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RESUMO 

 
O presente artigo refere-se a um estudo descritivo-exploratório, sobre a atuação 

profissional do psicólogo organizacional na cidade de Teresina - PI. Objetivou-se com a 
pesquisa realizar um estudo comparativo entre a teoria e a prática do psicólogo 
organizacional para avaliar essa práxis dentro da atuação profissional no campo 
organizacional. A pesquisa foi realizada com psicólogos organizacionais que atuam na 
área a mais de um ano. A mesma é de fundamental importância, pois a partir do 
levantamento dos dados poderá ser feita uma análise do perfil do psicólogo 
organizacional e elaborar alternativas para melhorar e aprimorar sua atuação, 
conciliando teoria e prática, já que juntas norteiam o profissional na sua qualificação, 
dando-lhe segurança para atuar no mercado de trabalho. Busca-se também com a 
pesquisa verificar as convergências e divergências entre teoria e prática, o grau de 
importância que os psicólogos atribuem à teoria e a prática no desenvolvimento de suas 
atividades e analisar os benefícios e/ou dificuldades enfrentados pelos psicólogos no 
desenvolvimento de suas atribuições. Foi utilizado o método qualitativo através de uma 
entrevista semi-estruturada e os dados foram analisados conforme a análise de conteúdo. 
Como resultado pode-se constatar como principal problema enfrentado pelos psicólogos 
o déficit na formação acadêmica, pois a mesma, apesar do longo período, deixa muito a 
desejar. Como também foi verificado que na concepção dos psicólogos a prática é mais 
importante que a teoria, e ainda, que apesar de toda dificuldade enfrentada na formação, 
o mercado está bastante aberto para os profissionais da psicologia organizacional que 
bem desenvolvem seu trabalho. Avaliando o perfil profissional do psicólogo 
organizacional de Teresina – PI verificou-se que ainda está pautado no modelo 
tradicional – seleção/treinamento/avaliação de desempenho, mas este quadro está se 
modificando para as demais atuações do psicólogo organizacional, tais como programas 
de qualidade de vida, execução de projetos, entre outros. Isso demonstra uma inserção 
para novos rumos, mais voltados para os problemas da organização de uma maneira 
geral. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

No contexto atual onde o mercado está altamente competitivo e o principal 
diferencial das organizações são as pessoas, a psicologia tem se tornado mais presente e 
fundamental dentro das organizações. Mas ao mesmo tempo apesar das inúmeras 
mudanças no contexto econômico, social, cultural e tecnológico pelo qual passou a 
psicologia organizacional, o que se pode observar é que a atuação desse psicólogo 
dentro da organização é eminentemente voltada a métodos tradicional, como 
recrutamento, seleção e treinamento. 

De acordo com a afirmação de Zanelli et al. (2004) a partir da década de 1990, 
com a abertura do mercado e o aumento intenso da competitividade internacionalizada, 



as organizações brasileiras passaram a exigir novas competências e novas formas de 
trabalho. Zanelli (2003 apud Schette 2005, p.27), ainda complementa que “a 
globalização e as conseqüentes mudanças no mercado de trabalho tornaram o psicólogo 
organizacional um profissional mais valorizado”. 

Contudo, afirma Braga (2003), a maioria dos psicólogos esquiva-se de lutar por 
seu espaço nas organizações observando-se assim a maior inserção de profissionais de 
diferentes áreas do conhecimento, como os administradores, economistas, pedagogos, 
sociólogos, entre outros. Acredita-se que este fato é decorrente principalmente devido a 
atuação do psicólogo organizacional ainda estar voltada ao recrutamento e seleção, à 
aplicação de testes psicológicos e à dinâmica de grupo, bem como do psicólogo não ter 
clareza do seu atual papel nas organizações. 

São necessárias determinadas habilidades e competências para desenvolver com 
eficácia e eficiência o papel do psicólogo dentro de uma organização, contudo o 
profissional parece sair pouco qualificado da formação acadêmica e ao entrar na 
organização não consegue desempenhar todas as atribuições que lhe cabem. 

Zanelli (2002) escreve que quando o psicólogo consegue generalizar ou 
aprofundar leituras que estabelecem as vinculações do corpo teórico da psicologia com 
a prática, aumentam as possibilidades de desenvolver atividades consistentes. É 
fundamental, portanto, que prática e teoria norteie o profissional na sua qualificação, 
dando-lhe segurança para atuar no mercado de trabalho.  

Sendo assim a presente pesquisa tem como objetivo geral Realizar um estudo 
comparativo entre a teoria e a prática do Psicólogo Organizacional na cidade de 
Teresina-PI. E os objetivos específicos da mesma é analisar a percepção dos 
profissionais de psicologia no que se refere às divergências ou convergências entre a 
teoria e a prática de sua atuação profissional; identificar a percepção do psicólogo sobre 
o grau de importância destinados a teoria e a prática no desenvolvimento de suas 
atribuições; identificar o impacto vivenciado pelo Psicólogo no inicio da sua atuação 
profissional e as principais dificuldades enfrentadas; levantar as principais atividades já 
desenvolvidas pelo psicólogo entrevistado no desenvolvimento de sua prática; comparar 
as atividades desenvolvidas pelo psicólogo na sua atuação com a teoria estudada; 
verificar os principais benefícios e/ou dificuldades enfrentadas pelo psicólogo 
organizacional no desenvolvimento de suas atribuições e analisar como os psicólogos 
lidam com esses benefícios e/ou dificuldades na sua prática profissional. 

O trabalho revela-se como importante, pois a partir do levantamento dos dados 
poderá ser feita uma análise e elaborar alternativas para melhorar e aprimorar a atuação 
do psicólogo organizacional na cidade de Teresina – PI. 

 
1.1 Psicologia Organizacional 
 

A psicologia como ciência surgiu com Wundt na Alemanha no final do século 
XIX, ele é considerado o pioneiro na psicologia como ciência. A psicologia 
organizacional é conhecida como uma das diversas especializações da psicologia e 
refere-se à aplicação dos princípios e métodos psicológicos no ambiente de trabalho, sua 
fonte é a psicologia geral, mas principalmente a psicologia social.  

“A psicologia organizacional é comumente definida como o estudo científico do 
comportamento humano em organizações de trabalho” O`BRIEN (1986 apud 
ZANELLI, 2002 p. 24).  

Segundo Spector (2006) o campo da psicologia organizacional possui duas 
divisões: a industrial que originou o campo, preocupando-se com o ajuste funcional, 
seleção, treinamento e avaliação de desempenho. A outra é a organizacional, ancorada 



nas relações humanas, com o foco no indivíduo e preocupada em compreender o 
comportamento individual e coletivo vislumbrando o bem-estar dos funcionários em seu 
ambiente de trabalho. 

No final do século XIX a psicologia adentra como área inovadora na análise das 
condutas humanas no trabalho. Os trabalhos iniciais concentravam-se em questões de 
desempenho no trabalho e deficiência organizacional. Hugo Munsterberg junto com 
Walter Dill Scott podem ser considerados os principais fundadores da Psicologia 
Organizacional. Em 1913 Munsterberg publicou Psychology and Industrial Efficiency, 
focalizava técnicas de seleção de pessoal e ajuste funcional (ZANELLI, 2002). 

 
A principal influencia sobre o campo foi o trabalho de frederick 
Wislow Taylor, um engenheiro que estudou longamente a 
produtividade de funcionários em sua carreira durante o final 
do século XIX e início do século XX (SPECTOR, 2006, p. 14). 
 

Os estudos tayloristas foram voltados para o aumento da eficiência do 
desempenho no trabalho e da produtividade, essencialmente por meio da 
cronometragem das fases de produção, contudo ignoravam os seus efeitos, como fadiga, 
aspectos mentais e fisiológicos dos trabalhadores. 

Malvezzi (2007) faz uma análise do percurso da história da psicologia 
organizacional, indicando que nos anos de 1970, por exemplo, houve estudos da 
participação e da qualidade de vida no trabalho. Nos anos de 1980 concentraram os 
estudos acerca da compreensão da qualidade na produção e de como desenvolvê-la para 
enfrentar a competitividade. Nos anos de 1990 dedicaram os estudos da psicologia 
organizacional e do Trabalho ao processo de formação de equipes, tais como liderança, 
cultura e vínculo com trabalho. Já na atual década, início do século XXI, o destaque é 
para as questões das competências.  

A psicologia atualmente vem sofrendo expansão dos seus limites iniciais, 
considerada como um novo paradigma de grande importância e contribuição para o 
aprofundamento do comportamento humano dentro das organizações. 

A psicologia organizacional surge no Brasil como uma tentativa de 
racionalização e a procura de um caráter científico e inovador no controle dos processos 
produtivos, no contexto das idéias da administração científica de Taylor. Leon Walther 
traz para o Brasil a psicotécnica, os cursos e a primeira aplicação de testes ocorreram 
em 1924 no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. A aplicação desses testes para 
selecionar empregados expandiu-se, principalmente nas empresas ferroviárias ( 
ZANELLI et al, 2004). 

As pesquisas no âmbito da Psicologia Organizacional foram crescentes e 
significativas para seu maior destaque e desenvolvimento dentro das organizações. No 
Brasil, nos últimos 40 anos, constatou-se o crescimento de pesquisas e conceitos nas 
áreas de saúde, qualidade de vida e identidade. 

 
1.2 Atuação do Psicólogo Organizacional 
 

Zanelli (2002) menciona que quando se analisa a gama de atividades possíveis 
de receber a contribuição do psicólogo, torna-se surpreendente pensar que o curso de 
psicologia prepara o aluno, e muitas vezes mal, até para o mais tradicional das 
atividades: a seleção de pessoal. A Administração de Recursos Humanos, nos cursos, 
muitas vezes é ensinada de modo negativo, sem considerar que a área tem crescido 
bastante. 



A atuação do Psicólogo Organizacional fica muitas vezes restrita ao 
recrutamento e seleção e quando se expande é reflexo do esforço pessoal e busca de 
profissionalização de cada profissional. 

No que se refere à busca pessoal Zanelli (2002, p. 53) enfatiza “como formas de 
superação das deficiências, grupos de estudo, curso de pós-graduação (especialização e 
mestrado), cursos na empresa e pela própria experiência”, como sendo algumas das 
estratégias utilizadas pelos psicólogos na área organizacional. Apesar de as formas de 
superação ser precária, já que a única especialização na cidade de Teresina é na área de 
administração. 

Para uma melhor profissionalização o ideal é que teoria e prática caminhem 
juntas, pois o conhecimento técnico e a aplicação metodológica precisam estar 
relacionadas, já que nem sempre o conhecimento implica o saber fazer (atitude/ 
habilidade). 

A formação profissional do psicólogo é deficiente e na maioria das vezes carente 
de um aprofundamento em determinados conteúdos, impossibilitando o futuro 
profissional de se sentir seguro para a sua atuação no mercado de trabalho, tendo este 
que buscar profissionalização após a conclusão do curso.  

O que as pesquisas vêm mostrando é que o profissional considera e afirma a 
deficiência na formação acadêmica no que se refere à psicologia organizacional. 
Gomide (apud Bolognini, 2006) realizou uma pesquisa com psicólogos organizacionais 
e 50% dos entrevistados disseram ter conseguido conhecimentos e habilidades 
insuficientes no que se refere à fundamentação filosófica, metodológica e científica e os 
conhecimentos na prática na área organizacional foram avaliados como insuficientes por 
48,9% dos entrevistados. 

Azevedo (1997 apud Schette, 2005) responsabilizam a formação deficitária de 
psicólogos organizacionais, a estrutura curricular e as cargas horárias insuficientes 
como mantenedores desse círculo vicioso na formação acadêmica 

 
1.3 Atribuições do Psicólogo Organizacional – Teoria e Prática 

 
Nesse contexto a atuação do Psicólogo Organizacional é bastante diversificada, 

sendo possível desenvolver muitas atividades nas organizações. Schette (2005) expõe 
algumas atribuições do psicólogo tais como, seleção, treinamento, desenvolvimento de 
pessoal, avaliação de desempenho, estudo da formação e funcionamento de grupos, 
estilos de liderança, comprometimento com os objetivos organizacionais, padrões de 
comunicação, etc. Inclui ainda aconselhamento psicológico, desenvolvimento 
organizacional por meio de diagnóstico de problemas e planejamento de mudanças e 
ainda atuação no âmbito da legislação trabalhista e relação com sindicatos 
intermediando os conflitos. 

Essas são as atuações do psicólogo de acordo com as teorias, mas na realidade 
brasileira as pesquisas mostram que não estão sendo desenvolvidas em suas totalidades, 
sendo assim a atuação do psicólogo organizacional tem sido objeto de estudo constante, 
pois de acordo com Zanelli (2002, p. 17) “a formação profissional e o exercício das 
atividades de trabalho pelo psicólogo organizacional têm sido restritos, precários e 
deficientes”. 

De acordo com algumas pesquisas, no Brasil a atuação do psicólogo é pouco 
diversificada, como mostra a pesquisa de Braga (2003) com relação às atividades 
desenvolvidas pelo psicólogo organizacional na cidade de Varginha, que seleção e 
recrutamento ocupa 25% das atividades realizadas pelos psicólogos, treinamento 15%, 
comunicação interna e eventos ocupam 10% das atividades desempenhadas. 



 
2 METODOLOGIA 

 
2.1 Tipo de Estudo 
 

A presente pesquisa classifica-se quanto aos objetivos como exploratória e 
descritiva, exploratório porque busca proporcionar ao pesquisador maior familiaridade 
com o problema, visando torná-lo mais claro ou construir hipóteses. Descritivo, pois 
estuda as relações entre duas ou mais variáveis de um dado fenômeno sem manipulá-las, 
tenta localizar situações ou condições existentes, espontâneas constatando e avaliando o 
tipo de relação (KOCHE ,1984 apud. FROTA, 2003).  

Quanto à abordagem, trata-se de uma pesquisa qualitativa, enfocando o universo 
de significados das ações e relações humanas. De acordo com Minayo (2006) os 
instrumentos de coleta de campo na pesquisa qualitativa visam fazer modelação entre os 
marcos teórico-metodológica e a realidade empírica. 

. 
2.2 Instrumento e métodos de coleta de dados 

 
Escolheu-se utilizar a entrevista semi-estruturada como instrumento por ser uma 

êmodalidade que obedece um roteiro. Por ter um apoio claro na sequência das questões, 
a entrevista semi-aberta facilita a abordagem e assegura, sobretudo aos investigadores 
menos experientes, que seus presupostos sejam cobertos na conversa. Servindo de 
orientação e guia para o andamento da investigação, o roteiro deve ser flexível, de modo 
a absorver novos temas trazidos pelo interlocutor (MINAYO, 2006).  

O roteiro da entrevista contém seis pergutas, sendo 4(quatro) abertas e 2 (duas) 
fechadas. Opitou-se por essas duas perguntas fechadas para traçar o perfil do psicólogo 
organizacional da cidade de Teresina e para direcionar os pricipais problemas 
enfrentados pelos psicólogos entrevistados.  

A entrevista foi realizada individualmente, sendo precedida de uma autorização 
da empresa da qual o psicólogo faz parte ou da consultoria que presta serviço. Os 
psicólogos foram previamente contactados por telefone e visitados em seus locais de 
trabalho, onde foi feita uma explanação verbal sobre o tema da pesquisa e realizado o 
agendamento dos locais e horários propícios aos mesmo.  

As informações relatadas pelos participantes foram registradas por áudio, 
utilizando gravador de voz, modelo Mp4, mediante a autorização do entrevistado. 

Antes de iniciar a entrevista foi entregue o Termo de Consetimento Livre e 
Esclarecido para que os mesmos podessem ler, assinar e autorizar a entrevista. 

 
2.3 Contexto e Participantes 
 

Essa pesquisa foi realizada no contexto de Teresina, a qual possui atualmente 
aproximadamente 800 psicólogos registrados no CRP (Conselho Regional de 
Psicologia) 11ª região, sendo destes aproximadamente 30 informaram atuar na área da 
Psicologia Organizacional, dado coletado a partir da informação que os psicólogos 
fornecem ao CRP no momento que vão fazer o registro, que segundo informações do 
Conselho, os psicólogos posteriormente não entram em contato atualizando tais 
informações. 

Os sujeitos da pesquisa foram 9 (nove) psicólogos que atuam na área 
organizacional em Teresina - PI. 

 



 
2.4 Procedimentos de Análise de dados 

 
Como se trata de uma pesquisa qualitativa, o procedimento utilizado para se 

fazer a análise dos dados foi a análise de conteúdo, sendo esta definida como: 
 

“um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando 
obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 
do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) 
que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 
condições de produção/recepção destas mensagens” (BARDIN 
1977 apud MINAYO, 2006, p. 199). 

 
A análise de conteúdo é um procedimento sistemático para auxiliar na análise 

dos dados coletados na pesquisa e de suas técnicas conhecidas, foi utilizada a mais 
antiga para se efetuar a análise, que é a análise por categorias. 

Esta funciona por operações e desdobramento do texto em unidades, segundo 
reagrupamentos análogos. Ela é rápida e eficaz na condição de que se aplica a discursos 
diretos (BARDIN 1977 apud MINAYO, 2006). 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os dados serão apresentados e organizados segundo análise de conteúdo 
através de formação de categorias, as quais são resultados de dados convergentes. As 
categorias foram: teoria da psicologia organizacional diverge da atuação prática; em 
grau de importância a prática é considerada mais importante do que a teoria; a primeira 
aplicação da teoria na prática é enfrentada pelos psicólogos com dificuldade; formação 
acadêmica: principal problema da atuação profissional do psicólogo organizacional; 
abertura dos gestores: principal facilidade na atuação profissional dos psicólogos 
organizacionais; práticas exercidas pelo psicólogo organizacional em Teresina. 

 
3.1 A Teoria da Psicologia Organizacional diverge da atuação prática 
 

Para chegar a essa categoria foi verificado as respostas da primeira questão 
respondida pelos psicólogos, onde a maioria respondeu que a teoria diverge da prática. 
“Converge em que tudo que a gente estuda realmente o objetivo a ser encontrado é o 
mesmo, só que o que acontece é que a gente não consegue com a teoria visualizar a 
prática. Outra coisa é que na teoria aparece resultados muito planejados e na realidade 
quando se dá com ser humano nem sempre o resultado é bonitinho daquela forma como 
a gente ver na teoria (Participante B).” 

A literatura confirma o que os entrevistados mencionaram, pois na visão de 
Bouvier (1988 apud Zanelli, 2002, p.101) o curso de psicologia 

 
Deveria ter uma linha de formação e objetos de estudo 
definidos, ser um conjunto de disciplinas integradas, sendo as 
teorias estudadas na fonte, verificando-se qual é realmente o 
pensamento do autor e não interpretações dos seus seguidores. 
Deveria questionar em que contexto histórico as teorias foram 
produzidas e a quem e como estão servindo, desmistificando, 



assim a neutralidade das teorias, procurando formar 
profissionais com uma orientação ideológica não-elitista. 
 

Mas como o curso na sua maioria e de acordo com a realidade dos entrevistados 
não oferece isso tão explicitamente, torna-se difícil a visualização do todo e das 
dificuldades que vão existir no dia-a-dia da organização e que se fosse visto ainda na 
academia talvez se tornasse mais fácil.  

 
3.2 Em grau de importância a prática é considerada mais importante do que a 
teoria 
 
 Na entrevista os psicólogos foram questionados sobre a importância da teoria e 
da prática, todos mencionaram que ambas eram importante, sendo assim essa categoria 
foi encontrada quando pediu-se para eles mencionarem o grau de importância e atribuir 
uma nota de 0 a 10. 
“Num processo de aprendizagem atribuiria 7 à teoria que a gente não pode deixar de 
lado, a gente vai recorrer em um determinado momento à teoria, porque a gente num é 
excelência e 10 pra prática (Participante H).” 

Para a literatura o mesmo ocorre, Matos (2000, p.11) expõe algumas habilidades 
que o profissional de psicologia necessita e entre elas é que 

 
Desejamos um psicólogo que seja mais que um mero técnico ou 
“aplicador” de conhecimentos, e que esteja preparado para um 
uso criativo do conhecimento psicológico. Isto supõe uma 
articulação entre (i) teoria e prática, (ii) entre as práticas 
psicológicas e sua dimensões e incidências sociais. 
 

Sendo assim é fundamental na visão dos profissionais essa atuação prática, pois 
sem ela não existe o aperfeiçoamento, o saber fazer, a habilidade, a teoria é importante, 
mas é com a prática que se terá segurança para a atuação profissional e qualificação. 
 
3.3 A primeira aplicação da teoria na prática é enfrentada pelos psicólogos com 
dificuldade 
 

Uma das perguntas na entrevista era como foi para eles sair da teoria e vivenciar 
a prática, foi a partir dela que se chegou a essa categoria de que a primeira aplicação da 
teoria na prática é enfrentada pelos psicólogos com dificuldade. 
“Foi difícil levar da teoria para a prática, porque na realidade não foi a teoria que me 
ajudou na prática, foi o contrário, a prática que me ajudou na teoria, pois com a prática 
foi mais fácil aprender a teoria. (Participante E).” 

Na literatura Zanelli (2002) afirma que a formação do psicólogo tem sido 
acusada de conter uma carga teórica excessiva e desarticulada entre si e com a prática, a 
formação técnico-instrumental é igualmente desarticulada, descontextualizada e 
desatualizada, por isso o psicólogo tem dificuldade de transpor o instrumento e os 
procedimentos para as atividades de trabalho. 

Os entrevistados não falaram dessa necessidade de pagar por orientação pós-
formação, mas expuseram essa dificuldade de transpor a teoria para a prática, muitas 
vezes necessitando correr atrás dessa teoria após surgir à necessidade na prática, ou 
mesmo pedir ajuda a profissionais que já atuam mais tempo no mercado. 

 



3.4 Formação acadêmica: principal problema da atuação profissional do psicólogo 
organizacional 
 

Essa foi à categoria mais mencionada, pois além de ter sido feita uma pergunta 
específica para os entrevistados eles acabaram mencionando em todas as outras 
perguntas, sobre o problema na formação acadêmica.  
 “Embasamento na formação acadêmica ai sim, ai isso ai eu acho que é um problema. 
Os profissionais eles saem para o mercado na realidade com pouquíssimo embasamento 
e isso prejudica bastante a atuação dele, pois muitas vezes ele não sabe justificar nem a 
própria, não sabe dizer mesmo nem o que é a profissão (Participante B).” 

Outras pesquisas realizadas no Brasil também afirmam essa categoria, os 
resultados encontrados por uma pesquisa realizada por Gomide (apud Bolognini, 2006) 
foi de que 50% dos entrevistados disseram ter conseguido conhecimentos e habilidades 
insuficientes no que se refere à fundamentação filosófica, metodológica e científica e os 
conhecimentos na prática na área organizacional foram avaliados como insuficientes por 
48,9% dos entrevistados. 

Percebe-se assim que a formação acadêmica não está dando embasamento 
suficiente para atuação dos psicólogos que atuam na área organizacional. 

Bastos e Azevedo (1987 apud Schette, 2005) responsabilizam a formação 
deficitária de psicólogos organizacionais, a estrutura curricular e as cargas horárias 
insuficientes como mantenedores desse círculo vicioso na formação acadêmica.  

 
3.5 Abertura dos gestores: principal facilidade na atuação profissional dos 
psicólogos organizacionais 
 

Essa categoria foi encontrada pelas respostas dos entrevistados sobre as 
facilidades que eles têm encontrado no exercício de suas atividades e a maioria 
mencionou que é a abertura dos gestores. 
“Bom, os benefícios que eu acho que tenho aqui hoje é a abertura com relação à 
diretoria, aqui a gente tem uma abertura muito grande, a diretoria sempre que ela vai 
tomar qualquer decisão de contratação, de transferência, de promoção de alguém ou até 
outras decisões estratégicas estão sempre pedindo minha opinião, então eu me sinto bem 
participando dos processos de decisão dentro da empresa (Participante A).” 

Sobre a abertura do mercado Codo (2007) escreve que existem três grupos de 
empresas e instituições: o primeiro é o que não quer e nem procura nada dos psicólogos, 
não sabe da existência ou quando sabe alguma coisa é mentira ou distorção; o segundo 
grupo quer que os psicólogos sejam bruxos ou duendes, pensam que eles têm a formula 
mágica capaz de resolver todos os problemas e o terceiro grupo que vem crescendo cada 
vez mais, felizmente, é o de empresas que em algum momento perceberam que a 
complexidade maravilhosa do mundo do trabalho não se compreende com experiência 
apenas de arrogância, organizações que sabem a necessidade e importância do psicólogo 
dentro da empresa. 

Percebe-se que em Teresina, de acordo com os psicólogos que foram 
entrevistados está prevalecendo o terceiro grupo citado por Codo, isso demonstra o 
crescimento do mercado. 
 
3.6 Perfil profissional do psicólogo organizacional de Teresina – PI 
 

Para essa categoria foi elaborada uma lista de atividade e apresentada aos 
entrevistados para que eles mencionassem quais atividades já tinham exercido na sua 



carreira e de acordo com a tabela abaixo pode-se formar o perfil do psicólogo 
organizacional Teresina – PI. 

 
Atividades Desenvolvidas Psicólogos 
Seleção e recrutamento 100% 
Aplicação de Testes/ Treinamento e Aconselhamento Psicológico 87% 
Avaliação de Desempenho/ Desenvolvimento Organizacional/ Supervisão 
de estágio 75% 
Análise da função/ Cargo Administrativo/ Diagnóstico Situacional/ 
Programa de Qualidade 62% 
Implantação de RH/ Planejamento e execução de Projetos 50% 
Gestão Estratégica 37% 
Análise de cargos e salários 25% 
Tabela 1: Perfil do psicólogo organizacional de Teresina – PI 
 

Como se pode perceber através do gráfico, todos os psicólogos entrevistados 
atuam na área de seleção e recrutamento, identificando que ainda hoje o carro chefe da 
atuação do psicólogo organizacional é essa área, mas percebe-se a presença de um 
percentual significativo com relação às outras atividades fora do tripé da psicologia 
(recrutamento, seleção e treinamento), como por exemplo, supervisão de estágio (75%), 
programa de qualidade (62%), execução de projetos (50%), isso demonstra uma 
inserção para novos rumos, mais voltados para os problemas da organização de uma 
maneira geral e não apenas limitado à seleção, recrutamento, treinamento e avaliação de 
desempenho. 

Os resultados foram bastante semelhantes com a pesquisa de Carvalho (1988 
apud Bolognini, 2006. p. 35), realizada em 1988, onde conforme demonstrado abaixo, a 
maioria dos psicólogos atuava na seleção e recrutamento de pessoal, mas havia também 
o aparecimento de algumas atividades que apesar do percentual ser pequeno iniciava-se 
um processo de desvinculação da tríade da psicologia organizacional. Na pesquisa,  

 
mais de 40% os psicólogos organizacionais realizavam 
atividades como seleção de pessoal, aplicação de testes e 
recrutamento; entre 30 e 40% desses profissionais, as atividades 
citadas foram acompanhamento de pessoal, treinamento, 
avaliação de desempenho, análise de função; entre 20 e 30%, 
apareceram atividades como planejamento e execução de 
projetos, desenvolvimento organizacional, triagem, cargo 
administrativo e assessoria; e menos de 20% assinalaram 
atividades de análise de cargos e salários, aconselhamento 
psicológico, diagnóstico situacional, supervisão de estágio 
acadêmico, orientação e treinamento para profissionais, 
psicodiagnóstico e consultoria.  
 

4 Conclusão 
 

Com a pesquisa pode-se obter diversas conclusões dentre elas a de que teoria 
diverge da prática, pois o que se estuda em sala de aula, não dá embasamento suficiente 
para atuação prática, que teoria e prática são bastante importante, mas em grau de 
importância, ao se atribuir uma nota à prática foi dada uma nota maior. Para os 



entrevistados a primeira aplicação da teoria na prática foi bastante complicada, difícil, 
conclusão esta que pode ser explicada já que todos os entrevistados afirmaram que a 
formação acadêmica é o principal problema enfrentado na atuação profissional do 
psicólogo organizacional, por isso a dificuldade de aplicar a primeira prática, mas que 
apesar disso o mercado está bastante aberto para os profissionais de psicologia. 

No que se refere ao perfil do psicólogo organizacional de Teresina observou-se 
que todos os psicólogos atuam na área de recrutamento e seleção, mas que outras 
atividades estão sendo desenvolvidas pelos psicólogos significando que sua atuação está 
saindo do tripé (recrutamento, seleção e treinamento), mas ainda precisa ser mais 
desenvolvida atividades relacionadas às estratégias organizacionais. 

Como sugestão é importante que durante o curso a universidade proporcione 
mais programas de extensão, incentivo a pesquisa e que o aluno também vá a busca de 
estágios extra-curriculares para complementar a carga horário e não se prenda apenas as 
disciplinas e obrigações curriculares. Como também que se realizem mais pesquisas na 
área, pois foi verificado o pequeno número de pesquisas devido às dificuldades de 
referencial teórico para embasamento da pesquisa. 
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