paralela na 

área em que atua e não prevê nenhuma relação com sua formação de origem, nem está 

descrita de forma específica no cargo para a qual foi contratada. 

Essa configuração organizacional parece favorecer o fortalecimento de uma 

identidade do grupo de trabalho, na qual as pessoas se identificam mais com o propósito do 

núcleo e com as atividades que desenvolvem nele do que com a sua formação acadêmica de 

origem. 



115 
 

Bacharela em Letras: Eu sou da massagem... Uma terapia específica... Ênfase na 

prevenção... Trabalhamos com a massagem, com o relaxamento, reike... Alguma coisa 

assim que surgir que a gente possa ajudar... 

Moderadora: A sua formação é em Letras... 

Bacharela em Letras: Sim 

Moderadora: Como é que você se insere nessa questão da massagem... É importante 

entender como se dá a construção dessa identidade como massagista e ao mesmo tempo a 

sua formação em Letras. 

Bacharela em Letras: É... Essa coisa que surge assim no meio do caminho, né? Letras já 

ficou tão atrás que... Eu já fiz vários cursos... Inclusive assim... Formação Yungiana, 

algumas coisas assim eu fiz... Essa coisa do gostar... (pp. 218) 

A ausência de vinculação da formação acadêmica com o cargo na organização confere 

ao indivíduo certa liberdade para moldar a sua atuação de acordo com os interesses e aptidões 

individuais. Assim, a determinação das atividades desenvolvidas pelo servidor está mais 

atrelada ao setor da organização em que ele se insere do que às especificidades do cargo, via 

de regra descrito de forma genérica. 

 

FATORES GRUPAIS 

 

 Na esfera grupal, percebemos uma valorização da formação em Psicologia e dos 

conhecimentos proporcionados por essa graduação, visto que alguns membros do grupo 

referem-se ao interesse pelas temáticas tratadas nesse curso, denotando que há uma 

identificação grupal com essa formação acadêmica. O compartilhamento dessa percepção 

pode ser um fator que fortalece a identidade do grupo de formação do psicólogo ou de 

profissionais com graduações afins à Psicologia (Serviço Social, Psiquiatria). 
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Economista: (...) eu procurei uma formação lá fora... Fiz um curso de Psicanálise durante 

três anos e meio, depois fiz um curso de... Uma especialização em Psicologia Analítica... 

Mais dois anos...  Então isso ajudou muito a... Atender assim meus objetivos. (pp. 222) 

(...) 

Bacharela em Letras: É de dentro... Quando eu... Eu vim do interior, né... O meu sonho 

também era Psicologia...  (...) O que eu posso ler, estudar, sabe? Buscar dentro dessa 

área... (pp. 229) 

(...) 

Assistente Social: (...) Eu sempre quis... É... Na realidade, eu queria ser psicóloga... (pp. 

228) 

A forte ênfase em uma área do conhecimento tem suas bases na própria atividade 

executada pelos participantes, pois o núcleo tem como objetivo promover ou resgatar a saúde 

e bem-estar psicológico dos servidores. Entretanto, como não há a exigência de formação 

específica para ingresso no núcleo, os profissionais mais distantes, em sua formação 

acadêmica, das ciências humanas valorizam e visualizam que a aproximação com essa área do 

saber pode promover um entendimento e informações acerca dos processos de trabalho, com 

consequências positivas na sua atuação laboral.  

Em relação aos papéis desempenhados pelos membros do grupo, os indivíduos 

afirmam que eles estão bem definidos, e cada um possui atividades específicas, tendo sob a 

sua responsabilidade a condução de projetos. Entretanto, todos devem estar preparados para 

desempenhar funções próprias dos colegas, em uma tentativa de atender melhor às demandas 

da população assistida. Assim, na ausência de um integrante do grupo, outro pode assumir a 

sua tarefa sem prejuízos para o servidor que busca os serviços prestados pelo núcleo. 
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Assistente social: (...) Quando ela
4
 está lá (na universidade corporativa), como a gente 

não tem muitas pessoas de acolhimento, ela também faz essa parte de acolhimento... (pp. 

219) 

(...) 

Psicóloga: Assim, cada um de nós de certa forma tem uma função aqui bem determinada... 

(...) Então, tem bem determinado o que cada uma faz, mas assim... Na verdade todo mundo 

ajuda todo mundo... A gente faz tudo, né? (pp. 220) 

(...) 

Psicóloga: (...) Aí quem tiver aqui vai atender, vai ouvir a pessoa, vai acolher, 

encaminhar... Por isso que às vezes fica essa coisa assim meio... Parece que não tem 

papéis definidos... Às vezes até, algumas vezes, a gente também sente, a gente conversa 

sobre isso, né? 

Socióloga: Mas isso é importante, né... Porque, de repente, a pessoa está fora e você tem 

que estar aqui preparado para atender. (pp. 220) 

(...) 

Assistente social: (...) a gente tem que treinar as pessoas, que todo mundo tem que ter essa 

percepção... E essa coisa do acolher... Cada um faz um pouco do seu jeito, mas assim... 

(pp. 221) 

Este posicionamento do grupo pode se configurar como um indicador de que existe 

uma identidade do grupo de trabalho, que pode ser visualizada na possibilidade de atender 

ao servidor independentemente das atividades próprias de cada membro. Ainda que os 

integrantes desse grupo dividam tarefas, todos podem, até certo ponto, atuar no papel 

delimitado para ser conduzido pelo colega de trabalho. É importante enfatizar que essa fluidez 

entre os diversos papéis ocorre apenas em momentos da ausência do responsável pela 

                                                           
4
 Referindo-se a outra colega do grupo que não tem, dentre suas atividades especificas, a realização de 

acolhimento ao servidor. 
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execução da tarefa. Assim, conforme explicitado anteriormente, a divisão das atividades leva 

em consideração não somente a formação acadêmica da pessoa, mas seu perfil e suas 

competências.   

As potencialidades e habilidades dos servidores do núcleo são identificadas pela 

gestora, que busca inserir o profissional em atividades compatíveis com suas competências 

atuais. A possibilidade de novos aprendizados e o compartilhamento de saberes em função da 

situação grupal foram citados e podem ser interpretados como aspectos que fortalecem a 

identidade do grupo de trabalho. Assim, mesmo que um indivíduo não se sinta plenamente 

capacitado para a realização de uma tarefa, a possibilidade de trocar ideias com outros 

membros e o suporte encontrado no conhecimento que o colega pode oferecer, confere ao 

indivíduo a segurança necessária para o desempenho da atividade. 

Pedagoga: Eu coloquei aqui... Trabalhar junto com pessoas de tantas áreas diferentes... 

Realmente, a gente aprende tanta coisa, conhecimentos de coisas que você não suspeitava 

(...) Eu não acho que eu tenha competência para chegar e preparar um questionário sobre 

qualidade de vida... Eu pesquisei outros questionários e, é claro, fui conversar com Paula, 

uma das questões que tinha que ser vista era como está o servidor, o aspecto psicológico, 

o aspecto físico... Eu conversei com outras pessoas... Com Jamile... Jamile é assistente 

social, né? (pp. 230) 

A busca por auxílio para a condução de tarefas pode estar levando em consideração o 

pertencimento do indivíduo a categorias profissionais específicas, conforme citado no trecho 

transcrito, em que a pessoa recorre ao psicólogo para refletir sobre como será tratado o 

aspecto psicológico no questionário. Entretanto, a busca por tais informações ou 

conhecimentos pode não estar relacionada à formação acadêmica da pessoa, mas às 

experiências profissionais prévias e formações paralelas que desenvolveu ao longo de sua 



119 
 

atuação no núcleo e que lhe deram o suporte e o conhecimento necessário para discorrer e 

apontar questões ou soluções para as temáticas propostas. 

Os membros reconhecem e enfatizam as contribuições de cada pessoa ao grupo, 

citando, inclusive, indivíduos ausentes no momento da coleta de dados, mas que exercem um 

papel significativo na equipe. 

Assistente Social: Ela tem uma qualidade, ela redige muito bem... Então tudo o que a 

gente precisa assim... (...) rapidinho ela faz... Os relatórios... 

Pedagoga: Porque Marcos não está aqui, porque ele tem formação em jornalismo e ele... 

Tem uma facilidade muito grande... 

Assistente social: Não, mas você também... 

Socióloga: Ela tem muita facilidade na informática também... Ela bole alí como ninguém... 

Pedagoga: Não, não é isso tudo não... (pp.221) 

(...) 

Pedagoga: (...) e tem o Marcos também que é jornalista que ajudou muito... Porque a 

gente tem que apresentar um texto no email e um texto no corpo do questionário... Aí eu 

preparei e passei pro Marcos... Que é aquele excelente jornalista, deu aquele toque... (pp. 

232) 

 Outro elemento apontado por uma integrante do grupo, fortalecedor de uma identidade 

do grupo de trabalho, é o relato de que há um forte sentimento de pertencimento ao núcleo, o 

qual parece estar sustentado em uma identificação pessoal com os valores considerados 

centrais na missão do núcleo.  

Identifica-se, nessa passagem, uma relação significativa entre fatores grupais e 

individuais no fortalecimento da identidade do grupo de trabalho, já que o desenvolvimento 

do sentimento de pertencimento à equipe requer um compartilhamento de valores e objetivos 
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identificados naquele grupo, considerados essenciais no seu processo de socialização. As 

experiências de socialização são fundamentais para a constituição da identidade, na medida 

em que é durante esse processo que ocorre a aquisição de diferenças valorativas entre o grupo 

de pertença e grupos sociais alheios (Tajfel, 1983). 

Psicóloga: Mas assim... Hoje, meu sentimento de pertencimento a esse núcleo é muito 

grande, né... O meu sentimento de pertencimento a esta equipe, né... Então, quando eu tive 

que escolher, eu escolhi a identidade da equipe... Porque assim... Independente da minha 

formação, né... Mesmo que eu não fosse psicóloga, que eu fosse assistente social, que eu 

fosse socióloga, que eu fosse pedagoga, a minha missão de vida está muito ligada à 

missão do núcleo, né... (pp. 227) 

 Retomando as considerações propostas por Tajfel (1983) acerca dos grupos, podemos 

observar, no depoimento acima apresentado, a noção de pertencimento perpassando por três 

níveis: cognitivo, avaliativo e emocional. Nesse caso, o membro do grupo sabe que pertence a 

ele e lhe dirige atitudes e afetos positivos, na medida em que se sente identificado com os seus 

propósitos. Assim, o pertencimento dos indivíduos a grupos sociais está bastante relacionado 

com os seus valores pessoais, os quais são desenvolvidos durante o processo de socialização. 

É válido pontuar que os participantes identificam, na gestão atual, um reconhecimento 

do caráter estratégico do núcleo para a organização. Apesar disso, os integrantes da equipe 

relatam ainda encontrar algumas dificuldades quanto à adesão dos servidores às atividades 

propostas, o que justificam, em parte, como decorrência de fatores contextuais (estão 

inseridos em uma organização altamente racional), ou consequência de uma ausência de 

conscientização das pessoas sobre a importância do cuidado com a saúde em todos os seus 

aspectos, além da falta de valorização das atividades desenvolvidas pelos profissionais desse 

campo de atuação. 
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Assistente social: (...) Porque isso a gente passa, né... Da nossa área de dizer, “ah, isso 

não é muito importante... Quem tá no núcleo tá brincando... Não trabalha”... Então aí... 

Por isso que eu faço questão de ter relatório de entregar, existe profissionalismo, tudo é 

sistematizado... Qualquer evento que tenha a gente faz relatório (pp.236) 

Essa fala, proferida pela coordenadora do núcleo, ressalta que o processo de avaliação 

intragrupal e as percepções de indivíduos pertencentes a outros grupos são importantes para a 

constituição de uma imagem e uma autodefinição, as quais são aspectos cruciais para os 

indivíduos. Tajfel (1983) critica a teoria da comparação social proposta por Festinger (1954), 

discorrendo que esse autor reduziu o processo de comparação social a uma dimensão 

interindividual, sem considerar que a pertença do sujeito a grupos sociais contribui 

positivamente ou negativamente para a imagem do indivíduo sobre si próprio. Nessa 

perspectiva, a motivação de ter uma imagem positiva de si mesmo e do grupo ao qual faz 

parte repercute na imagem pessoal do indivíduo e pode impulsionar o favoritismo intragrupal, 

com exaltação de aspectos positivos identificados no grupo de pertença (Turner et al., 1979). 

Assim, observamos, nessa equipe, a existência de movimentos de afirmação de uma 

identidade do grupo de trabalho, quando os indivíduos enfatizam os benefícios que o núcleo 

tem proporcionado ao órgão, apesar de críticas de grupos alheios e o crescimento que ele tem 

conseguido alcançar na gestão atual. Essa avaliação repercute positivamente na percepção dos 

participantes em relação ao núcleo e ao trabalho que desenvolvem nele, com ganhos 

significativos para a sua autoestima. 

 

FATORES INDIVIDUAIS 

 

 Em relação ao fortalecimento da identidade do grupo de formação a partir de 

elementos individuais, constatamos, nesse grupo, a influência que a formação acadêmica pode 
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exercer na elaboração de propostas de projetos para o núcleo. Como exemplo, podemos citar 

que a gestora dessa equipe possui graduação em Serviço Social e, ainda que a diretriz 

principal do núcleo seja a promoção do bem-estar e qualidade de vida do servidor, há indícios 

de inclusão de novos elementos nessa missão, com proposta de ações vinculadas à questão da 

cidadania e da responsabilidade social, como o projeto de voluntariado profissional. Esse 

redirecionamento coloca em evidência a sua singular contribuição ao núcleo, ao trazer 

aspectos que estiveram presentes e fazem referência à sua trajetória acadêmica ou seu 

desenvolvimento profissional, tendo em vista que já atuou em equipes com ênfase na gestão 

social. Essa inferência encontra suporte nos comentários da assistente social sobre a missão 

do núcleo, que são os únicos que o vinculam à questão da cidadania e da responsabilidade 

social. Além disso, a fala dessa profissional ressalta que sua formação influencia a sua busca 

constante em conciliar, no trabalho, o aspecto individual, sem, entretanto, desconsiderar o 

social. 

Assistente social: Então, sempre tem uma temática por trás de cidadania e 

responsabilidade social que cobre... Junto com a qualidade de vida. (pp.224) 

A identidade do grupo de trabalho, por sua vez, no que tange ao nível de análise 

individual, parece ter como principal eixo de sustentação o compartilhamento de alguns 

valores pessoais no âmbito grupal. A convergência ou divergência de valores entre integrantes 

de uma equipe de trabalho e as suas repercussões nas relações interpessoais é um tópico de 

discussão na literatura desta área. 

Jehn, Northcraft e Neale (1999) distinguiram três tipos de diversidade que podem 

ocorrer em equipes de trabalho: 1) categorias sociais (gênero, idade); 2) informacional 

(formação profissional, experiências de trabalho); e 3) valores (objetivos e missão). Segundo 

esses autores, a diversidade informacional aumenta o conflito de atividades (diferentes pontos 

de vista ou perspectivas sobre a condução de determinada atividade) das equipes de trabalho, 
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o que influencia positivamente o desempenho grupal. No entanto, a percepção de diversidade 

de valores entre os componentes da equipe diminui a satisfação e o comprometimento dos 

indivíduos com o grupo. 

Por sua vez, estudos conduzidos por Hobman e Bordia (2006) demonstraram a 

importância dos valores na dinâmica grupal, pois encontraram evidências de que indivíduos 

com valores divergentes, trabalhando em uma mesma equipe, tendem a experienciar mais 

episódios de conflitos relacionais e na condução de tarefas. Outro aspecto importante é o da 

identidade do grupo de trabalho, tendo em vista que indivíduos com altos níveis de 

identificação grupal, mas valores divergentes, envolvem-se em menos conflitos do que os 

membros com baixa identificação com o grupo e valores distintos. De acordo com esses 

autores, o compartilhamento de valores parece ser um aspecto fundamental para a diminuição 

de conflitos entre os membros e a efetividade da equipe de trabalho. O desenvolvimento de 

uma identificação grupal parece auxiliar no estabelecimento de relações mais harmoniosas no 

grupo, ainda que existam valores divergentes entre os seus membros. 

Os achados desses estudos sugerem, por outro lado, que a tolerância a valores 

divergentes, quando há alta identificação grupal, parece ter uma curta duração, posto que uma 

avaliação longitudinal demonstrou que, com o passar do tempo, a identificação com o grupo 

perde sua força em minimizar os conflitos decorrentes da percepção de incompatibilidade de 

valores entre os sujeitos (Hobman & Bordia, 2006). 

Na equipe em pauta, além de existir convergência de valores entre os membros, há 

também indícios de presença de uma forte identidade do grupo de trabalho, o que 

provavelmente se relaciona com esse compartilhamento de valores. Essa configuração parece 

desempenhar uma influência positiva nas relações interpessoais na equipe, na resolução de 

conflitos e no desenvolvimento do sentimento de pertencimento ao grupo. 
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Conforme discutido no capítulo I deste trabalho, Gardner et al. (2004) concebem que o 

trabalho qualificado sustenta-se em três aspectos-chave: missão (define a profissão), padrões 

(melhores práticas) e identidade (integridade e valores pessoais). Nesse grupo, percebe-se que 

valores presentes (solidariedade, cuidado com o outro e cooperação) fazem parte da 

constituição da identidade dos indivíduos, pois eles afirmam que a atuação no núcleo 

extrapola a dimensão profissional, constituindo-se como uma missão de vida. Existem, 

portanto, as condições necessárias para uma atuação consciente e eticamente responsável. 

Socióloga: (...) A solidariedade, a participação e o acolhimento. 

Moderadora: É isso que você acha que caracteriza a sua identidade com o grupo? 

Socióloga: Sim. (pp. 228) 

(...) 

Assistente social: (...) Eu digo assim, não é uma missão profissional, é uma missão de 

vida... Já tá dentro do nosso DNA... Então, a gente faz aqui com muito amor e carinho 

porque isso faz parte... (pp. 228) 

(...) 

Economista: (...) eu percebia que meu negócio era trabalhar com o coletivo... Apesar que 

eu me sentia bem, mas eu via sempre assim a possibilidade de atingir um maior... Grupo 

maior... Então, isso sempre me fascinou... (pp. 231) 

O compartilhamento desses valores parece auxiliar não apenas na satisfação e 

comprometimento dos membros, mas também no fortalecimento de uma identidade do grupo 

de trabalho. Especialmente aqueles profissionais (assistente social e psicóloga) que se 

aproximam mais, em termos de formação, da temática do núcleo declararam que sua atuação 

está vinculada não apenas ao fato de desenvolverem atividades inerentes à sua área de 

graduação, mas extrapolam essa questão e se encontram implicados na sua missão como seres 

humanos.  
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Assistente social: Porque é muito mais do que... É uma missão... Então... Eu digo assim... 

Todos nós, a gente estar no núcleo... É porque a gente quer estar no núcleo... É muito 

maior do que ser o profissional, mas é muito da nossa missão até de... Como pessoa no 

mundo... (pp. 224) 

(...) 

Psicóloga: (...) a minha missão de vida está muito ligada à missão do núcleo, né... Então, 

eu estou falando do papel, da função do núcleo... (...) E o sentimento de pertencimento a 

esse núcleo e ao seu propósito... Assim... É muito grande... Então, assim... Pra mim o que 

pesa mais assim é... É o propósito do núcleo. (pp. 227) 

Assim, percebemos, nesse momento, que tanto a psicóloga quanto a assistente social 

posicionam a identidade com o seu grupo de formação em plano subjacente à identidade com 

o grupo de trabalho, porquanto relatam que, mesmo se pertencessem a outra categoria 

profissional, teriam o mesmo sentimento de pertencimento a esse núcleo de trabalho, já que 

sua vinculação com ele não se resume ao desenvolvimento das atividades inerentes à sua 

profissão, mas a uma  identificação pessoal com a proposta e o papel do núcleo no contexto 

organizacional. 

Os membros do grupo pertencentes a categorias profissionais com afinidade menor 

com as atividades desenvolvidas no núcleo, além de compartilharem os valores que sustentam 

a atuação nesse coletivo de trabalho, apresentaram também motivação para a realização de 

capacitação paralela para maior aproximação com as temáticas trabalhadas na equipe.  

Economista: (...) eu procurei uma formação lá fora... (...) Então, isso ajudou muito a... 

Atender assim meus objetivos (pp. 222) 

(...) 
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Assistente social: (...) Aí eu fiz o curso de Psicodrama e sempre assim, puxando a coisa 

pra Psicologia e... Depois eu fiz a especialização em Gestão Social... Então... Tudo... É 

como se fosse assim... Deu um perfil para mim muito mais amplo... (pp.228) 

(...) 

Bacharela em Letras: O que eu posso ler, estudar, sabe... Buscar dentro dessa área 

(Psicologia)... (pp.229) 

Visualizamos, nessa ação, a possibilidade de construção de uma linguagem comum 

entre os membros do grupo, o que se configura como essencial para um desempenho 

satisfatório e o alcance dos objetivos da equipe, além da possibilidade de satisfação pessoal ao 

desenvolver habilidades ou adquirir conhecimentos em áreas de interesse. 

 

4.2.5 Atividade dos cartões 

 

Na atividade de escolha da identidade mais representativa da atuação profissional 

naquela equipe, apenas um membro citou a saliência da identidade do grupo de formação para 

o desenvolvimento das atividades no núcleo. A participante que selecionou o cartão da 

identidade do grupo de formação escolheu também o cartão da identidade do grupo de 

trabalho, escrevendo, em ambos, justificativas que fortaleciam uma e outra identidade no 

âmbito grupal. Entretanto, na sua fala, a ênfase foi direcionada para a identidade com o grupo 

de trabalho, que se sustenta na identidade do grupo de formação, mas parece prevalecer sobre 

ela, considerando o conjunto das explanações apresentadas por essa participante. Em relação a 

essa atividade, pontuamos também que um dos membros do grupo não fez nenhum registro 

no cartão selecionado, porém discorreu, em sua fala, privilegiando a identidade do grupo de 

trabalho como central para a sua identidade profissional levando em consideração as 
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atividades que desenvolve na equipe. No Quadro 6, são apresentados os resultados desse 

processo de escolha. 

Área de 

atuação 

Cartão 

selecionado 
Justificativa de escolha Categorização 

Nível de 

análise 

Saúde e 

Qualidade 

de Vida 

Identidade 

do grupo de 

trabalho 

 

Para mim, prevalece a identidade de 

equipe. Poder conviver com tantas 

pessoas e de formações tão distintas é 

muito enriquecedor. Poder ter 

atividades de apoio em tarefas que 

abrangem conhecimentos diversos é 

fonte inesgotável de novas 

aprendizagens. 

Compartilhamento 

de conhecimentos e 

possibilidade de 

novos 

aprendizados. 

Grupal 

É um presente estar nessa equipe 

podendo desenvolver ações que 

tenham relação com a minha 

formação. O sentimento de 

pertencimento a este núcleo e ao 

seu propósito é muito grande. 

Sentimento de 

pertencimento. 
Grupal 

Globalização, bom senso, atitude, 

solidariedade, participação, 

acolhimento. 

Valores 

compartilhados no 

âmbito grupal. 

Individual 

Prevalece atualmente a identidade de 

equipe, considerando os objetivos da 

mesma, voltados para o 

desenvolvimento humano nas suas 

diversas peculiaridades. 

Identificação com 

os objetivos da 

equipe. 

Grupal 

Identidade 

do grupo de 

trabalho 

e 

Identidade 

do grupo de 

formação 

As minhas atribuições na equipe do 

núcleo estão intimamente 

relacionadas com a minha formação 

básica, além dos cursos de 

especialização em Psicodrama e 

Gestão Social e do mestrado. Sinto-

me bem desenvolvendo não só uma 

atribuição profissional, mas uma 

missão na minha vida. 

A identidade de formação foi a 

base para o desenvolvimento das 

atividades no trabalho. Essa 

identidade foi fortalecida com o 

mestrado em Gestão Social.  

Valores 

compartilhados no 

âmbito grupal. 

 

Formação como 

base para 

desenvolvimento de 

atividades 

(fortalecimento na 

pós-graduação – 

mestrado). 

Individual 

 

 

 

 

 

 

Contextual 

Quadro 6: Seleção e justificativa dos cartões sobre a saliência da identidade do grupo de formação e da 

identidade do grupo de trabalho nos processos laborais pelos participantes da Equipe II 

 

Os dados mostrados no Quadro 6 permitem visualizar que a maior parte dos 

argumentos apresentados pelos participantes sobre a escolha da identidade do grupo de 

trabalho ou do grupo de formação como a mais pregnante nas situações de trabalho 

privilegiaram o fator grupal, pois a ênfase foi aplicada no compartilhamento e aquisição de 
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conhecimentos, sentimento de pertencimento ao grupo e identificação com os seus objetivos. 

O fator individual esteve presente na referência à visualização de valores pessoais no trabalho 

realizado nessa equipe. Por fim, o fator contextual também foi citado por uma participante 

que enfatizou a importância da graduação e do mestrado para a atuação profissional atual, 

tendo em vista que desenvolve atividades no núcleo condizentes com as competências 

desenvolvidas durante o período de formação. A inexistência de diretriz organizacional 

quanto à atuação dos profissionais e as decisões da equipe decorrentes dessa situação 

fortalecem essa identidade, por encaminhar algumas atividades para execução de 

determinadas áreas (acolhimento, por exemplo). 

Conforme já explicitamos, o ingresso nessa organização é realizado mediante 

concurso público e não demanda o pertencimento a áreas específicas para o desempenho das 

funções (apenas a conclusão do nível médio, no caso dos técnicos; ou conclusão do nível 

superior, no caso dos analistas e demais cargos). Essa configuração organizacional faz com 

que coexistam, no mesmo grupo, pessoas trabalhando com atividades muito próximas à sua 

área de atuação e outras mais distantes da sua formação acadêmica. 

 Para aquelas pessoas em que há uma proximidade evidente entre a formação e a 

atuação, percebemos certa incerteza na escolha do cartão mais representativo de sua atuação 

na equipe hoje (identidade do grupo de formação ou identidade do grupo de trabalho). 

Entretanto, mesmo com a manifestação dessa hesitação na escolha, os participantes nessa 

situação (psicóloga e assistente social) optaram pela identidade do grupo de trabalho, 

indicando que atualmente o vínculo com ela é mais forte do que o mantido com a sua 

formação. Nesses casos, parece existir uma forte vinculação com os valores praticados pelo 

grupo, o que impele esses profissionais a se identificarem fortemente com a equipe, em 

decorrência da pregnância desses valores na sua identidade pessoal. 
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4.2.6 Conclusões 

 

O processo de surgimento e construção desse grupo na organização, suas normas e 

valores repercutem de forma decisiva na constituição da sua identidade. Essa configuração 

possui uma importância significativa em nossa análise, pois a identidade do grupo de trabalho 

parece estar fortemente embasada nos propósitos desse núcleo, os quais podem ser 

compreendidos a partir do seu processo de desenvolvimento. O surgimento do núcleo e ações 

propostas por ele não se caracterizam como imposições da administração, mas representam 

um lugar conquistado pelos servidores. A minimização da interferência da direção na 

proposta e nas ações desenvolvidas pelo núcleo possibilita que a equipe tenha a liberdade para 

imprimir, nesse espaço, a sua marca, valorizando atividades consideradas benéficas para a 

saúde e qualidade de vida do servidor. Para tanto, necessitam articular conhecimentos 

adquiridos durante a sua formação acadêmica, capacitações posteriores à graduação ou 

experiências de trabalho prévias que possibilitem uma atuação responsável e integrada aos 

objetivos da equipe. 

A vinculação de uma atividade a uma formação específica, a valorização de uma área 

do conhecimento e os vieses na ação laboral impostos pelo pertencimento a uma categoria 

profissional são aspectos que favorecem a saliência da identidade do grupo de formação. 

Nessa equipe, essa identidade é fortalecida apenas entre aqueles profissionais graduados em 

áreas próximas às temáticas trabalhadas pelo núcleo (Psicologia, Serviço Social, Psiquiatria). 

Nesse subgrupo, percebemos a presença de vários fenômenos como os de categorização e 

comparação social, essencial para o desenvolvimento dessa identidade (Tajfel, 1983), com a 

demarcação de esferas de atuação; estabelecimento de expectativas profissionais, posto que 

esses membros são procurados para resolução de assuntos específicos; além de movimentos 
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de despersonalização, quando visualizamos, na ação de um membro, a representação de uma 

categoria profissional (proposta de projetos com ênfase em um campo do conhecimento). 

Por outro lado, como o ingresso na equipe não exige uma formação específica, 

especialmente para aqueles membros que se distanciam em sua formação das atividades 

desenvolvidas no núcleo, a identidade do grupo de formação é bastante enfraquecida e cede 

espaço para o desenvolvimento e fortalecimento de uma identidade do grupo de trabalho. No 

que se refere ao desenvolvimento grupal, constatamos que essa equipe vivencia o estágio de 

identificação grupal, pois há esforços coletivos para estabelecer e fortalecer uma identidade 

do grupo de trabalho. Ela é tão forte que, mesmo aqueles profissionais com a identidade do 

grupo de formação fortalecida pelos aspectos citados anteriormente privilegiam a identidade 

do grupo de trabalho, pois se identificam fortemente com os valores e objetivos do núcleo, os 

quais estão relacionados aos seus próprios valores pessoais, o que desencadeia um forte 

sentimento de pertencimento à equipe. Alguns dos seus integrantes associam os propósitos do 

núcleo à sua missão na vida. Assim, o grupo cumpre uma importante função ao contribuir 

para a construção do senso de eu desses indivíduos (Haslam & Ellemers, 2005). 

Essa equipe também realiza movimentos que podem ser interpretados como indícios 

de um sentimento de coletividade, quando seus integrantes citam membros ausentes ou 

realizam uma avaliação intragrupal, destacando elementos positivos que favorecem a imagem 

de todo o grupo. 

É importante destacar que, em alguns casos, a contribuição específica realizada por um 

membro está vinculada à sua formação acadêmica, mas, em outros, o mais pregnante é a 

habilidade identificada pela gestora e potencializada mediante solicitações de atuação em 

atividades que demandam certas competências. Nesse sentido, podemos inferir que os 

indivíduos dessa equipe, em geral, se percebem mais a partir das relações interpessoais do que 
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pelo pertencimento a grupos ou categorias sociais, nesse caso a categoria profissional de 

origem. Em alguns momentos, a formação acadêmica aparece apenas para justificar o 

desenvolvimento de determinada habilidade. Com exceção da atividade de acolhimento, 

atrelada a uma formação profissional, é a avaliação das potencialidades de cada indivíduo que 

o direciona para assumir determinadas tarefas no grupo, e não o seu pertencimento a 

categorias ocupacionais (cargo na organização) ou profissionais (formação acadêmica). 

Assim, podemos sugerir que parece ter ocorrido, nesse grupo, um processo de 

descategorização, que retira a ênfase do aspecto intergrupal, valorizando a dimensão 

interpessoal das relações estabelecidas entre indivíduos pertencentes a distintas categorias 

profissionais (Hogg & Abrams, 2005). 

A recategorização também pode ser apontada como um elemento presente nessa 

equipe, posto que os indivíduos tendem a se avaliar não apenas a partir do pertencimento a 

categorias profissionais diversas, mas mediante o compartilhamento de uma única identidade 

grupal capaz de unificá-los, apesar das diferenças. Nesse caso, conforme apontam Brewer e 

Gaertner (2005), alguns fatores do contexto devem ser assegurados, como interdependência 

entre membros, status equivalente e normas igualitárias (Allport, 1979). No grupo em 

questão, há interdependência de atividades, embora os status e as normas praticadas no grupo 

não sejam totalmente igualitárias, porque há maior valorização de determinadas áreas, o que 

fortalece e favorece a saliência da identidade de formação do psicólogo, da assistente social e 

da médica psiquiatra. 

Assim, observamos, nessa equipe, a predominância de uma identidade do grupo de 

trabalho que fortalece os valores e ideais praticados pelos componentes do grupo. Nesse caso, 

a saliência de uma identidade do grupo de trabalho não está tão vinculada às demandas do 

contexto, como vimos na equipe anterior, mas sim a um compartilhamento de valores que 
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parece promover um sentimento de vinculação ao grupo e aos seus propósitos, facilitando a 

integração entre os membros da equipe. 

 

4.3. EQUIPE III: O processo de construção da prática interdisciplinar 

 

4.3.1. Histórico da equipe na organização 

 

A equipe descrita nesta seção está inserida em uma empresa pública federal, 

subordinada à sede em Brasília. Desenvolve atividades relacionadas à saúde e segurança do 

trabalho, tendo como objetivo central a promoção do bem-estar e da saúde dos trabalhadores, 

além da prevenção de acidentes. Um dado relevante em relação ao contexto organizacional 

dessa equipe é o destaque conferido pelos participantes às questões políticas que perpassam a 

organização e direcionam o investimento em determinados projetos ou a orientação quanto à 

estrutura organizacional da empresa. 

O desenvolvimento das atividades nessa área está subordinado à Lei Ordinária nº 

6.514/1977, que regulamenta as questões relacionadas à Segurança e Medicina do Trabalho e 

está vinculada à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT – DEL 5.452 de 1943). 

Inicialmente, em consonância com os requisitos previstos nessa lei, a equipe era composta 

pelos técnicos de segurança, pela engenheira de segurança do trabalho e pelo médico. A 

ênfase, nesse momento, estava direcionada para o aspecto biológico da saúde e a prevenção 

de acidentes. 

A composição e a concepção de projetos e ações desse setor da organização sofreram 

alterações a partir do entendimento da administração de que, para garantir o bem-estar dos 

trabalhadores, o aspecto psicossocial, além do biológico, deveria também ser contemplado. 
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Nesse momento, a assistente social e o psicólogo passaram a fazer parte da equipe, integrando 

a ênfase na saúde psicossocial. 

É importante observar que o grupo vivenciou, nos últimos anos, muitas 

transformações, intimamente relacionadas a mudanças no estilo de trabalho e priorização de 

atividades. Atualmente, a organização funciona como um centro de negócios, concentrando 

atividades de onze subsidiárias distribuídas na Bahia e em outros Estados do Nordeste do 

Brasil. Essa nova estrutura organizacional tem impactos importantes para a dinâmica da 

equipe e para as relações entre os seus componentes, pois não apenas o foco do trabalho é 

redirecionado, mas também a carga de trabalho é ampliada, o que, de acordo com os 

participantes, não foi acompanhado por um necessário aumento no quadro de funcionários 

dessa equipe na organização. 

 

4.3.2. Caracterização dos membros da equipe 

 

Esse grupo é composto por assistente social, engenheira civil, médico, dois técnicos de 

segurança do trabalho e psicólogo. No momento da coleta de dados, uma componente do 

grupo estava ausente por motivo de férias; entretanto, a sua categoria profissional (técnico de 

segurança) esteve representada por outra pessoa que também possui essa formação. Em 

relação à caracterização dos profissionais da equipe de trabalho, tem-se a configuração 

disposta no Quadro 7. 
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Formação acadêmica 
Atuação 

atual 

Atuação em outras equipes 

multiprofissionais 

Profissão 
Tempo de 

formado 

Pós-

graduação 
Área Tempo 

Outras 

equipes 
Tempo Área 

Engenheira 

Civil 
33 anos Sim 

Engenharia de 

Produção 
2 anos Sim 25 anos 

Engenharia e 

Educação 

Técnico de 

Segurança 
12 anos Não - 4 anos Sim 8 anos 

Segurança e 

Saúde do 

Trabalho 

Psicólogo 1 ano Sim Psicologia Clínica 3 meses Sim 1 ano Hospitalar 

Assistente 

social 
7 anos Sim 

Administração e 

Planejamento de 

Projetos Sociais 

5 anos Sim 6 anos 

RH, Projetos 

Sociais 

(ONG) e SST 

Médico 10 anos Sim 

Medicina do 

trabalho, 

Medicina 

preventiva 

2 anos Sim 10 anos 

Saúde 

ocupacional, 

Saúde da 

família 

Quadro 7: Caracterização dos profissionais da Equipe III 

Fonte: Levantamento de campo (2010) 

O tempo de formado foi um dado com grande variação (de 1 a 33 anos), sendo esse 

um indicador de que essa equipe é composta por profissionais mais experientes em termos de 

outras vivências de trabalho e outros mais próximos do período da graduação, o que pode ter 

uma influência na sua aproximação com uma identidade mais vinculada à formação 

acadêmica. Merece destaque, para a compreensão das análises, que o ingresso do psicólogo na 

equipe e na organização é bem recente (apenas três meses). Consideramos importante incluí-

lo no grupo, pois, apesar dos seus comentários serem mais limitados pela ausência de vivência 

suficiente para a elaboração de opiniões mais consolidadas, a percepção de um novo 

integrante em uma equipe em processo de constituição adicionaria novos elementos à 

compreensão da dinâmica grupal. Em relação ao ingresso na empresa e atuação nessa equipe 

de trabalho, os profissionais, com exceção do psicólogo, se distribuíram no período de dois a 

cinco anos. 

Além disso, é digno de nota que todos os integrantes da equipe já tiveram experiências 

prévias com equipes multiprofissionais, em diversas áreas (Saúde, Engenharia, Projetos 

Sociais e Recursos Humanos), com variação do tempo dessa experiência entre um e 25 anos. 
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Mais adiante, veremos que esse é um aspecto apontado pelos participantes como importante 

para a constituição de uma identidade com o grupo de trabalho e o surgimento de conflitos. 

 

4.3.3. Rotinas e metodologia do trabalho da equipe 

 

Como a instituição do conceito de bem-estar biopsicossocial é recente, a equipe ainda 

está se adaptando a essa forma de trabalhar e, muitas vezes, na prática, os profissionais não 

têm conseguido se articular na construção de um trabalho coletivo e com a participação dos 

diversos saberes. Entretanto, eles reconhecem a importância dessa interação e identificam 

tentativas de construir uma dinâmica com foco na interdisciplinaridade. 

Não existe uma sistemática de reuniões para planejamento de atividades ou discussão 

dos entraves e problemas diagnosticados na condução das tarefas por cada profissional. A 

prática da interdisciplinaridade é realizada em momentos pontuais, nos quais o projeto 

demanda uma articulação entre os membros para que os objetivos propostos sejam 

satisfatoriamente atendidos. Ainda que exista uma intenção de construção de um trabalho de 

base coletiva, as ações laborais são praticadas de forma individual ou em subgrupos nos quais 

distintos profissionais se aproximam em decorrência de uma maior afinidade proporcionada 

pela área de formação. 

O Quadro 8 reúne informações sobre as características dessa equipe que podem nos 

auxiliar na compreensão da sua dinâmica de funcionamento. 
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EXISTÊNCIA DE 

REUNIÕES 

Reuniões de planejamento das atividades Não 

Reuniões para tomada de decisões Não 

Reuniões com informativos sobre as tarefas desenvolvidas Não 

INTERDEPENDÊNCIA 

DE ATIVIDADES 

Os profissionais visualizam que a sua ação laboral repercute 

no trabalho de outros membros da equipe 
Não 

Há projetos compartilhados entre os profissionais Sim 

Eventualmente os profissionais desempenham funções 

específicas de outro membro do grupo 
Não 

ESTRUTURA DA 

ROTINA 

Membros da equipe têm a mesma carga horária de trabalho Não 

Todos os membros estão alocados no mesmo espaço físico Não 

As atividades são estruturadas e cada membro sabe quais 

são as rotinas de trabalho 
Sim 

CARACTERIZAÇÃO 

DOS MEMBROS 

Maioria dos membros da equipe já atuou em outras equipes 

multiprofissionais 
Sim 

Maioria dos profissionais possui pós-graduação na área de 

atuação 
Não 

Quadro 8: Características gerais da Equipe III 

Fonte: Levantamento de campo (2010) 

Retomando um aspecto da rotina da equipe, observamos, a partir da análise do Quadro 

8, que não há momentos em que os participantes se reúnam para discutir atividades, tomar 

decisões ou trocar informações sobre os processos de trabalho.  Esse é um aspecto importante, 

pois as reuniões podem se configurar como momentos propícios para a aproximação dos 

membros do grupo, apresentação e discussão de problemas, dificuldades ou avanços da 

equipe, além de estabelecimento de vínculos e parcerias entre os seus integrantes. Apesar de 

cada membro saber quais são as suas atividades e ter delimitado a sua rotina de trabalho, a 

ausência de interdependência de atividades não favorece a visualização da 

interdisciplinaridade em suas ações laborais. Ela só é reconhecida quando a sede, em Brasília, 

solicita essa articulação em projetos pontuais. Mesmo nesses casos, a concepção do projeto 

envolve uma articulação entre os integrantes do grupo, mas, na execução, há separação e 

distribuição de tarefas sem um posterior retorno ao grupo (reuniões) para acompanhamento do 

andamento das ações e visualizações das repercussões da sua contribuição para a equipe e 

para as atividades dos seus pares. O fato de não compartilharem o mesmo espaço físico e a 

existência de cargas horárias de trabalho distintas também não favorece a aproximação entre 

os profissionais e o desenvolvimento de um sentimento de pertencimento grupal. Nessa 

equipe, no que tange à caracterização dos membros, destacamos que nem todos possuem pós-
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graduação na área, mas a maioria já atuou em outras equipes multiprofissionais, o que, 

conforme explicitado pelos próprios participantes, facilita a inserção individual nessa 

modalidade de trabalho, pois visualizam a sua eficácia. 

 

4.3.4. Identidade do grupo de formação versus identidade do grupo de trabalho 

 

Os principais trechos dos diálogos estabelecidos no grupo focal que nos oferecem 

indícios significativos da dinâmica dessa equipe multiprofissional, bem como dos fatores, nos 

níveis contextual, grupal e individual que enfraquecem ou fortalecem uma identificação com a 

formação de origem e com a equipe de trabalho, são apresentados a seguir. Tais informações 

estão sintetizadas na Figura 3. 

 
Figura 3: Representação da saliência da identidade do grupo de formação e da identidade do grupo de trabalho 

de acordo com os fatores contextuais, grupais e individuais na Equipe III 

 

FATORES CONTEXTUAIS 

 

A identidade do grupo de formação pode ser fortalecida a partir da existência de lei 

ou regulamentações que habilitam a prática de um conjunto de atividades por profissionais 
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específicos. Esse movimento, por um lado, reconhece e valoriza a contribuição que um campo 

do conhecimento pode proporcionar ao desenvolvimento de atividades de uma equipe, 

fortalecendo a identidade do grupo de formação, mas, por outro, pode impedir a visualização 

de uma unidade, dificultando, assim, o surgimento de uma noção integrada de grupo. 

Essa área de atuação é fortemente marcada pela presença da Lei Ordinária e Norma 

Regulamentadora (Lei nº 6.514 e NR-3.214) da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT – 

DEL 5.452 de 1943), que direcionam a forma de agir e os profissionais legalmente habilitados 

para a execução de determinadas atividades. Na equipe investigada, por exemplo, apesar de o 

trabalho ser conduzido em conjunto pelos técnicos de segurança e pela engenheira de 

segurança, apenas essa última está credenciada a assinar como responsável pelos projetos. 

Normas e regras próprias de um grupo profissional também são observadas quando, por 

exemplo, o psicólogo, apesar de estar muito próximo da assistente social no desenvolvimento 

das atividades, isola-se para conduzir algumas tarefas que são exclusivas do seu exercício 

profissional (aplicação e avaliação de testes psicológicos, por exemplo). 

Nesse caso, podemos refletir sobre as frágeis fronteiras que separam a atuação de 

profissionais que guardam entre si uma afinidade teórica muito marcante. A necessidade de 

diferenciação e demarcação de uma identidade pode ser a responsável pela instituição de 

instrumentos legais que demarquem, de forma explícita, essas fronteiras de atuação. Tal 

demarcação, portanto, está relacionada a um movimento profissional de afirmar a sua própria 

identidade, conferindo a determinado grupo poder, prestígio ou status, com repercussões na 

comunicação e nas relações que estabelece com outras categorias profissionais. 

Psicólogo: (...) Então, tem um programa específico de prevenção a acidentes que eu vou e 

faço atividades é... De avaliação psicológica, que é bem especifica da atuação profissional 

do psicólogo. 
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Moderadora: E você faz isso sozinho, não conta com o apoio da Cecília não? 

Psicólogo: No caso pra essa avaliação... 

Assistente Social: Não, porque é bem especifico mesmo a regulamentação.  

Moderadora: E então, há uma especificação do que cada um faz? 

Assistente Social: Não necessariamente. Nessa atividade tem uma regulamentação dizendo 

que é previsto um psicólogo interagir com outros psicólogos de outras regionais e 

dependências também pra essa atividade, não é?... (pp. 241) 

Essas determinações reconhecem a importância da identidade do grupo de formação, 

porém, ao limitar ou circunscrever atividades que são objetos de atenção exclusivos de uma 

área, pode afastar ou não criar as condições propícias para diálogos entre distintos campos do 

conhecimento. O estabelecimento da comunicação entre profissionais de uma mesma área é 

importante para a compreensão de um fenômeno e afirmação da identidade de origem, mas 

trocas decorrentes de diálogos com outros profissionais podem ser muito enriquecedoras para 

o entendimento de um aspecto da realidade, já que possibilita a visualização de um fenômeno 

sob outras perspectivas de análise. Essa questão será pormenorizada mais adiante, quando, na 

análise individual da identidade do grupo de formação, um profissional cita a diversidade 

proporcionada pela conjunção dos olhares das distintas formações acadêmicas. 

Um dado importante é que essa empresa sofreu, nos últimos anos, muitas 

transformações em sua estrutura organizacional. Tais mudanças, provenientes de decisões 

referentes à classificação dessa organização como um centro de negócios com centralização 

da gestão e rearranjos nas equipes de trabalho, impactaram não apenas a composição da 

equipe, mas também a priorização de atividades pelos profissionais, nível de investimento em 

projetos vinculados a diretrizes macro-organizacionais, e compreensão do papel e objetivo da 

equipe na organização. 
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Técnico de Segurança: O grande papel da nossa equipe é promover o bem estar, a 

prevenção de acidentes, a promoção da saúde dessa população de trabalhadores e o bem-

estar biopsicossocial... Aí já entra a questão do trabalho multidisciplinar que a gente antes 

não tinha... Psicossocial... Começar a mudar, como é que se diz... A orientação, o modo de 

pensar. (...) 

Assistente Social: Agora assim, eu acho que é importante a gente tentar explicar um 

pouquinho, assim... Essa equipe de saúde ocupacional... Ela passou por muitas 

mudanças... Eu tô falando isso porque isso influencia na questão do trabalhar junto. (...) 

Agora biopsicossocial porque a gente passou a fazer... Realmente estar lotado, isso é 

importante no contexto organizacional, aqui. Porque quando a gente tá lotado numa área, 

a gente começa a ter o dever de priorizar as atividades daquela área... Então, a gente 

acaba tendo realmente de tentar buscar esse trabalho com o grupo porque esses projetos 

são construídos em grupo. (pp. 237) 

A organização, ao decidir sobre determinados rearranjos em sua estrutura 

organizacional, comunica aos funcionários as modalidades de atuação que estão sendo 

valorizadas e as posturas profissionais que espera de seu quadro funcional. Se, por um lado, 

visualizamos, no âmbito organizacional, um investimento nas equipes multiprofissionais e 

uma crença de que essa forma de agir, em termos de segurança e saúde do trabalho, pode ser 

mais eficaz, por outro, a empresa não alocou os recursos necessários para que esse tipo de 

atuação se viabilizasse plenamente, o que teve repercussões na construção de um senso de 

equipe e fortalecimento de sua identidade. 

A recorrência de mudanças gera incertezas e o prolongamento do processo de 

adaptação necessário para que os indivíduos compreendam quais são os seus papéis nessa 

nova configuração, bem como para que a equipe se insira na perspectiva organizacional. Essa 

conformação não favorece a construção de um trabalho coletivo, na medida em que os 
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profissionais necessitam primeiro compreender qual é o seu papel naquele contexto para, em 

seguida, construir uma atuação integrada com outros campos do conhecimento. 

Assistente Social: Agora é bom falar também... 

Engenheira: A gente está há dois anos, eu e o Antônio. A gente chegou era regional depois 

a gente se transformou em unidade... 

Assistente Social: Isso que eu ia falar... 

Engenheira: Agora a gente voltou a ser regional... Então, quando você está com as coisas 

mais ou menos implantadas... É... Aí dá a reviravolta... 

Assistente Social: Isso influencia muito (...) E daí, assim... É de uma vez só, continua 

mexendo, mexendo, mexendo, querendo ou não, isso influencia nos projetos de trabalho... 

Porque a lógica é que se existe aqui uma diretriz, uma necessidade, um diagnóstico, uma 

necessidade e uma diretriz pra fazer um projeto de trabalho, a ideia é que o próximo que 

chegasse retomasse o que era feito para dar continuidade, mas isso não é verdade. (pp. 

244) 

(...) 

Médico: Mas eu entendi que não foi culpa da equipe... Foi da conjuntura... Mudanças 

enormes que a empresa passou em dois anos e muita mudança o tempo todo... E ansiedade 

nos funcionários. (pp. 250) 

Há, por um lado, uma intenção da administração da empresa de promover uma prática 

mais integrada entre as áreas e a construção de um trabalho em equipe que contemple a 

questão da interdisciplinaridade, promovendo a constituição de uma identidade do grupo de 

trabalho. Por outro lado, as recorrentes mudanças na estrutura organizacional, as alterações 

de prioridade na condução e desenvolvimento de projetos pela área e um descompasso entre o 

incremento de atividades e a manutenção do mesmo quadro de funcionários não viabilizam a 

prática de um trabalho interdisciplinar. Os profissionais dentro, dessa configuração, não 
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conseguem espaços para a construção de um trabalho coletivo, atuando dentro de suas áreas, o 

que fortalece a identidade do grupo de formação, em detrimento da identidade do grupo de 

trabalho. 

Vale a pena assinalar, mais uma vez, que a identidade do grupo de trabalho e a do 

grupo de formação não são incompatíveis, mas sim complementares. Entretanto, em 

decorrência de alguns fatores, uma dessas identidades pode adquirir uma pregnância muito 

forte em determinado contexto, inviabilizando a emergência ou a co-participação da outra 

identidade nos processos de trabalho e na visão que o indivíduo tem da sua atuação. Parece 

ser esse o caso descrito, já que fatores contextuais estão fortalecendo a prática isolada e 

restrita de algumas áreas, por não permitir a articulação entre elas. 

Assim, conforme já discutido, para a existência de um trabalho em equipe, é 

imprescindível que a organização reconheça a necessidade dessa modalidade de atuação e 

confira aos profissionais espaços para uma prática integrada. Na presente organização, a 

carência de pessoas para o desempenho de funções tem sobrecarregado os profissionais com 

atividades que estão fora do escopo de seu cargo, o que inviabiliza, muitas vezes, a prática das 

atividades de seu próprio cargo e a realização de um trabalho em conjunto com outros 

profissionais.  

O trabalho em equipes demanda investimento de tempo e, se não for reconhecido 

como uma necessidade, pode ser relegado a segundo plano, em detrimento de execução de 

tarefas mais urgentes e do atendimento de demandas espontâneas do cotidiano de trabalho. 

Médico: (...) tem uns dois anos assim... Isso aqui pegou fogo... Várias transformações, 

então imagine você... E detalhe, nem sempre... Não acompanhou também com o material 

humano... (pp. 239) 

(...) 
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Assistente social: (...) por conta também desse ritmo acelerado, algumas questões não têm 

prioridade... Porque a gente tem que responder, ler, legalmente, vai pagar multa e vai 

atropelando as coisas e essas questões que são importantes da abordagem, do trabalho 

ficam pra trás... (pp. 246) 

Um aspecto pontuado pelos participantes, ainda relacionado a fatores macro-

organizacionais, foi a menção à influência de questões políticas no desenvolvimento das 

atividades e projetos da equipe. Essa questão relaciona-se diretamente com as constantes 

mudanças, já comentadas anteriormente, em que a ausência de continuidade de diretriz ou de 

entendimento da função dos grupos remete a equipe a um estado de constante incerteza sobre 

a permanência dos seus membros e os projetos considerados prioritários pela alta 

administração. Essas incertezas e a ausência de visualização de continuidade configuram-se 

como fatores que podem exercer uma influência negativa no fortalecimento de uma 

identidade do grupo de trabalho.  

Técnico de segurança: (...) Esta instituição tem uma questão, assim que... Certos assuntos 

não são abordados do ponto de vista técnico e sim do ponto de vista político... Por 

exemplo, essa estrutura que nós temos aqui hoje, amanhã pode não existir mais... A 

variação política... (pp. 243) 

A distribuição física dos profissionais também se configura como um ponto digno de 

análise, uma vez que, conforme verificaremos mais adiante, existem subgrupos nessa equipe. 

Assim, o distanciamento físico entre os integrantes da equipe pode ser um fator que influencia 

na ausência de visualização de unidade pelos membros e fortalece a ênfase em uma atuação 

mais individualizada, portanto, mais próxima da identidade do grupo de formação. 

Técnico de Segurança: Sintetizando... O meu sonho de consumo, que é um projeto que 

seria toda a equipe de SST em um mesmo espaço, lógico compartimentado, com espaço 



144 
 

para atendimento do serviço psicossocial, atendimento médico, tem lá um projetinho, um 

croquis, que já foi umas quinhentas vezes pra engenharia e volta... (pp. 243) 

O gestor, conforme explicita o trecho transcrito, reconhece esta dificuldade e destaca a 

existência de um projeto que prevê todos os componentes do grupo alocados em uma sala, 

compartimentada para os atendimentos específicos. Esta reunião dos componentes do grupo 

em um único local, na opinião desse participante, poderia promover maior integração na 

medida em que o contato diário e constante facilita a comunicação e a percepção de trabalho 

integrado. Assim, se os integrantes da equipe têm mais contato pessoal e mais oportunidade 

de se comunicar, a capacidade de identificar ou conhecer dificuldades dos colegas e atuar de 

forma mais colaborativa e integrada pode ser ampliada. 

 

FATORES GRUPAIS 

 

A identidade do grupo de formação dos integrantes de uma equipe também pode ser 

fortalecida por fatores grupais, que direcionam à própria dinâmica do grupo. A existência de 

subgrupos foi identificada a partir de alguns diálogos entre os participantes, que declararam se 

articular e se aproximar mais daqueles com quem compartilham uma afinidade temática, que, 

nesse caso, é referenciada pela área da graduação. Os subgrupos não favorecem a integração 

grupal e evidenciam o pertencimento dos indivíduos a categorias profissionais, fortalecendo, 

assim, a sua identidade do grupo de formação. 

Isso ocorre porque a equipe vivencia um momento de transição, na qual os 

profissionais de Serviço Social e de Psicologia ainda não estão totalmente integrados ao grupo 

e às atividades desenvolvidas por ele. Assim, percebemos que alguns participantes vêm o 

subgrupo composto pelos técnicos de segurança e pela engenheira civil, que trabalham de 
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forma mais integrada. Por sua vez, o psicólogo e a assistente social estão mais próximos no 

desenvolvimento de suas atividades. O médico, por outro lado, trabalha de forma mais 

individualizada sem o estabelecimento explícito de vínculos mais fortes com esses subgrupos. 

Engenheira: Nós trabalhamos, eu, o Pedro e uma técnica de segurança. 

Moderadora: Ah, vocês trabalham mais juntos, é isso? 

Assistente Social: Na mesma sala. 

Engenheira: Na mesma sala, é uma equipe só... Ele é o coordenador e atual auditor da 

equipe... Certo... E engenheiro de segurança, técnico de segurança, as atribuições, elas 

são semelhantes... (pp. 242) 

(...) 

Psicólogo: (...) Eu me identifico como parte de saúde e segurança no trabalho, mas, por 

exemplo, dentro dessa área de saúde e segurança no trabalho, eu sou do serviço 

psicossocial, então eu trabalho muito mais próximo com Cecília... 

Além disso, ainda existe uma dificuldade em visualizar como a Psicologia e o Serviço 

Social podem contribuir para as atividades de segurança do trabalho. Enquanto, na área da 

saúde, há um entendimento, pelo menos teórico, de como os diferentes grupos profissionais 

podem se articular para construir um trabalho em conjunto, na área de segurança, esse 

entendimento ainda não está claramente estabelecido entre os profissionais. 

Técnico de segurança: (...) tá readaptando, revendo conceitos... Na realidade eu ainda 

sinto assim um pouco distante, principalmente pela área de segurança... Não tanto pela 

área de saúde (...) mas com a vertente realmente de segurança no trabalho... Talvez não se 

trata aí de profissionais... Assim... Que a coisa é muito dinâmica, muito objetiva... (pp. 

244) 

Ter clareza de como cada profissional pode contribuir para a construção de um 

trabalho coletivo é condição essencial para que as pessoas acreditem e viabilizem essa 
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modalidade de atuação. A verificação da identidade é, de acordo com Polzer et al. (2002), um 

aspecto importante para a promoção de relações intergrupais mais harmônicas. No trecho 

transcrito a seguir, observamos que esse entendimento já está desenvolvido no que diz 

respeito à área da saúde, pois o gestor consegue visualizar como cada profissional pode atuar 

em um trabalho integrado e que atenda melhor aos objetivos da equipe. 

Técnico de segurança: (...) Porque eu antes... Eu brigava com Cecília porque eu entendia 

o papel do Serviço Social de uma outra forma (...) Porque eu entendo que dentro dessa 

equipe multidisciplinar, nós podemos fazer assim... Um trabalho maravilhoso de modo a 

melhorar a qualidade de vida, fazer realmente um trabalho de estudo epidemiológico, o 

que é que nós podemos estar contribuindo para a melhoria, para a qualidade de vida, 

saúde, integridade física dos nossos colegas de trabalho... (pp.249) 

Assim, conforme discutido no capítulo II, um fator importante para as relações nas 

equipes multiprofissionais é a compreensão identitária, a qual seria o reconhecimento de uma 

identidade pelos outros integrantes da equipe (Thatcher & Greer, 2008). Essa compreensão, 

de acordo com esses autores, é capaz de promover maior suporte entre os trabalhadores, 

empatia, melhorias na comunicação, além de níveis maiores de criatividade e satisfação. 

Ademais, percebemos, a partir dos dados dessa equipe, que tal reconhecimento é 

imprescindível para a constituição de uma identidade do grupo de trabalho e, 

simultaneamente, para o fortalecimento da identidade do grupo de formação. Se os indivíduos 

conseguem compreender o papel e contribuição de cada um ao grupo, a identidade de 

formação é valorizada e se visualiza que ela não impede o trabalho em conjunto, mas sim o 

potencializa. 

É importante pontuar também que há, no grupo, um histórico de valorização ou de 

exclusão de determinadas categorias profissionais. Em um momento anterior à configuração 

atual, o gestor da equipe considerava desnecessária a participação da assistente social e do 
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psicólogo no grupo. Entretanto, atualmente, já existe a concepção de que a presença desses 

profissionais é importante para a equipe. 

Por um lado, podemos refletir que mudanças organizacionais impactaram e forçaram a 

revisão desse posicionamento, mas, por outro também a manifestação constante e o realce da 

importância e das contribuições que determinadas profissões poderiam conferir ao grupo 

parecem ter auxiliado nessa mudança de concepção. 

Técnico de segurança: (...) Eu até a algum tempo atrás, eu era resistente... E aí a Cecília 

dizia: “sua lei é caduca”. E eu dizia: “é caduca, mas é a lei... então, não tem esse negócio 

de Serviço Social nem Psicologia aqui... É engenheiro, médico, técnico e acabou”. Mas... 

Como é que se diz... É um caminhar... A vida é um caminhar e nesse caminhar a gente 

começa a rever conceitos, né... 

Moderadora: E hoje você vê mais a pertinência da inserção deles na equipe? 

Técnico de Segurança: Totalmente... Totalmente... São assim... Braço direito e braço 

esquerdo... (pp. 238) 

(...) 

Assistente social: (...) Pedro é testemunha que eu venho batendo nessa tecla desde que eu 

cheguei aqui... Muitas vezes eu encontrei barreiras, outras não, hoje eu já encontro um 

apoio dele, um reconhecimento dessa importância... (pp.246) 

Essa equipe situa-se em processo de transição de um trabalho desenvolvido de forma 

mais individualizada, com ênfase no aspecto biológico da saúde e segurança do trabalho, para 

uma dinâmica mais integrada, com a adoção da ênfase psicossocial e inclusão da assistente 

social e do psicólogo no quadro funcional da equipe. Ainda não há uma rotina de 

planejamento e execução de atividades em conjunto, mas um esforço traduzido em uma 

intenção de desenvolver atividades nessa perspectiva, além do reconhecimento da importância 

de atuar como equipe multiprofissional para o alcance dos objetivos do grupo. 
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Observamos que, mesmo não existindo ainda, na prática, uma identidade do grupo de 

trabalho totalmente consolidada, há referência a ela nos discursos dos participantes, o que 

pode ser interpretado como uma tentativa de conferir força a essa identidade do grupo de 

trabalho. Os profissionais buscam caminhos pelos quais possam construir esse entendimento, 

por meio do diálogo, da proposta de projetos e do entendimento do papel de cada profissional 

na equipe. Vale destacar que, em alguns momentos, os participantes citaram ou fizeram 

referência ao trabalho desenvolvido por um membro da equipe ausente no momento da coleta 

de dados, indicando, assim, a existência de uma integração entre os seus componentes. 

Assistente social: (...) Eu acho que existe, querendo ou não, uma dúvida... Eu falo assim, 

da questão da multiprofissionalidade... (...) O trabalho em grupo, sentar, tentar tomar uma 

decisão em grupo, cada um ouvir o parecer de cada profissional, é algo que também tá 

muito em construção, né... (...) Aqui, na nossa realidade, a gente está buscando isso... 

Então algumas demandas a gente consegue, né... Ou vem e tal... Em outras acaba que 

cada um vai tomando o seu papel conforme a especificidade de cada um... Por isso que eu 

acho que isso tá em construção, né... (pp. 237) 

(...) 

Técnico de segurança: (...) tenho tentado estreitar os laços... Acho que o caminhar, se 

continuar nessa estrutura, brevemente a gente consegue chegar... Realmente trabalhando 

enquanto equipe multidisciplinar. (pp. 244) 

(...) 

Assistente social: (...) Mas, infelizmente isso não acontece ou está em construção ainda... 

(...) Em alguns momentos, agora nesse processo de construção, eu sinto, reconheço a 

importância, busco a equipe, bato na porta, mas nem sempre acontece... (pp. 246) 

Nesse sentido, a prática da multiprofissionalidade acontece ainda de forma bastante 

pontual, quando se necessita do olhar de diversas perspectivas para a construção de um 
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projeto, por exemplo. Mas, mesmo que a concepção tenha uma base coletiva, a execução do 

trabalho ainda é bastante individualizada, com a repartição de responsabilidades entre os 

profissionais, sem o estabelecimento de uma rotina de reuniões ou encontros para a discussão 

de problemas, entraves ou propostas de soluções para as questões que emergem do trabalho. 

O gestor, nessa dinâmica de construção de uma forma de trabalhar coletiva, tem um 

papel central, tanto em relação à valorização e promoção do trabalho em grupo, quanto na 

mediação de conflitos que podem emergir dentro do grupo. 

Engenheira: Na área de segurança do trabalho é o seguinte: às vezes existem conflitos... 

Assim, alguma coisa pra resolver que a opinião de um talvez seja diferente do outro, mas 

ainda bem que a gente tem o bom senso de sentar e conversar (...) Pedro como gestor é o 

seguinte: se tiver coisa errada, mas pra fora da sala e pra fora da equipe não tem, tá... 

Todo mundo tá trabalhando junto (pp. 251) 

(...)  

Assistente social: A gente brigava tanto no início, também em nível assim de ponto de 

vista, da necessidade de trabalho de grupo... E ele, assim... Ele é um chefe que só não é 

perfeito porque não pode ser... Mas assim... Reconhece a questão do grupo e aí o conflito, 

nesse contexto, eu não sei como eu poderia dizer que ele ocorre porque, por enquanto, tá 

nessa como Valquíria falou... Precisa submeter a opinião de um, então vai lá, pergunta, a 

gente discute, né... Ele vai lá, ele valoriza muito a importância de ouvir cada um. (pp. 251) 

Percebe-se, em alguns momentos, que o gestor emite um discurso com características 

de um favoritismo intragrupal. Talvez, pela etapa vivenciada pela equipe (processo de 

constituição), essa fala seja importante para a criação e afirmação de uma identidade entre os 

integrantes do grupo. 
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Técnico de segurança: Porque, enquanto gestor, a minha equipe é a melhor que tem... Não 

minto a ninguém e brigo por eles e, se alguém vem contra a minha equipe, eu viro fera. 

(pp. 249) 

O favoritismo intragrupal pode ser entendido como uma consequência do processo de 

categorização e comparação social, com repercussões importantes na imagem e na autoestima 

grupal e individual (Turner et al., 1979). Ao evidenciar aspectos positivos do seu próprio 

grupo, o indivíduo preserva a identidade grupal e a sua própria identidade, favorecendo a 

aproximação dos integrantes de um grupo. O favoritismo intragrupal configura-se como um 

comportamento grupal e, na equipe investigada, tem a função de auxiliar no fortalecimento de 

uma identidade do grupo de trabalho. 

Observamos também que há um fortalecimento da identidade do grupo de trabalho 

quando o profissional consegue extrapolar as dimensões das necessidades da sua atuação 

específica, tendo em vista a sua formação acadêmica, identificando qual é a necessidade de 

atuação na equipe em determinado momento. Na presente equipe, a identidade do grupo de 

trabalho é fortalecida quando o médico atua em outras funções, além do exercício do seu 

papel, em benefício do grupo.  

Médico: (...) eu tinha que fazer, às vezes, trabalho administrativo, ficar etiquetando pasta, 

arrumando... Então, me faltava um pouco de tempo pra fazer, por exemplo, admissional. 

(pp. 250) 

Essa situação reitera uma condição, já discutida no capítulo I deste trabalho, acerca 

das atuais demandas do mercado laboral. Retomando o estudo desenvolvido por Gondim 

(2002), em que os estudantes, ao final do curso, avaliaram que os requisitos necessários para 

uma inserção bem sucedida no mercado estariam na capacidade de o indivíduo ser 

multiprofissional e atuar em equipes, observamos, neste caso, que a flexibilidade e a 
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capacidade de atuar em outras funções, além das específicas de seu cargo, são valorizadas no 

contexto organizacional. 

No caso em questão, podemos refletir que a permanência dessa situação por longo 

período pode ter consequências negativas na motivação do funcionário e no próprio 

desempenho do grupo, que deixa de contar com a contribuição proporcionada por aquele 

profissional, o qual poderia trazer conhecimentos e a perspectiva de análise da sua área de 

formação na compreensão dos fenômenos e na construção de projetos em parceria com as 

demais áreas. 

Por outro lado, o exercício de outros papéis – mais qualificados do que o apresentado 

no caso anterior –, além daquele referente à sua formação acadêmica, pode promover um 

alargamento da visualização do alcance de sua atuação, conferindo ao indivíduo a 

possibilidade de exercitar novas habilidades e formas de pensar sobre a realidade, o que 

impacta diretamente na sua aceitação sobre a importância da diversidade presente nas equipes 

multiprofissionais. 

Engenheira: (...) Eu gosto muito de Engenharia, mas como a gente sempre desenvolvia, 

como eu coloquei, projetos em conjunto (...) Você funciona não só como engenheira, mas 

você funciona também como educadora... (pp. 252) 

Nesse caso, a vivência de outros papéis parece repercutir de forma positiva na 

expansão da identidade do grupo de formação, mediante a prática de papéis que, a princípio, 

não estavam descritos em seu cargo. Essa experiência pode ser importante para a visualização 

da riqueza de um trabalho integrado e que contempla a contribuição de diversas categorias 

profissionais, ao permitir que o indivíduo exercite outras funções além daquelas que aprendeu 

durante a sua formação acadêmica, atentando, assim, para a importância de distintas 

perspectivas na compreensão ou intervenção na realidade. 
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FATORES INDIVIDUAIS 

 

Ainda que reconheçam a importância da identidade do grupo de trabalho para a 

construção de um trabalho coletivo, alguns membros dessa equipe, especialmente o psicólogo 

e o médico, reiteram a necessidade de manter certas especificidades na atuação profissional, 

preservando, assim, a sua identidade do grupo de formação. 

Psicólogo: (...) A especificidade do conhecimento técnico que a gente aprende na 

faculdade. Então, assim, uso de testes psicológicos... Quem usa é o psicólogo... Então, eu 

vou fazer uma avaliação, meu recurso, minha ferramenta é o teste psicológico... (pp. 246) 

(...) 

Médico: A minha identidade hoje também é mais de equipe... Eu gostaria até de ter mais 

um pouco da identidade de formação (pp. 250) 

Esses indivíduos reconhecem a importância dessa demarcação, pois o profissional, ao 

inserir-se em uma equipe, não abandona a sua formação de base, pois, afinal, é ela que 

proporcionará a oportunidade de realizar contribuições singulares para a atuação da equipe e o 

alcance dos objetivos e metas estabelecidos por ela. 

É importante que exista um reconhecimento da influência da formação na atuação 

profissional e na forma de observar os fenômenos. Essa diversidade confere aos indivíduos a 

possibilidade de trocar experiências e ampliar a sua compreensão acerca dos fenômenos com 

os quais se depara e necessita intervir. 

Psicólogo: (...) Numa entrevista... A gente até faz entrevista junto, mas eu tenho uma 

perspectiva mais psicológica, então eu vejo as coisas dentro de uma perspectiva e até 

tenho uma atitude em relação a... Uma postura na entrevista diferente da assistente social, 

que ela tem outra perspectiva, né... Então, o olhar e a compreensão dos fenômenos 
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perpassa por essa visão da Psicologia... Então, tanto as questões individuais quanto as 

questões grupais... (pp. 246) 

Essa compreensão de que possuem perspectivas e posturas diversas em relação a um 

mesmo fenômeno reafirma e promove uma aproximação com a identidade do grupo de 

formação. Porém, a depender da maneira como o indivíduo se relaciona com essa diferença, 

há a oportunidade de visualizar a importância da diversidade, na medida em que a 

aproximação de uma perspectiva distinta da sua pode lhe possibilitar insights ou ampliar a sua 

capacidade de compreensão sobre um fenômeno. Assim, esse movimento pode ter 

repercussões importantes para os integrantes da equipe. Ao permitirem o compartilhamento e 

a aceitação dessa diversidade, podem visualizar a contribuição específica oferecida pela sua 

formação e a dos demais membros da equipe para o trabalho em conjunto. 

Em relação aos aspectos mais individuais que interferem como facilitadores ou 

dificultadores no processo de fortalecimento de uma identidade do grupo de trabalho, os 

participantes dessa equipe enfatizaram a formação acadêmica, experiências profissionais 

prévias, história de vida e características pessoais. 

Vale destacar aqui que a referência à formação acadêmica foi realizada para dar ênfase 

à identidade do grupo de trabalho, e não a do grupo de formação, pois alguns profissionais 

visualizam o peso conferido pela sua graduação à questão da interdisciplinaridade, sendo esse 

um conceito necessário na sua prática laboral. Mesmo que a atuação não esteja contemplando 

totalmente essa dimensão, há a necessidade de afirmar, no âmbito organizacional, a 

importância e a riqueza de uma atuação dentro de uma perspectiva mais coletiva. 

Assistente social: (...) a questão da multiprofissionalidade, para mim, ela vem de 

formação... (...) A gente passa por outras áreas até a gente entrar na nossa 

especificidade... (pp. 245) 
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(...) 

Engenheira: (...) Porque o curso de segurança do trabalho permite também que você 

conviva com todas as Engenharias e Arquitetura... (...) Então, você também enriquece... 

(pp. 255) 

Assim, reconhecendo a riqueza de um trabalho que integra distintas perspectivas de 

análise, proporcionadas por profissionais com formações acadêmicas diversas, os indivíduos 

reafirmam a sua preferência por atuar dessa forma e vinculam essa preferência ao processo de 

construção da sua própria identidade do grupo de formação. Dessa maneira, visualizamos a 

integração entre essas dimensões da identidade profissional, posto que a própria formação 

pode oferecer bases propícias para o desenvolvimento de uma identidade do grupo de 

trabalho, ao valorizar ou praticar a interdisciplinaridade. 

Outro aspecto considerado facilitador para a inserção em um grupo de trabalho são as 

experiências profissionais anteriores, que tenham valorizado e mostrado a importância de uma 

atuação multiprofissional. Todos os membros desse grupo já atuaram em outras equipes 

multiprofissionais, com foco na questão da interdisciplinaridade, e reconhecem a importância 

e riqueza de um trabalho desenvolvido em conjunto com outras áreas do conhecimento. 

Assistente social: (...) Porque, por experiência, porque também em alguns projetos... Eu já 

trabalhei com antropólogo, com artista plástico, com sociólogo, educador, vários... Uma 

equipe realmente bastante multiprofissional. E, nessa equipe, a gente realmente 

trabalhava cotidianamente em conjunto... Por prática, a gente percebe a riqueza que a 

gente tem quando a gente constrói isso... (pp. 246) 

(...) 

Engenheira: Há bastante tempo eu atuo em equipes (...) a gente sempre trabalhou de 

forma integrada (...) Então, pra mim, é muito mais fácil, como eu coloquei, trabalhar em 

equipe do que trabalhar sozinha. (pp. 247) 
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(...) 

Técnico de Segurança: Eu não consigo mais ser... Enquanto gestor da área, eu acho que, 

depois dessa experiência, também eu acho que a identidade de equipe vai estar inserida no 

meu contexto de trabalho e de vida... (pp. 249) 

A história de vida foi considerada uma questão importante para a valorização do 

trabalho dentro de uma perspectiva coletiva. Segundo uma participante do grupo, o fato de ter 

vivenciado a sua infância sempre com a presença do coletivo influenciou na construção de 

uma atitude positiva em relação ao trabalho em grupo. 

Engenheira: (...) Eu sempre convivi muito com os primos e com as primas, e eu sempre 

vivi muito assim junto dos outros por conta de eu ser filha única... Então, pra mim, sempre 

foi muito... As coisas sempre foram desenvolvidas junto com os outros. (pp. 248) 

O aprendizado e o desenvolvimento de habilidades e atitudes para uma prática 

profissional em equipe podem ser proporcionados por outras esferas da vida do indivíduo, 

além do trabalho. Parece existir uma transposição de vivências pessoais para o contexto 

laboral, as quais facilitam a abertura e o respeito ao outro, necessários para uma atuação 

coletiva integrada. 

Por fim, os participantes enfatizaram que as características pessoais dos componentes 

de um grupo exercem forte influência na emergência de conflitos no âmbito grupal. Segundo 

os integrantes dessa equipe, as características individuais predizem melhor o comportamento 

dos sujeitos do que o seu pertencimento a determinadas categorias sociais. 

Médico: É... E o temperamento das pessoas também... Pessoas mais inflexíveis... 

Técnico de Segurança: A questão do temperamento... (pp. 253) 

(...) 
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Técnico de Segurança: Eu acho assim... Talvez por sermos uma equipe já com pessoas 

maduras, pessoas centradas e isso facilita na realidade o caminhar, o viver... (...) Acho 

que essa experiência ao longo da vida também ajuda a gente tentar compreender, ouvir o 

que o colega tem a propor... Não se pode se achar o dono de todas as verdades não... (...) 

isso talvez tenha facilitado essa questão da gente não ter esses conflitos. (pp. 254) 

A inflexibilidade e imaturidade são aspectos-chave, segundo os membros desse grupo, 

para o surgimento de conflitos dentro de uma equipe de trabalho. A equipe realiza uma 

autoavaliação, concluindo que seus membros possuem habilidades relacionais bem 

desenvolvidas e conseguem estabelecer os limites entre o profissional e o pessoal, resolvendo 

conflitos relacionados às questões de trabalho a partir do estabelecimento de diálogos. 

Conforme já discutido no capítulo I, a construção da identidade do indivíduo está 

vinculada aos processos de socialização pelos quais ele passa ao longo de sua vida (Dubar, 

2005). Desse modo, as influências da constelação familiar, o aprendizado das vivências na 

esfera pessoal e profissional, as expectativas sociais, a formação acadêmica e as experiências 

profissionais prévias vão moldando e fortalecendo os valores que constituem a identidade do 

indivíduo e a sua atuação em um grupo de trabalho.  

 

4.3.5 Atividade dos cartões 

 

Na atividade dos cartões, sintetizada no Quadro 9, observamos a eleição da identidade 

do grupo de trabalho como predominante nas atividades laborais dos profissionais dessa 

equipe. Os participantes valorizam a existência dessa identidade e afirmam, com argumentos 

que nos remetem a fatores contextuais, grupais e individuais, que essa seria a identidade na 

qual atuam e se sentem mais confortáveis. Dois participantes, no entanto, afirmaram maior 
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proximidade, em suas atividades laborais, com a identidade adquirida durante o processo de 

formação acadêmica, visto que ainda não conseguem visualizar um trabalho integrado nessa 

equipe. 

Área de 

atuação 

Cartão 

selecionado 
Justificativa de escolha Categorização 

Nível de 

análise 

Saúde e 

Segurança 

do 

Trabalho 

Identidade 

do grupo de 

trabalho 

Na atualidade, a identidade da equipe é 

mais forte. Motivo: por vislumbrar uma 

oportunidade de crescimento da 

cultura de prevenção no âmbito da 

instituição, que seria traduzida na 

melhoria da qualidade de vida da 

população de trabalhadores. 

Investimento 

organizacional na 

construção de 

esferas coletivas 

para atender à 

cultura de 

prevenção e 

promoção da 

qualidade de vida. 

Contextual 

Para mim, não vejo uma separação 

grande entre as duas identidades. Vejo 

um equilíbrio, ou seja, minha 

identidade como médico tem a mesma 

intensidade como a identidade da 

equipe. Isto porque interajo bastante 

com a equipe do SESMT. Porém, 

atualmente, a identidade de equipe está 

mais forte. 

Exercício de 

papéis fora do 

escopo de atuação 

das atribuições do 

cargo em 

benefício da 

equipe. 

Grupal 

Há bastante tempo trabalho em equipes 

multidisciplinares. Sempre me senti 

mais produtiva atuando 

conjuntamente, visto que desenvolvi 

mais projetos com vários profissionais 

tanto da área de exatas, como da área 

médica e psicossocial. 

História de vida e 

experiências 

profissionais 

prévias. 

Individual 

Identidade 

do grupo de 

formação 

Há cinco anos estou na empresa. Há 

cinco anos venho na busca pelo 

trabalho multidisciplinar. Entretanto, 

sem muito sucesso. Apesar de a 

multidisciplinaridade ser muito 

importante para a minha atuação 

profissional, enquanto membro de uma 

equipe, acredito que, para a própria 

formação profissional do Serviço 

Social, infelizmente ela não ocorre da 

forma desejada, portanto, sinto-me 

ainda com a identidade de formação. 

Ausência de 

espaço 

institucional para 

uma atuação 

integrada 

(conhecimento é 

aplicado de forma 

isolada). 

Contextual 

Especificidade de conhecimento 

técnico (uso de testes psicológicos e 

técnicas de entrevista). Olhar e 

compreensão dos fenômenos por 

uma perspectiva psicológica 

(indivíduo versus grupo). Vinculação 

ainda à perspectiva clínica e tentativa 

de adequação dessa perspectiva ao 

contexto organizacional e à área de 

saúde e segurança no trabalho – com 

ênfase na questão da saúde. 

Regulamentações 

que habilitam a 

execução de 

atividades por um 

profissional. 

 

Reconhecimento 

da influência da 

formação na 

atuação 

profissional. 

Contextual  

 

 

 

 

Individual 

Quadro 9: Seleção e justificativa dos cartões sobre a saliência da identidade do grupo de formação e da 

identidade do grupo de trabalho nos processos laborais pelos participantes da Equipe III 
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Em relação aos argumentos apresentados, visualizamos o fator contextual na fala que 

faz referência ao investimento realizado pela organização que crê na eficácia desta 

modalidade de trabalho. O participante que justifica a escolha da identidade do grupo de 

trabalho com esta argumentação é o gestor do grupo, e, portanto, é provável que este 

argumento esteja relacionado ao seu papel na equipe. O nível grupal é citado quando um dos 

participantes declara que há predominância dessa identidade, pois exercita papéis que estão 

fora das atribuições de seu cargo, mas compreende a sua necessidade para o adequado 

desempenho da equipe e a execução de seu próprio trabalho. Em âmbito individual, há 

referência à importância da história de vida e das experiências profissionais prévias para a 

construção de uma noção de que o conjunto potencializa a contribuição individual. 

A escolha da identidade do grupo de formação passa por argumentos no nível 

contextual, destacando que a aplicação dos conhecimentos ainda é feita de forma isolada, em 

decorrência da ausência de investimentos organizacionais para a emergência de um trabalho 

mais integrado, além da existência de regulamentações que preveem uma atuação mais 

individual em algumas áreas. No nível individual, destaca-se o reconhecimento de que 

diferentes formações promovem um olhar sobre aspectos diferenciados dos fenômenos, 

influenciando, assim, na análise da realidade. Cabe salientar que os profissionais que 

destacaram a identidade do grupo de formação como predominante foram a assistente social e 

o psicólogo, que, conforme vimos nas seções anteriores, ainda não estão totalmente integrados 

à equipe. No caso do psicólogo, sua inserção é também muito recente na organização. 

Um dos participantes, apesar de ter escolhido a identidade do grupo de trabalho e 

pontuado a existência de um equilíbrio entre ela e a do grupo de formação, destacou 

verbalmente que gostaria de poder sentir mais a presença da identidade do grupo de formação 

em suas atividades laborais, pois vem desenvolvendo tarefas fora do escopo de atuação da sua 

área, já que existe hoje, na organização, uma carência de profissionais que deem suporte à 
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condução do seu trabalho. Esse é um exemplo que clarifica uma possível relação entre a 

identidade do grupo de formação e a do grupo de trabalho, segundo a concepção de que elas 

não são excludentes nem incompatíveis, mas um adequado exercício e um nível de 

investimento individual, grupal e contextual em cada uma delas seria capaz de potencializar a 

outra. 

 

4.3.6 Conclusões 

 

Um aspecto marcante e definidor dessa equipe de trabalho é o momento de transição 

que vivencia atualmente. Mudanças na estrutura organizacional, com a inclusão da área de 

saúde psicossocial na equipe de saúde e segurança do trabalho, criaram as condições iniciais 

para a constituição de uma atuação interdisciplinar. A prática cotidiana das ações laborais, por 

outro lado, ainda não alcançou o nível de integração almejado pelo projeto organizacional, 

pois ainda há muitos fatores contextuais, grupais e individuais que parecem dificultar a 

construção de um senso de grupo entre os membros da equipe. 

A identidade do grupo de formação dos membros dessa equipe é fortalecida mediante 

a existência de lei ou regulamentações que delineiam os papéis e atribuições de alguns 

profissionais. Eles, por sua vez, favorecem, no âmbito grupal, a constituição de subgrupos, 

nos quais os membros se aproximam a partir de uma afinidade temática. Nesse caso, 

visualizamos claramente a existência dos processos de categorização e comparação social, 

pois, com o objetivo de definir a sua própria identidade, o individuo necessita demarcar uma 

diferença em relação aos demais grupos profissionais (Woodward, 2000), especificando 

temáticas ou atividades mais próximas de sua formação ou de áreas afins. As fronteiras 

profissionais são postas em evidência, e os indivíduos reconhecem que o seu olhar e sua 
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intervenção na realidade são diferentes dos demais membros, já que são influenciados pela 

sua formação acadêmica. Indivíduos pertencentes ao mesmo grupo profissional, portanto, 

tendem a compreender e a intervir na realidade a partir da perspectiva da sua categoria 

profissional, o que pode ser denominado de despersonalização (Jackson & Smith, 1999). A 

acentuação das diferenças em relação a outros grupos e da semelhança em relação à sua 

própria categoria profissional, observada nessa equipe, é um processo frequente na 

constituição ou fortalecimento de uma identidade (Manstead & Hewstone, 1995), a qual, 

nesse caso, é a identidade do grupo de formação. 

Em relação à identidade do grupo de trabalho, é necessário evidenciar o momento 

vivenciado pela equipe, posto que ele desempenha um papel central nesta análise. 

Investimentos organizacionais, embasados no entendimento de que a eficácia das intervenções 

nessa área será ampliada com uma equipe multiprofissional, e a institucionalização dessa 

equipe eram processos recentes e não foram acompanhados por outras medidas que 

viabilizassem a realização de um trabalho integrado. Assim, os profissionais destacam o 

aumento da carga de trabalho sem a contrapartida no aumento do quadro de pessoal, a 

disposição espacial dos membros da equipe na empresa e mudanças recorrentes que exigem 

adaptação e reorientação de planos de trabalho como aspectos dificultadores da construção de 

um trabalho coletivo. Além disso, o ingresso do psicólogo na organização é recente (três 

meses), o que requer um período de adaptação para que ele identifique como pode contribuir 

com a sua formação para as atividades da equipe. 

Retomando a teorização proposta por Worchel e Coutant (2005) sobre o 

desenvolvimento dos grupos e a predominância de determinada identidade de acordo com os 

estágios por eles alcançados, tem-se que, na identificação grupal, estágio inicial da equipe, 

será fortalecida a identidade do grupo de trabalho, e apenas no estágio de individuação as 

identidades dos indivíduos serão postas em evidência. Nessa equipe, observamos, mediante as 
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verbalizações dos participantes e na atividade com os cartões, uma forte valorização da 

identidade do grupo de trabalho, mesmo que ela ainda não seja plenamente visualizada na 

prática. O desenvolvimento dessa identidade requer que os papéis dos novos integrantes da 

equipe, psicólogo e assistente social, estejam mais delineados, favorecendo, assim, a 

compreensão do grupo sobre as contribuições que eles podem oferecer para a condução das 

atividades, especialmente na área de segurança do trabalho. A existência de subgrupos e os 

próprios depoimentos desses profissionais, que se veem atuando na equipe ainda com uma 

identidade do grupo de formação, são indícios de que eles ainda não se integraram 

completamente à equipe e ainda não desenvolveram uma identidade do grupo de trabalho. 

É possível que, durante esse processo de entendimento dos papéis de cada membro, a 

equipe vivencie um processo de diferenciação mútua, no qual as identidades sociais (nesse 

caso, a do grupo de formação) são mantidas, evitando-se a comparação com as demais 

categorias e buscando visualizar a complementaridade existente entre elas (Brown & Wade, 

1987). Para que a noção de complementaridade seja adequadamente construída, é importante 

que os papéis dos membros e os objetivos da equipe estejam bem estabelecidos (Brewer & 

Gaertner, 2005). 

Além disso, a confirmação da identidade pelos demais membros da equipe é um 

aspecto essencial na construção do sentimento de conexão do individuo com o restante do 

grupo (Polzer et al., 2002). Quando o indivíduo percebe que outros integrantes da equipe 

compreendem o seu papel no grupo e visualiza a saliência das identidades em decorrência do 

contexto vivenciado, a probabilidade de melhorias nas relações e nos processos de 

comunicação entre os trabalhadores é ampliada (Thatcher & Greer, 2008; Polzer et al., 2002). 

Assim, o entendimento do papel de cada profissional configura-se como extremamente 

importante para o fortalecimento de uma identidade unificada do grupo de trabalho. 
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 Observamos, em alguns integrantes dessa equipe, um esforço em compreender a 

contribuição que podem oferecer, já que a sua formação se distancia um pouco da prática 

vivenciada no cotidiano de trabalho. Quando o psicólogo, por exemplo, afirma que está 

adaptando a sua atuação ao contexto organizacional, usando ferramentas que não utilizaria na 

sua prática profissional na clínica, ou quando o técnico de segurança afirma que, para gerir a 

equipe, necessita se desvincular da identidade construída durante o curso de formação, 

percebe-se que as próprias demandas do contexto ou o objeto com o qual se trabalha 

direcionam o profissional a reavaliar as suas práticas, selecionando aquelas mais pertinentes à 

sua atuação naquele contexto de trabalho. 

Durante a realização do grupo focal, os participantes fizeram referência a membros 

ausentes, o que pode se configurar como um indício de integração e reconhecimento das suas 

contribuições à equipe. Além disso, citaram outras equipes da organização, demarcando 

aspectos diferenciadores e acentuando características positivas da equipe a que pertencem, 

num claro reconhecimento de que integram um grupo com especificidades e características 

particulares. 

Os participantes também citaram que a construção de um trabalho integrado está 

vinculada a uma formação acadêmica e a experiências de trabalho prévias – elementos 

atrelados à identidade social da pessoa –, que explicitam para o indivíduo a importância da 

interdisciplinaridade para a qualidade de sua intervenção em fenômenos complexos. 

Entretanto, apenas esse conhecimento não é suficiente para que a atuação do indivíduo no 

grupo seja satisfatória, pois suas características pessoais e sua história de vida – constituintes 

da identidade pessoal – também desempenham um papel importante na maneira como 

orientará o seu comportamento na equipe. Observamos, a partir das teorizações de Deschamps 

e Moliner (2009) e Machado (2003) e dos elementos apontados pelos componentes dessa 

equipe, a intrínseca relação entre a identidade social e a pessoal. Ambas são construídas de 
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forma processual, na medida em que os indivíduos se inserem e se identificam com grupos 

sociais que possuem alguns valores, normas de conduta e padrões de comportamento 

específicos, que condicionam as posturas individuais em uma coletividade. 
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CAPÍTULO V: ANÁLISE GERAL DOS GRUPOS 
 

 Os dados apresentados no capítulo IV nos revelaram que há, na dinâmica grupal, 

aspectos referentes ao contexto, ao grupo e aos próprios componentes da equipe que facilitam 

a saliência de uma identidade mais vinculada ao grupo de formação acadêmica e ao grupo de 

trabalho. A predominância de uma ou o equilíbrio no exercício das duas moldará a atuação 

profissional, ao indicar o que se revela como mais importante para o indivíduo: o seu vínculo 

com a formação ou com a equipe. Essa informação é importante, pois interfere nas relações 

estabelecidas no âmbito grupal, favorecendo ou não comportamentos colaborativos e a 

aplicação de conhecimentos específicos a problemas que exigem intervenções 

interdisciplinares. Considerando as três equipes, a análise nos indica convergência em alguns 

aspectos, mas distanciamento em outros, afirmando, assim, suas especificidades. 

Existem, portanto, nas equipes, elementos específicos de sua dinâmica que nos 

apontam a importância atribuída a uma identidade mais próxima da formação ou do grupo de 

trabalho. Na equipe I, o vínculo com a área emerge com uma importância significativa e há a 

crença de que o grupo é mais capaz de dar conta de um objeto complexo, multifacetado e 

extremamente custoso, em termos psicológicos, para os profissionais inseridos nesse 

contexto, do que intervenções individualizadas. Apesar da predominância da identidade do 

grupo de trabalho, a atuação profissional demanda uma formação específica, que, por sua vez, 

já vem preparando o indivíduo para interagir em um contexto grupal, ao estabelecer os limites 

de compreensão de cada ciência e a necessidade de articulação entre elas para compreensão 

do fenômeno.  

Na equipe II, a ênfase recai nos propósitos do grupo, que atraiu indivíduos 

identificados com os valores e as atividades desenvolvidas por essa equipe. Nesse caso, a 

identidade do grupo de trabalho é hegemônica, pois é possível a inserção de profissionais com 
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formação acadêmica distante da temática trabalhada pela equipe, visto que o perfil e os 

valores do indivíduo são mais evidenciados do que a sua formação acadêmica.  

A equipe III está sendo reconfigurada através da inserção da área psicossocial no 

grupo, o que exige uma redefinição da identidade daqueles profissionais convocados para 

integrá-la (psicólogo e assistente social), além de um ajuste dos demais membros para que 

possam assimilar essa nova configuração. A compreensão dos papéis desempenhados pelos 

componentes dessa equipe torna-se essencial na construção de um trabalho integrado. 

No Quadro 10, são retomadas algumas características das três equipes, com o objetivo 

de se apresentar uma representação geral e comparativa entre elas. Tais características 

configuram-se como aspectos importantes no fortalecimento de um sentimento grupal entre os 

integrantes, auxiliando-nos, assim, na compreensão da dinâmica e do estágio de 

desenvolvimento de cada grupo. 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS EQUIPES Equipe I Equipe II Equipe III 

EXISTÊNCIA DE 

REUNIÕES 

Reuniões de planejamento das atividades Não Não Não 

Reuniões para tomada de decisões Sim Não Não 

Reuniões com informativos sobre as tarefas 

desenvolvidas 
Sim Sim Não 

INTERDEPENDÊNCIA 

DE ATIVIDADES 

Os profissionais visualizam que a sua ação 

laboral repercute no trabalho de outros 

membros da equipe 

Sim Sim Não 

Há projetos compartilhados entre os 

profissionais 
Não Sim Sim 

Eventualmente os profissionais 

desempenham funções específicas de outro 

membro do grupo 

Sim Sim Não 

ESTRUTURA DA 

ROTINA 

Membros da equipe têm a mesma carga 

horária de trabalho 
Não Não Não 

Todos os membros estão alocados no mesmo 

espaço físico 
Sim Não Não 

As atividades são estruturadas e cada 

membro sabe quais são as rotinas de 

trabalho 

Não Sim Sim 

CARACTERIZAÇÃO 

DOS MEMBROS 

Maioria dos membros da equipe já atuou em 

outras equipes multiprofissionais 
Sim Sim Sim 

Maioria dos profissionais possui pós-

graduação na área de atuação 
Sim Sim Não 

Quadro 10: Características Gerais das Equipes I, II e III 

Fonte: Levantamento de campo (2010) 
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Em relação à existência de reuniões, observamos que as equipes I e II reservam espaço 

em sua agenda para esses encontros e reconhecem a sua importância para o fortalecimento de 

vínculos e discussão de atividades. Já a equipe III não dispõe de uma sistemática de reuniões 

para o planejamento de atividades, informativa ou para a tomada de decisões. Esse é um fator 

importante para as equipes de trabalho, tendo em vista que a criação desses espaços pode 

cumprir a função de promover uma maior articulação entre os membros do grupo. Encontros 

sistemáticos entre os profissionais, com a delimitação clara de objetivos e papéis distribuídos 

entre os participantes, são capazes de abrir canais de comunicação para o estabelecimento de 

diálogos entre os diversos saberes e práticas, constituindo-se como um momento propício 

para a afirmação de uma identidade do grupo de trabalho, a troca de experiências e uma maior 

aproximação entre os indivíduos da equipe. 

Os membros das três equipes se articulam em duplas ou em pequenos grupos para a 

realização de atividades, dependendo do tipo de tarefa a ser executada ou da presença do 

profissional no momento da intervenção. O compartilhamento de projetos, a visualização das 

repercussões de suas ações no trabalho do outro e a possibilidade de executar funções que são 

do colega são indicadores de uma identidade do grupo de trabalho, que extrapola as 

especificidades de atuação de cada profissional, inserindo-o em uma perspectiva coletiva. Na 

equipe I, inexiste o compartilhamento de projetos, uma vez que, conforme vimos 

anteriormente, os membros ainda não desenvolveram uma rotina de atividades com os 

pacientes, pois é difícil o estabelecimento dessa sistemática, já que dependem de uma série de 

fatores para a sua realização (condição do paciente no momento, recursos do hospital). Por 

um lado, a identidade do grupo de formação é fortalecida por meio de uma atuação 

individualizada. Entretanto, nesse caso específico, o forte sentido de grupo dos membros 

possibilita que, mesmo atuando sozinhos ou em duplas, os indivíduos considerem também as 

outras áreas na sua prática e visualizem o quanto cada área interfere na sua ação laboral. Em 
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relação ao desempenho do papel de outros profissionais no grupo, apenas na equipe III não 

visualizamos essa interdependência entre os profissionais, já que seus membros ainda estão 

investindo no estabelecimento dos limites e das fronteiras de atuação de cada área, visando a 

tornar mais evidente a sua contribuição específica. 

No que tange à estrutura da rotina de trabalho, alguns fatores podem auxiliar na 

percepção de um trabalho conjunto, como o compartilhamento de uma mesma carga horária e 

de espaço físico, além da definição de uma rotina de trabalho. As três equipes variaram em 

relação a esses quesitos, embora reconheçam que são aspectos importantes para o grupo. A 

equipe III, por exemplo, reconhece a importância da proximidade física entre os seus 

componentes e já fez propostas à organização para que isso ocorra, num claro entendimento 

de que esses são fatores importantes para uma maior integração entre os membros e o 

fortalecimento de uma identidade do grupo de trabalho. A equipe I, por sua vez, almeja 

estruturar melhor a sua rotina de trabalho, com uma maior delimitação das atividades a serem 

realizadas com os pacientes e rotinas dos profissionais, configurando-se como uma medida 

que permitiria aos integrantes a visualização da continuidade do seu trabalho, o que pode 

repercutir na identidade do grupo de trabalho. 

Sobre a caracterização dos membros, é digno de nota que todos os participantes já 

atuaram em outras equipes multiprofissionais o que, conforme discutido, auxilia e favorece a 

saliência de uma identidade do grupo de trabalho. Além disso, a realização de pós-graduação 

na área de atuação, aspecto presente nas equipes I e II, parece enfraquecer as fronteiras entre 

as identidades do grupo de formação de distintos profissionais. É comum a convivência, em 

uma mesma pós-graduação, de profissionais de áreas distintas. Portanto, podemos sugerir que 

essa situação é capaz de ampliar a perspectiva profissional construída durante a graduação, 

auxiliando o indivíduo a visualizar, na prática, qual a parcela de contribuição da sua área para 

a compreensão dos fenômenos. De modo semelhante, a articulação entre os saberes e práticas 
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pode proporcionar análises e intervenções mais apuradas da realidade, facilitando, assim, sua 

inserção e convivência com outras categorias profissionais.  

Os dados obtidos na atividade da hierarquização dos cartões da identidade do grupo de 

formação e do grupo de trabalho estão sintetizados no Quadro 11. Sua análise sugere que 

existe, nas equipes investigadas, uma forte identidade do grupo de trabalho, posto que a maior 

parte dos membros dos grupos fez referência a essa identidade como a mais saliente nos 

processos cotidianos de trabalho. Entretanto, devemos ponderar que a situação da coleta de 

dados (grupos focais com as equipes de trabalho) pode incentivar mais depoimentos ou 

referências à identidade do grupo de trabalho do que a do grupo de formação, pois coloca em 

evidência o grupo e não o indivíduo. 

Área de 

atuação 

Identidade 

mais saliente 
Justificativa de escolha 

Nível de 

análise 

predominante 

Saúde 

mental 

(Equipe I) 

Identidade do 

grupo de 

trabalho 

Crença na eficácia do trabalho em equipe 

Grupal Aspecto protetor oferecido pelo grupo 

Compartilhamento de funções e saberes 

Saúde e 

qualidade de 

vida 

(Equipe II) 

Identidade do 

grupo de 

trabalho 

Compartilhamento de conhecimentos e possibilidade 

de novos aprendizados 
Grupal 

Sentimento de pertencimento 

Identificação com os objetivos da equipe 

Valores pessoais compartilhados no âmbito grupal 

(dois membros) 
Individual 

Identidade do 

grupo de 

formação 

Formação habilita para o desenvolvimento de 

atividades 
Contextual 

Saúde e 

segurança 

do trabalho 

(Equipe III) 

Identidade do 

grupo de 

trabalho 

Investimento organizacional na construção de esferas 

coletivas para atender à cultura de prevenção e 

promoção da qualidade de vida 

Contextual 

Exercício de papéis fora do escopo de atuação das 

atribuições do cargo em benefício da equipe 
Grupal 

História de vida e experiências profissionais prévias Individual 

Identidade do 

grupo de 

formação 

Ausência de espaço institucional para uma atuação 

integrada (conhecimento é aplicado de forma isolada) 
Contextual 

Regulamentações que habilitam a execução de 

atividades por um profissional 

Reconhecimento da influência da formação na 

atuação profissional 
Individual 

Quadro 11: Comparativo entre saliência da identidade do grupo de formação e da identidade do grupo de 

trabalho nos processos laborais efetuados pelos participantes das equipes investigadas 

Fonte: Levantamento de campo (2010) 
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A equipe III fez mais referências à identidade do grupo de formação, e é justamente 

aquela que vivencia, na atualidade, uma fase de transição de um trabalho mais individualizado 

para uma atuação, de fato, interdisciplinar. Os profissionais que enfatizaram a identidade do 

grupo de formação foram o psicólogo e a assistente social, que ainda não conseguiram se 

integrar plenamente a essa equipe. 

Apesar de identificarmos, na equipe III, uma ênfase maior na identidade do grupo de 

formação, de acordo com os dados do Quadro 11, a maior parte dos participantes de todos os 

grupos selecionou a identidade do grupo de trabalho como a mais pregnante no contexto 

laboral e, em suas justificativas, citam fatores grupais. Esse é um dado importante, pois o 

compartilhamento de uma identidade grupal unificada só se viabiliza se todos os membros 

estiverem empenhados em sua construção, reconhecendo e respeitando a diversidade inerente 

à equipe (Reynolds et al., 2003). 

Assim, dentre as justificativas apresentadas pelos participantes para a saliência de uma 

identidade do grupo de trabalho, temos a crença na eficácia da equipe, o aspecto protetor 

conferido pelo grupo, a possibilidade de compartilhar funções e saberes, o sentimento de 

pertencimento, a identificação com os objetivos da equipe e o exercício de papéis fora do 

escopo da atuação individual. Todas essas justificativas fazem menção ao nível de análise 

grupal, ou seja, são aspectos referentes às relações e decisões do próprio grupo e que 

fortalecem ou constroem a sua identidade. Também foram citados fatores contextuais 

(investimentos organizacionais nas equipes multiprofissionais) e individuais 

(compartilhamento de valores pessoais, história de vida e experiências profissionais prévias) 

que favorecem a saliência da identidade do grupo de trabalho. Há, portanto, questões próprias 

do contexto ou do indivíduo que fortalecem e favorecem essa identidade, mas os dados 

analisados permitem que se destaque a importância de um entendimento coletivo da 
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necessidade de uma identidade do grupo de trabalho para a realização das tarefas e alcance 

dos objetivos propostos por aquela equipe.  

No tocante ao fortalecimento da identidade do grupo de formação, constatamos, nos 

argumentos, uma base que privilegia aspectos contextuais (restrições ou regulamentações que 

direcionam as práticas profissionais e ausência de espaço para a prática integrada) e 

individuais (reconhecimento da influência da formação acadêmica nas práticas profissionais). 

Vale pontuar que não foi feita referência na atividade dos cartões a fatores grupais 

fortalecedores de uma identidade do grupo de formação. Esses, assim como outros fatores 

contextuais e individuais, foram inferidos dos diálogos dos grupos focais e constam nas 

Figuras 4 e 5, a seguir apresentadas, que complementam as informações do Quadro 11. Nelas 

estão sintetizados os principais elementos identificados nos grupos focais como decisivos para 

a saliência de uma identidade do grupo de trabalho e a do grupo de formação, nos três fatores 

encontrados: contextual, grupal e individual. 

 

5.1 Elementos que fortalecem a identidade do grupo de formação 

 

Destacamos, na Figura 4, os principais elementos que emergiram das interações entre 

os participantes das três equipes investigadas e que fazem referência ao fortalecimento da 

identidade do grupo de formação no âmbito das equipes multiprofissionais. 
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Figura 4: Elementos que favorecem a saliência da identidade do grupo de formação de acordo com os fatores 

contextuais, grupais e individuais nas equipes multiprofissionais investigadas 
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5.1.1 Fatores contextuais  

 

No âmbito contextual, podemos inferir que a identidade do grupo de formação é 

fortalecida quando a organização especifica as atribuições de cada profissional, discriminando 

as competências de cada indivíduo inserido no grupo. Tal como discutido no capítulo II, se o 

vínculo do indivíduo com o grupo e o seu lugar na equipe é determinado pela sua profissão, a 

sua identidade do grupo de formação tende a ser fortalecida (Galván, 2007). Desse modo, 

apesar de o delineamento de competências e a discriminação de papéis dentro de uma equipe 

serem necessários, um trabalho integrado só será viabilizado se existirem fronteiras flexíveis 

que permitam a comunicação entre os diversos campos do conhecimento. Vale destacar que, 

mesmo quando há incentivos por parte da organização para a formação de equipes 

multiprofissionais, elas não conseguirão se desenvolver caso não encontrem, no contexto em 

que estão situadas, espaços para uma atuação integrada, o que pode favorecer uma prática 

isolada dos profissionais, com ênfase em sua formação acadêmica. 

A especificação da atuação, na equipe I, é condicionada pelo projeto organizacional 

existente, que demarca as competências e atribuições de cada profissional. Na equipe II, por 

outro lado, inexiste um direcionamento organizacional quanto aos papéis de cada membro do 

grupo, o que os obriga a se articularem e distribuírem as atividades, considerando o 

pertencimento dos indivíduos a grupos profissionais distintos ou vivências em experiências de 

trabalho prévias. Já na equipe III, verifica-se a existência de regulamentações para algumas 

atividades especificas, que são exclusivas de uma categoria profissional. Quando há diretrizes 

para a atuação dos membros (equipe I e III), percebemos que elas ativam expectativas 

profissionais, pois os indivíduos sabem o que esperar da ação, do discurso ou da utilização de 

ferramentas por parte de cada profissional da equipe. 
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Além disso, essa expectativa gera uma conformidade grupal, pois os indivíduos que se 

relacionam com um grupo profissional comportam-se levando em consideração o seu 

pertencimento a este grupo – expresso no tipo de diálogo estabelecido e na busca de auxílio 

ou de apoio para a execução de atividades. Como tal, tendem a se comportar de acordo com as 

orientações de seu grupo profissional, já que a categoria em que estão situados não apenas 

descreve, mas também prescreve comportamentos (Manstead & Hewstone, 1995). Se 

interpretarem a situação vivenciada como intergrupal, seu comportamento tenderá a ser 

uniforme e coerente com as expectativas sociais (Tajfel, 1983). Nesse sentido, os grupos 

profissionais são funcionais e adaptativos, conferindo certa estabilidade e previsibilidade a 

essas interações sociais. 

Por outro lado, quando não há diretrizes organizacionais quanto à atuação de cada 

profissional, o próprio grupo se organiza para demarcar espaços e distribuir atividades. Essa 

distribuição pode ou não estar relacionada ao pertencimento a categorias profissionais 

específicas. Na equipe II, observamos que há uma valorização de algumas profissões pelo 

grupo, o que termina por direcionar certas atividades para determinadas categorias 

profissionais, conforme será discutido na seção seguinte. 

 

5.1.2 Fatores grupais 

 

Na esfera grupal, destacamos como potencializadores da identidade do grupo de 

formação a delimitação das esferas de atuação de cada área (equipe I), a valorização de 

algumas formações acadêmicas (equipe II) e a existência de subgrupos (equipe III). 

Em contexto organizacional, para a realização de atividades no âmbito grupal, o 

trabalho é distribuído entre os componentes da equipe. O direcionamento para a condução de 
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projetos ou desenvolvimento de atividades pode estar mais atrelado à formação acadêmica 

dos profissionais do que a seus interesses e perfis individuais, o que confere uma forte ênfase 

na identidade do grupo de formação. Na equipe I, por exemplo, apesar de alguns membros 

reconhecerem uma afinidade com o desenvolvimento de atividades em uma área (trabalho 

com a família), o fato de já existir, no grupo, um profissional que tradicionalmente atua nesse 

contexto (assistente social) conduz os membros a encaminharem os casos para esse 

profissional, respeitando os espaços de atuação, mesmo sentindo uma forte identificação com 

o tipo de atividade. Assim, além de regulamentações legais ou decisões organizacionais que 

podem demarcar o monopólio de uma formação em uma intervenção específica, os próprios 

integrantes do grupo delimitam esses espaços e legitimam sua ocupação por determinados 

profissionais. Neste contexto, algumas formações acadêmicas podem ser mais valorizadas, 

tendo em vista a aproximação teórica com as questões próprias da realidade. 

Já na equipe II, observamos uma forte valorização da Psicologia e de áreas afins pelos 

integrantes, que manifestaram o desejo de realizar cursos nessas áreas.  Compreende-se que o 

foco de atuação dessa equipe favorece essa valorização, pois as questões trabalhadas no 

âmbito da qualidade de vida se aproximam dessa formação acadêmica. Nesse caso, a 

identidade do grupo de formação dos profissionais graduados nesse curso ou áreas afins 

(Serviço Social, Psiquiatria) pode ser fortalecida, ao se identificar a saliência desses campos 

do saber no contexto em que atuam. 

Os subgrupos também podem ocorrer em equipes de trabalho e resultam da percepção 

de afinidade entre alguns membros. A aproximação entre os membros pode se dar a partir do 

entendimento de que compartilham crenças, valores ou objetivos que podem ser fortalecidos 

pelo pertencimento a alguns grupos sociais. No caso da equipe III, a proximidade temática 

proporcionada pela área de formação de alguns dos seus membros, associada à necessidade de 

construção de projetos em conjunto, destacam-se como aspectos importantes para a busca de 
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parcerias e alianças. Além disso, a ausência de visualização da forma como alguns membros 

podem contribuir para o grupo configura-se como uma possível razão impulsionadora da 

emergência dos subgrupos. A existência de subgrupos pode ser prejudicial para a integração 

grupal, especialmente se os integrantes da equipe, na tentativa de preservar a imagem do 

subgrupo e a sua autoestima, valorizarem apenas as contribuições ou projetos propostos por 

ele, desqualificando considerações realizadas pelos demais membros. Se os indivíduos que 

compõem os subgrupos pertencem à mesma categoria profissional ou têm formação 

acadêmica afim, a identidade do grupo de formação pode ser fortalecida. 

Podemos afirmar que os processos de categorização e comparação social estão 

atuando fortemente quando focamos os fatores grupais, pois a decisão por uma aproximação, 

a valorização de uma área ou a distribuição do trabalho estão vinculadas à percepção das 

diferenças entre as categorias profissionais. Esse movimento é essencial para a constituição da 

identidade, que é sempre relacional e comparativa. Os sistemas de classificação são 

constituídos a partir da visualização da diferença (Woodward, 2000), e, na constituição da 

identidade, observam-se movimentos complementares de demarcação de diferenças e 

reconhecimento de afinidades (Silva, 2000). Essa compreensão reflete-se no entendimento 

individual e grupal das contribuições que um indivíduo pode oferecer à equipe, o que 

repercute de forma significativa em sua autoestima. O indivíduo percebe-se como diferente na 

equipe, bem como admite que a sua contribuição teórica e prática no desenvolvimento das 

atividades é única e representa uma categoria profissional. Ao notar a diferença em relação 

aos demais membros na interpretação ou intervenção em um fenômeno, o indivíduo percebe o 

quanto a sua formação acadêmica influencia a sua prática profissional individual, aspecto que 

será pormenorizado na próxima seção. 
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5.1.3 Fatores individuais 

 

A influência da formação acadêmica – que se realiza nos grupos na forma de 

compreender os fenômenos (equipe III), nos projetos propostos (equipe II) e na própria 

prática profissional (equipe I) – parece emergir como um aspecto individual que fortalece e 

proporciona a saliência da identidade do grupo de formação em contextos grupais. A 

formação acadêmica em uma área do conhecimento proporciona ao indivíduo um arcabouço 

teórico e o domínio de aspectos instrumentais que o habilitam para a intervenção na realidade 

laboral. O entendimento de que a sua ação no trabalho representa um olhar proveniente do 

pertencimento a uma categoria profissional configura-se como um elemento identificado e 

praticado pelo indivíduo que fortalece a sua própria identidade do grupo de formação. Nas 

equipes multiprofissionais, ainda que essa identidade se torne menos saliente em favor do 

fortalecimento de uma identidade do grupo de trabalho, sua preservação é importante, pois ela 

é a responsável por evidenciar as contribuições específicas que cada área do saber é capaz de 

proporcionar na análise da realidade, com repercussões importantes na autoestima dos 

indivíduos. 

Essa influência da formação acadêmica na prática individual parece estar associada a 

um movimento de despersonalização, que aumenta a atração entre os membros de um grupo, 

fortalecendo uma identidade (Jackson & Smith, 1999) que, nesse caso, é a identidade do 

grupo de formação. A despersonalização se manifesta quando o indivíduo possui um vínculo 

forte com uma categoria social que o faz agir, pensar ou sentir em conformidade com o seu 

grupo de pertença. Na equipe I, os membros destacam o desenvolvimento de atividades ou 

ações condizentes com a sua formação acadêmica; na equipe II, visualiza-se em projetos a 

marca profissional de alguns membros; e, na equipe III, existe a referência à influência da 

formação na perspectiva e na interpretação da realidade, assim como nas intervenções nela 



177 
 

realizadas. Nesses casos, a aproximação com o grupo profissional de origem é explícita e 

circunscreve as contribuições que o indivíduo pode oferecer à equipe em que está inserido. As 

diferenças entre os grupos profissionais são acentuadas em um movimento que é 

consequência do processo de categorização e comparação social (Manstead & Hewstone, 

1995). 

 

5.2 Elementos que fortalecem a identidade do grupo de trabalho 

 

Os elementos considerados mais significativos na análise dos grupos focais para a 

saliência de uma identidade do grupo de trabalho em contexto multiprofissional estão 

discriminados na Figura 5.  
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Figura 5: Elementos que favorecem a saliência da identidade do grupo de trabalho de acordo com os fatores 

contextuais, grupais e individuais nas equipes multiprofissionais investigadas 

 

5.2.1 Fatores contextuais 

 

A identidade do grupo de trabalho é fortalecida na esfera contextual quando há uma 

demanda da área de atuação, decorrente da complexidade do objeto ou mediante a 

visualização de que há uma grande intersecção entre os saberes. A composição do grupo e a 

valorização de um trabalho em equipe, com ênfase na crença em sua eficácia, além dos 

investimentos organizacionais para uma atuação integrada, também foram apontados como 

elementos presentes nas instituições e que podem estimular a saliência da identidade do grupo 

de trabalho.  
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A fragmentação excessiva da realidade durante o processo analítico ocasiona perdas na 

sua compreensão, ao excluir os diálogos necessários entre distintas perspectivas, essenciais 

para a apreensão da totalidade do fenômeno (Morin, 2006). Intervenções isoladas ou análises 

sob a perspectiva de uma única área do saber são incompletas e ineficazes, visto que as 

ciências se complementam para uma compreensão abrangente da realidade. A equipe I, por 

exemplo, reconhece a necessidade dessa articulação entre profissionais de áreas distintas em 

uma compreensão de que a atuação isolada de um profissional não é capaz de dar conta de um 

objeto tão complexo e multifacetado. 

A identidade do grupo de trabalho também é fortalecida quando não há a exigência de 

uma formação específica para a atuação, conforme observamos na equipe II. Nesse caso, os 

membros do grupo vinculam-se não pelo pertencimento a uma mesma categoria profissional, 

mas pelo compartilhamento de objetivos, valores e ideais. Assim, mesmo que os indivíduos 

reconheçam sua pertença a grupos profissionais diferentes, esse fato não é posto em 

evidência, e o vínculo a partir do compartilhamento de valores e objetivos favorece a saliência 

da identidade do grupo de trabalho, que valoriza mais competências e características pessoais 

do que o pertencimento a grupos (processo de descategorização). 

Na equipe III, observa-se um discurso que valoriza a existência de um trabalho em 

equipe, mesmo que, na prática, esse ideal ainda não tenha sido alcançado. A organização 

reconhece a necessidade de um trabalho integrado para responder de forma mais satisfatória 

às demandas de saúde e segurança no trabalho, e vem investindo na composição da equipe, de 

forma a contemplar não apenas o atendimento de demandas relacionadas ao aspecto biológico 

da saúde e segurança dos trabalhadores, mas também aqueles ligados à área psicossocial. 

Conforme discutimos anteriormente, o contexto é essencial para a saliência de uma 

identidade social (Roccas & Brewer, 2002). Todas as equipes investigadas desenvolvem suas 
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atividades no campo da saúde, e essa área parece demandar uma superação das fronteiras 

disciplinares para uma atuação eficaz, tendo em vista que seu caráter complexo e 

multifacetado necessita da contribuição de perspectivas diversas para uma compreensão mais 

apurada das suas questões.  

A percepção de interesses e objetivos comuns na área da saúde parece estar bem 

explícita para os profissionais, desde que a função e o papel da equipe estejam claramente 

definidos: promover ou resgatar a saúde dos usuários de seus serviços. Nesse sentido, fatores 

contextuais fortalecem a identidade do grupo de trabalho, sobretudo quando disponibilizam os 

elementos necessários ao seu desenvolvimento, a exemplo da realização de investimentos 

organizacionais orientados para a institucionalização das equipes multiprofissionais. 

 

5.2.2 Fatores grupais 

 

 No âmbito grupal, a identidade do grupo de trabalho é fortalecida quando a equipe 

consegue criar condições para uma atuação mais integrada, em que as diferenças são aceitas e 

respeitadas e os membros sentem-se mais seguros para se expressar (Edmondson, 1999). As 

equipes investigadas apresentaram alguns indícios de tentativas para criar ou manter essas 

condições, as quais viabilizam uma atuação mais eficaz.  

Na equipe I, percebemos a abertura entre os membros para expressar ideias, questionar 

práticas desenvolvidas no trabalho, trocar informações para a tomada de decisões e 

compartilhar com os colegas de trabalho suas dificuldades, angústias e frustrações. Os 

membros veem, na equipe, um suporte social e a proteção psicológica para lidar com questões 

difíceis, próprias da realidade com a qual se deparam, destacando, assim, os benefícios dessa 

modalidade de trabalho. Além disso, a forte crença na eficácia das equipes multiprofissionais 
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confere sustentação para uma atuação mais integrada, com ampla participação e visualização 

de intersecções entre os profissionais. A crença na eficácia de uma atuação coletiva e o 

suporte social e proteção psicológica que a equipe é capaz de oferecer aos seus componentes 

são, portanto, facilitadores de uma identidade do grupo de trabalho, pois suas crenças e 

expectativas influenciam de forma significativa o seu comportamento. Os comentários dessas 

equipes estão em consonância com os achados de Gondim et al. (2010), segundo os quais os 

participantes relataram que a eficácia de sua atuação era ampliada quando eram estabelecidos 

diálogos com outras áreas do saber. Além disso, os grupos possuem um aspecto protetor, na 

medida em que permitem que os indivíduos troquem experiências, compartilhem frustrações e 

angústias e comemorem avanços, o que pode ser avaliado como benéfico, recompensador e 

incentivador do esforço coletivo para construir essa identidade. 

A equipe II também identifica benefícios de uma prática coletiva, pois percebe, nessa 

modalidade de trabalho, a possibilidade de desenvolver novos aprendizados e compartilhar 

saberes, incrementando, assim, a qualidade do trabalho produzido. Ao buscar informações 

junto a colegas mais experientes ou com uma formação acadêmica específica, o indivíduo tem 

a oportunidade de conhecer e se desenvolver em uma área, até o momento, inexplorada. 

A equipe III, por sua vez, vivencia um processo de transição para uma nova 

configuração, em termos de escopo de atuação, composição da equipe e modalidade de 

atuação (trabalho em equipe ou mais individualizado). O estágio de desenvolvimento dessa 

equipe, bem como o papel do gestor nessa reconfiguração, estimulando os membros nessa 

definição grupal e criando espaços para a prática integrada, são condições que aparecem como 

elementos importantes para o alcance de uma identidade do grupo de trabalho. De acordo com 

Worchel e Coutant (2005), nesse período inicial de formação da equipe, há um esforço na 

construção de uma identidade do grupo de trabalho. Conforme vimos anteriormente, existe o 

risco de os movimentos de afirmação de uma identidade grupal se transformarem em um 
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favoritismo intragrupal exacerbado, o que pode prejudicar tanto a relação com outros grupos 

(discriminação intergrupal), quanto a autocrítica do grupo (Jackson & Smith, 1999). 

Outro aspecto identificado que favorece, em âmbito grupal, essa identidade é o 

sentimento de coletividade. Esse aspecto se expressa na equipe II, mediante um forte sentido 

de pertencimento, que se constrói a partir da percepção de que a sua identidade pessoal é 

aceita e está integrada à equipe, onde seus componentes são vistos como indivíduos e não 

membros de distintos grupos profissionais. Apesar de investigações científicas indicarem que 

é mais difícil a construção de um sentimento de pertença em grupos heterogêneos do que em 

homogêneos (Ormiston & Wong, 2008), essa sensação de pertencimento se destaca como um 

elemento central para a constituição de uma identidade coletivamente construída. 

No tocante à construção desse sentimento de coletividade, identificamos, em todas as 

equipes, um movimento de comparação intergrupal ou de avaliação intragrupal e a referência 

a membros que estavam ausentes no momento da coleta, indicando, assim, o reconhecimento 

do lugar ocupado e as contribuições realizadas por eles na equipe. Percebemos que, por trás 

desse posicionamento, existe a noção de pertença a um grupo com características específicas 

que o distinguem dos demais grupos da organização. A comparação realizada, em geral, 

enfatizava aspectos positivos do grupo de pertença com referência a outros grupos, o que se 

configura como um movimento característico da constituição da identidade do grupo de 

trabalho, em que a tendência de avaliar mais positivamente aspectos do grupo de pertença 

gera impactos na imagem e na autoestima do indivíduo (Turner et al., 1979). 

Por fim, percebemos que as equipes investigadas buscam superar o isolamento 

imposto pelas fronteiras disciplinares mediante a possibilidade do exercício de papéis. Na 

equipe I e na II, observa-se o compartilhamento de papéis, expressos na possibilidade de 

atuação momentânea no papel de outro profissional para dar conta de uma demanda do 
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trabalho. Já na equipe III, percebemos um desvio do papel de um profissional, mediante a 

execução de tarefas que não são próprias do seu cargo, a fim de suprir uma carência de 

pessoas na organização. Essas posturas fazem referência a comportamentos colaborativos, 

mais prováveis em grupos com forte identificação grupal (Janssen & Huang, 2008). Assim, 

apesar de os profissionais terem um escopo de atuação definido, prevalece a concepção de que 

todos são responsáveis pelo produto final do trabalho e que a ação de um componente 

representa toda a equipe. 

 

5.2.3 Fatores individuais 

 

Por fim, foram encontrados aspectos próprios do indivíduo facilitadores da identidade 

do grupo de trabalho. A formação acadêmica ou a realização de cursos posteriores à 

graduação, experiências profissionais em equipes multiprofissionais e os modelos 

identificatórios do indivíduo foram apontados como elementos importantes para compreender 

seu relacionamento com membros de outros grupos profissionais. Esses elementos podem, 

ainda, ser classificados como constituintes de uma identidade social que direcionará o seu 

comportamento no grupo. Por outro lado, a história de vida da pessoa, com ênfase no seu 

processo de socialização e nas relações mantidas fora da esfera do trabalho, além das suas 

características pessoais, tais como habilidades relacionais, capacidade de escuta e valores 

pessoais de solidariedade e colaboração, também estão presentes na construção da postura 

individual em equipes multiprofissionais e fazem referência à constituição de uma identidade 

do grupo de trabalho. Nesse sentido, as equipes I e III discorreram sobre a importância desses 

fatores para uma inserção bem sucedida do indivíduo em equipes multiprofissionais, 

enquanto, na equipe II, a ênfase recaiu nas características individuais, mais especificamente 
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no compartilhamento de valores pessoais no grupo para uma postura coerente com as 

demandas de um trabalho interdisciplinar. 

A atuação em equipe com foco na interdisciplinaridade parece demandar maturidade 

do indivíduo para, de um lado, despir-se de concepções demasiadamente arraigadas na sua 

formação, que impeçam a comunicação com outras perspectivas de análise do fenômeno. De 

outro, requer a preservação e a aplicação dos conhecimentos adquiridos durante a sua 

formação acadêmica que possam fundamentar sua compreensão de determinado aspecto da 

realidade. Esse equilíbrio seria alcançado tanto por meio dessa formação, das experiências de 

trabalho ou dos modelos identificatórios, mas também a partir de relações pessoais fora do 

trabalho, características pessoais (flexibilidade, habilidades relacionais) e história de vida 

(processos de socialização, internalização de valores).  Percebe-se, portanto, a intrínseca 

relação existente entre a identidade pessoal e a social, pois, enquanto a identidade social se 

constrói nas relações grupais, a pessoal estaria vinculada a uma elaboração individual do 

conceito de si, e ambas se influenciam mutuamente em sua constituição (Deschamps & 

Moliner, 2009; Machado, 2003; Payne, 2006). A identidade do individuo, de acordo com 

Dubar (2005), é produto das sucessivas socializações por que passa durante a vida, quando o 

indivíduo tem a oportunidade de entrar em contato e internalizar ou não valores, padrões de 

comportamento e regras sociais que orientam as suas ações. Ao deparar-se com distintos 

grupos sociais ao longo de sua vida, o indivíduo tem a oportunidade de contrapor sua 

perspectiva e realizar movimentos de ressignificação, adaptação e reavaliação, modificando 

ou não aspectos referentes à sua identidade pessoal e social, que direcionam o seu 

comportamento no grupo de trabalho. 

Além disso, constatamos, na equipe II, que o compartilhamento de valores pessoais na 

esfera grupal parece criar condições favoráveis para o desenvolvimento de uma identidade do 

grupo de trabalho, tendo em vista que o indivíduo investe nessa identidade, pois se sente 
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vinculado aos propósitos ou objetivos grupais. Hobman e Bordia (2006) ressaltam em seus 

estudos a importância da existência de valores comuns entre os integrantes de um grupo para 

a sua efetividade e minimização da ocorrência de conflitos relacionais. Os dados resultantes 

do presente estudo corroboram, portanto, essa argumentação, uma vez que a percepção de 

compartilhamento de valores na equipe II foi identificada como essencial para a permanência 

e o vínculo do indivíduo com a identidade do grupo de trabalho. 

 

5.3. A dinâmica interativa entre a identidade do grupo de formação e a identidade do 

grupo de trabalho 

 

Neste momento, cabe retomar ao questionamento original desta investigação acerca da 

dinâmica da identidade do grupo de formação e do grupo de trabalho em uma equipe 

multiprofissional. Partimos da suposição de que, para o fortalecimento de uma identidade do 

grupo de trabalho, apontada pela literatura como importante para uma atuação integrada e 

eficaz (Reynolds et al., 2003; Janssen & Huang, 2008; Jiménez, 2003), seria necessário 

colocar a identidade do grupo de formação em segundo plano, diluindo, assim, as fronteiras 

profissionais entre os indivíduos, o que facilitaria a sua interação no grupo. 

Entretanto, observamos, a partir dos casos investigados, que a identidade do grupo de 

trabalho e a do grupo de formação não são excludentes, mas sim complementares. Um 

exemplo dessa complementaridade pode ser citado quando percebemos, nas discussões dos 

grupos focais, que a identidade do grupo de formação já contém, a depender da maneira como 

é construída, elementos que favorecem a saliência de uma identidade do grupo de trabalho, 

explicitando, assim, o caráter relacional desses construtos. O desenvolvimento de um trabalho 

integrado e que atenda às demandas da interdisciplinaridade está, conforme vimos, atrelada a 

fatores do próprio contexto em que a equipe se situa, da dinâmica grupal estabelecida e das 

posturas individuais no grupo de trabalho. Esses resultados são congruentes com a concepção 
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de que as diferenças individuais e as normas sociais atuam nas relações intergrupais, 

influenciando os efeitos decorrentes do contato entre distintos grupos sociais (Pettigrew, 

1998). 

Ao possibilitarem a interação de grupos profissionais distintos, as equipes 

multiprofissionais criam as condições necessárias para que a categoria social referente à 

profissão do indivíduo seja ativada. Nesse contexto, percebe-se que existe a necessidade de 

ampliar a identidade profissional, a fim de incorporar o conceito de equipe de trabalho, 

possibilitando a emergência de uma identidade do grupo de trabalho. 

As diferenças existentes entre as categorias profissionais podem ser acentuadas se, no 

contexto de trabalho, os limites de atuação não estiverem bem demarcados, ou se algumas 

profissões desfrutam de um privilégio maior dentro do grupo. Podem existir movimentos de 

demarcação de espaços, visto que a constituição da identidade é relacional, sendo necessário 

contrapor identidades para que elas sejam afirmadas e melhor delineadas no âmbito grupal. 

Por outro lado, a identidade do grupo de trabalho, construída a partir da inserção do indivíduo 

na equipe, mobiliza os integrantes para uma dinâmica oposta, que seria a da integração e 

visualização de objetivos e valores comuns. Essas identidades parecem atuar em um jogo de 

forças constante e dialético, no qual há uma necessidade simultânea de demarcar o espaço 

profissional e integrar distintas perspectivas para o fortalecimento do trabalho coletivo. 

Uma análise geral dos grupos nos indica que alguns elementos individuais, grupais e 

contextuais podem minimizar ou maximizar a força da identidade do grupo de formação ou 

do grupo de trabalho, o que repercute imediatamente na saliência da outra. Por outro lado, um 

nível de investimento moderado nas duas identidades parece ampliar e fortalecer ambas, 

evidenciando, mais uma vez, o seu caráter interdependente. 
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Dois exemplos podem ser citados para ilustrar o grau de conectividade existente entre 

a identidade do grupo de formação e a do grupo de trabalho, tendo em conta a suposição de 

que o investimento adequado em uma pode potencializar a outra. Em primeiro lugar, observa-

se que, na equipe III, a identidade de formação do psicólogo e da assistente social ainda é 

bastante forte, tendo em vista que esses profissionais ainda não se integraram totalmente à 

equipe. Demonstrar para o grupo a contribuição específica que a Psicologia e o Serviço Social 

podem proporcionar para o desenvolvimento de ações vinculadas à área de segurança do 

trabalho pode favorecer a integração desses profissionais e a constituição de uma identidade 

do grupo de trabalho. Como a equipe ainda não visualiza nem reconhece as contribuições 

específicas dessas formações acadêmicas, nota-se uma dificuldade em integrar os 

conhecimentos desses profissionais para o desenvolvimento das atividades no grupo.  

Em segundo lugar, percebemos, na equipe I, indícios de que a identidade do grupo de 

trabalho é capaz de fortalecer a identidade do grupo de formação, quando a integração da 

equipe promove um ambiente propício para que o indivíduo aja sem o receio de ser rejeitado 

ou criticado. Dessa forma, sabendo que sua identidade é corretamente compreendida e está 

validada no âmbito grupal, o indivíduo sente-se mais confortável para tomar decisões 

amparadas nos conhecimentos adquiridos durante a sua formação acadêmica. A identidade do 

grupo de trabalho funciona, nesse caso, como um suporte necessário para a prática 

profissional, conferindo aos indivíduos uma sensação de responsabilidade compartilhada, o 

que proporciona segurança na aplicação e questionamentos dos conhecimentos da sua área de 

formação. Com o suporte da identidade do grupo de trabalho, buscas coletivas que integram 

perspectivas de análises distintas na resolução de questionamentos ou incertezas podem ser 

direcionadas à sua própria área de formação.  

Essa parece ser uma condição essencial para a realização de críticas à área de 

formação profissional, com a promoção de avanços nos campos do conhecimento, pois como 
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nos explicam Ellemers et al. (2000) e Lingard et al. (2007), as falhas ou incertezas 

relacionadas a um campo do saber só serão explicitadas se os indivíduos perceberem os 

demais membros da equipe como pertencentes a uma mesma categoria, o que só é possível 

mediante o fortalecimento de uma identidade do grupo de trabalho. 

Por outro lado, preservar e estimular as contribuições individuais ao grupo, sem perder 

de vista o coletivo, torna-se também importante, visto que algumas equipes podem se 

acomodar ao desenvolver uma identidade com o grupo de trabalho, a partir da qual começam 

a evitar o aparecimento de posições contraditórias ou conflituosas, com receio de fragilizar a 

coesão grupal. 

É válido pontuar que uma ênfase exagerada na identidade do grupo de trabalho ou na 

do grupo de formação pode desencadear consequências decorrentes do processo de 

categorização e comparação social, tais como favoritismo intragrupal, discriminação 

intergrupal, despersonalização, estereótipos, conformidade a normas intragrupais, entre outros 

(Manstead & Hewstone, 1995), causando prejuízos ao desempenho do grupo. Os exemplos 

anteriormente apresentados demonstram que a identidade do grupo de formação e a 

identidade do grupo de trabalho não são incompatíveis, mas se influenciam reciprocamente. 

Na prática da identidade profissional, o indivíduo se vê constantemente articulando essas duas 

identidades e percebendo que, em alguns momentos, uma ou outra adquire maior saliência, 

mas que ambas são importantes para a sua atuação em equipes multiprofissionais. 

Assim, a identidade do grupo de formação pode ser mantida quando o indivíduo se 

insere em uma equipe multiprofissional, promovendo contribuições significativas à equipe, se 

ela encontrar, naquele espaço, as condições de respeito à diversidade e perspectivas de 

análises distintas. Um sentido de coletividade, por outro lado, configura-se como igualmente 

importante, tendo em vista que os indivíduos só conseguirão se articular ao perceberem a 
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pertença a um grupo, com propósitos, valores e objetivos definidos. Essas condições estão 

associadas ao objeto de intervenção ou de análise, no momento vivenciado pelo grupo, e à 

postura individual dos membros, que promoverão a saliência de uma identidade mais 

vinculada à formação ou à do grupo de trabalho. Nesse sentido, há um movimento dialético e 

constante nas interações grupais que ora privilegiam a identidade do grupo de formação, ora 

enfatizam uma identidade do grupo de trabalho, sendo a articulação entre elas fundamental 

para uma atuação profissional eficaz e o desenvolvimento de relações solidárias na equipe de 

trabalho. 
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PARTE IV: CONCLUSÕES 

E RECOMENDAÇÕES 
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CAPÍTULO VI: CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente estudo se insere em uma lógica compreensiva do fenômeno que se propôs a 

investigar. Sua construção esteve vinculada à tentativa de apresentar uma problemática, 

levantar questões e demarcar melhor um fenômeno cada vez mais presente no contexto 

laboral, buscando elucidar seus processos e explicitar alguns elementos que emergem como 

entraves ou facilitadores do trabalho em equipe.  

O estudo de equipes de trabalho sob a ótica das identidades profissionais pode oferecer 

um substrato teórico promissor para a compreensão dos fenômenos grupais que impedem ou 

alavancam o desempenho de uma equipe, pois traz, para a discussão, os fenômenos da 

categorização e da comparação social que estão no cerne do entendimento da constituição da 

identidade social, a qual, por sua vez, exerce forte influência nas relações grupais. 

Dentre os objetivos traçados no início deste trabalho está a proposta de promover um 

debate sobre como se articulam a identidade do grupo de formação e a do grupo de trabalho 

no âmbito das equipes multiprofissionais. Para tanto, foi necessário identificar os fatores que 

favorecem ou fortalecem a identidade do grupo de formação e a do grupo de trabalho, bem 

como a maneira como essas identidades interagem nas equipes multiprofissionais. A 

investigação restringiu-se à área da saúde, visto a presença marcante dessa modalidade de 

trabalho, o que nos suscitou a reflexão sobre a demanda dessa área por uma atuação integrada 

entre diversos campos do conhecimento. 

Do ponto de vista prático, apesar das especificidades de cada equipe analisada neste 

estudo, os achados gerais sugerem que, para a compreensão da dinâmica de funcionamento 

das equipes de trabalho e para a realização de propostas de intervenção visando ao seu 

aperfeiçoamento, há aspectos do âmbito contextual, grupal e individual que precisam ser 

considerados. No âmbito dos fatores contextuais, é importante que as organizações de 
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trabalho explicitem o que esperam das equipes multiprofissionais, além de propiciar as 

condições necessárias para que o trabalho em grupo se desenvolva. No âmbito grupal, o 

fortalecimento de uma cultura inclusiva depende da construção de um sentimento de 

pertencimento à equipe e da capacidade de o líder valorizar a contribuição de cada membro e 

reconhecer os processos dinâmicos inerentes ao grupo. Por fim, no âmbito individual, 

destacamos que as experiências profissionais e pessoais que precedem à inserção na equipe 

potencializam o engajamento individual na coletividade. 

Para fins de desenvolvimento de equipes de trabalho torna-se importante identificar a 

identidade grupal que predomina e dos fatores que fortalecem esta prevalência. Desse modo, 

as equipes podem, a depender de fatores inerentes à sua dinâmica, fortalecer, em determinado 

momento, uma identidade do grupo de formação ou a do grupo de trabalho. Identificar esses 

fatores pode ser relevante para a compreensão dos processos grupais, ao destacar questões que 

interferem na emergência de conflitos, fortalecimento de comportamentos colaborativos e 

incremento da autoestima dos membros, mediante a valorização de sua contribuição 

específica ao grupo, entre outros. Essas informações podem ser úteis para a avaliação de 

equipes e o planejamento de ações visando ao seu desenvolvimento. 

Em relação ao questionamento proposto no início da investigação acerca da dinâmica 

entre a identidade do grupo de trabalho e a do grupo de formação, observamos, a partir da 

análise dos achados empíricos, que a identidade grupal de formação não é abandonada ou 

enfraquecida em favor de uma identidade da equipe de trabalho. O que ocorre é um 

movimento constante e dialético dessas dimensões da identidade profissional na equipe 

multiprofissional. Aspectos próprios das equipes – como objetivos, formas de funcionamento, 

características dos membros, tempo de existência, histórico de constituição e fatores 

contextuais, grupais e individuais – agem a cada momento, influenciando na saliência da 

identidade do grupo de formação ou do grupo de trabalho. Ambas as identidades estão 
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presentes e são importantes na prática profissional. Não se configuram como excludentes, mas 

sim como complementares. 

Devemos, por outro lado, ressaltar algumas limitações identificadas neste estudo, as 

quais demandam que os seus resultados sejam avaliados com cautela e sugerem avanços 

futuros com a realização de novas investigações. Nesse sentido, destacamos, inicialmente, a 

ênfase na área da saúde e o pertencimento das equipes a instituições públicas. Apesar de o 

foco de atuação das equipes ser distinto – saúde mental, qualidade de vida e saúde e segurança 

do trabalho –, todas pertencem à área da saúde, o que pode limitar a representatividade das 

análises realizadas em relação a grupos inseridos em contextos laborais diferentes. Sugere-se, 

portanto, a ampliação das investigações iniciadas neste trabalho, com a inclusão de equipes de 

outras áreas de atuação e inseridas em organizações do setor privado. A comparação entre o 

setor público e privado poderia constituir também um aspecto a ser explorado em estudos 

posteriores, visto que o contexto de atuação foi identificado como um fator decisivo para as 

relações grupais e a prática da identidade profissional. 

Outra limitação identificada nesta investigação refere-se à dificuldade em captar a 

dimensão processual dos fenômenos em um estudo de natureza pontual, de corte temporal. 

Uma vez que o interesse da presente pesquisa foi a investigação sobre a dinâmica nas equipes 

multiprofissionais de uma identidade profissional que é constituída durante o período de 

formação acadêmica e a identidade que emerge mediante o trabalho em equipe, a perspectiva 

processual deveria ser considerada. Metodologicamente, entretanto, a dimensão processual 

em um estudo deste tipo não é facilmente capturada. Por isso, no delineamento metodológico, 

privilegiou-se o enfoque na percepção atual sobre essas duas identidades vivenciadas pelo 

indivíduo, uma decorrente de sua formação acadêmica e a outra de sua inserção em equipes 

multiprofissionais, buscando compreender a dinâmica da saliência de uma e de outra nas 

relações próprias dessas equipes. 
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Existe uma concepção generalizada de que o profissional deve privilegiar o trabalho 

em equipe de forma transdisciplinar. Esse discurso, socialmente valorizado, pode ter 

conduzido os participantes a emitirem opiniões condizentes com essa representação 

compartilhada, sem uma reflexão sobre a forma como realmente atuam e percebem tais 

interações. No presente estudo, buscamos superar esse viés mediante a elaboração de um 

roteiro do grupo focal não-diretivo, a fim de obter opiniões mais espontâneas dos 

participantes. Entretanto, o viés da expectativa social, explicitado por intermédio de um 

discurso que privilegia e valoriza um trabalho em equipe harmônico, mesmo que ele não 

aconteça na prática, deve ser levado em consideração. 

Em investigações futuras, uma medida que pode oferecer indícios da forma como uma 

equipe de fato se comporta seria a proposta de realização de uma atividade conjunta pelos 

membros da equipe, no momento da coleta de dados, em que pudéssemos observar as 

interações estabelecidas para o cumprimento da tarefa. Outra estratégia de aprimoramento 

poderia ser viabilizada com a observação das reuniões dos grupos investigados. Essa 

intervenção poderia oferecer dados da interação espontânea entre os membros da equipe e 

alguns aspectos poderiam ser mais explorados, a exemplo do tipo de comunicação 

estabelecida pelo grupo, onde se inclui a linguagem utilizada, o domínio da discussão por uma 

categoria profissional e o estabelecimento de alianças ou confrontos, entre outros. 

Por outro lado, aspectos referentes à formação acadêmica, experiências profissionais e 

modelos identificatórios, bem como as características pessoais e história de vida, na 

construção da identidade profissional, apontados neste estudo como centrais para a 

compreensão das posturas individuais nos grupos, podem ser capturados a partir de 

entrevistas em profundidade com os membros das equipes, contribuindo para ampliar a 

compreensão desse fenômeno. 
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Por fim, tendo em vista que os grupos estão em constante modificação, atravessando 

estágios de desenvolvimento que influenciam a saliência de uma identidade do grupo de 

formação e do grupo de trabalho, a realização de estudos longitudinais com grupos em 

diferentes fases de desenvolvimento também se caracteriza como uma excelente oportunidade 

de explorar essa temática de modo processual, ampliando o entendimento de sua evolução e 

auxiliando no avanço da teoria nesse campo do conhecimento. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 – Roteiro do grupo focal 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA 

Instituto de Psicologia – Ipsi 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia – PPGPSI 

MESTRADO 
 

Apresentação 

Assinatura do termo de consentimento e preenchimento do questionário 

Instruções sobre a dinâmica da atividade 

Solicitar que os membros da equipe falem um pouco sobre as atividades desenvolvidas no 

cotidiano de trabalho e qual o seu foco de atuação. 

 

ATIVIDADE DE HIERARQUIZAÇÃO DE CARTÕES (Medida de identificação): 

Solicitar que cada participante avalie individualmente se, nas situações de trabalho, a 

identidade que possui maior saliência é a identidade do grupo de formação (identidade de 

formação) ou a identidade construída na equipe multiprofissional (identidade da equipe). Para 

tanto, ele deverá hierarquizar nos cartões distribuídos qual a identidade mais saliente no seu 

trabalho (formação ou equipe). Em seguida o participante deverá descrever no verso do cartão 

selecionado os motivos da sua escolha. 

Após a finalização da atividade, os participantes são convidados a discutir e argumentar por 

que organizaram o material cedido daquela maneira e comentar sobre as razões que 

descreveram no papel. 

 

DISCUSSÃO GRUPAL SOBRE A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

EIXO 1 – Foco nas atividades e ações desenvolvidas 

Ações que os membros da equipe desenvolvem no cotidiano de trabalho que demarcam sua 

identidade (de formação ou de equipe) e que os diferencia ou aproxima dos demais 

profissionais com os quais trabalham. 

EIXO 2 – Foco status e poder 

Diferença de status entre os membros da equipe? Como isso é gerenciado no grupo? 

EIXO 3 – Conflito na equipe 

Conflitos na equipe, suas causas e de que forma é gerenciado no âmbito grupal? 
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Anexo 2 – Questionário de caracterização dos membros da equipe 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA 

Instituto de Psicologia – Ipsi 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia – PPGPSI 

MESTRADO 
 

 

 

Formação acadêmica: ______________________________________ 

Tempo de formado: _____anos 

Tempo de atuação nesta equipe de trabalho: _____ anos 

Já trabalhou em outras equipes multiprofissionais? _______ Por quanto tempo? ____ 

Em que área? __________ 

Possui pós-graduação? ____________ Em que área? _____________ 

Tempo de atuação nesta empresa: _____ anos 

Gênero: ____________ Idade: ____________ 
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Anexo 3 – Termo de consentimento livre e informado 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA 

Instituto de Psicologia – Ipsi 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia – PPGPSI 

MESTRADO 
 

A atividade que você está sendo convidado a participar faz parte de uma dissertação de 

mestrado, que vem sendo conduzida na Universidade Federal da Bahia, intitulada “A 

dinâmica da identidade profissional em equipes multiprofissionais”, sob a responsabilidade da 

mestranda Liana Santos Alves Peixoto que está sob orientação da Professora do Programa de 

Pós-Graduação do Instituto de Psicologia da referida universidade, Dra. Sonia Maria Guedes 

Gondim. 

 

O objetivo geral deste estudo é investigar as possíveis transformações que ocorrem à 

identidade dos profissionais que atuam em equipes multiprofissionais. Esta pesquisa será 

importante para o desenvolvimento de conhecimentos relacionados à atuação em equipes 

multiprofissionais. 

 

Sempre que desejar, serão fornecidos esclarecimentos sobre a atividade que será 

desenvolvida. Também lhe será assegurado o sigilo a respeito das informações que fornecer, 

garantindo a sua privacidade.  

 

Informamos que a adesão é voluntária e que será necessário o registro das interações grupais, 

com fins de viabilizar uma análise de dados com maior nível de precisão e fidedignidade, 

após a qual este material será descartado. Gostaríamos de ressaltar que os registros serão 

usados apenas para analisar o processo das discussões, sendo preservado o anonimato dos 

participantes. A divulgação dos resultados da pesquisa será sob a forma de dissertação de 

mestrado, divulgados em eventos científicos e elaboração de artigos para publicações em 

revistas especializadas na área. 

 

A qualquer momento, você poderá se recusar a continuar participando do estudo sem que isso 

lhe traga qualquer penalidade ou prejuízo.  

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu 

consentimento em participar desta atividade. 

__________________________________  

Assinatura do participante da pesquisa 

__________________________________  

Assinatura do pesquisador 

Comitê de Ética em Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Psicologia: 

Instituto de Psicologia – Programa de Pós-Graduação em Psicologia – UFBA 

Endereço: Estrada de São Lázaro, 197. Federação. CEP: 40210-909 Salvador-BA 

E-mail: pospsi@ufba.br – Telefone: (71) 3283-6442 / (71) 8707-1083 

  

mailto:pospsi@ufba.br
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Anexo 4 – Transcrição dos Grupos Focais 

Anexo 4 A – Transcrição do Grupo Focal I (Saúde Mental) 

 

Moderadora: Como é o trabalho de vocês na equipe? O que a equipe faz, quais são as 

atividades rotineiras e responsabilidades desta equipe? 

Enfermeira: Nós temos as responsabilidades especiais da própria especialidade e nós 

temos uma responsabilidade também compartilhada, enquanto equipe. 

Responsabilidades... 

Psicólogo: É, na verdade eu penso nisso como uma forma de... A equipe ela trabalha muito na 

orientação do tratamento, né.... Qual seria o direcionamento dado... né...  A cada pessoa que a 

gente atende aqui. Então, acho que a responsabilidade da equipe enquanto equipe é isso. 

Acaba que nós temos muitas responsabilidades especificas. Cada profissional tem aí 

seus... Suas atribuições específicas e a grande, a maior parte do trabalho em grupo é 

justamente isso: é a orientação do tratamento. Pelo menos eu vejo dessa forma. Então, o 

que é que seria a terapêutica para cada pessoa... E aí as áreas compartilham, né... O que é que 

nós vamos trazer da Farmacologia, o que a Enfermagem tem visto, o que a assistente social 

traz de informação, o que a gente pode compartilhar, a gente faz nesse caminho aí. Pelo 

menos é o que a gente faz aqui, nesse dia, por exemplo, é muito isso... É que as quintas-feiras, 

estamos aqui hoje, né... Aproveitando já o espaço que a gente tem toda semana... E a gente faz 

muito isso nesse espaço. 

Moderadora solicita opinião de um dos componentes do grupo que até o momento não havia 

se manifestado. 

Médica: O que eu acho... Assim, o mais importante nisso é que a reunião e a equipe, elas 

têm um aspecto decisório. Nós tomamos decisões em conjunto. Eu acho que nessas reuniões 

aqui, elas têm um aspecto decisório... Às vezes nós trabalhamos em duplas, às vezes nós 

discutimos, mas este fórum é pra gente um fórum decisório mesmo... Bem bacana que a gente 

conseguiu... Não tomamos atitudes em relação ao projeto terapêutico, decisões de alta, por 

exemplo, de forma individual. Isso não acontece nessa equipe. 

Moderadora: Sei... Agora deixa eu falar uma coisa... vocês mencionaram que... Ana 

mencionou, João também reiterou isso... Que vocês têm atividades específicas, não é isso? 

Quer dizer, quando vocês falam dessa especificidade, o que caracteriza essas especificidades 

que se distinguem da equipe como um todo? O que é que seria uma atribuição sua da 

Enfermagem, uma atribuição do psicólogo, ou atribuição do médico... Eu queria que vocês 

falassem um pouquinho sobre essa especificidade que distingue... Porque você falou Isabel 

que aqui... Quer dizer, João fez referencia à orientação, que orienta terapêutica, tentando 

ajustar as especificidades de cada paciente; você faz referência à tomada de decisão, ou seja, 

vocês têm as esferas de atuação, mas ao mesmo tempo esse momento da equipe... É uma 

equipe que toma decisões sobre o que fazer e como fazer... Tá... Coletivamente, não é uma 

decisão individual... Mas, vamos falar um pouquinho sobre essas especificidades... Que 
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especificidades são essas que caracterizam vocês e que se distanciam um pouco da questão da 

equipe? 

Médica: Não, não concordo com isso não...  

Enfermeira: Não se distanciam não... 

Médica: Não foi isso o que foi dito não... Isso aí é uma fala sua... 

Enfermeira: É porque a gente está sempre discutindo em paralelo a nossa atuação também... A 

própria imagem... 

Médica: Se complementa, não se distancia não... 

Enfermeira: Agora a gente tem coisas específicas sim... Por exemplo, eu tenho todo um 

grupo de Enfermagem que eu lidero enquanto enfermeira da Unidade... né... Específico 

meu... Embora o pessoal meu de Enfermagem tenha toda a abertura... 

Médica: Se complementa, não se distancia não... 

Enfermeira: Tanto com João, com Isabel até pra estar discutindo, pra tá colocando ponto de 

aflição... Um problema... Um questionamento, né... Então, assim... Toda essa abertura e isso é 

uma coisa... Natural, acontece com muita tranqüilidade, com total abertura. Específico meu 

também é a questão da administração da medicação, coisa já da minha especialidade mesmo... 

Alguns controles que são a da minha especialidade, mas isso tudo também é participado 

com a equipe... “Ah, o paciente tá com uma glicemia muito alta, eu tô precisando 

disso”... Isso é vivenciado pela equipe. 

Psicólogo: É, a gente participa disso, né... 

Enfermeira: Participa mesmo, diretamente. 

Psicólogo: Eu tenho uma interação muito grande com a Enfermagem... De trocar muito. 

Inclusive na medicação, não é que eu vá administrar medicação, mas é... Me pedem 

ajuda, né... Pra... Às vezes a pessoa não está querendo... A gente vai, conversa, né... 

Enfermeira: Tá junto, né João? 

Psicólogo: Tô junto... Às vezes observando... Só a presença já modifica as relações... Então, 

acho que a gente faz esse... A gente tenta fazer isso, né... Por exemplo, ela falou da 

glicemia... Eu também tô aqui durante as alimentações, então eu também dou uma 

olhada pra ver se o paciente está realmente fazendo uso da dieta, ou se está pegando 

comida de outra pessoa... Pra gente fazer um controle dessa glicemia... Porque esses 

estados metabólicos alteram os estados psíquicos, então a gente tem que observar tudo 

isso, a gente tenta fazer isso... Não deixar... Olha, é responsabilidade da Enfermagem, mas se 

eu estou aqui por que eu também não posso tomar parte disso? Eu acho que a gente age muito 

assim... 
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Enfermeira: Às vezes a gente tem um paciente que assim... Precisa de um cuidado mais 

assistido, como o próprio João falou... A questão da alimentação... Então a gente pode 

dividir... Eu dou a alimentação na boca de uma, ele dá a alimentação na boca de outra... 

Psicólogo: Quando há uma dificuldade... 

Enfermeira: É... O paciente chega assim mais debilitado... Sem aceitar alimentação, você 

precisa estar estimulando... 

Psicólogo: A gente tem essas funções... Quando eu cheguei aqui a responsabilidade está até 

escrita... Essas atribuições... Mas a gente tenta de alguma forma fazer uma ponte... 

Médica: Acho que seria bom até a gente passar isso depois pra você ver qual é o projeto que 

foi feito em conjunto... Por isso que eu não concordo por você ter usado a palavra 

distanciamento, porque ela não foi mencionada por nós e não acontece. Agora, eu acho que a 

gente respeita muito também a... Por exemplo, eu sou médica então, a prescrição sou eu quem 

faço... Não tem como... Não quer dizer que ele não possa me sugerir... Eu acho que o mais 

importante daqui é o respeito às especificidades de cada um... Não perdemos também a nossa 

formação de base... Nós nos respeitamos e podemos trabalhar em conjunto, tendo as 

especificidades. E não é distanciamento, é justamente o contrário, inclusão...  

Enfermeira: É, não existe distanciamento não... 

Médica: Essa palavra ficou meio estranha... 

(risos do grupo) 

Moderadora: É, eu percebi isso... 

Psicólogo: É, a Ana não está aqui para conversar também, para expor as opiniões dela, 

eu acho que seria interessante... Mas ela se encontra doente... A assistente social... 

Médica: Essa é uma unidade, inclusive como toda unidade psiquiátrica fechada, que o 

aspecto social é ainda um grande entrave... A razão pela qual a instituição ainda 

persiste... Mas, infelizmente ela não está aqui... 

Psicólogo: É... As opiniões dela com certeza seriam interessantes também pra você... 

Acho que vai ser uma perda... 

Médica: É... 

Moderadora: Vamos tentar tratar algumas questões... Até porque quando a Isabel reagiu 

quando eu mencionei distanciamento, né... 

Médica: Não, é que você falou como uma coisa que tivesse sido dita... Talvez eu só quisesse 

corrigir a... 

Moderadora: Tá certo... Então, veja bem... Vamos tentar explorar uma coisa que pra mim é 

importante e talvez tenha a ver com essa reação... Vocês têm dois cartões e eu queria que 
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vocês tentassem, até à luz do que a gente está conversando... Vocês analisando... A condição 

da equipe hoje, vocês diriam que o que prevalece mais na equipe é uma identidade da equipe, 

quer dizer, fica claro pra vocês que existe uma identidade da equipe e qual seria a base dessa 

identidade da equipe... Ou a identidade de formação ainda fala mais alto... E, se a identidade 

da equipe ou a identidade de formação são mais significativas, tenta colocar atrás do cartão o 

que caracteriza, quais os motivos que levam vocês a pensar, por exemplo, que a identidade de 

equipe é muito forte ou que a identidade de formação ainda é forte nessa equipe, ou seja, a 

formação de origem, de onde eu vim, né... Que socialização eu tive para estar aqui... 

Enfermeira: Não acho que se sobrepõe tanto assim... Não acho que uma coisa se sobrepõe à 

outra... 

Moderadora: O que fala mais alto, Ana? Quando você... Porque, por exemplo, pela reação da 

Isabel, eu acho que fala mais alto a identidade da equipe... 

Enfermeira: É uma proposta de trabalho, que... É o melhor... Então, a gente tenta 

trabalhar nesse esquema... Porque a gente vê dessa forma... Vê que as coisas funcionam 

melhor se a gente trabalhar em equipe...  

Médica: Eu acabei de colocar isso aqui (no papel) 

Enfermeira: Então a gente acredita nisso... Você acredita, né... 

Moderadora: Tenta registrar o que é mais significativo pra você... Pode ser uma frase, pode 

ser palavras...  

Após conclusão da atividade 

Moderadora: Certo, vamos lá... Vamos tentar comentar um pouquinho... Pelo que eu estou 

antevendo pra vocês ficou muito forte a identidade da equipe, não é isso?... Quais são as 

razões que vocês apontam pra identidade da equipe ser tão visível... 

Psicólogo: O que é que você anotou aí Isabel?... 

Médica: Eu vou ler, né... Eu acho, pra mim, né... Que a identidade grupal é mais eficaz 

porque é uma instituição, é um aparelho institucional e eu acho que ele só tem razão de 

ser se for assim... E eu acho que o que está por trás disso é o aspecto protetor... Eu não 

tomo decisões sozinha, eu me sinto apoiada pelo grupo... Eu acho que... Pra mim, o 

grupo dá um aspecto... Eu me sinto compartilhando e também eu me sinto protegida. Às 

vezes até são álibis, vamos chamar no mau sentido né... Uma coisa que... Eu não tô muito à 

vontade... Se alguém da equipe tá naquele momento comigo e na própria reunião eu me sinto 

referendada para tomar uma conduta que às vezes eu sozinha não me sentiria confortável... 

Então eu acho que além do cuidado com os pacientes ser mais eficaz, pra mim enquanto 

pessoa dá proteção... Foi isso que eu botei... 

Moderadora: Certo... E vocês? Ana, João?... 
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Psicólogo: Bom, pegando carona naquilo que Isabel disse... Eu tinha anotado aqui algumas 

coisas parecidas... É... Que tem muito a ver com isso... O trabalho que a gente faz aqui, é 

um trabalho muito difícil... Assim no que a gente vê, os ganhos são pequenos, a 

existência da porta giratória, as pessoas saem e entram assim... Num período curto, né... 

Então, é... A gente tem uma atividade que é muito... Como é que se diz assim... Custosa, 

eu diria, para nós... Psiquicamente... Ela exaure um pouco e eu acho que a equipe, a 

gente... Como a Isabel estava falando, ela protege, ela dá um suporte nisso aí... Então eu 

acho que se eu estivesse aqui sozinho seria muito mais difícil do que é... Se a gente não 

tiver psicólogo, se a gente não tiver esse compartilhamento, essa tentativa de construir né... 

Uma saída pra essas pessoas que estão juntas... Seria muito mais difícil, as pessoas 

adoeceriam mais, eu acho que seria mais danoso...  

Médica: As pessoas adoecem né... 

Psicólogo: Exato! Eu acho que isso aqui é o que faz... Esse compartilhamento, esse apoio, eu 

acho que isso torna... Talvez seja isso... 

Enfermeira: Eu já tinha colocado inicialmente a mesma coisa que eu coloquei aqui... Então, 

eu escrevi aqui que nós temos uma proposta de trabalho em equipe compartilhada, e que eu 

acredito que dessa forma a gente pode funcionar melhor... Assistir melhor também, não é? 

Moderadora: Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. A gente sabe que, particularmente na 

área da saúde, há uma tradição longa de equipes multiprofissionais, talvez seja uma das áreas 

em que mais se ensaiou isso, né... Esse tipo de abordagem... É... Mas eu perguntaria... As 

questões de status, diferença de status entre as profissões... Vocês acham que ela já está 

superada? Não há essa diferença de status? Porque vocês mencionaram o respeito... Isabel 

falou do respeito a cada competência individual, se eu posso chamar assim... Das suas 

especificidades de formação... Mas não há diferença de status? Quando ingressa um membro 

novo, isso é facilmente solucionado, não há essa diferenciação? É isso que eu queria saber... 

É... Da opinião de vocês... 

Psicólogo: Eu acho que pode acontecer... Depende do profissional... Nessa equipe a gente não 

tem esse problema... Mas, eu vejo que as vezes pode acontecer ainda... Mas a gente tem uma 

perspectiva boa... Porque aqui, por exemplo, neste módulo, aqui que a gente tá, ele é um dos 

pontos de residência médica, então o pessoal da residência de psiquiatria tá aqui conosco... 

Inclusive, tem um residente aqui... Eu não sei o que aconteceu, ele deveria estar hoje aqui 

também... 

Médica: Deve estar doente... 

Psicólogo: O Roberto... E outros já passaram por aqui... E a gente vê que já vão 

ensaiando isso aqui... Então, eu vejo que os futuros psiquiatras, por exemplo... Que já 

estão aqui... Eu não vejo isso como um problema, eu vejo que o pessoal já está, desde a 

formação, começando a lidar melhor com isso... Mas, eu acho que ainda pode acontecer... 

Eu acho que em alguns lugares, alguns módulos... 
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Médica: O residente em psiquiatria, ele começa numa posição muito... Inclusive, uma das 

coisas que eles gostam de ficar nessa equipe é para poder aprender a trabalhar em 

equipe... A gente consegue... Porque isso tem muito a ver com os modelos 

identificatórios... Então, se ele está com um preceptor médico que tem essa posição, isso 

dificulta mais... O que eles comentam é que uma das coisas que eles gostam daqui é isso... 

Assim, eu não sei se esse módulo é muito representativo da realidade do hospital... 

Embora seja um projeto do hospital... Eu acho que tem alguns lugares aqui que 

funcionam muito assim, a triagem... 

Psicólogo: Isso ainda está difícil, né? A triagem... 

Moderadora: Mas, esse módulo... O que caracteriza esse módulo? 

Médica: Nós conseguimos... Eu não sei se pelo afeto ou qual é exatamente a razão... Mas 

eu sinto que a gente consegue estar junto... Brigar...  

Psicólogo: É... De vez em quando acontece, né... Mas eu acho que a gente consegue, ter um 

relacionamento profissional possível, né... Sem essas barreiras de que uma profissão é mais 

importante, ou tem um conhecimento que é mais importante do que o outro. A gente 

conseguiu aqui, com essas pessoas, ter esse tipo de relação. Não sei assim, estatisticamente, 

pra você ter uma amostra... Aí eu não tenho idéia se isso seria muito representativo ou não... 

Mas assim, algumas pessoas falam que têm algumas dificuldades... Eu acho que isso tem a 

ver ainda com a formação e com a história de vida... História de vida e formação 

profissional das pessoas... E do encontro também... Na equipe... Às vezes casa e às vezes não 

casa... Algumas pessoas não conseguem... Então, eu acho que vem dessa história... De 

outros trabalhos, de outras relações da própria vida, né... Por isso que eu puxei essa 

questão da história de vida, porque eu acho que isso faz uma diferença grande... 

Moderadora: Então não é uma questão só da formação, pelo que estou entendendo... 

Psicólogo: Eu acho que não... 

Moderadora: Depende também das características das pessoas que compõem essa 

equipe? 

Psicólogo: Eu acho que sim... 

Moderadora: Independente de ter uma formação numa área especializada tem o fato de 

ser uma atividade grupal e depender das características também de quem está inserido 

nessa equipe, independente da formação... 

Psicólogo: Isso... Então, se a pessoa tem já, por exemplo, essa habilidade desenvolvida do 

trabalho em equipe, trabalho em grupo, facilita... Eu acho que facilita... 

Moderadora: Quando você mencionou Isabel... A respeito... Às vezes a gente briga... Quer 

dizer, que tipo são de conflitos que mais aparecem aqui? Porque vocês dizem... Aqui é uma 

esfera decisória, que aqui é uma esfera em que vocês tomam decisões, têm suporte, não é 

isso? Para decisões que vocês tomam e que se sentiriam muito sozinhos e que aqui orientam o 
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tratamento levando em conta as especificidades... Quando você fala assim: às vezes a gente 

briga, que tipo de conflitos são esses? No sentido de lutar pelos seus interesses?... 

Médica: Não... 

Moderadora: É o que? 

Médica: Isso aí é mais particularmente comigo... Porque eu sou uma pessoa muito 

desorganizada e a equipe tem característica de ser organizada no geral... e eu faço... Atrapalho 

nos prontuários, faço algumas coisas que atrapalham o movimento do grupo... Então, a gente 

briga... Mas não em relação a paciente... Em relação a... 

Moderadora: A metodologia de trabalho? 

Médica: É, coisas de trabalho que às vezes eu acabo prejudicando um pouco... Porque eu 

tenho horários irregulares, eu fico com os residentes... Muitas atividades... Mas eu acabo 

acatando as broncas... Mas nós não temos... Por exemplo, a reunião de família... Pra você ter 

idéia... Eu acho importante, eu respeito... Geralmente aqui nos hospitais existe uma 

decisão institucional de que a assistente social assume o trabalho de família... Nós 

conversamos com as famílias também, mas essa é uma atividade que é prioridade pro 

Serviço Social fazer em grupo... Eu, por exemplo, tenho uma afinidade enorme com o 

trabalho com a família, mas eu busco encaminhar... Então, eu acho que a gente faz muito 

isso, né... Não, vamos esperar Isabel chegar pra discutir um pouco a prescrição, Ana tem 

muito cuidado quando eu erro no prontuário... Tem o cuidado de chamar, pras pessoas não 

ouvirem, coisas que eu erro... As brigas são por conta de disciplina, rotina de trabalho... Nesse 

aspecto... 

Psicólogo: É, em relação à direção do tratamento, a gente discute isso mais tecnicamente 

mesmo... Assim... Normalmente não chamo esses conflitos de briga... Às vezes tem pontos de 

vista diferentes que a gente vai tentar colocar aí esse... Ver o que é melhor para a pessoa, 

né?... Aquela pessoa que a gente está tratando... E não o melhor para nós... Às vezes a gente tá 

assim pensando, a gente vai fazer isso... Mas... 

Médica: Eu acho que uma coisa... Assim, que acontece... Por exemplo, em relação a 

paciente... Às vezes quando você dá muitas altas ao mesmo tempo isso cria muito atrito, né?...  

Psicólogo: Isso... 

Médica: Porque há muitos pacientes novos, a enfermagem fica muito... Muitos pacientes 

agudos, acabam agudizando os outros... 

Psicólogo: Agita muito, né? Traz uma agitação... 

Médica: Às vezes a gente toma umas decisões, por exemplo, de dar muitas altas... Isso 

acaba criando um problema para os auxiliares, que ficam o tempo todo... Aí, às vezes a gente 

discute um pouco, às vezes tem o aspecto social, que a gente fica preocupado do paciente 

estar aqui há muito tempo... A assistente social gostaria de ficar. E a gente às vezes fica 

num estica e puxa... 
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Psicólogo: É verdade. 

Médica: Tentando forçar um pouco a alta... Mas isso aí não chega a ser uma briga... Mas 

são divergências, às vezes ela nem abre mão, né? 

Psicólogo: É porque às vezes a gente tá realmente com o módulo com vários pacientes pra 

sair de alta, pessoas boas... Aí a gente fica nesse conflito né, poxa eu vou deixar a pessoa aqui 

por conveniência da unidade?... Tem um pouco desse conflito, né... Uma coisa ética na 

verdade... Poxa, a gente precisa dessa alta, né... Às vezes a gente tem... 

Médica: É, às vezes a gente sai meio assim... 

Psicólogo: Cinco, seis altas em uma semana... Mas a gente tem 26 leitos aqui nessa unidade, 

né... Então quando você fala cinco, seis altas... Não é muito, mas em um universo de 26... São 

bastante pessoas... Então assim... Tem que tomar cuidado com isso, porque isso também pode 

trazer problemas para a equipe de forma geral, para as pessoas, né... 

Médica: Você não pode assistir bem a pessoa. 

Psicólogo: Porque a gente tem mais dificuldade de assistir quando a equipe tá insatisfeita, 

assim... Achando que a gente tá trazendo problemas pra eles, vamos dizer assim... A gente 

pensa nisso também... Há conflitos desse tipo... Seria mais uma coisa ética mesmo... 

Enfermeira: Mas isso a gente, até na própria reunião, resolve, né João? 

Psicólogo: Isso... 

Enfermeira: Antes da gente é... Deixar, né.... 

Moderadora: Deixa eu falar um pouquinho sobre a... Pra gente compreender a dinâmica da 

equipe... Vocês têm essa reunião aqui quinta-feira, não é? 

Psicólogo: Isso. 

Moderadora: Que é uma reunião decisória, que vocês discutem casos... É... Você Isabel 

comentou que a Ana tem uma atuação junto à família... 

Enfermeira: É a outra Ana... 

Médica: É a assistente social... É que aqui no hospital é assim... A assistente social tem essa 

característica, né... Até porque elas têm mais acesso... Elas fazem a visita domiciliar... Mas ela 

não está aqui... 

Moderadora: Não, mas o que eu queria saber é o seguinte... Quais são as outras esferas 

coletivas... Porque pelo que eu estou entendendo vocês têm uma reunião semanal, que é uma 

reunião na qual vocês discutem casos e tomam decisões, mas pelo que eu pude inferir do que 

vocês mencionaram um dá suporte ao outro nessas atividades do dia a dia, né? Porque vocês 

estão juntos no mesmo horário, não é isso? 

Psicólogo: Alguns dias sim... 
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Enfermeira: Acontece com quem tá, a gente tá sempre discutindo... 

Moderadora: Certo, os horários não são exatamente os mesmos... 

Médica: Não... Até porque é uma tendência dos hospitais ter sempre alguém presente para 

cobrir o módulo independente da especialidade. 

Psicólogo: Da especialidade que for, né... 

Enfermeira: Tem sempre um representante... 

Moderadora: Então tem sempre um de vocês ou dois de vocês aqui durante... 

Psicólogo: Isso, durante o horário de funcionamento. 

Médica: Então a gente está sempre em dupla. 

Psicólogo: Normalmente tem duplas, né? 

Moderadora: Mas existem outras esferas coletivas, de atuação? 

Médica: Não... A gente não consegue esse horário... 

Moderadora: Só esse... 

Médica: Não acontece de estar os cinco aqui no mesmo horário. A gente buscou assegurar 

esse horário pra... Porque não dá... Se não a gente não se distribui na semana... Porque na 

nossa carga horária não tem como se distribuir... 

Moderadora: Todos têm 30 horas, é isso? 

Médica: Não... O médico aqui... Normalmente... Aí já é outra coisa, né... Porque é histórico... 

o médico sempre dá uma carga horária menor, embora eu me esforce para estar aqui nos 

horários... Mas a gente tem uma carga menor, porque... É uma luta institucional, né... 

Psicólogo: Luta entre categorias, né? 

Médica: Talvez na equipe quem tenha a carga horária menor sou eu, mas aí tem o residente. 

Tem eu e um residente... Médico psiquiatra é coberto pelo residente, aí acaba compensando a 

minha carga horária. 

Psicólogo: As cargas horárias são diferentes... Ana mesmo tem uma carga horária maior... Ela 

trabalha já as 40 horas. 

Moderadora: Você trabalha as 40 horas? 

Enfermeira acena com a cabeça concordando 

Médica: Então isso faz com que a gente tenha... 

Moderadora: Não tenha essa oportunidade de estar presente fisicamente e também o fato de 

vocês terem que estar cobrindo uma faixa e aí de repente... 
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Psicólogo: Isso... Pelo menos de segunda a sexta, no horário comercial é interessante que 

tenha profissionais aqui. 

Médica: A gente programou uma assembléia na segunda, porque alguns pacientes estão de 

visita, mas não tem condições pra gente... 

Psicólogo: E algumas coisas, como por exemplo, normalmente quando tem algumas 

atividades especificas, eu dou suporte a Ana... A gente faz coisas em duplas, a gente faz...  

Enfermeira: As dinâmicas, né?... 

Psicólogo: Um grupo, alguma coisa que precisa ser feita... Uma dinâmica... Alguma coisa 

assim, a gente faz, né... Então, por exemplo, tem dias que estamos aqui eu e Ana, às vezes tô 

eu e a outra Ana, então... 

Moderadora: Mas isso não é previamente estabelecido, não?... É uma coisa ao acaso?... 

Psicólogo: É... Não é sempre não... Não é assim, toda terça feira a gente faz isso... Não é 

assim... Tem algumas coisas que a gente queria que fosse assim, mas a gente não tem 

conseguido fazer assim ainda... Mas a gente tenta fazer com que isso aconteça... 

Enfermeira: Toda quarta-feira à tarde tem o grupo de família... 

Psicólogo: É, às vezes elas participam... Mas não é uma atividade coletiva sempre. 

Enfermeira: Toda quarta tem o cinema também... 

Psicólogo: É, tem também... 

Enfermeira: Que é uma atividade do hospital, toda quarta à tarde... 

Psicólogo: Mas assim... Coletivamente não é um espaço demarcadíssimo... O que a gente tem 

demarcado mesmo, assim formal, é a quinta-feira... A gente tenta fazer isso no dia a dia... 

Moderadora: Vamos tentar fazer uma trajetória da experiência de vocês em equipes 

multiprofissionais... No caso especifico, fazendo essa transição... Em determinados momentos 

vocês fizeram referência, é claro... Tem a questão da formação e tem a questão das 

características pessoais de cada um na equipe. Vocês diriam que foi fácil essa transição, de 

inserção em uma equipe multiprofissional? Na vida de vocês, na trajetória profissional... Foi 

fácil essa transição da formação de origem para a inserção em uma equipe multiprofissional 

ou desde a formação você já tinha experiência em equipes multiprofissionais e na verdade só 

foi uma continuidade? 

Médica: Bom, eu vou falar da minha experiência... Eu, na realidade, entrei no Estado 

para trabalhar com equipe. Quando eu vim trabalhar aqui, eu vim trabalhar num projeto de 

internato que era multidisciplinar... Na época chamava assim... Não usava multiprofissional 

não... Então, eram pessoas de Enfermagem, Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional... 

Então, minha história no Estado sempre foi essa... Eu não tenho experiência de trabalho 

diferente. 
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Moderadora: Ou seja, sua expectativa já era essa de... 

Médica: É, eu vim pra cá pra isso... E é o que me faz ficar... Ainda. 

Enfermeira: Quando eu entrei no Estado, eu também... Eu entrei aqui... Eu fiz concurso e 

escolhi vir pra cá... Mas eu trabalhava em hospital clínico... Na realidade, eu trabalhava em 

um hospital de Ribeirão Preto. Mas quando eu entrei aqui, eu trabalhei na emergência por um 

tempo grande, então eu já trabalhava em equipe. E a gente já tinha aquela proposta de fazer 

entrevista com o paciente, recepcionar junto com o profissional do Serviço Social e o médico 

plantonista... Então eu sempre trabalhei assim... Já me inseri dessa forma... Não é Isabel? 

Porque a gente trabalhou também na emergência, trabalhamos até juntas na emergência... E 

era a assistente social, a enfermeira e o médico... Eram os três, recepcionando os pacientes 

que chegavam... 

Psicólogo: No caso... Eu no momento também trabalho em outra equipe multiprofissional... 

Trabalho em um hospital dia e é uma equipe como essa... Tenho essa facilidade de transitar... 

Mas assim... No começo... Eu já tive experiência, sempre dividindo né?... É... Eu fiz um 

estágio em que a gente fazia... Sempre já com o pessoal de terapia ocupacional, então... No 

final já da formação em Psicologia, eu já tava trabalhando assim nesse... Nessa coisa de 

multiprofissões... Então eu acho que foi fácil nesse sentido... Porque eu já tava nesse 

caminho, né? Então quando eu cheguei nos hospitais... Eu já encontrei isso, eu já tinha essa 

predisposição e eu acho que Saúde Mental traz isso pra gente... Essa necessidade de estar 

junto... Ter essa coletividade... Por conta da especificidade do trabalho... Lá é hospital 

dia, é diferente daqui... Mas ainda assim há essa necessidade de suporte que a equipe 

profissional dá, né, suporte... Essa coisa de compartilhar responsabilidade, compartilhar os 

saberes... A gente não interfere diretamente no saber do outro... A gente compartilha, a gente 

pergunta... Então, eu tenho autonomia para questionar, perguntar: olha, essa medicação está 

certa mesmo? Será que tá assim, tá assado? Eu não vou dizer assim: coloque essa medicação... 

Mas eu posso perguntar... Então eu acho que eu me sinto à vontade para isso aqui e lá... né... 

Pra dizer esse tipo de coisa, até pra trazer queixas: ó doutora o paciente tá falando isso, é bom 

que você atenda... Então eu tenho essa disponibilidade também de aceitar que há coisas que 

eu não posso fazer que é outra especialidade que faz e que domina isso... Então tem a ver com 

essa postura de você ter humildade de entender isso, que você não é dono de todos os saberes, 

que você conhece alguma coisa e que quando junta fica melhor... E fica melhor pra 

quem? Para quem está sendo assistido. Então tem a ver com essa postura, né... Que não 

é uma coisa que está diretamente ligada à profissão, tá ligada a um entendimento do 

trabalho, a um histórico de vida. 

Médica: Eu estava até sugerindo de se fazer esse comparativo entre uma instituição pública e 

privada. 

Psicólogo: Ah sim... Vai ser diferente... Lá no outro hospital em que trabalho também é SUS, 

então é bem parecido com aqui. Mas nas particulares certamente vai haver diferenças. Acho 

que vocês vão encontrar algum tipo de diferença se fizerem algum tipo de comparação... 

Médica: É, que a direção é... Porque aqui nós temos autonomia, né?  



215 
 

Psicólogo: Isso... 

Médica: Não sei se em uma instituição privada os funcionários têm autonomia... 

Psicólogo: É, a direção não interfere na nossa parte terapêutica, na nossa conduta... 

Moderadora: Só pra fechar aqui, eu perguntaria diretamente a vocês... Então vocês diriam 

para mim... É mais forte pra vocês ser um profissional da área de saúde do que ser médico, 

enfermeira, psicólogo?... Ou são as duas coisas? 

Médica: Mais forte em que sentido? 

Moderadora: O que é mais forte pra você quando você pensa nessa equipe multiprofissional, 

ser um profissional da área de saúde ou ser uma médica, ou a Ana ser uma enfermeira ou ser 

psicólogo? 

Médica: Eu não trabalharia em uma instituição que não fosse assim. Aí é uma 

particularidade minha... Eu trabalho... Tenho algumas identidades, eu ensino que é uma 

identidade forte pra mim, mas eu não consigo conceber você usar um aparelho 

institucional como terapêutica sem ser assim... Mas eu trabalho em consultório de forma 

individual... Agora numa instituição eu não vejo isso como possibilidade. 

Enfermeira: Me agrada mais trabalhar assim... Numa equipe multiprofissional... É... Eu 

absorvo até melhor... A gente poder trocar é muito bom do que esse trabalho solitário... 

Psicólogo: É... Assim, se a pessoa pergunta o que é que eu faço, por exemplo, a primeira 

identificação vai ser que eu sou psicólogo. Mas eu acho que essa coisa de profissional da 

Saúde Mental é muito forte... Então, eu acho que isso é uma característica marcante 

pras pessoas que trabalham com Saúde Mental... Eu acho que tem... Essa... Puxa um 

pouco essa coisa da Saúde Mental... Então, se você for perguntar para outras pessoas elas vão 

falar que são profissionais de Saúde Mental. E eu gosto de pensar dessa forma... Como a 

Psicologia pode contribuir para a Saúde Mental, uma visão mais ampla, do que naquela forma 

que as pessoas pensam mais encaixotadas, na clínica e tal... 

Médica: Talvez até, eu fico pensando assim, eu acho que é sobre o estigma que é a Saúde 

Mental, né... Que a gente vive no limbo talvez... 

Psicólogo: (risos) 

Médica: Eu acho que o grupo dá uma identidade. Saúde Mental é muito sofrida... 

Psicólogo: É verdade, né... E até um pouco estigmatizada. 

Médica: É uma coisa de se proteger... Eu vejo muito cada vez mais isso... A gente se 

conforta... Trabalhar nessa instituição carcerária, prisional... Ainda é um sofrimento 

muito grande. 

Psicólogo: Essa coisa de decidir quem tá bom quem tá ruim... Essa coisa meio de 

alienista... É uma posição um tanto delicada, né? Pra gente dizer assim a internação...  
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Médica: Decidir a saída, né? 

Psicólogo: É quase uma coisa meio assim carcerária, né?... Você diz: “poxa, eu tô 

soltando”, né? 

Médica: Tá soltando alguém. 

Psicólogo: Então isso é muito complicado... Então, a equipe dá um suporte, né... Pra 

gente poder transitar nisso aí... Porque é bem aversivo isso para nós... Estar nessa 

posição de decidir... né... Quem é a pessoa que está sã e quem é que não está, quem é que 

precisa ficar aqui... E a gente sabe o sofrimento que isso envolve pra todos nós, pra eles...  

Moderadora: Tá certo... Vocês querem acrescentar alguma coisa ou retirar alguma dúvida? Eu 

da minha parte está tranqüilo... Acho que conseguimos cumprir nosso objetivo... 

Médica: Apenas lamentar a falta. 

Psicólogo: É lamentar a falta... 

Médica: A Ana e nosso residente... São pessoas que poderiam acrescentar informações... 

Moderadora: Seria bom, né? Ter a visão deles... 

Psicólogo: Seria legal. 

Médica: Acho que sim... É uma pena... Ana é uma pessoa que trabalha muito, investe muito 

na questão do grupo... 

Psicólogo: É, eu e Ana a gente vai muito, a gente faz visitas, trabalha bastante em conjunto... 

A gente faz uma dupla... 

Moderadora encerra com os agradecimentos finais. 
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Anexo 4 B – Transcrição do Grupo Focal II (Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho) 

 

Moderadora: A primeira coisa que eu gostaria que vocês falassem um pouquinho é... Quais 

são as atividades desta equipe multiprofissional? Como é que vocês desenvolvem as 

atividades, quais são os objetivos? 

Psicóloga: São muitos os objetivos. Nosso objetivo principal é o acolhimento ao servidor. A 

gente trabalha aqui com essa proposta de acolher a todos os servidores. A gente trabalha com 

duas frentes: uma que a gente coloca que é o trabalho preventivo, que a gente faz as 

atividades como... Aí vocês vão me ajudando gente, com as atividades... A gente tem o yoga, 

meditação, massagem... 

Bacharela em Letras: Reike 

Psicóloga: Reike, feira de saúde, feira de talento... 

Assistente social: Mostra de artesanato. 

Economista: Coral. 

Psicóloga: Projeto de vida... Tudo isso são trabalhos que a gente faz preventivo, para evitar o 

adoecimento do servidor. 

Assistente Social: Além de palestras sobre qualidade de vida... Integração de eventos... Todos 

os eventos, dia da mulher, São João... Sempre a gente tá fazendo uma temática... 

Socióloga: E sempre buscando valorizar os talentos da instituição... Nos eventos, a gente 

sempre traz as próprias pessoas da instituição pra enriquecer nossos eventos... 

Economista: Além disso, nós temos atividades externas também... Entre outras... Por 

exemplo, a campanha de combate à dengue. Nós participamos enviando um colaborador... É... 

Outra... 

Pedagoga: Campanha carnaval sem fome. 

Economista: Carnaval sem fome que o governo do Estado faz... Núcleo de moderadores do 

Estado... Nosso núcleo encaminha uma pessoa para lá... Pra moderar as conferências. 

Psicóloga: Comissão de direitos humanos... 

Assistente Social: Portadores de deficiência... Tudo que tenha a ver com responsabilidade 

social e cidadania, a instituição é representada por um dos componentes do núcleo. 

Psicóloga: E, além disso, né... Que é a parte preventiva, tem a parte que a gente faz do 

acolhimento, né... Dos servidores que já estão adoecidos. A gente tem problemas de 

dependência química, a gente faz um acolhimento... E a gente diz assim... Que é o que 

ocorrer, que é um espaço que os servidores têm para chegar aqui e conversar... Dificuldade de 

relacionamento com o colega, ou com a chefia, ou por adoecimento mesmo... Às vezes a 
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chefia encaminha porque estão adoecidos... A gente faz o acolhimento, a gente orienta, às 

vezes a gente convida a família pra gente estar conversando com a família e encaminha. 

A gente não tem a unidade inteira, são três pessoas que fazem esse acolhimento: a 

assistente social, eu que sou psicóloga e Simone também que é médica... Apesar da gente 

ter essa equipe aqui, a gente não trata... A gente escuta, orienta, encaminha e acompanha. Esse 

é o trabalho que a gente faz. 

Assistente Social: Fora esses trabalhos também de grupo, que a gente trabalha com 

autoconhecimento, integração grupal, desenvolvimento de equipe... Então a gente faz, não só 

aqui, mas a Secretaria tem em todo o Estado... Então a gente vai nas unidades e faz... E hoje 

assim, toda a capacitação técnica sempre tem uma parte comportamental... Mesmo que seja 

assim 20 horas, a gente entra fazendo ou uma dinâmica de integração, ou de apresentação 

quando o curso tem uma carga horária maior, por exemplo, quando a gente tem o pessoal dos 

postos, que a gente... Foram capacitadas 600 pessoas... A gente teve 24 horas de carga horária 

nisso... Apresentação do núcleo, parte de atendimento e dois dias, o dia inteiro no hotel 

trabalhando integração... Autoconhecimento e integração... É feito pelo... 

Economista: A Secretaria tem uma Universidade Corporativa que tem uma grade de cursos, 

que são cursos que interessam à organização e... Cuidam mais dessa parte da capacitação 

técnica, e o núcleo entra com o suporte na área comportamental. Tem sempre um tempo para 

fazer dinâmicas, vivências, algum trabalho voltado para essa área de integração, de 

autoconhecimento, qualidade de vida. 

Moderadora: E vocês têm espaços da equipe, de funcionamento da equipe? Que espaços são 

esses de planejamento das atividades, como é que vocês funcionam na prática, aqui, no dia a 

dia? 

Assistente Social: É bom cada um falar um pouco de suas... Qual seu espaço aqui no núcleo. 

Bacharela em Letras: Eu sou da massagem... Uma terapia específica... Ênfase na 

prevenção... Trabalhamos com a massagem, com o relaxamento, reike... Alguma coisa 

assim que surgir que a gente possa ajudar... 

Moderadora: A sua formação é em Letras... 

Bacharela em Letras: Sim 

Moderadora: Como é que você se insere nessa questão da massagem... É importante 

entender como se dá a construção dessa identidade como massagista e ao mesmo tempo 

a sua formação em Letras. 

Bacharela em Letras: É... Essa coisa que surge assim no meio do caminho, né? Letras já 

ficou tão atrás que... Eu já fiz vários cursos... Inclusive assim... Formação Yungiana, 

algumas coisas assim eu fiz... Essa coisa do gostar... 

Moderadora: Então a sua atuação aqui é mais com a massagem? 
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Assistente Social: Porque também, veja bem... Ela trabalha na Universidade... A gente tem 

uma sala também do núcleo lá na Universidade Corporativa... Então... É... Na realidade, ela 

fica um dia lá e aqui... Quando ela está lá, como a gente não tem muitas pessoas de 

acolhimento, ela também faz essa parte de acolhimento... Porque na realidade, as pessoas, 

elas querem ser... Ouvidas, tocadas... Percebidas, assistidas...  Então, qualquer coisa mínima 

que você faça... Por exemplo, hoje mesmo chegou uma pra tirar pressão. Eu vi que ela tava 

verde, fui tirei a pressão dela, tava nove por cinco, aí ela começou a tremer... Eu comecei a 

fazer um trabalho de relaxamento, fiz respiração... Aí ela foi acalmando, botei ela na maca... 

Só esse cuidado... Liguei pro marido dela... Então, é essa coisa assim que... Na realidade, elas 

não ficam lá, só a massoterapeuta com duas estudantes... São duas de Serviço Social, né... 

Estagiárias de Serviço Social... Fazem um pouco isso. Quando a coisa é mais difícil, aí passa 

aqui pra gente. 

Psicóloga: A Secretaria é muito grande, então, assim... O núcleo aqui que é a sede... A gente 

tem também um pedacinho do núcleo na Universidade Corporativa, tem outro pedacinho do 

núcleo em outra unidade, então assim a gente tá tentando... Fora no sul e no norte do Estado... 

Já tem o núcleo também lá em Feira de Santana, em Vitória da Conquista, então, a gente 

começou aqui na sede e agora a gente viu que os outros servidores falam: poxa, mas só tem as 

coisas no prédio sede... Então, a gente tá tentando, a gente tá nesse momento, que a gente 

chama de interiorização do núcleo... A gente tá levando pra cada Unidade que tenha um 

pedacinho, pelo menos, que tenha uma pessoa ligada ao núcleo que faça acolhimento, que 

tenha esse cuidado, que faça esses eventos... A gente hoje tem em Feira de Santana e Vitoria 

da Conquista. 

Moderadora: E vocês vão sistematicamente... 

Psicóloga: A gente vai... De vez em quando vai um... 

Assistente Social: Dia 12 mesmo eu vou pra Juazeiro 

Moderadora: Mas tem gente lá específica para isso? 

Psicóloga: Tem. 

Moderadora: Mas vocês da equipe revezam... 

Psicóloga: Porque lá... Tem duas pessoas em Vitória da Conquista, uma pessoa em Feira de 

Santana, então não dá... 

Assistente Social: É como se fosse as nossas pernas, né? Hoje, o que é que a gente quer com 

a interiorização? A gente tem... Nas diretorias que é Conquista e Ilhéus uma salinha já 

do núcleo, com uma pessoa responsável que tem também uma formação em Psicologia, a 

outra já tá se formando em Psicologia... Mas assim... A gente precisa de multiplicadores, 

então agora nosso desafio é cada local, cada unidade ter esse multiplicador, que é aquela 

pessoa que vai estar atenta, dizer assim, poxa, hoje o colega não está bem... Então, o que é que 

a gente pode trazer aqui de qualidade de vida... Tem uma palestra interessante, entrar em 
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contato com a gente... Seriam nossas ramificações onde a gente não pode estar... Em todos os 

lugares... 

Moderadora: A Maria estava falando das atividades, né? E vocês? Embora eu já tenha 

entendido que a Joana tentou dizer que ela tem a atividade dela, que é mais massoterapia, mas 

em determinados momentos ela assume as atividades de outras pessoas justamente em função 

do que é o objetivo do grupo. 

Socióloga: Quando acontece esses eventos aqui a gente também acompanha... 

Moderadora: Certo... 

Socióloga: Interessante que Maria falou agora e eu não sabia que sua formação era em 

Bacharela em Letras... Pra mim a formação dela era na área específica, porque a coisa tá tão 

incorporada em Maria que... Em casa ela tem um consultóriozinho, né também... E eu conheci 

você como massoterapeuta... Mas é interessante... Eu, por exemplo, sou socióloga, mas nunca 

atuei como tal... Formei e pouco depois eu já vim trabalhar na Secretaria... Em RH... Então, a 

vida inteira... Passei 20 e tantos anos trabalhando com treinamento, né... Eu acho que eu não 

me distanciei muito não... Depois vim aqui pro núcleo e estou muito... Joana me colocou aí 

muito nessa área de eventos... Coordeno as festas, os eventos da Secretaria, as datas 

comemorativas, São João, aniversário da Secretaria, a feira... Eu e mais duas pessoas... Aline, 

aquela que estava aqui e Vanessa... Mas é uma coisa muito interessante essa questão de você 

ser formada em uma coisa, mas estar voltada pra uma outra coisa... Que eu acho bem 

interessante no caso de Maria... Maria é a própria massagista... 

Psicóloga: Assim, cada um de nós de certa forma tem uma função aqui bem 

determinada... Tudo bem, eu faço acolhimento, Maria faz a massagem, né, Carla tá mais 

nessa questão dos eventos, José está mais a frente do programa de aposentadoria... Eu tô com 

uma outra colega no de dependência química... Então, tem bem determinado o que cada 

uma faz, mas assim... Na verdade todo mundo ajuda todo mundo... A gente faz tudo, né? 

Socióloga: Faz tudo... 

Psicóloga: Se Carla que tá aqui... Ela não faz acolhimento, mas se chega alguém precisando 

ser acolhida, precisando tirar a pressão, precisando naquele momento conversar e nós não 

estamos aqui para fazer o acolhimento, ela vai sentar com a pessoa, vai ouvir a pessoa, vai 

dizer pra pessoa marcar uma massagem, ou marcar um reike, ou encaminhar pra eu atender 

porque eu estou aqui com essa tarefa de atender... No caso, o que eu faço especificamente, 

né... Eu fico com essa parte do acolhimento, faço treinamento... Então assim... Tem momentos 

que eu não estou aqui, tem momentos que eu tô em alguns desses locais fazendo treinamento. 

Socióloga: Atuando como instrutora. 

Psicóloga: Atuando como instrutora... Aí quem tiver aqui vai atender, vai ouvir a pessoa, 

vai acolher, encaminhar... Por isso que às vezes fica essa coisa assim meio... Parece que 

não tem papéis definidos... Às vezes até, algumas vezes, a gente também sente, a gente 

conversa sobre isso, né? 
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Socióloga: Mas isso é importante, né... Porque, de repente, a pessoa está fora e você tem 

que estar aqui preparado para atender. 

Psicóloga: Tem que estar preparado... 

Socióloga: Eu acho que a gente tem que utilizar muito o bom senso. 

Assistente Social: Porque na realidade, quem vem aqui... É como dizer assim: esse é o espaço 

do servidor. Quem vem aqui... Ele não quer saber quem vai acolher... Ele quer ser acolhido, 

ele quer sentir que... Ele se sente bem... Então, não importa... É esse ponto que a gente tem 

que treinar as pessoas, que todo mundo tem que ter essa percepção... E essa coisa do 

acolher... Cada um faz um pouco do seu jeito, mas assim... Estando aí a gente sempre 

passa, mas aí sempre troca, conversa... Se não for eu ou Paula ou Simone que são as pessoas 

que acolhem e tem as pessoas de suporte porque às vezes o acolhimento precisa assim de 

coisas burocráticas... Ir na junta médica, alguém acompanhar a pessoa porque ela não 

tem condições de ir só... Assim... Está tão fragilizado... Aí vai, tem uma que também é 

formada em Serviço Social, aí vai acompanha... Aí... 

Psicóloga: Faz visita. 

Assistente Social: Faz visita domiciliar... Então sempre tem essas pessoas também que 

dão suporte... 

Moderadora: Você falou, Rafaela, que você chegou há pouco tempo... 

Pedagoga: Isso, faz sete meses... 

Moderadora: Você tem formação em Pedagogia? 

Pedagoga: Sim, mas nunca atuei na área... Ainda mais que minha habilitação é muito 

específica... É em pré-escola, né?... Então, no núcleo eu tenho feito um trabalho mais de 

apoio assim... Por exemplo, surge uma necessidade... Há poucos dias precisava preparar 

um questionário sobre qualidade de vida, justamente pra fazer uma enquete com as pessoas 

em outras unidades no interior... E isso aí tá só começando... E aí eu fiquei responsável nesse 

caso, por preparar o questionário... É... Fazendo... A gente tem um programa especifico pra 

fazer o envio, e esse programa já retorna pra gente os dados... No caso, aí eu fiquei nisso... É... 

Projetos... É... Preenchimento de alguns relatórios... José tem apresentado as oficinas do 

projeto de qualidade de vida, eu tenho acompanhado ele... Um apoio mesmo... Receber as 

pessoas, passar material. 

Assistente Social: Ela tem uma qualidade, ela redige muito bem... Então tudo o que a 

gente precisa assim... Uma coisa simples... De um email... Porque a gente, o tempo inteiro, a 

gente está... Agora mesmo essa campanha do SOS pra Pernambuco e Alagoas... Então tudo o 

que a gente precisa assim, rapidinho ela faz... Os relatórios... 

Pedagoga: Porque Marcos não está aqui, porque ele tem formação em jornalismo e ele... 

Tem uma facilidade muito grande... 
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Assistente social: Não, mas você também... 

Socióloga: Ela tem muita facilidade na informática também... Ela bole alí como 

ninguém... 

Pedagoga: Não, não é isso tudo não... 

(risos do grupo) 

Moderadora: E você José? Já falaram de você... 

Economista: É... Eu tenho que me defender, né?! É o seguinte, a uns sete anos atrás... Eu 

atuava na área de fiscalização... Só na área realmente... Que era a minha formação... Estou na 

organização... Vai fazer vinte anos, mas eu tenho um histórico lá fora... Eu tive, eu tenho uma 

carreira muito brilhante na minha área, área financeira... De ocupar cargo, ser diretor de 

empresa e tal... E entrei na Secretaria... Atuei na área financeira, mas chegou um momento em 

que eu poderia já ter me aposentado... E coincidiu também com a conclusão que eu cheguei... 

Que é óbvio... Que os maiores recursos de uma organização são as pessoas... Mais do que o 

capital financeiro... Então eu aí, tendi pra área de Recursos Humanos. Procurei uma 

transferência na própria organização para a área de Recursos Humanos, diretoria de Recursos 

Humanos, antes da Universidade Corporativa... Então eu fiquei dois anos lá e lá eu comecei já 

a atuar nessa área humana, fazendo palestra sobre autoestima, sobre qualidade de vida... Saía 

pelo interior levando essa mensagem... Apesar de que talvez a organização não tivesse nem 

conhecimento disso... A cúpula, né... Mas comecei a fazer aquele trabalho pra base da 

pirâmide, né... E depois migrei pra o núcleo... O núcleo já existia... O núcleo deve ter o quê 

Paulinha? 

Psicóloga: Está quase fazendo oito, né? 

Economista: Então é... A mesma época da minha ida para o Recursos Humanos... Então vim 

para o núcleo, fiquei um período coordenando o núcleo... Paula era coordenadora e eu... Paula 

me indicou para ser coordenador e eu busquei aumentar essa participação nessa área e trazer 

algumas coisas sempre voltado para a... Exatamente, qualidade de vida... É... Bom... Nesse 

ínterim que eu já pretendia mudar de área, eu procurei uma formação lá fora... Fiz um 

curso de Psicanálise durante três anos e meio, depois fiz um curso de... Uma 

especialização em Psicologia Analítica... Mais dois anos...  Então isso ajudou muito a... 

Atender assim meus objetivos e hoje é... Tenho uma tarefa aí de coordenar um projeto de 

vida para as pessoas que pretendem se aposentar e para aposentados... E também atuando 

nessa área de... Nessa área assim mais humana de fato... A parte de meditação é... A gente 

está avançando... Não existe ainda uma adesão, mas é um percurso e fica também sob minha 

responsabilidade e... Sinto muito entusiasmo nessas atividades... Participo lá fora de algumas 

coisas... Essa moderação com o Estado... E algumas coisas têm contribuído... E alguma 

atividade também que o núcleo é requisitado a fazer... E espero ampliar isso com a atividade 

que nós temos em vista de... É... Vamos desenvolver aqui... Aquela atividade de... Como é? O 

nosso projeto... 

(risos do grupo) 
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Psicóloga: Responsabilidade social e voluntariado. 

Economista: É voluntariado... Na verdade, já foi colocado, mas as pessoas estão um pouco 

resistentes aí... Então até liguei para Joana outro dia e disse: “olhe Joana, eu acho que eu vou 

encarar isso aí” 

Psicóloga: A gente quer estimular os servidores para o voluntariado. 

Assistente Social: A gente tem algumas ações de responsabilidade social, da sustentabilidade, 

do meio ambiente... Então a gente sempre busca... Mas a gente quer buscar essa do 

voluntariado... Até o ponto do Secretário assim... A Secretaria liberar duas horas por semana 

para que o servidor faça... Agora, faça mediante um plano de ação onde a gente vai analisar o 

impacto do que teve... Pode ser individualmente ou em grupo naquela instituição. A gente já 

tem uma... Várias instituições cadastradas, né... Instituições sociais... Então a gente quer fazer 

esse link de pessoas que já fazem isso, mas de forma mais de voluntariado profissional. 

Economista: A organização valoriza muito o aspecto financeiro, mas nós queremos que 

participe também com as pessoas, né... Que já existe, como Joana falou, um banco de dados 

com essas instituições todas... E aí, a gente aproveitava essas instituições... E quem sabe... 

Esse projeto nós vamos desenvolver ainda... Vamos discutir, mas a idéia é essa... Levar o 

servidor para que ele possa colaborar. 

Assistente Social: Na realidade, a gente quer tentar que o servidor possa visualizar que a 

Secretaria... Que o papel dela é muito maior... Ela é a propulsora das políticas sociais. Possam 

ver isso de uma forma muito mais ampla... Então, qual o meu papel enquanto cidadã, 

enquanto servidor? Na sociedade... Como é que eu posso tá trabalhando isso? 

Economista: Vale ressaltar ainda que a nossa organização apesar de ter essas atividades... 

Mas, por outro lado, é uma organização altamente racional. As pessoas são um pouco... É... 

Eu diria que desligadas para esse tipo de ação ou talvez para a própria qualidade de vida... 

Então, no nosso projeto de vida, a gente colocou saúde integral: exatamente os diversos tipos 

de saúde não só a saúde física ou a financeira, mas também a social, espiritual, a saúde 

familiar... Então... A gente busca dar uma consciência que precisa olhar esses outros aspectos 

porque senão existir a pessoa termina... Acontecendo o que acontece com muitas pessoas, 

começam a adoecer, têm problemas de relacionamento, familiares, entendeu? Então, acho que 

a idéia é mais ou menos por aí... Então, trazer um pouco disso aí pra nossa organização que é 

ainda muito racional... 

Assistente Social: A gente tem... Por exemplo, no Natal mesmo a gente entrou em contato 

com instituição social, vieram os meninos, entrando na sala, tocando... É...  

Socióloga: O convite era feito dessa maneira, né? 

Pedagoga: Passava nas salas, né?... Foi quando eu cheguei... 

Assistente Social: Aí vinha um menino com um trompete de uma organização social, a gente 

trouxe uma organização social que trabalha com cegos, fizemos uma apresentação... Ou seja, 
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que as pessoas, os servidores possam olhar que todos somos diferentes, mas que todos temos 

um lugar... E que a gente precisa olhar as pessoas que são diferentes, mas são também 

pessoas... Então... E ajudar... Então, a gente sempre... Por isso que eu digo... É o evento, mas 

não é o evento em si... É um evento de integração, que tem uma temática, então, por exemplo, 

o dia da mulher... 

Psicóloga: Com um objetivo claro, né? O cuidado com a saúde, né... 

Socióloga: Voltado para isso, né?... 

Assistente Social: No dia da mulher... A fotografia... Foi o olhar feminino... Então, fotos de 

mulheres, colocamos na internet, então... Como é que a mulher vê? Então, fotos que eram 

tiradas... Não importa... Do celular ou de sua câmera, como é que vê o mundo? Qual o olhar... 

Que a gente chamou “Mostra do olhar feminino”. Então, sempre tem uma temática por 

trás de cidadania e responsabilidade social que cobre... Junto com a qualidade de vida. 

Socióloga: Tem um foco maior ainda... A gente não faz nada desvinculado, né?... 

Assistente Social: E o que eu acho interessante é que todos aqui... Por exemplo, Paula já foi a 

coordenadora do núcleo, José já foi, Simone que não está aqui, tá de férias, já foi 

coordenadora, eu agora sou... E todos nós depois continuamos no núcleo... Porque é muito 

mais do que... É uma missão... Então... Eu digo assim... Todos nós, a gente estar no 

núcleo... É porque a gente quer estar no núcleo... É muito maior do que ser o 

profissional, mas é muito da nossa missão até de... Como pessoa no mundo... 

Moderadora: Toda a adesão para composição desse núcleo foi voluntária? 

Psicóloga: É assim... O núcleo começou há mais ou menos... Perdi as contas, já... Não sei se 

são oito ou sete anos, né? Mais ou menos... Então, assim... Tinha uma diretora administrativa 

aqui que fez na Secretaria uma pesquisa pra saber o que é que precisava para que a Secretaria 

fosse um lugar ótimo para trabalhar e aí, a partir dessa pesquisa foi detectado alguns pontos, 

né... Os colegas colocaram que não havia na Secretaria um local de acolhimento, um local de 

olhar o servidor... Que o servidor ficava meio solto... Então, esse núcleo partiu daí... Então, 

assim... Teve uma diretora geral que assumiu esse núcleo, tentando fundar esse núcleo... No 

inicio eram três pessoas... Tinha a diretora, e aí tinha a pessoa que veio para coordenar o 

grupo que ela convidou, que foi a pessoa que me convidou para estar no núcleo... Porque 

sabia da minha formação, do meu desejo de estar fazendo isso na Secretaria e duas 

assistentes sociais... Então, minha formação em Psicologia, essas duas assistentes sociais... 

Fomos convidadas para estar no núcleo por conta de nossas formações e aí no começo foi 

assim... Eram reuniões que a gente não sabia muito bem qual era a cara do núcleo... A gente 

começou conversando como é que vai ser esse núcleo... Mas, a principio, era um local de 

acolhimento mesmo... Então, acolher as demandas do servidor e a gente foi ouvindo as 

pessoas e a partir daí foi vendo qual era a necessidade da Secretaria... Então, a principio, veio 

a necessidade desse programa de dependência química... Principalmente no interior, muitas 

dificuldades, né? Com essa questão da dependência química... Depois surgiu a necessidade 

também de estruturar melhor esses locais... Local de acolhimento das pessoas, de promover a 
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integração das pessoas e aí logo depois foram convidadas outras pessoas. Aí veio o pessoal da 

massoterapia... Então, todas essas pessoas, elas são servidoras da Secretaria, todas elas estão 

aqui... Então, assim... A gente não tem orçamento, né... Ah, tem D. Maria que é 

massoterapeuta há 20 anos, faz um trabalho maravilhosamente bem... Ah, então vamos 

convidar a Maria para vir trabalhar no núcleo... Ah, tem uma outra colega que é formada em 

reike, tem formação em reike e que tem o desejo de vir... Ah, então vamos chamar a colega 

pra vir pro reike... Ah, tem José que tá lá na Universidade Corporativa fazendo palestras, né... 

Na época era RH, né?... Fazendo palestras... Então, o lugar de José é aqui no núcleo... Vamos 

convidar José... Porque eu estava saindo da coordenação... José, você não quer vir pro núcleo, 

fazer esse trabalho aqui?... Então, foi muito assim... Convite... Uns foram convidados para 

estar aqui e outros vieram... Ah, eu quero estar nesse núcleo, meu perfil tem a ver com isso 

aqui... No caso de Carlinha, né? Poxa, eu quero estar aqui nessa equipe, né... Tem espaço pra 

mim aqui? Eu faço isso, eu faço aquilo, faço aquilo outro... Então, assim... A equipe é 

dinâmica, né... Pessoas entram, pessoas saem... Mais entram do que saem, né (risos) nós 

começamos com quatro pessoas e hoje somos 18 pessoas. 

Assistente Social: Nessa nova gestão o Secretário deu maior ênfase, aí puxou o núcleo para 

outro nível no organograma... E... Deu maior... Então, antes eu me lembro... Que eu estava 

fora da Secretaria, à disposição de outro... E quando eu cheguei aqui a salinha era 

pequenininha, só tinham três carteiras... Isso aqui foi conquista dessa gestão... Então, por 

exemplo, hoje o núcleo... Faz parte... Por exemplo, hierarquicamente eu não era para estar... 

Porque os diretores não estão... E eu estou... Porque eles reconhecem, mesmo com... A gente 

ainda tem muito a percorrer com a questão dos gestores, mas eles reconhecem que o núcleo é 

estratégico. 

Psicóloga: Foi um trabalho construído... Não teve um planejamento, ó tá aqui o plano, vocês 

vão fazer... Foi construído pelos próprios servidores. 

Assistente Social: Hoje a gente já tem um planejamento estratégico, já tem projetos, ações 

definidas, atividades, tudo definido no planejamento estratégico... A gente já fez... Hoje a 

gente faz... Tem um relatório que é feito semestralmente com todas as atividades, quantas 

pessoas foram atendidas, todas as atividades a gente dimensiona e faz... Agora mesmo Rafaela 

está atualizando... Agora de janeiro a... 

Psicóloga: Tem metas, indicadores... 

Assistente Social: Nem nós, quando a gente fez o primeiro relatório, a gente nem tinha a 

dimensão de quanto que a gente fez e faz... 

Economista: Nesse ínterim... De uma administração pra outra... Houve um problema sério 

aqui... Nossa instituição, ela entrou em um conflito, muitos servidores... O núcleo teve um 

papel fundamental em harmonizar esse conflito... Então, hoje praticamente isso já...  Já está... 

Saneado, né... E a administração por certo está vendo como algo importante e por isso mesmo 

ela vem sempre prestigiando, ajudando... 

Psicóloga: Dando apoio, né?! 
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Economista: Coisa que na administração anterior era uma luta para conseguir... Então nós 

passamos até no espaço físico que era mínimo inicialmente, um espaço menor... E hoje 

estamos com... 

Psicóloga: Não foi algo imposto, não foi algo que veio de cima, né... Foi algo que foi 

construído, veio de uma demanda dos servidores a partir daí foi sendo construído até chegar 

no formato que ele está hoje. 

Assistente Social: Muita gente... Nosso discurso assim... Que possivelmente vai vir uma outra 

gestão, não se quem vem... Que vai mudar os gestores... A gente diz assim que o núcleo é um 

espaço conquistado pelo servidor, é um espaço do servidor, então independente do gestor que 

vier, se ele não tiver a visão do ser humano, ele não é um gestor... Então, não importa se o 

nome vai ser núcleo, se ele vai ser diretoria, superintendência, ou se vai ter uma salinha, não 

importa... Nem quem vai ser, mas esse espaço não dá para... Retroagir. 

Psicóloga: Ele existe, né? 

Assistente Social: Ele existe e foi conquistado por cada um de nós. E a gente quer manter esse 

espaço de escuta. 

Moderadora: Embora já esteja muito claro... Eu queria me deter um pouquinho mais... Eu vou 

apresentar dois cartões... De alguns já está mais visível e de alguns a gente pode explorar... 

Então, você tem um cartão com a identidade de formação e outro com a identidade da equipe, 

né... Em alguns casos já esta mais visível aquela que predomina mais... Então, eu queria que 

vocês se detivessem um pouquinho, em relação a isso... Hoje, vocês se vêem muito mais com 

uma identidade focada na equipe do que na sua formação? E, se for assim, diz pra mim, bota 

atrás do cartãozinho, o que caracteriza essa identidade. Porque alguns casos, por exemplo, no 

caso da Maria, no caso da Rafaela e no caso da Carla ficou mais claro no relato de vocês... 

Que vocês já estão um pouco mais distantes da área de formação de vocês, não é isso? Pela 

sua trajetória profissional... Mas em outros casos, por exemplo, da Paula, da Joana já está 

mais próximo, não é?... O José está no caminho intermediário... Tem toda uma trajetória na 

área de Economia, na área de finanças, aí de repente, desenvolvia paralelamente atividades 

mais próximas dessa construção aqui do núcleo... Então, vamos conversar um pouquinho 

sobre isso... Como vocês se vêm hoje? Qual a identidade que pesa mais nesse momento? É 

uma identidade da equipe? Como fica a identidade de formação, particularmente no caso de 

vocês que tem atividades mais próximas... As atividades aqui não são tão distantes 

relacionadas à área de formação, tá... Qual das duas é e atrás o que significa, representa essa 

identidade pra você hoje... 

Psicóloga: Ficou um pouco confuso para mim... 

Moderadora: Você se vê mais como uma psicóloga ou hoje mais como alguém dessa equipe 

que desenvolve um trabalho focado no valor especifico que vocês mesmos já mencionaram... 

O acolhimento, o cuidado do servidor... 

Psicóloga: É uma escolha, né?... 
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Moderadora: É, o que prevalece mais na sua identidade profissional?  

Após conclusão da atividade 

Moderadora: Vamos conversar um pouquinho sobre isso? 

Psicóloga: Eu fiquei confusa, né... Por isso que talvez eu tenha perguntado... Eu não entendi... 

Eu acho que internamente está confuso isso para mim, né... Apesar de você ter colocado, ah, 

está muito próximo... É, o que eu faço aqui é... A realidade do meu trabalho, da minha 

formação como psicóloga... Eu trabalho com acolhimento, com treinamento, eu acompanho 

pessoas... Mas assim... Hoje, meu sentimento de pertencimento a esse núcleo é muito 

grande, né... O meu sentimento de pertencimento a esta equipe, né... Então, quando eu 

tive que escolher, eu escolhi a identidade da equipe... Porque assim... Independente da 

minha formação, né... Mesmo que eu não fosse psicóloga, que eu fosse assistente social, 

que eu fosse socióloga, que eu fosse pedagoga, a minha missão de vida está muito ligada 

à missão do núcleo, né... Então, eu estou falando do papel, da função do núcleo... Tanto 

que o que eu escrevi foi assim: é um presente estar nessa equipe, poder desenvolver ações que 

têm uma relação com a minha área de formação... E o sentimento de pertencimento a esse 

núcleo e ao seu propósito... Assim... É muito grande... Então, assim... Pra mim o que 

pesa mais assim é... É o propósito do núcleo. 

Socióloga: É interessante o que ela falou porque... Apesar de, né... Eu ser formada em 

Ciências Sociais, eu acredito que a minha formação deve ter me dado todo um respaldo pra 

estar em qualquer lugar. Mas minha identificação com o núcleo está exatamente aí, porque 

quando eu digo... Eu estou no núcleo... Eu acho que todo mundo já me ouviu falar isso: eu 

não trabalho no núcleo, eu trabalho na Secretaria, então onde eu estivesse eu estaria 

desenvolvendo esse mesmo papel que eu estou desenvolvendo aqui. Talvez de outra forma... 

Claro, porque o núcleo é que me dá respaldo para estar desenvolvendo da forma como eu 

desenvolvo, mas... Onde eu estivesse, eu estaria desenvolvendo uma coisa boa, voltada para a 

pessoa... Como Paula falou, anteriormente, sobre o olhar, né... O olhar que a gente tem para o 

servidor... Ou seja lá quem for... Eu achei interessante, porque ontem estava almoçando eu e 

Rafaela e chegou aquela colega sua... E a gente falando exatamente sobre isso... Que as 

pessoas não estão muito preocupadas em se olhar, né... Em olhar para si próprio imagine para 

o outro... Então, não estão preocupadas com a sua própria saúde, não é? Isso a gente vê muito 

aqui, a gente vê pela dificuldade que nós temos de trazer o pessoal para as nossas atividades, 

né... Que é uma coisa muito árdua, é uma tarefa árdua... Trazer essas pessoas para cá e 

mostrar pra ela o quanto é importante esse trabalho que o núcleo desenvolve, né... Então, eu 

digo que aonde eu estivesse... E graças a Deus, eu estou no núcleo, que é onde tem toda essa 

competência para estar desenvolvendo todo esse trabalho. 

Moderadora: O que você escreveu aí, Carla? 

Socióloga: Ah, eu coloquei em itens... 

Moderadora: Ah, não tem problema... 
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Socióloga: Exatamente quando eu falo dessa coisa de estar em qualquer setor da Secretaria, eu 

falei da globalização, coloquei o bom senso que é super importante na vida de todo mundo, a 

atitude, né... Que a gente tem que ter diante das coisas... A solidariedade, a participação e o 

acolhimento. 

Moderadora: É isso que você acha que caracteriza a sua identidade com o grupo? 

Socióloga: Sim. 

Assistente Social: Eu também fiquei confusa... Eu acho que está tudo muito ligado a minha 

formação... Eu sempre quis... É... Na realidade, eu queria ser psicóloga...  

Psicóloga: Eu nunca soube disso, tá vendo? (risos) 

Assistente Social: Aí eu cheguei a fazer vestibular... Na realidade, eu sempre quis a área de 

Humanas... Bem... Eu fiz na UFBA, só tinha UFBA na época, e Serviço Social na Católica... 

Aí eu não passei na UFBA, passei na Católica... E aí eu comecei... Só que quando eu começo 

a fazer uma coisa eu gosto de terminar... E eu gostei muito do curso, do Serviço Social... Não, 

eu vou terminar e depois eu faço Psicologia e aí fui casar... E a coisa da Psicologia sempre 

esteve muito perto de mim e eu sempre consegui ver o Serviço Social muito além do que era 

proposto... Aí eu fiz o curso de Psicodrama e sempre assim, puxando a coisa pra 

Psicologia e... Depois eu fiz a especialização em Gestão Social... Então... Tudo... É como 

se fosse assim... Deu um perfil para mim muito mais amplo... Então, agora quando estava 

na outra Secretaria (que trabalhava mais na parte social) eu tinha esse olhar também 

individual... E aqui, eu consigo ter esse olhar mais social... E aí, quando eu vim pra cá... Que 

eu disse assim... Não, aí eu vim conversar com o Chefe de Gabinete... É, eu vou pro núcleo 

que é o único lugar assim... Que eu posso contribuir mais... Eu vim como técnica... E aí eu 

disse assim, puxa, eu não pensei do quanto que, por exemplo, principalmente o  mestrado tá... 

A gente às vezes não tem noção de que como as coisas vão conectando, né... E a gente acha 

que aquele aprendizado alí não vai servir de imediato, mas serve tanto que a gente não tem 

nem noção... Agora mesmo a gente... Os gestores estão passando por um curso de 

desenvolvimento gerencial... Gente, eu cheguei lá e tudo o que os caras falam é tudo o que eu 

dei no mestrado... Eu disse meu Deus... Então aí a gente começa a conectar e aí é tudo... Então 

quando a gente tem assim essa visão da pessoa... Mas eu digo assim, vamos pensar no 

cidadão, na comunidade... Aí eu consigo fazer essa linkagem... Então é tudo muito ligado... E 

aí eu dou graças a Deus por eu ter feito Serviço Social... Aliás o meu teste psicológico deu 

que a minha formação mesmo é... Meu tipo psicológico é Serviço Social... É questão de 

trabalhar em equipe... Da solidariedade... Então eu digo assim... A gente aqui quebra pedreira, 

né... E aí a gente diz que é o cuidar do cuidador... Eu digo assim tem dias assim: Paula, eu 

preciso ser acolhida... Aí a gente vai, eu choro... Porque a gente, sabe... Aqui é tudo tão difícil, 

mas qualquer coisinha que aconteça, assim... De bom, um sorriso, hoje essa menina disse 

assim: Joana, a gente tava falando de você... Eu disse, falando bem... Claro, a gente tava 

falando de vocês, do núcleo... Qualquer coisinha levanta! Puxa, a gente fez diferença para 

aquela pessoa... Então, é muito... Eu digo assim, não é uma missão profissional, é uma 

missão de vida... Já tá dentro do nosso DNA... Então, a gente faz aqui com muito amor e 

carinho porque isso faz parte... Então, é dar um sorriso, alguém que dá um sorriso pra gente 
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e a gente tem depoimento, né... De pessoas que dizem assim: “puxa, vocês mudaram a minha 

vida”... Então, alguma coisa deu um tic assim... E fez mudar... Assim... De pessoas que 

estavam com a saúde debilitada, mudaram hábitos de vida, formas de vida... De uma coisa 

boba... E aí eu digo: “poxa, como a gente é importante, a gente não se dá conta disso”... Às 

vezes a gente sai arrasada, mas a gente sai feliz daqui... Aí chega... Quando eu tô com a 

energia baixa, todo mundo tem que... Aí eu digo: “ô gente, uma tem que acolher a outra”... 

Porque a gente precisa... Porque a gente é acolhedor e quem acolhe a gente?  

Bacharela em Letras: Eu que o diga... 

Assistente social: Maria que o diga... 

(risos do grupo) 

Assistente social: Porque Maria chega aqui... Ontem mesmo eu estava com uma enxaqueca... 

Maria fez um reike... Essa mulher tem uma mão divina, ela bota a mão assim... Ela sente... 

Bacharela em Letras: É de dentro... Quando eu... Eu vim do interior, né... O meu sonho 

também era Psicologia... Quando eu fiz o meu curso normal deu Psicologia de ponta a 

ponta... Porque eu adoro... Mas, quando cheguei aqui, vim pra estudar, mas fiquei com 

preguiça... Vim com cinco filhos atrás então... É muito difícil... Mas assim... O que eu posso 

ler, estudar, sabe? Buscar dentro dessa área... Então, quando eu me formei eu fui ensinar 

na mesma escola que eu estudei na fazenda de meu pai... Então eu tinha simplesmente 50 

alunos de 1º ao 5º ano... Era tudo na base do caderno... Passava a manhã toda na escola, a 

tarde toda passando dever e corrigindo os deveres que foram feitos... E assim... Depois, 

quando eu vim pra Jequié, que casei e vim pra Jequié... Foi um tempo... Mas acontece que eu 

controlava a coisa tão bem... Não precisava esforço, não tinha esforço, sabe? As pessoas 

perguntavam o que é que você faz? Num sei... Eu acho só porque eu amo, porque eu gosto... 

Porque eu me divirto, eu converso... Porque eu faço a minha coisa diferente... E assim foi a 

minha vida inteira... Então quando eu cheguei aqui eu tinha muito medo de ensinar à noite... 

Escola primária à noite... Realmente... E vim pra aqui, quando eu vim pra Secretaria, eu ainda 

estava... Tremia de medo, quando via aquele povo... Simplesmente tinha medo... Mas a 

mesma coisa... Eu não peguei classe, mas fiquei só aguardando o meu tempo para a 

aposentadoria... Mas não teve um dia que eu não fosse para a sala de aula... Faltava professor 

e eu ia... E todas as salas e todo mundo... Eu nunca tive um problema... Em sala de aula... 

Sabe, assim de... Alguém brigar com alguém ou não conseguir aconselhar, ajudar... E aí 

pronto veio a massagem que foi muito boa assim... Me jogaram no trabalho com a massagem 

e eu meu Deus, o que é que eu faço? E veio o meu primeiro cliente foi Raimundo... Que quase 

me assombra que além de eu achar psicólogo... Assim... Como se fosse para mim um deus... 

Principalmente ele que vinha de outro lugar... Ele é de fora, né? 

Psicóloga: Na verdade ele não é de fora não... Ele fez muitos cursos fora. 

Bacharela em Letras: Mas era uma coisa... E quando ele disse: “Maria eu sou o seu primeiro 

cliente”. Quando eu vi aquele homem, desse tamanho, na maca... Eu disse: “o que é que eu 

vou fazer?” Mas era de um jeito, que às vezes eu tava em casa e ele dizia: “Maria, venha cá 
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que eu estou precisando de você”... E me deu muita força... E hoje aqui mesmo na Secretaria 

não tem uma sala que você passe... Mesmo que não me conheça, mas sabe quem é... Sabe 

que... Graças a Deus... Todos que passam... Não tem nada mais gostoso, nada mais 

gratificante do que uma pessoa entrar toda torta e sair dizendo: “Maria, eu estou ótima, estou 

outra pessoa”. 

Moderadora: Então, Maria, você, na verdade, se percebe nesse núcleo com uma identidade 

aproximada do que você se pensa hoje, né... Profissionalmente o que o núcleo oferece...  

Bacharela em Letras: É... 

Moderadora: Letras já ficou para trás há muito tempo. 

Bacharela em Letras: Muito tempo... 

Psicóloga: Não era nem para estar escrito aqui (no crachá). 

(risos do grupo) 

Bacharela em Letras: Foi falta de escolha... Porque lá só tinha Letras e Enfermagem e eu tinha 

medo de Enfermagem... Tinha que cortar gente... 

Moderadora: E vocês... 

Pedagoga: Eu coloquei aqui... Trabalhar junto com pessoas de tantas áreas diferentes... 

Realmente, a gente aprende tanta coisa, conhecimentos de coisas que você não 

suspeitava e até... Como eu comentei aqui do questionário que Joana fez: “prepare um 

questionário”... Eu não acho que eu tenha competência para chegar e preparar um 

questionário sobre qualidade de vida... Eu pesquisei outros questionários e, é claro, fui 

conversar com Paula, uma das questões que tinha que ser vista era como está o servidor, 

o aspecto psicológico, o aspecto físico... Eu conversei com outras pessoas... Com Jamile... 

Jamile é assistente social, né? 

Grupo: É... 

Pedagoga: Então, são áreas assim que elas já transitam muito bem... Então, pude pegar várias 

perguntas... Claro, eu tive que descartar algumas pra não ficar tão extenso... Então, acho que... 

Assistente Social: Fez um questionário maravilhoso. 

Pedagoga: Acho que esse trabalho de você ter que contar com os outros... Traz tanto... 

Conhecimento... Isso enriquece... E não é enfadonho... Não é repetitivo... 

Psicóloga: Tem muita novidade. 

Pedagoga: Tem um aspecto novo. 

Socióloga: É um trabalho interessante. 
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Pedagoga: É, interessante e realmente Pedagogia (risos)... Foi um... Ah, eu preciso fazer um 

curso e tal... E eu tava recém-chegada do interior... Lá eu acabei não fazendo... Casei muito 

cedo... Tive filho, essas coisas, né... Aí vim fazer já depois de velha... Sem fazer pré-

vestibular nem nada... Então, eu acho que eu fui realista... Quero fazer vestibular pra um curso 

que eu tenha mais chance estudando sozinha e em pouquíssimo tempo... Porque já tinha mais 

de dez anos que eu tinha saído do colégio, né... E passei no vestibular da UNEB que também 

tinha bastante concorrência, né... E aí pronto... Aí eu quero dizer que eu fiz Pedagogia meio 

que por acidente... Assim... É... Agora eu tenho que fazer um curso de nível superior... Mesmo 

que não seja assim... A princípio, não é de interesse da instituição ou a principio não era de 

interesse da instituição... Claro que depois as coisas se encaixam e tem utilidade sim, mas a 

principio não é... 

Psicóloga: E encaixou? 

Pedagoga: Eu acho que sim... Já tem sete meses que eu tô no núcleo e eu tô bem... 

Psicóloga: É só uma provocação... Pra você... (risos) 

Pedagoga: Aí o que eu coloquei foi isso... Pra mim conviver com tantas pessoas de formação 

tão distinta é muito enriquecedor. Poder ter atividades de apoio em tarefas que abrangem 

conhecimentos diversos é fonte inesgotável de novas aprendizagens... E haja situação pra 

aprender coisa nova. 

Economista: Quando eu fiz esses cursos já voltados para Humanas, fiz um outro também 

sobre... Terapia de Regressão de Memória... Uma terapia assim... Fantástica, muito objetiva 

e... A vida econômica... E eu cheguei a clinicar é... Terapia... Mas aí eu percebia que meu 

negócio era trabalhar com o coletivo... Apesar que eu me sentia bem, mas eu via sempre 

assim a possibilidade de atingir um maior... Grupo maior... Então, isso sempre me 

fascinou... Pretendo até mesmo depois que me aposentar continuar trabalhando com o 

coletivo, né... Então isso foi me trazendo para esse aspecto de trabalhar com a equipe... Por 

outro lado, aqui mesmo na organização comecei a perceber que não me interessava ocupar 

cargos então... Tô vacinado com relação a... Essa... Sedução... Tenho uma coisa muito bem 

focada, muito bem definida, trabalhar com grupos e... Especialmente com o desenvolvimento 

humano... Esse universo, esses aspectos... Então, eu coloquei que prevalece atualmente a 

identidade da equipe, considerando os objetivos da mesma, voltados para o desenvolvimento 

humano nas suas diversas peculiaridades... Isso é o que... 

Moderadora: É... Fica... No relato de vocês isso fica mais claro... A questão era exatamente 

naquelas pessoas que estão mais distantes da formação e obviamente assim... 

Pedagoga: Queria só fazer uma observação... Que eu não citei... Que eu falei tanto nesse 

questionário que um dos pontos era para saber se as pessoas têm um projeto de vida e se 

querem participar das oficinas e aí José sempre está, né... Fazendo essas palestras... Então, 

isso também, claro que teve... Vou fazer consulta a ele também... E a gente incluiu isso 

também, se as pessoas têm um projeto de vida, se têm interesse em participar das oficinas... 

Que é uma oportunidade também pra... Fortalecer mais ainda esse trabalho de grupo, projeto 
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de vida... Desenvolver e tem o Marcos também que é jornalista que ajudou muito... 

Porque a gente tem que apresentar um texto no email e um texto no corpo do 

questionário... Aí eu preparei e passei pro Marcos... Que é aquele excelente jornalista, 

deu aquele toque... Não foi Joana? Joana aprovou sem... 

Assistente Social: Eu tô faça... E eu só digo sim... Vá adiante. 

Moderadora: Vamos só conversar sobre uma coisa relativa a essa questão da equipe... É... 

Embora... Pelo transcurso da discussão, a de algumas pessoas já fica mais clara, mas é 

importante a gente pontuar ainda a opinião de vocês. Um dos problemas que a gente enfrenta 

e visualiza nas equipes multiprofissionais é a questão dos status profissionais dentro da equipe 

e a questão da emergência de conflitos ou não, né? Como é que vocês vêm essas questões 

nessa equipe? A questão do status profissional, diferença de status profissionais... Isso é 

visualizado, não é... Como é que vocês percebem isso? E a questão do conflito... Da 

emergência de conflitos... Há conflitos, em que circunstâncias esses conflitos emergem, tá... A 

gente poderia falar um pouquinho sobre isso... 

Psicóloga: Bastante conflitos... (risos) 

Assistente Social: É... O núcleo ele representa... É engraçado porque ele representa a 

Secretaria como um todo... Porque aqui a gente tem várias categorias profissionais. Então, 

dentro da equipe... E aí assim... O papel não é muito pelo cargo... É muito todo mundo faz 

tudo... Então, é diferente das outras unidades da Secretaria, onde o papel de cada pessoa é 

muito bem definido. Aqui não... Mas tem conflito por conta disso... Então, existe conflito 

assim de achar que, talvez, que uma atividade seja menos importante... Ah, mas eu ganho, 

você ganha 10 vezes mais do que eu... Você ganha mais do que isso... Então, existe esse... 

Esse conflito que a pessoa não se sente pertencente não é nem ao núcleo, mas assim o 

reconhecimento da Secretaria como um todo... De, por exemplo, principalmente os técnicos 

que não conseguiram ainda galgar... Agora, eu acho que por outro lado existe uma coisa muito 

positiva... Por exemplo, o núcleo sempre foi coordenado por um membro de um determinado 

cargo... Então é a primeira vez que, vamos dizer assim, esta sendo coordenado por um grupo 

que não pertence a este cargo, que sou eu. Na realidade, isso não tem diferença... Pro núcleo... 

Psicóloga: Joana... Deixa eu só fazer um parênteses aqui... É... Não tem diferença e não teria... 

Foi por acaso que só foi coordenado por membros desse cargo porque assim... As duas 

coordenações não foram... Por isso que eu acho que o núcleo tem esse diferencial... 

Assistente Social: É... 

Psicóloga: A escolha das coordenações anteriores... Nós três que fomos da coordenação e 

temos o mesmo cargo, foi pura coincidência... Não foi por termos este cargo, foi por ser 

alguém que naquele momento tinha aquela característica pessoal, tinha aquela 

formação, né... No caso de Simone... É psiquiatra, eu sou psicóloga, José veio com toda essa 

bagagem... Assim, naquele momento quem estava no núcleo, que tinha o perfil, a 

competência, digamos assim, para estar naquele lugar, naquele momento... Mas não foi por... 

Nem o primeiro teria sido... Isso que acontece na Secretaria, que eu já tô a mais tempo aqui... 
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Em momento nenhum eu senti com todas as coordenações que vieram que essa escolha da 

coordenação foi por aí... Não foram por aí... 

Economista: Eu nunca tinha observado isso. 

Psicóloga: Não foi... Foi por perfil mesmo... 

Assistente Social: Mas, por exemplo, no caso... Eu soube que o Secretário recebeu vários... 

Porque algumas pessoas disseram que não... Como é que bota... Porque, na realidade, é como 

se... Não estou dizendo todos, mas existe um corporativismo muito grande, entende? Então, 

existe um pouco essa coisa... Que eu não sinto... Aliás, nunca senti... Por exemplo... É... Mas 

aqui no núcleo isso não é... É uma coisa bem atípica, mas mesmo assim existe essa coisa 

assim de por ter salários diferenciados... A coisa de se sentir ainda... E tem muito a ver... Não 

é nem só, mas tem a ver com a questão da autoestima... Por ele não ter um reconhecimento 

ainda... 

Psicóloga: Mas você está falando da instituição como um todo... 

Assistente Social: É... 

Psicóloga: Isso acontece na instituição como um todo... Mas no núcleo... As outras pessoas 

podem até ouvir... Isso não existe. 

Assistente Social: Não... 

Psicóloga: É assim... Porque a gente briga no núcleo, né... Ela tá falando do conflito... Não é 

porque um é desse ou aquele cargo... 

Assistente Social: Não, não... 

Psicóloga: É assim: “você não fez esse trabalho, você não”... 

Assistente Social: Tá certo... 

Psicóloga: Mas isso aqui é sua responsabilidade, você não se comprometeu com isso, mas não 

existe isso, eu não sinto isso... Essa coisa que você trouxe, né... Porque os salários são 

diferenciados, pra gente estar fazendo a mesma coisa às vezes... Porque os salários são 

diferenciados, porque um tem esse ou aquele cargo... Mas não tem esse conflito entre a gente, 

o que tem conflito é só assim: “poxa Maria, você tinha que fazer isso aqui, mas agora não vou 

poder fazer porque você não fez a sua parte, então eu não vou poder fazer a minha”, sabe?... 

Não passa por aí... Ninguém fala de salário assim... Só uma pessoa, né... de 18... 

Assistente Social: É... É uma pessoa... 

Psicóloga: Ah, eu não vou fazer porque eu não recebo pra isso... É uma única pessoa, né... 

Assim... Em geral nós... 

Assistente Social: As pessoas são comprometidas. 

Psicóloga: Sabe assim... No nosso trabalho, não tem diferença. 
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Socióloga: É, apesar da gente saber que existe tudo isso, mas dentro do núcleo... Eu acho que 

o maior conflito é de estar fazendo uma coisa e não poder contar com alguém que não está 

contribuindo... 

Assistente Social: Porque o que é que acontece... O núcleo passou por um... Está em um 

momento onde ele está... Na vitrine... As demandas aumentaram... O apoio... Claro, se as 

demandas aumentaram e a gente tá fazendo isso, a tendência é aumentar... As atribuições, as 

ações aumentarem... Aí chega uma hora assim... Cada um tem que assumir e dizer assim... 

Vai, não tem medo... A gente tá aqui pra lhe dar apoio e se sair bom foram todos e se sair 

ruim também foram todos... A responsabilidade... Então, é um pouco assim... Porque às vezes 

as pessoas ficam... Porque... É... Foi muito assim... De uma hora pra outra a gente passou a ter 

muitas atribuições e tá ganhando... E aí a gente tá ganhando... 

Psicóloga: Visibilidade. 

Assistente Social: Poxa, a gente tem que se segurar... Tem que ter mais base pra poder... 

Psicóloga: Às vezes a gente dá uma paradinha estratégica, pra respirar... Pra poder ver se é 

isso mesmo... Vamos arrumar aqui... 

Assistente Social: Se não a gente atropela as coisas... Porque é muita demanda... Então você 

está numa reunião e você... Chega uma pessoa que está passando mal, você tem que sair... A 

gente cansa de estar em uma reunião, o diretor, superintendente liga: “olha, tá tendo o maior 

conflito lá”... Aí a gente vai, corre pra sala pra administrar o bate boca de dois funcionários... 

E senta e conversa... Então é muito assim... Não é... Cada dia é um dia diferente... Então a 

gente vem com as nossas atribuições do que a gente tem para fazer naquele dia, mas chega 

aqui às vezes... E tem atribulações tão grandes de outras coisas... 

Psicóloga: Como ontem, né... Que o Secretário ligou: “ó, precisa ver essa campanha aí”... 

Assistente Social: É, o Secretario liga pra mim... É muita coisa que eu tenho... Eu sei que 

tenho que fazer... “Ô gente puxa as minhas orelhas aí... Chama aí”... Então, essa coisa de cada 

um poder assumir a sua e ir até o final... Então, isso tem muito... (pausa) E talvez assim um 

pouco... Acho que a dificuldade também que a gente ainda não conseguiu trabalhar foi a 

comunicação... Tá... Como são muitas frentes, muitas ações... Não dá pra você ficar sabendo 

de tudo ao mesmo tempo... 

Moderadora: Cada uma tem autonomia, é isso? 

Assistente Social: Tem, tem... Às vezes alguém faz e coloca no meu nome... É equipe, não 

tem problema nenhum... Cada um dentro da sua... Porque é como se fosse assim... 

Coordenadores... Vamos dizer assim... Chefes daquele trabalho, então você está comigo... 

Você segura... Então, mas às vezes não dá tempo de você saber tudo o que está acontecendo 

alí... E a gente precisa mais desses espaços porque... É... Como é muito dinâmico... Então uma 

coisa de uma hora pra outra já mudou tudo... Então as pessoas se queixam disso e isso é uma 

falha, é uma falha nossa... 
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Socióloga: Nós temos uma reunião mensal... 

Assistente Social: É, a gente tem uma reunião mensal onde a gente coloca tudo o que está 

acontecendo... Mas o núcleo... 

Psicóloga: É o jornal falado, cada um vai dando uma notícia... “Ó eu tô fazendo isso assim, 

nesse momento eu estou dentro nesse projeto junto com Carla fazendo isso assim, assado”... 

Então a gente dá notícia pro grupo todo... 

Assistente Social: Mas a gente sente necessidade assim de ter... A gente ter um quadro de 

eventos... Onde coloque assim... Porque às vezes a gente tá muito fora... Então onde a gente 

está, o que está fazendo, onde é... Mas assim... Não sei, talvez uma outra estratégia de... 

Comunicação... Ou o que mais alinhado... Porque eu digo assim: “gente, qualquer pessoa que 

chegar aí, seja quem for tem que sair com uma resposta”... 

Economista: É, porque também... Você conhece funcionário público... Tem uma certa 

estabilidade... Então fica muito difícil às vezes motivar as pessoas... Então... Pode ter pessoas 

no grupo que não estejam com o mesmo espírito de colaboração... Então... Essas pessoas vão 

ficando para trás... Não tem assim como motivar... A gente busca motivar, mas as pessoas não 

estão com a paciência... Desenvolvida para a atividade então... Fica um pouco difícil para a 

coordenação que... É... Movimentar de uma forma unânime, né... Agora, isso é um percurso 

também... Já foi mais devagar... Hoje já... 

Psicóloga: Temos evoluído, né? 

Economista: Temos evoluído sobre isso aí... Então, a tendência natural, me parece, que é ter 

uma seleção assim... Naturalmente, entendeu... Porque fica difícil a... Coordenação tomar 

atitudes mais, né... Em uma iniciativa privada, você chega e transfere... Então tem sempre 

essas queixas que são... Nós estamos aqui para cuidar das pessoas, então como é que a gente 

vai... Vai chegar nas pessoas que estão... 

Assistente Social: É, porque a gente tem problemas também... 

Moderadora finaliza e abre espaço para dúvidas, comentários, recolhe o material... 

Assistente Social: Então, por exemplo, a gente queria ter mais... Como eu disse cuidar do 

cuidador, então agora a gente tá buscando, já está fechando uma dispensa de licitação de uma 

coisa que vai... Pra trabalhar a gente... A gente vai ter... A gente teve de... Pra gente sentar e 

fazer a catarse, ver o que é que tá... Fortalecer o núcleo... Enquanto equipe... Agora a gente 

vai ter de novo... Mas a gente precisaria assim... De ter isso de seis em seis meses... Um 

encontro com pessoas externas que pudessem fazer esse trabalho de desenvolvimento, de 

fortalecimento da equipe... E aí a gente não consegue porque é uma burocracia, passa às vezes 

com licença de licitação... Você tem que pedir... Agora mesmo a gente tá... Com um processo 

engrenado pra gente fazer... 24 horas pra gente parar e repensar, sentar... Porque a gente apaga 

muito incêndio... Então, quando a gente diz assim que às vezes a comunicação... Porque você 

vem com todo um planejamento e às vezes dá tudo ao contrário... E a gente tem que ficar o 

tempo todo... 
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Socióloga: A gente poderia fazer isso junto com outras Secretarias, mas infelizmente as outras 

Secretarias não tiveram ainda esse... Seria interessante... 

Assistente social: É, isso aqui que a gente tem, realmente não existe na administração direta 

nenhuma. 

Economista: Também tem aquela história assim... Se você quiser arranjar um inimigo, se 

destaque... Então esse destaque gera ciúmes, gera coisas na própria organização... 

Assistente Social: É mudança de paradigma... Cada um vai... Se ajustando... 

Economista: É um percurso... A coisa vai devagarzinho... Se ajustando... O importante é não 

desanimar... 

Psicóloga: É uma pedreira por dia... 

Assistente Social: E aí a gente faz coisas assim, fica pedindo... Porque a gente não tem 

orçamento... Mostrando que... Aí mostro... A gente entrega relatório pra dizer que a gente tá... 

Porque muito é isso... Porque isso a gente passa, né... Da nossa área de dizer, “ah, isso não 

é muito importante... Quem tá no núcleo tá brincando... Não trabalha”... Então aí... Por 

isso que eu faço questão de ter relatório de entregar, existe profissionalismo, tudo é 

sistematizado... Qualquer evento que tenha a gente faz relatório, projeto...  

Psicóloga: Projeto... 

Assistente social: Tudo... Sim você tem uma ideia boa? Pronto, bote no papel... Faz um 

projetinho... Então pra mostrar que a gente... Que nós somos profissionais e que nós não 

estamos aqui brincando... Que tem uma razão de ser... 

Grupo agradece pela oportunidade de estar junto, de tratar questões do grupo e de poder 

conhecer um pouco mais os integrantes deste. 

A moderadora agradece a disponibilidade do grupo em participar desta atividade e encerra o 

grupo focal. 
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Anexo 4 C – Transcrição do Grupo Focal III (Saúde e Segurança do Trabalho) 

 

Moderadora: Como são as atividades da equipe? O que constitui as atividades da equipe que a 

configurariam como equipe multiprofissional? Então, qual o exercício cotidiano das 

atividades desta equipe? 

Técnico de Segurança: O grande papel da nossa equipe é promover o bem estar, a 

prevenção de acidentes, a promoção da saúde dessa população de trabalhadores e o 

bem-estar biopsicossocial... Aí já entra a questão do trabalho multidisciplinar que a 

gente antes não tinha... Psicossocial... Começar a mudar, como é que se diz... A 

orientação, o modo de pensar. Basicamente isso, a prevenção e manutenção de um clima de 

bem estar no ambiente de trabalho e promover a saúde e preservar a integridade física dos 

nossos trabalhadores. 

Assistente Social: Agora assim, eu acho que é importante a gente tentar explicar um 

pouquinho, assim... Essa equipe de saúde ocupacional... Ela passou por muitas 

mudanças... Eu tô falando isso porque isso influencia na questão do trabalhar junto. E 

assim... Eu acho que existe, querendo ou não, uma dúvida... Eu falo assim, da questão da 

multiprofissionalidade... Porque quando a gente... Porque psicólogo e assistente social, 

talvez o conceito seja mais de fácil manejo, mas o Dr. Antônio, ele fez uma pergunta assim... 

No início... Do tipo assim: “eu trabalhei na equipe de SESMT, configura uma 

multiprofissionalidade?” E... Há um tempo, por exemplo, eu estava dando prioridade a 

algumas atividades da área de Recursos Humanos. Como só tem uma assistente social nesta 

unidade, então a gente... Eu prestava algum apoio, algumas atividades na área de segurança e 

saúde no trabalho... Em relação ao programa de qualidade de vida, que a gente tinha alguns 

projetos... De alimentação saudável, de atividade física, que a gente tinha massoterapia, dança 

de salão... Projetos na área de qualidade de vida. Então, era o técnico de segurança, era eu, era 

uma outra psicóloga também... Mas assim... É... É importante falar isso porque, querendo ou 

não, eu, por exemplo, dava prioridade a uma outra área... A de Recursos Humanos, né... Então 

a gente atuava nessa atividade especificamente, né... E depositava prioridade nas outras 

atividades... Só pra configurar um pouco da realidade, né... Do cotidiano da gente. E aí ele 

fala assim... Agora biopsicossocial porque a gente passou a fazer... Realmente estar 

lotado, isso é importante no contexto organizacional, aqui. Porque quando a gente tá 

lotado numa área, a gente começa a ter o dever de priorizar as atividades daquela área... 

Então, a gente acaba tendo realmente de tentar buscar esse trabalho com o grupo 

porque esses projetos são construídos em grupo. Então assim... Eu acho também que existe 

uma crítica porque esse conceito de multiprofissionalidade, na prática, eu acho que ele 

também está assim na prática, né... O trabalho em grupo, sentar, tentar tomar uma 

decisão em grupo, cada um ouvir o parecer de cada profissional, é algo que também tá 

muito em construção, né... E ele trouxe um exemplo que eu também achei importante, por 

exemplo, PSF
5
, né... PSF eu acho que... O PSF ele já nasce numa prática em que todo mundo 

atua ali junto. Aqui, na nossa realidade, a gente está buscando isso... Então algumas 

                                                           
5
 Programa de Saúde da Família 
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demandas a gente consegue, né... Ou vem e tal... Em outras acaba que cada um vai 

tomando o seu papel conforme a especificidade de cada um... Por isso que eu acho que 

isso tá em construção, né... 

Moderadora: Deixa eu só tentar entender... Porque o Pedro havia dito que havia antes um 

trabalho, mas que recentemente essa equipe foi configurada dessa maneira como está agora... 

O trabalho já existia... 

Técnico de Segurança: Isso, o trabalho já existia... Porque existia assim uma obrigatoriedade 

legal que é o SESMT (Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho) e que... 

Como Antônio perguntou: “é uma equipe multidisciplinar?” E chegou-se à conclusão que 

sim... Eu tenho dentro do SESMT: técnico de segurança do trabalho, médico do trabalho, 

auxiliar de enfermagem, enfermeiro do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, mas, 

por exemplo... Dentro da obrigatoriedade legal eu não teria o psicólogo e o Serviço Social... 

Moderadora: A lei não prevê? 

Técnico de Segurança: A lei não prevê... Dentro do SESMT, classicamente falando, quer 

dizer... Hoje pra gente... O psicólogo anterior ao Paulo e à Cecília... Eles estavam fazendo 

esse suporte, mas eles não eram lotados dentro da área de segurança e saúde do trabalho. Não 

tinha uma vertente realmente de saúde ocupacional... E não era prioridade no trabalho deles... 

É uma realidade... Hoje, com essa reformulação e que a empresa começa a visualizar que 

investir no bem estar dessa população de trabalhadores, ela não vai ser penalizada... O 

empresário vê isso no bolso... A realidade é essa...  Não está assim tão preocupada com esses 

trabalhadores, mas sim com o custo que eu estou tendo com o adoecimento desses 

trabalhadores ou com o afastamento deles ao trabalho... Então, a empresa começa a perceber 

que esse profissionais precisam estar aliados também junto com a área de segurança e saúde 

no trabalho para que a gente possa realmente cuidar dessas pessoas... Então, nessa 

configuração é uma coisa nova... Eu até a algum tempo atrás, eu era resistente... E aí a 

Cecília dizia: “sua lei é caduca”. E eu dizia: “é caduca, mas é a lei... então, não tem esse 

negócio de Serviço Social nem Psicologia aqui... É engenheiro, médico, técnico e 

acabou”. Mas... Como é que se diz... É um caminhar... A vida é um caminhar e nesse 

caminhar a gente começa a rever conceitos, né... 

Moderadora: E hoje você vê mais a pertinência da inserção deles na equipe? 

Técnico de Segurança: Totalmente... Totalmente... São assim... Braço direito e braço 

esquerdo... Então aqui é... Tem a Ivone que está de férias, mas são fies escudeiros que estão 

aí... 

Moderadora: Você já participava, Antônio, da equipe... Dessa equipe anterior ou é mais 

recente? 

Médico: Eu tenho dois anos aqui... Pedro tem o quê? Quatro? 

Técnico de Segurança: Quatro... 
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Médico: Eu acho que eu sou o mais novo... Não, ele é mais novo (aponta para o psicólogo)... 

Eu entrei junto com a engenheira e com a Ivone... 

Moderadora: Sim, mas veja bem... Você havia dito, Cecília, que vocês estão no aprendizado... 

Assim... Essa questão do planejar. Vocês têm momentos em que vocês planejam algum 

trabalho, as suas atividades, isso é feito em conjunto ou ainda não, ainda é um trabalho mais 

separado cada um faz a sua parcela de contribuição para o que se chama de uma saúde 

ocupacional... Como é que é isso? 

Médico: Eu vou dar a minha opinião... Desde que eu entrei nessa empresa, eu achei uma coisa 

muito atípica pelo momento que vivia a empresa. Claro que além de ser uma empresa antiga e 

eles estão querendo reformular isso, né... Tá se caminhando... Não vamos ter uma atitude 

pessimista, estão querendo mudar, e eu acho isso bom... Mas, desde que eu entrei, não foi 

Pedro, tem uns dois anos assim... Isso aqui pegou fogo... Várias transformações, então 

imagine você... E detalhe, nem sempre... Não acompanhou também com o material 

humano... Agora que tá começando... Vai entrar um médico, vai entrar um técnico de 

enfermagem, pelo menos pra mim... Então, esse tempo todo eu atuei praticamente sozinho... 

Tinha uma pessoa de administração e tal, mas então eu fazia serviço meu médico, mas 

também de técnico de enfermagem, de secretário, de técnico de administração... Eu tive até 

uma gastrite... Então eu disse: “eu vou parar porque... porque eu não tô”... Eu trabalho com 

prioridades agora. Então, das prioridades que vem, a gente vai apagando incêndio porque... Eu 

não tenho tempo de fazer projeto, de planejar, a gente não tem tempo... Virou regional, são 

não sei quantas unidades agora... Que eu acho que com mais gente, depois que a gente se 

organizar... Ainda tem muita coisa pra gente organizar... Mas, a gente tá conseguindo fazer 

alguma coisa... Não foi porque a gente não queira, mas a contingência... 

Moderadora: Vocês então não têm, por exemplo, horário de reunião, planejamento, cada um 

faz as suas atividades... 

Médico: Não, nós temos assim... 

Assistente Social: Nós temos assim... Na verdade, o que eu percebo é que... Não, já tinha em 

alguns momentos... É... Geralmente técnico... Como não tinha equipe, a equipe ficou 

multifocada. Então, teve um momento que não teve psicólogo, teve um momento que não teve 

engenheiro, teve um momento que só teve assistente social e técnico... Teve um momento que 

teve assistente social, técnico e médico... Nós tivemos... Eu tô aqui há cinco anos... Desde a 

época que eu estou no RH, muitas vezes eu tive... O que realmente acontecia... Quando 

chegava a pressão... Eu digo assim... Quando a sede dizia que a gente tinha que implementar 

determinado projeto até tal data... Então, assim... Você tem o programa de qualidade de vida, 

você tem o orçamento e você é... As coisas funcionavam dessa forma... Você tem orçamento e 

eu quero saber qual é a meta que a regional vai cumprir... Aí sentava técnica de segurança, 

psicóloga e assistente social porque naquele momento só tinha aqueles, né... Já teve alguns 

momentos... Quando teve uma outra médica do trabalho que a gente conseguiu sentar médica 

do trabalho, assistente social... Algo que... Questão é... Na verdade, assim... Atividades de 

grupo pontuais, porque a gente se reunia, submeteu... Teve uma época muito boa que a gente 

conseguiu reunir... O grupo tava quase todo... Não sei se a médica tava... Pedro tinha acabado 
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de chegar, tinha o técnico, tinha a psicóloga, tinha eu, tinha um outro técnico e o gerente de 

administração que naquele momento não era a especificidade, era o cargo, querendo ou não, 

dando atenção ao trabalho... Uma equipe muito grande que a gente conseguiu construir, na 

verdade um projeto muito maior... Que foi na época em que teve vários projetos, mas são 

momentos pontuais... 

Moderadora: Pontuais... 

Assistente Social: Exatamente... Porque a gente decide, constrói o projeto, você fica com A, 

com B, com C, com D, com E, e aí cada um vai para as suas estações de trabalho... 

Funcionava assim... Como teve muita saída de gente, entrada e saída de gente... Eu acho que 

parou mais os projetos e a gente vem funcionando mais cada um nas suas estações... Até esse 

momento que a gente voltou à área e eu posso identificar alguns momentos que a gente 

conseguiu sentar, por exemplo, com o técnico de segurança do trabalho e fazer o 

planejamento assim... Da necessidade de fazer reunião com o grupo pra submeter os projetos, 

que ainda não aconteceu... 

Moderadora: Quando você fala estações de trabalho, o que você chama de estação? 

Assistente Social: A sua sala de trabalho. 

Moderadora: Ah, certo... Fazer a sua atividade sozinha... 

Médico: Fora que ainda teve um problema... Que eu fiquei numa ansiedade muito grande... 

Todos nós na empresa, com essas mudanças... Que caracterizava, por exemplo, dentro da 

nossa equipe... Quando deixou de ser regional e depois virou de novo... Disseram que eu e 

Valquíria, a gente ia pra Recife... Quer dizer, eu não ia pra Recife... Ela, eu não sei... 

Engenheira: Eu iria mesmo. 

Médico: Então eu já estava considerando... 

Moderadora: Agora essa regional, ela configura o quê? O que é que chamaria uma regional? 

Ela seria o quê? O que é que comporia essa regional daqui, por exemplo? Só pra gente 

compreender como é que funciona... 

Técnico de Segurança: É uma centralização de atividades numa dependência física e essas 

outras dependências ou lotações subordinadas a esse centro de negócios... Esse centro de 

negócios é caracterizado como a regional. Hoje a regional Centro Leste que é baseada em 

Salvador compreende algumas unidades situadas em cidades do Nordeste... Mais outro 

grupamento, que é uma outra modalidade de atuar da empresa... Mais três unidades técnicas, 

que a gente não tem assim... Uma interação com os trabalhadores. 

Moderadora: É, eu queria compreender o que é a regional, você está falando de que regional... 

Técnico de Segurança: Esse grupo de lotações ou de atividades compõe a regional, 

especificamente a nossa. Em outras regionais já existe outras configurações, com um numero 

maior de unidades, com numero menor... A nossa configuração é essa. 
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Psicólogo: Eu acho que é assim... Seria o equivalente aos Estados onde tem o país, estado e 

município. A regional seria o Estado e as dependências seriam os municípios, que estariam 

sob a gestão desse Estado, que por sua vez está vinculado a uma sede, que seria o governo 

federal de Brasília. 

Moderadora: Você entrou recentemente, não é Paulo? 

Psicólogo: Foi. 

Moderadora: Como é que são as suas atividades aqui nessa equipe? Como foi que você se 

inseriu? 

Psicólogo: Como eu estou há três meses, eu estou ainda me localizando em relação às minhas 

funções, já realizando atividades... É... Específicas do psicólogo, por exemplo, eu presto 

serviço tanto pra a SST quanto pra outra área... Então, tem um programa específico de 

prevenção a acidentes que eu vou e faço atividades é... De avaliação psicológica, que é 

bem especifica da atuação profissional do psicólogo. 

Moderadora: E você faz isso sozinho, não conta com o apoio da Cecília não? 

Psicólogo: No caso pra essa avaliação... 

Assistente Social: Não, porque é bem especifico mesmo a regulamentação. 

Moderadora: E então, há uma especificação do que cada um faz? 

Assistente Social: Não necessariamente. Nessa atividade tem uma regulamentação 

dizendo que é previsto um psicólogo interagir com outros psicólogos de outras regionais 

e dependências também pra essa atividade, não é?... 

Psicólogo: É... Agora, por exemplo, a gente tá montando uma campanha de combate e 

prevenção ao uso e abuso de álcool e drogas. Tá eu e a assistente social junto com toda a 

equipe pra poder tá construindo essa campanha e também montando o projeto pra 

implementar a atividade. Então, nesse momento, a equipe toda junta tem um papel nesse 

movimento, não sou eu quem faço sozinho, mas tem atividade... 

Moderadora: Que são mais isoladas, mas especificas... Então como você (médico) falou, você 

faz atendimento... Você faz atendimento pontual, você falou que trata as prioridades... O que 

é, o atendimento ao servidor, é isso? 

Médico: Existe o atendimento... Aqui não... É saúde ocupacional, não médico em clinica. Mas 

é claro que sempre vem gente pra tomar pressão, pedir uma orientação, isso sempre tem a 

demanda espontânea que surge no dia a dia... Fora as coisas que tem aí, tem os periódicos, 

tem esse problema de atestado, de verificar se a pessoa vai pro INSS se não vai... Inúmeras 

coisas que a gente faz no dia a dia e... Eu peguei agora 10 dias de férias, quando eu voltei já 

tinha um monte de coisa lá na mesa... 

Moderadora: Porque não tem outro que faça... São atividades suas... 
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Médico: É... E de regional também... Antes eu cuidava de uma unidade só. Agora são... 

Agora, eu tô cuidando de sete... Não é sete? De repente, você passa de um pra... Sei lá... 

Engenheira: São onze. 

(risos do grupo) 

Moderadora: Até perdeu a conta, não é? 

Técnico de Segurança: Se você não contar regional são onze. 

Moderadora (dirigindo-se a uma pessoa que chegou atrasada): A gente está conversando sobre 

o que as pessoas fazem nessa equipe, se há espaços de planejamento em conjunto... Cada um 

tá falando um pouquinho, e aí, você é especificamente engenheira, não é? E aí, eu queria que 

você falasse um pouquinho sobre as suas atividades, a sua forma de inserção... 

Engenheira: Nós trabalhamos, eu, o Pedro e uma técnica de segurança. 

Moderadora: Ah, vocês trabalham mais juntos, é isso? 

Assistente Social: Na mesma sala. 

Engenheira: Na mesma sala, é uma equipe só... Ele é o coordenador e atual auditor da 

equipe... Certo... E engenheiro de segurança, técnico de segurança, as atribuições, elas 

são semelhantes... Só que tem algumas atividades que eu desenvolvo também junto com eles, 

só que aí a responsabilidade de elaboração com relação à assinatura é do engenheiro de 

segurança... Laudos técnicos periciais, analise ergonômica dos postos de trabalho, mas todo o 

restante nos desenvolvemos os três juntos. 

Moderadora: Você já está há muito tempo na equipe? 

Engenheira: Não, estou há dois anos... Eu entrei exatamente no tempo que Antônio entrou, o 

médico do trabalho e que a Ivone, que está de férias, que é a técnica de segurança, entrou... 

Nós entramos no mesmo mês... Eu entrei 03 de junho e eles entraram 17, não é Antônio? 

Você e Ivone entraram dia 17 de junho. 

Médico: É, o dia eu nem me lembro mais, mas foi em junho. 

Engenheira: Foi o mesmo dia de Ivone... Então nós, assim... Eu, o Pedro e a Ivone, nós 

trabalhamos realmente em conjunto. 

Moderadora: E você acredita, assim... Vocês estão lotados na mesma sala... E vocês mais 

separados, não é isso? Salas separadas... 

Assistente Social: É nós dois em uma sala... 

Moderadora: Você e o Paulo... Vocês ficam numa mesma sala... O Pedro... 

Engenheira: Eu, o Pedro e a Ivone. 
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Moderadora: O Antônio fica em outra sala? 

Medico: É, eu fico... 

Moderadora: Você não se sente sozinho, Antônio? 

Médico: É porque o tipo de trabalho... Precisa da privacidade... Porque tem muita coisa... 

Engenheira: Tem a questão do sigilo. 

Moderadora: Entendi... Tem umas especificidades... 

Médico: Sigilo médico... Eu não posso tratar algumas coisas na frente de muita gente... Você 

tem uma coisa e não quer que ninguém saiba... Então, é telefone... É... Pro pessoal falar... 

Então, não tem jeito, o médico tem que ter a sala... Não quer dizer que fique isolado por causa 

disso, não é?... A porta está sempre alí aberta pro técnico... Só fecho na hora que vem alguém 

pra fazer alguma... 

Engenheira: Ele está na mesma estação de trabalho com o auxiliar de enfermagem só que a 

sala... Ele é o único que tem a sala separada... 

Moderadora: É por isso que ele estava falando... 

Engenheira: Como o Paulo, que na hora que vai fazer atendimento... Também... 

Assistente Social: Na verdade, nós tínhamos... O psicólogo ficava em uma sala e eu ficava 

também em outra sala... Aí teve varias mudanças, algumas vezes ficamos juntos, outras vezes 

ficamos separados... Depende do atendimento, do espaço... Agora o atendimento, quando ele 

vai fazer... Ele precisa de uma sala... 

Técnico de Segurança: Sintetizando... O meu sonho de consumo, que é um projeto que 

seria toda a equipe de SST em um mesmo espaço, lógico compartimentado, com espaço 

para atendimento do serviço psicossocial, atendimento médico, tem lá um projetinho, 

um croquis, que já foi umas quinhentas vezes pra engenharia e volta... Problema da... 

Moderadora: Você fala do lay-out, né... Da disposição... 

Técnico de Segurança: É, do lay-out... Que seria a equipe toda lotada no mesmo espaço 

físico... Mas a empresa... As dificuldades que o pessoal citou de trabalho em equipe 

multidisciplinar... Esta instituição tem uma questão, assim que... Certos assuntos não são 

abordados do ponto de vista técnico e sim do ponto de vista político... Por exemplo, essa 

estrutura que nós temos aqui hoje, amanhã pode não existir mais... A variação política... 

Infelizmente esta é uma empresa, hoje, dominada por questões políticas e a depender do tipo 

de orientação... O nosso serviço psicossocial pode voltar lá pro RH e o entendimento do novo 

gestor é de que não há necessidade desses profissionais na área de segurança e saúde do 

trabalho... Ou deixa de existir aqui enquanto regional e há possibilidade desses dois 

profissionais, conforme a lei... Eles devem estar num cerne descentralizado... Poderia a 

empresa também dizer que eles têm que ser realocados para uma outra regional... Quer dizer, 

na realidade as variações, as mudanças são assim numa velocidade... 
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Assistente Social: Muito grande. 

Técnico de Segurança: Que a gente não consegue acompanhar e, inclusive, é uma queixa não 

só nossa aqui, mas da maioria da população dos trabalhadores são essas mudanças de 

estrutura organizacional, numa velocidade muito grande que as pessoas não conseguem... Por 

exemplo, a gente tava numa fase de adaptação... De adaptação... Eu até, em outras empresas, 

já trabalhei no SESMT com essa configuração do psicólogo, assistente social, dentro da área 

de segurança do trabalho... Tem uma matéria na formação nossa que é Psicologia do 

Trabalho, mas dentro desta empresa não tinha essa configuração... Quer dizer, tá 

readaptando, revendo conceitos... Na realidade eu ainda sinto assim um pouco distante, 

principalmente pela área de segurança... Não tanto pela área de saúde porque tem 

interação maior, inclusive pelo fato deles precisarem nos prontuários de um posicionamento 

do Antônio... Há uma interatividade maior, mas com a vertente realmente de segurança no 

trabalho... Talvez não se trata aí de profissionais... Assim... Que a coisa é muito 

dinâmica, muito objetiva... Pra um técnico de segurança, pra um engenheiro de segurança 

tem nível de iluminamento? Tem... Eu não parto das suposições ou da análise do ser 

humano... Peguei um equipamento aqui, medi, tem nível de iluminação, correto? Tem. Tá 

dentro do que tá na lei? Meu parecer pra ruído é a mesma coisa... E pra agentes químicos... 

Quer dizer, talvez, por essa especificidade da área de segurança do trabalho, ainda tenha esse 

distanciamento, mas que ao passar do tempo tá tentando, tenho tentado estreitar os laços... 

Acho que o caminhar, se continuar nessa estrutura, brevemente a gente consegue 

chegar... Realmente trabalhando enquanto equipe multidisciplinar. 

Assistente Social: Agora é bom falar também... 

Engenheira: A gente está há dois anos, eu e o Antônio. A gente chegou era regional depois 

a gente se transformou em unidade...  

Assistente Social: Isso que eu ia falar... 

Engenheira: Agora a gente voltou a ser regional... Então, quando você está com as coisas 

mais ou menos implantadas... É... Aí dá a reviravolta...  

Assistente Social: Isso influencia muito porque assim... Teve uma época dessa mudança de 

regional e unidade... Quer dizer... Que a gente, enquanto regional, é responsável pelas 

dependências que ele citou; enquanto unidade somos responsáveis só por aqui... E nessa 

época foram movidos cem cargos comissionados... Então... Na empresa como um todo... E 

isso, querendo ou não... E daí, assim... É de uma vez só, continua mexendo, mexendo, 

mexendo, querendo ou não, isso influencia nos projetos de trabalho... Porque a lógica é 

que se existe aqui uma diretriz, uma necessidade, um diagnóstico, uma necessidade e 

uma diretriz pra fazer um projeto de trabalho, a ideia é que o próximo que chegasse 

retomasse o que era feito para dar continuidade, mas isso não é verdade. Na prática isso 

não acontece... Isso tem muito no mundo político, nos órgãos públicos, né... Aquele projeto 

que era prioridade pra outrem ficou pra trás e aí muda os projetos de trabalho, muda as 

diretrizes, muda tudo e mexeu demais e tem mexido constantemente e influencia, querendo ou 

não, também né... Nesse novo grupo de trabalho. 
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Moderadora: Uma coisa importante... É claro que eu já estou observando uma sinalização... 

Eu vou entregar pra vocês dois cartõezinhos porque pra nós é muito importante entender essa 

questão da identidade, né... E aí eu queria que vocês olhassem cada uma dessas... Uma é 

identidade de equipe e a outra é identidade de formação... A gente entende a identidade de 

formação... A sua própria formação, quer dizer, vocês tem formação em engenharia, o Pedro 

tem formação em técnico, né... Você em medicina e o que a gente queria é que vocês 

olhassem esses dois cartões e pensasse assim: “como eu me vejo hoje?” Apesar de eu achar 

que vocês já sinalizaram muito, mas eu me vejo mais como alguém afinado com a minha 

identidade de formação, ou seja, eu me vejo muito mais como um médico, um engenheiro de 

segurança, como um psicólogo ou eu me vejo... É... Com uma identidade da equipe? Por mais 

que eu tenha visto, assim... Vocês sinalizando que há uma configuração, que ela é mais nova e 

há um esforço de você redefinir isso, mas parece que é uma coisa que ainda tá no meio do 

caminho... Ainda não tá... Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho... Queria que a 

gente explorasse um pouquinho essa identidade de formação e identidade de equipe... Embora 

eu perceba que vocês já tenham sinalizado mais ou menos, mas eu gostaria que vocês 

pensassem assim: “o que marca hoje minha identidade é mais a minha identidade de 

formação, quer dizer eu como médico, eu como técnico de segurança, como engenheiro, como 

psicólogo ou eu como membro de uma equipe multiprofissional de saúde e segurança 

ocupacional?” E aí eu queria que vocês escrevessem atrás... Primeiro, o que marca mais pra 

vocês nesse momento e atrás eu queria que vocês escrevessem o que representa isso... 

Algumas palavras ou frases que representam o que é essa identidade nesse momento depois a 

gente vai falar um pouquinho sobre isso, entendeu? 

Moderadora (após conclusão da atividade): Vamos falar um pouquinho então? Dizer qual 

identidade prevalece, o que escreveu... 

Assistente Social: Eu posso começar... Porque eu acho isso muito importante para mim... Eu 

até acho que me delonguei aqui... Não sei nem se eu consegui falar do que eu de certa forma 

queria... Eu acho que a questão da multiprofissionalidade, para mim, ela vem de 

formação... Eu digo formação porque assim... A constituição do Serviço Social, também 

como outras profissões... Eu tava até conversando sobre isso... É uma profissão que de base a 

gente tem Filosofia, Política, Psicologia... Psicologia 1, 2, 3 e 4; Filosofia 1, 2, 3 e 4; Política 

1, 2, 3 e 4, então querendo ou não... A gente passa por outras áreas até a gente entrar na 

nossa especificidade... E o Serviço Social passeia muito por essas áreas até partir para a sua 

especificidade especialmente... Eu acho... Sabe, e... Desde essa época, por conta dessa 

construção, eu acho que o profissional ele já tem... Por enquanto eu tô só na questão do 

Serviço Social... Ele já vem reconhecendo a importância desse plural, entende?! Então assim, 

o plural está muito presente no nosso cotidiano, no nosso estudo... Até porque a gente estuda 

muito o social... E o social, ele é plural, não é?! Eu acho assim... Enquanto conceito isso está 

muito presente, então quando a gente vem pra atuação é algo muito natural a 

multiprofissionalidade... Natural a concepção da necessidade de precisar trabalhar com o 

outro, para que a gente possa atuar... Então, assim... Essa concepção é natural e daí que vem 

também o reconhecimento dessa importância... Então, eu poderia dizer que... Assim... 

Identidade da equipe, para mim, é muito importante em qualquer processo de trabalho... Mas 
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isso não é porque eu estou aqui nesta empresa ou somente por causa do outra instituição em 

que eu atuava... Porque, por experiência, porque também em alguns projetos... Eu já 

trabalhei com antropólogo, com artista plástico, com sociólogo, educador, vários... Uma 

equipe realmente bastante multiprofissional. E, nessa equipe, a gente realmente 

trabalhava cotidianamente em conjunto... Por prática, a gente percebe a riqueza que a 

gente tem quando a gente constrói isso... Essa metodologia de trabalho é realmente... 

Porque uma coisa é a gente falar que a gente atua com outras profissões e outra coisa é 

realmente a gente fazer acontecer, fazer com que o trabalho ocorra com a participação de cada 

um e a gente interagindo... Então, assim... Isso eu acho muito importante, eu acho rico. Mas 

infelizmente eu posso dizer que eu vou fazer agora cinco anos aqui e eu acho que isso não 

acontece... Eu poderia dizer que assim... Eu tô trabalhando junto com ele, a gente tem 

algumas atividades pontuais, em que a gente... Assim... A gente tenta isso... Pedro é 

testemunha que eu venho batendo nessa tecla desde que eu cheguei aqui... Muitas vezes 

eu encontrei barreiras, outras não, hoje eu já encontro um apoio dele, um 

reconhecimento dessa importância... E a própria natureza organizacional... De pouco 

efetivo pra muito trabalho... Isso você vai perceber em muitas áreas aqui... O pessoal trabalha 

aqui de sete horas da manha até meia noite, pra você ter uma ideia... Você vê gente 

trabalhando aqui... É... Tem gente que a gente começa a brincar... Porque tem gente que 

trabalha de escala, então pega meia noite e larga de manhã, né? Tem empregado que chega 

sete horas da manhã e tá até uma, duas horas da manhã aqui na empresa... Então, a gente 

pergunta você tá na escala? Porque ele entra, sai e começa a brincar... Então, por conta 

também desse ritmo acelerado, algumas questões não têm prioridade... Porque a gente 

tem que responder, ler, legalmente, vai pagar multa e vai atropelando as coisas e essas 

questões que são importantes da abordagem, do trabalho ficam pra trás... Então eu sinto 

muita falta disso, mas infelizmente isso não tem... Então eu posso dizer que hoje eu ainda tô 

com essa identidade de formação, né... Porque eu atuo assim sendo assistente social no grupo, 

apesar de brigar, de falar a importância de tá junto com Paulo... Eu acho também que a partir 

do momento que o psicólogo chegou, eu fiquei trabalhando bem com o Paulo... Talvez eu 

possa até sentir mais trabalhando em grupo, né... Mas, infelizmente isso não acontece ou 

está em construção ainda... Então, eu ainda me sinto muito dentro da formação, assistente 

social na organização, assistente social nesses processos de trabalho... Em alguns momentos, 

agora nesse processo de construção, eu sinto, reconheço a importância, busco a equipe, 

bato na porta, mas nem sempre acontece... Então, eu posso dizer que eu ainda me sinto 

identidade de formação. 

Psicólogo: É... Por eu estar a pouco tempo na empresa, três meses eu ainda não... Assim... Eu 

me identifico como parte de saúde e segurança no trabalho, mas, por exemplo, dentro 

dessa área de saúde e segurança no trabalho, eu sou do serviço psicossocial, então eu 

trabalho muito mais próximo com Cecília... Então, e mesmo essa relação próxima tem 

essas especificidades... Então, aí eu coloquei aqui atrás, né... A especificidade do 

conhecimento técnico que a gente aprende na faculdade. Então, assim, uso de testes 

psicológicos... Quem usa é o psicólogo... Então, eu vou fazer uma avaliação, meu recurso, 

minha ferramenta é o teste psicológico... Numa entrevista... A gente até faz entrevista 

junto, mas eu tenho uma perspectiva mais psicológica, então eu vejo as coisas dentro de 
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uma perspectiva e até tenho uma atitude em relação a... Uma postura na entrevista 

diferente da assistente social, que ela tem outra perspectiva, né... Então, o olhar e a 

compreensão dos fenômenos perpassa por essa visão da Psicologia... Então, tanto as 

questões individuais quanto as questões grupais... E como eu tenho a formação, embora a 

formação em Psicologia seja generalista, a gente acaba tendo uma afinidade maior pra uma 

perspectiva ou outra, eu ainda tenho a questão da formação clínica... Então, eu ainda tô me 

adaptando ao contexto organizacional, tentando me inserir enquanto psicólogo dentro da 

organização e não como psicólogo clínico fazendo clínica na empresa... Então, tive que 

reconstruir, por exemplo, a minha prática profissional que na clínica é uma e aqui é outra. Na 

clínica eu nunca pensei em utilizar testes psicológicos, aqui eu preciso pra poder fazer um 

diagnóstico e poder fazer um relatório e emitir um parecer... Uma ferramenta que eu não 

utilizava e estou utilizando aqui, né? É... Assim, como não sou um psicólogo da área 

organizacional em si, não tô no RH, né... Então, teve essas mudanças e eu já sei que psicóloga 

antes de mim fazia atividades de acompanhamento de estagiário e menor aprendiz, que eu não 

faço... Eu estando na área de saúde e segurança no trabalho eu vejo qual é a minha 

especificidade estando aqui, qual a minha função, ainda estou nessa fase de reflexão, né... 

Mas assim... Eu me sinto na minha formação profissional psicólogo, então qual é a minha 

especificidade, o que é que eu trabalho, como eu vejo as coisas, né... E como é que é ser 

psicólogo dentro da equipe de saúde e segurança do trabalho... Não sou um psicólogo 

organizacional e do trabalho de RH. Sou psicólogo dentro da saúde e segurança do trabalho, 

mas antes de tudo eu sou um psicólogo... Então, é por aí... 

Engenheira: Há bastante tempo eu atuo em equipes... Porque quando eu terminei 

engenharia civil... Eu tenho formação em engenharia civil só que eu tenho especialização em 

pavimentação, tenho em segurança do trabalho, em programa de implantação de programa de 

qualidade e tenho mestrado em engenharia de produção. Então, quando você parte pra 

trabalhar na área de engenharia como um todo... Eu atuei a maior parte na área de engenharia 

civil só que a gente sempre trabalhou... Eu tinha construtora e depois eu trabalhei em 

construtora de outras pessoas, mas a gente sempre trabalhou de forma integrada... Quando 

a gente desenvolvia um projeto de um edifício, a gente trabalhava junto o profissional de civil, 

o profissional de mecânica, o profissional de elétrica, o profissional de ergonomia, o 

profissional do meio ambiente... E, depois... É... Eu trabalhei como assessora em uma 

Secretaria de outro Estado... E lá também, a gente tinha equipe multidisciplinar... A gente 

trabalhava com a assistente social, com o psicólogo e toda a engenharia... Além de trabalhar 

com o corpo gestor, porque a gente também tinha atuação na área de finanças e na área de 

administração por conta da administração dos projetos... E, assim... Agora, o mais forte de 

trabalhar em equipe foi o... Eu acho que você deve conhecer, o projeto X
6
...  Eu fui 

facilitadora do projeto X durante três anos e pouco... Então, aí é que você se integra muito 

mais porque a filosofia do projeto X... Eu sou da área de exatas, tudo bem, eu trabalho com 

exatas só que de quinze em quinze dias a gente tem os grupos de trabalho e as dinâmicas eram 

sempre desenvolvidas de uma forma geral... Porque o professor do projeto X, da área de 

exatas ou da área de uma formação especifica que eles escolham pra fazer, eles trabalham 

                                                           
6
 A fim de não identificarmos o projeto em que esta participante atuou em período anterior à sua inserção nesta 

empresa, substituímos o seu nome pela consoante X. 
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com áreas... Cada um escolhe... Você tem a área de arte e cultura, você tem a área de exatas, 

que é a parte de construção, você tem a área da parte de administração, onde você tem 

secretariado, pesquisador, toda essa parte... Tem a parte de música... Mas a gente tem uma 

formação conjunta, a gente passa pela mesma formação, então você desenvolve todas as 

dinâmicas juntos para que você possa acolher quem vem de lá... O aluno que vem de lá e fazer 

a inserção na sua área... Então, pra mim, é muito mais fácil, como eu coloquei, trabalhar 

em equipe do que trabalhar sozinha. 

Moderadora: Faz parte da sua trajetória, não é? E hoje você se vê aqui mais próxima da 

identidade da equipe? 

Engenheira: Da identidade da equipe. E, assim... Pra mim foi muito... Eu fiquei muito feliz 

quando a gente realmente pôde ficar trabalhando de forma realmente conjunta com o pessoal 

da Psicologia e assistente social... Porque, apesar da área da gente ser exatas, a gente também 

é psicólogo, é assistente social, médico... A gente também é tudo, porque numa obra você 

acolhe tudo e como eu... Logo que eu terminei... Eu terminei em julho, em setembro eu 

montei uma construtora... Então, eu tive de operários meus, eu cheguei a ter 150 operários... 

Então, quando você faz isso... E eu não tinha tanta maturidade, nem a pessoa que tava do meu 

lado também... A gente... Eu tinha 23 e ele tinha 26, mas a gente sempre foi... Na vida da 

gente, na construtora da gente... A gente era tudo: assistente social, conselheiro matrimonial... 

Porque tudo vem pra cima de você e com o tempo você aprende e também assim... Quando 

você colocou na trajetória... Porque eu sou filha única e é complicado porque eu sou filha 

única, primeira neta, primeira bisneta, primeira sobrinha... Todo mundo assim... Eu sempre 

convivi muito com os primos e com as primas, e eu sempre vivi muito assim junto dos 

outros por conta de eu ser filha única... Então, pra mim, sempre foi muito... As coisas 

sempre foram desenvolvidas junto com os outros. E tem a formação da minha mãe também 

que é da área de pedagogia e o trabalho dela assim... Meu pai era da área de economia, mas 

ele trabalhava em um banco, com a área rural... Então, a gente... Sempre trabalhei junto com 

todo mundo... Então, pra mim é bem melhor. 

Técnico de Segurança: Como diria o Raulzito, eu sou uma metamorfose ambulante. Não 

tenho como ter identidade, por exemplo, enquanto responsável na atualidade pela área de 

SST, eu não tenho como mais, ter identidade de formação, aquele técnico de segurança, que 

brigava pela 3214, que é a lei que regulamenta segurança e saúde do trabalho... Quer dizer, 

revendo conceitos... Hoje, na atualidade, é identidade da equipe... Pra mim é mais forte, na 

realidade eu preciso trabalhar esse aspecto de equipe dentro da área de segurança e saúde do 

trabalho até porque assim... Dentro do planejamento empresarial desta empresa, eu tenho 

vislumbrado o alavancamento da atividade de saúde e segurança do trabalho... Assim... Pra 

uma cultura prevencionista dentro da empresa e, se eu não trabalhar em equipe, com o recurso 

humano que eu tenho aqui hoje...  A minha equipe está fadada ao insucesso. Hoje tem uma 

campanha nacional pra deslanchar de prevenção ao uso e abuso e consumo de drogas e que na 

configuração anterior, com certeza o SESMT, no seu conceito clássico, estaria fadado ao 

insucesso. 

Moderadora: SESMT? 
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Técnico de Segurança: SESMT é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do 

Trabalho. Quer dizer, estaria fadado ao insucesso... Eu tenho um médico do trabalho 

sobrecarregado e que minha técnica de segurança já disse: “doutor, você não toma café mais 

não”... Técnica de segurança que também está sobrecarregada, coitada... Tá de férias, a Ivone, 

não tá aqui e que tava de auxiliar de enfermagem, quebrando essa árvore... Não é nem um 

galho... 

Assistente Social: Você já foi médico também, viu? 

Técnico de Segurança: É... Eu também... 

Assistente Social: Não tinha médico aqui então ele era o médico. 

Técnico de Segurança: Quando eu cheguei aqui, a equipe era a Silvana, nossa atual gerente de 

administração, técnica de segurança, a Dra. Luciana, Cecília que de qualquer maneira a gente 

sempre achou SST... Cecília e a Elizabeth, mas que eram RH e SST... Era uma coisa assim... 

Meio estranha... Mas, o que é que aconteceu... Silvana se afastou por uma questão da gravidez 

dela, era uma gravidez de risco... A Luciana pediu demissão porque passou num concurso, a 

Camila saiu de férias, que era a auxiliar de enfermagem na época, que se afastou por auxilio 

doença... E eu só tinha três meses na empresa... E eu vim de uma estrutura de uma empresa 

multinacional no pólopetroquímico em que o técnico de segurança é o técnico de segurança... 

E aí o pessoal perguntava assim: “Pedro, você está estressado?” E eu: “Estressado não, mas 

sobrecarregado sim”... E aí eu fazia o papel do médico, fazia uma porção de maluquice... O 

pessoal da regional ligava: “vem cá, quem é esse Pedro?” Ele não sabe fazer admissional... Eu 

digo moça, eu sou técnico de segurança... Não sou auxiliar de enfermagem não... Tô aqui 

tentando não me afogar nessa praia... Mas aí... Era um desafio, vamos aprender, a gente ajuda 

um ao outro... Quer dizer, na realidade, diversas pessoas com experiência na empresa... Eu fui 

absorvendo dessas pessoas e hoje eu vejo assim que dentro dessa oportunidade de crescimento 

da cultura de prevenção no âmbito da empresa, e que isso seria traduzido na melhoria da 

qualidade de vida dos nossos empregados... Em construção com Paulo e Cecília... Inclusive, 

isso numa reunião gerencial lá em Brasília, em que surgiu a campanha nacional de prevenção, 

a... Contra o consumo de drogas... Eu digo: “minha equipe faz”... Porque eu confio na minha 

equipe... É revisão do programa de controle médico de saúde e ocupação? Nem consultei ele... 

Eu digo: “Antônio, meu médico do trabalho, é o melhor que tem na empresa”... Porque, 

enquanto gestor, a minha equipe é a melhor que tem... Não minto a ninguém e brigo por 

eles e, se alguém vem contra a minha equipe, eu viro fera. 

Engenheira: Ainda bem que é assim... 

Técnico de Segurança: Eu não consigo mais ser... Enquanto gestor da área, eu acho que, 

depois dessa experiência, também eu acho que a identidade de equipe vai estar inserida 

no meu contexto de trabalho e de vida... Porque eu antes... Eu brigava com Cecília 

porque eu entendia o papel do Serviço Social de uma outra forma, que, inclusive, alguns 

empregados também têm essa visão deturpada do Serviço Social... E o que o Paulo colocou 

aqui com propriedade, as atividades que passavam pro psicólogo... Poxa, o profissional de 

Psicologia cuidando de menor aprendiz, estagiário... Eu ficava... Mas, como não tinha poder 
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de intervenção, não tá na minha praia... Mas hoje eu brigo, se vier com essa história pro Paulo 

ou outro profissional que tiver... Eu digo não, aqui não tem espaço pra isso não... Porque eu 

entendo que dentro dessa equipe multidisciplinar, nós podemos fazer assim... Um 

trabalho maravilhoso de modo a melhorar a qualidade de vida, fazer realmente um 

trabalho de estudo epidemiológico, o que é que nós podemos estar contribuindo para a 

melhoria, para a qualidade de vida, saúde, integridade física dos nossos colegas de 

trabalho... Então, hoje a identidade é de equipe. 

Médico: A minha identidade hoje também é mais de equipe... Eu gostaria até de ter mais 

um pouco da identidade de formação, mas foi uma coisa atípica como eu falei... Fiquei 

sozinho, sem o técnico administrativo, sem o técnico de enfermagem, sem outro médico, 

então ou eu... Sabia que era uma coisa temporária, ainda mais empresa pública que demora de 

contratar, a gente sabe... Eu dei um tempo, eu apostei, né... Comprometimento... Porque eu 

tinha que fazer às vezes trabalho administrativo, ficar etiquetando pasta, arrumando... 

Então, me faltava um pouco de tempo pra fazer, por exemplo, admissional as pessoas 

chegam... Ah, tem que dizer logo se tá apto, se não tá... No máximo eu via se tinha algum 

problema de audição, pra não botar em lugar de ruído, mas aquela conversa com a pessoa que 

chegou, vem aqui, olhe... Seu colesterol está alto... Não tinha tempo de fazer isso, então a 

gente pegava prioridade, o que era mais prioritário... Agora que o menino chegou, técnico de 

enfermagem. Ele já estabeleceu um fluxo, vai mandar chamar as pessoas que estão precisando 

vir... Ele tá me ajudando muito nisso... Falta chegar o outro médico que a gente vai separar... 

O outro vai ficar com as unidades, pra me liberar ainda mais, pra eu começar a ter mais 

tranqüilidade... Porque a gente precisa de tranqüilidade pra... Projetos então nem se fala... Eu 

não vou nem falar dessa parte porque... 

Assistente Social: Mas eu vou bater lá em sua porta... 

Médico: Mas eu entendi que não foi culpa da equipe... Foi da conjuntura... Mudanças 

enormes que a empresa passou em dois anos e muita mudança o tempo todo... E 

ansiedade nos funcionários, então eu reconheço que foi uma coisa atípica... Eu sou otimista, 

não sou desses que fica se queixando: “ah, essa empresa”... Você tá aqui, você tá ajudando, se 

não estiver satisfeito, você vai embora, pede suas contas, né... Mas, enquanto você estiver, 

você tem que procurar ajudar. Então eu entendi que era uma situação da empresa, sei que é 

um momento atípico e essas coisas tendem a melhorar, mas, por enquanto, a coisa ainda está 

muito fervilhante e eu gostaria de equilibrar mais essa... Identidade de formação e identidade 

da equipe. 

Moderadora: Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês... Embora vocês já estejam de alguma 

forma mencionando, ou fazendo comentário... Mas, de modo objetivo, vocês acham então que 

a equipe de vocês... Por mais que alguns... Estejam mais em transição nesta configuração... 

Alguns estão mais admitidos, né... Na questão da equipe, outros num processo de transição, 

até pela forma como ela é configurada... É... Vocês diriam que essa equipe... Assim, ela não... 

Vocês não enfrentam conflitos direto, relativo a status, de um tendo papel mais importante na 

equipe do que o outro... E a questão de existir conflito, se existem conflitos, como vocês 

lidam com essa questão do conflito e que tipo de conflito seria esse. 



251 
 

Engenheira: Na área de segurança do trabalho é o seguinte: às vezes existem conflitos... 

Assim, alguma coisa pra resolver que a opinião de um talvez seja diferente do outro, 

mas ainda bem que a gente tem o bom senso de sentar e conversar, porque lá na equipe da 

gente, assim... Tudo o que um faz, passa pro outro, discute... Pedro como gestor é excelente... 

Porque não tem aquela história de eu faço, eu mando... Não, não é assim... Eu já trabalhei com 

gestores assim e é horrível, porque eu bato de frente mesmo... E pra mim, tanto pra mim acho 

que pra Ivone também, ela não está aqui... É muito bom... A gente trabalha os três... Se você 

tem alguma divergência você vai e fala... E uma coisa que eu acho muito importante com 

relação a Pedro como gestor é o seguinte: se tiver coisa errada, mas pra fora da sala e pra 

fora da equipe não tem, tá... Todo mundo tá trabalhando junto e é isso que eu acho, que 

eu também luto muito junto com ele pra que isso permaneça porque é muito ruim... Eu tenho 

atrito com você, tô desenvolvendo um trabalho, tenho... Mas, lá fora não é pra ter... Não é pra 

transparecer... Eu acho que a gente tem que ter uma linguagem só... Por isso que a gente tem 

que tá tentando, sempre conversando um com o outro para que as coisas caminhem... Porque 

você tem uma equipe formada, mas lá fora tem equipes que talvez não tenham esse perfil... A 

gente não sabe porque a gente não convive com eles... Mas a gente percebe que tem algumas 

que são divergentes na forma da gente agir da gente, e, pra mim, assim a gente manter esse 

padrão é muito bom. 

Moderadora: Deixa eu só compreender um pouquinho... É... Porque você fala na sua equipe, 

você fala engenheiro de segurança, técnico de segurança... Mas, na verdade, essas decisões, 

elas impactam, por exemplo, pro Paulo, pra Cecília, pro Antônio... Entendeu? 

Engenheira: É, a gente tem que conversar porque não é pra ter impacto, é pra ter consonância. 

Moderadora: Não, mas o que eu quero saber é o seguinte: as decisões e os conflitos de vocês 

envolvem os outros profissionais, ou não? 

Engenheira: Envolve porque tem muita coisa que a gente tem que decidir que tem que discutir 

com o Antônio, que tem que discutir com eles também, saber a opinião deles. 

Assistente Social: Eu acho assim... Que em nível de conflito... Eu sempre faço comparativo, 

porque eu não tenho como não fazer... Porque a equipe mudou muito, né... É... Eu também só 

sou rasgação de seda pra Pedro... Porque conflito, realmente, discussão em nível de submeter 

opinião de um, opinião de outro, eu acho que é o que ocorre, o que acontece... Mas, assim... A 

um tempo atrás, em relação ao médico do trabalho foi o que eu senti maior... É... Não houve 

um conflito, um debate, um embate, soco na cara... (risos) nada disso, mas eu acho que talvez 

a questão de um ponto e contraponto mais forte com a médica do trabalho não com a chefe, 

porque eu acho que ela também era mais resistente como Pedro era no início ao trabalho de 

grupo... Eu dava, pedia lá o apoio, atendimento do Serviço Social, escrevia lá e não... Não 

serve, tem que escrever e tal... Eu achava mais, tinha mais resistência, né? Mas o conflito no 

sentido de ponto de vista, dela achar que... Digamos assim... Que o trabalho em grupo não era 

o foco no momento e eu achar que o trabalho em grupo... Meio de tentar fazer e tal, é... E a 

rasgação de seda de Pedro é porque assim... A gente brigava tanto no início, também em 

nível assim de ponto de vista, da necessidade de trabalho de grupo... E ele, assim... Ele é 

um chefe que só não é perfeito porque não pode ser... Mas assim... Reconhece a questão 
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do grupo e aí o conflito, nesse contexto, eu não sei como eu poderia dizer que ele ocorre 

porque, por enquanto, tá nessa como Valquíria falou... Precisa submeter a opinião de 

um, então vai lá, pergunta, a gente discute, né... Ele vai lá, ele valoriza muito a 

importância de ouvir cada um. 

Engenheira: E também eu acho assim... No meu caso, o Antônio, ele é engenheiro e é 

médico... Só que ele é mais médico do que engenheiro... Então, algumas coisas, pra mim, se 

eu quiser discutir com Antônio, na área de exatas, isso me facilita... Porque ele já viveu... 

Apesar que eu não sei se ele trabalhou na área de civil, mas ele vivenciou e sabe que certas 

coisas... 

Moderadora: Você também tem formação... Você fez os dois cursos? Engenharia Civil e 

Medicina? 

Médico: É que as matérias que eu mais gostava no colégio eram Matemática e Biologia. 

Moderadora: Você fez primeiro o quê? Medicina ou... 

Médico: Primeiro Engenharia. 

Moderadora: Depois você fez Medicina... 

Médico: Atuei pouco tempo porque foi na década perdida do Brasil... Não tinha esse boom 

imobiliário... Era engenheiro desempregado... Apesar de me formar em engenharia, na época, 

atuei muito em informática, analista de sistema e tudo porque... Era... Foi a década perdida... 

Informática tava surgindo... Mas cheguei a trabalhar em obra essa coisa toda... 

Engenheira: Eu acho assim... Eu não sei se é porque eu sou realmente apaixonada pelo 

serviço, pelo meu trabalho... Eu gosto muito de Engenharia, mas como a gente sempre 

desenvolvia, como eu coloquei, projetos em conjunto, a gente desenvolvia alguns projetos 

com uma instituição e eram em equipes multidisciplinares... Você funciona não só como 

engenheira, mas você funciona também como educadora... Então, eu acho que pra mim 

assim... Engenheira de Segurança do Trabalho como Medicina do Trabalho é bom você não se 

envolver muito por que quando o vírus entra... Tchau... 

Médico: Agora, em relação a conflito, né... Que é a pergunta... Pela minha experiência, que eu 

já passei em outros SESMT, eu não vejo conflito na equipe... Eu já participei de equipes que o 

pau já tava quebrando aqui... 

Assistente Social: Em outras regionais o negócio pega... 

Médico: De médicos mais inflexíveis, de engenheiros também terríveis, ou técnico... 

Assistente Social: A assistente social sai do grupo... É o bicho... A configuração é diferente... 

Moderadora: Você acha que é porque da... O diagnóstico de vocês é porque cada um acredita 

da sua especificidade, que ela seja melhor do que as outras e é isso que vocês não vêem nesta 

equipe? 
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Engenheira: Eu acho que sim... 

Médico: É... E o temperamento das pessoas também... Pessoas mais inflexíveis. 

Técnico de Segurança: A questão do temperamento... Eu digo assim o pessoal fica falando, 

mas rapaz você tem um temperamento... Eu pra morrer de infarto fulminante no coração vou 

levar uma semana... Eu digo... Eu falei isso lá em Brasília e a galera deu risada porque é o 

meu perfil... Não sou de criar um clima de animosidade com Antônio, ou se discuto aqui 

tecnicamente com ele e eu... Semana passada eu até disse a um engenheiro mecânico... 

Chamei a atenção, dei uma reprimenda aí no pátio... Aí no final eu disse: “ó, nada pessoal... 

Aqui é técnico profissional... De tarde, se quiser tomar uma cerveja lá fora, nós tomamos uma 

cerveja batemos papo, conversamos do Bahia e do Vitória”... Porque nada pessoal, o negócio 

é técnico profissional... Então, não sei diferenciar bem o que é trabalho com Paulo e o que é 

pessoal então... Com essa fórmula aí eu consigo pelo menos transitar... Porque até o papel da 

nossa área, né... Transitar em todas as áreas, circular em todas as áreas, por essa interatividade 

que é preciso ter pela área de saúde e segurança do trabalho... Então, acho que pelo perfil aqui 

da equipe, não tem esse... Esses conflitos aqui da equipe, por exemplo, em outras regionais 

que eu já visitei e já interagi com as coordenações... A coisa pega... 

Assistente Social: Olha, pra você ter uma idéia... Claro que é... É só uma informação pro 

estudo dela... Eu tenho conhecimento de em alguns locais, existirem profissionais que estão 

fazendo um movimento por escrito ou não pra retirar assistente social e tal do grupo... E 

psicólogo também... 

Moderadora: Mas isso você fala dentro desta instituição? 

Assistente Social: Dentro desta instituição... 

Moderadora: Dentro das regionais... 

Assistente Social: A configuração é bem diferente. 

Engenheira: É... Dentro do grupo chamado SESMT... Eu também assim... No caso, eu e 

Antônio... A gente fez... Porque quando você faz (concurso) pra médico ou engenheiro, você 

faz pra uma determinada regional... Na época foi assim... No nosso caso, era regional 

nordeste... Então, você podia ser chamado pra qualquer um dos Estados... Porque médico e 

engenheiro de segurança do trabalho só tem nas regionais e nas grandes unidades... Então, o 

Anderson foi chamado pra Recife porque na regional centro oeste teria só... Era nordeste na 

época... Engenheiro de segurança é... Só uma vaga... É... Só pra lá... Aí depois foi montada, 

criada a regional centro leste, aí me ligaram e perguntaram se eu queria vir assumir, aí passei 

pro leste e... Mas, já fui em alguns, passei em alguns treinamentos em outras regionais e eu 

fiquei meio assustada,  é... Porque o encarregado de SST... Tem que ser assim e acabou-se, ou 

os técnicos discutem entre si de brigar e deixar de se falar... Eu disse: “como é a história? Não 

quero ficar aqui não”... Eu digo: “eu não vou pra essa equipe não”... É muito estranho pra 

mim... É muito estranho pra mim... Talvez seja pela minha forma de ser... Eu fiquei assim... 

Horrorizada...  
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Moderadora: E você, Paulo... Não falou como é que você vê essa questão de conflito... 

Psicólogo: Não... Porque tem bem pouco tempo... Por enquanto... Já tive... Fui chamado pra 

apagar incêndio... Prefiro nem me pronunciar se tem ou se não tem... 

Moderadora: Incêndio de outras equipes? 

Psicólogo: Sim, de outras equipes. 

Técnico de Segurança: Eu acho assim... Talvez por sermos uma equipe já com pessoas 

maduras, pessoas centradas e isso facilita na realidade o caminhar, o viver... A vida vai 

trazendo experiência... Não vou dizer que foi também a vida toda também esse... 

Assistente Social: Mar de rosas. 

Técnico de Segurança: Pedro paz e amor... Não, mas como é que se diz... Acho que essa 

experiência ao longo da vida também ajuda a gente tentar compreender, ouvir o que o 

colega tem a propor... Não se pode se achar o dono de todas as verdades não... Talvez é o 

que eu sempre digo às pessoas: “ó, o que eu tô falando aqui não é a única verdade não... pode 

ser que você saia com uma solução melhor do que a minha, eu tô aqui pra ouvir, acatar... acho 

que a intenção é somar esforços”... E isso talvez tenha facilitado essa questão da gente não 

ter esses conflitos. 

Engenheira: No meu caso, quando deixou de ser regional, passou a ser unidade, eu realmente 

fiquei temerosa que eu fosse mandada pra outra regional... Porque outra regional tava sem 

engenheiro de segurança e me perguntaram, me perguntaram na brincadeira, mas me 

perguntaram... Aí eu falei não, eu não quero e falei pra Silvana no momento, eu disse: “olhe, 

faça o favor de me segurar aqui porque eu não quero ir pra lá não, viu?!” Aí ela: “por que é 

que você não quer?” Aí eu contei pra ela porque eu não queria... Aí você fica perguntando , 

perguntando, perguntando... Aí você chega ao ponto que você diz: “não, mas é porque eu 

prefiro ficar onde eu estou porque estou vivendo em harmonia”... E foi chato porque eu 

respondi pra encarregada da outra equipe: “não, eu nem gosto da cidade, nem gosto da forma 

como vocês trabalham”... Porque também talvez seja a forma como eu fui criada, mas eu falo 

o que eu sinto mesmo... E depois ela ficou meio assim... Pé atrás comigo... Porque eu acho 

também que uma coisa que é boa na equipe é assim, se você não gosta do que eu estou 

fazendo, pelo menos até agora, você chega e fala... Isso eu acho... Porque eu não admito você 

estar trabalhando... Você não gosta do que ele diz, mas você não fala pra ele, fala pro outro e 

esse tipo de comportamento, eu realmente não admito... E eu acho que isso facilita muito que 

a gente... Assim... Dá certo... E não é todo local que você... 

Moderadora: E você acha que a equipe tem essa receptividade? 

Engenheira: Tem... A equipe tem... A equipe ajuda um ao outro... Porque quando eu cheguei 

aqui, eu me desesperei com tanta norma que tinha que ler... Porque até pra pedir um lápis 

tinha que... E a gente é muito acostumado... O Pedro também... A gente é muito acostumado a 

agir, não é? Lá fora a gente não agia? A gente tinha aquela história de que... É técnico de 

segurança mesmo é engenheiro de segurança mesmo... E acabou... Mas aqui não... 
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Assistente Social: Aqui você escreve. 

Engenheira: Aqui a gente escreve... 

(risos do grupo) 

Técnico de Segurança: Tudo é um despacho, tudo é um negócio... 

Assistente Social: É um processo... 

Engenheira: Despacho, CF... E é muita coisa... Eu passei uns dois meses... 

Moderadora: Decorando as normas... 

Engenheira: Não, você não aprende porque todo dia muda... O pior é isso... Eu abro o Notes aí 

tem lá: essa norma foi modificada... 

Moderadora fecha com os agradecimentos e cede espaço para comentários do grupo. 

Assistente Social: Eu queria falar que foi importante, eu acho... Porque pra mim é muito 

importante... Porque a investigação desse conceito, como ele acontece na prática, os 

benefícios disso ou não, dos conflitos disso ou não, eu acho muito interessante até porque a 

gente tá em uma etapa inicial com este grupo... E aí porque futuramente, quando terminar, pra 

falar como é o resultado disso...  Que é que a gente achou e aí é bom porque contribui pro 

grupo que tá nesse caminho... Pelo menos a gente tá no caminho, né... Se sentindo ou não, 

mas estamos no caminho da construção de um grupo de trabalho e aí vê o conceito da 

multidisciplinaridade. 

Engenheira: Pra gente, assim, da área de segurança do trabalho... Porque o curso de 

segurança do trabalho permite também que você conviva com todas as Engenharias e 

Arquitetura... Porque a especialização em engenharia de segurança do trabalho, ela é voltada 

pra todas as engenharias e arquitetura... Então na minha turma nós éramos cinco ênfases... 

Então a gente teve a sorte de ter todas as especialidades... A gente tinha engenheiro civil, 

engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, engenheiro eletrônico, engenheiro de meio 

ambiente, engenheiro de pesca, agrônomo, arquiteto... Então, você também enriquece... 

Agora eu tô fazendo uma pós em ergonomia e pra gente da área de exatas, nós só somos cinco 

na sala e tem só uma médica do trabalho... A gente tá aprendendo muito porque a maioria das 

pessoas... Elas são ou profissionais de educação física, professores de educação física ou 

fisioterapeutas... Então é um trabalho assim que também enriquece muito... 

Técnico de Segurança: Agradecer porque eu percebo assim... Foi uma oportunidade boa até 

pra saber qual o sentimento da equipe quanto a trabalhar... Porque são profissionais de 

diversas áreas... Diversas formações... O que a equipe está pensando quanto a esse trabalho... 

Eu achei assim... Interessante... Já fiz minhas anotações quanto à questão de uma rotina de 

reuniões... Que na realidade já tínhamos conversado... Pelo menos uma vez por semana pra 

equipe estar afinada... 

Moderadora agradece a equipe pela participação e encerra o grupo focal. 


