
 

1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE- UFF 

INSTITUTO DE HUMANIDADES E SAÚDE - IHS 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA - RPS 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O EDUCADOR NO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS  
 

SOB O OLHAR DA INVESTIGAÇÃO APRECIATIVA 
 

 

 

 

  

 

 

 

CAROLLINE CARNEIRO MARTINS 

 

 

 

         

 

RIO DAS OSTRAS 

       2017  



 

2 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE HUMANIDADES E SAÚDE - IHS 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA - RPS 

GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

 

 

 

 

CAROLLINE CARNEIRO MARTINS 

 

 

 

 

 

 

O EDUCADOR NO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS  
 

SOB O OLHAR DA INVESTIGAÇÃO APRECIATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio das Ostras 

2017 

  



 

3 

 

 

CAROLLINE CARNEIRO MARTINS 

 

 

 

O EDUCADOR NO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS 
 

SOB O OLHAR DA INVESTIGAÇÃO APRECIATIVA 
 

 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de 
curso apresentado ao curso de 
Bacharelado em Psicologia, como 
requisito parcial para conclusão do 
curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: 

PROFª. FABIA MONICA SOUZA DOS SANTOS 

 

 

Rio das Ostras 

2017 

  



 

4 

 

CAROLLINE CARNEIRO MARTINS 

 

 

 

O EDUCADOR NO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS 
 

SOB O OLHAR DA INVESTIGAÇÃO APRECIATIVA 

 

 

Trabalho de conclusão de 
curso apresentado ao curso de 
Bacharelado em Psicologia, como 
requisito parcial para conclusão do 
curso.  

 

Rio das Ostras,___/___/2017 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

____________________________________________ 

Profª Drª FABIA MONICA SOUZA DOS SANTOS (Orientadora) - UFF 

 

 

_____________________________________________ 

Profª Drª IRENE BULCÃO - UFF 

 

 

_____________________________________________ 

Profª Drª SORAYA RODRIGUES MARTINS - UFF 

 

 

Rio das Ostras 

2017 



 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não faças de ti um sonho a realizar. Vai. 

Cecilia Meireles.  



 

6 

 

Agradecimentos 

 

A minha mãe, Vilcéa, meu exemplo de mulher guerreira, exemplo de 

generosidade, coragem e força, com um coração capaz de amar infinitamente. Minha 

confidente, minha melhor amiga, meu porto seguro, é aquela que cura com um abraço 

e sara machucado com um beijo. Você tornou tudo isso possivel. A você todo o meu 

amor e minha gratidão. 

Ao meu pai, Américo, homem de garra, exemplo de pessoa generosa e 

honesta. Me ensina dia após dia sobre o valor da vida e não mede esforços para me 

ver feliz. A você o meu muito obrigada! 

Aos meus avós maternos Maria Jesuina, Aldemir (in memoriam) e paternos 

Ana de Jesus (in memoriam) e Manoel (in memoriam), sempre com uma palavra 

sábia, me incentivando e apoiando em todos os momentos.  

As minhas tias Irene, Valquiria e Viviane, que torcem e vibram com cada 

conquista alcançada. Obrigada por serem minhas incentivadoras, minha torcida 

organizada. 

Agradeço a minha supervisora e orientadora Fabia. Obrigada por todo 

ensinamento e acolhimento, a me ensinar a ver a vida, as pessoas e as relaçoes de 

trabalho por um olhar apreciativo, foi e é transformador!  

Agradeço a Soraya, minha primeira supervisora de estágio, por todo incentivo e 

paciência.  

Agradeço ao Raphael, meu amor, meu amigo, meu parceiro, que está sempre 

ao meu lado sem medir esforços. 

Agradeço aos meus amigos de sempre e aos novos amigos que fiz ao longo 

dessa caminhada. 

A todos que participaram de alguma forma para que isso fosse possível. Muito 

obrigado! 

 

 

 

  



 

7 

 

RESUMO 

 

O trabalho é um fator essencial na construção da identidade do indivíduo e no 

encontro com o campo social. É através dele que é possível ser singular nas relações, 

sermos reconhecidos e identificados como alguém. Desta maneira, me propus a 

abordar nessa monografia de conclusão de curso a valorização profissional e o 

significado que o trabalho tem na vida das pessoas e como este se tornou um 

importante dispositivo na produção de subjetividade. O foco é a perspectiva dos 

profissionais da educação da rede pública municipal de Rio das Ostras, sujeitos que 

estão sempre tendo a necessidade de se reinventar cotidianamente, dia após dia no 

seu ofício, pois esses profissionais enfrentam frequentemente questões institucionais e 

de percepções pessoais nos seus ambientes de trabalho, sendo essas questões 

objeto de análise e intervenção de nossa pesquisa. A questão que busco compreender 

e com a qual tento dialogar de forma ampliada nos próximos capítulos se refere ao 

trabalho do professor na atualidade e como ele se coloca como protagonista diante de 

sua própria história. Sob os olhares da Investigação Apreciativa e da Psicodinâmica do 

Trabalho, esta monografia busca descrever um conjunto de modalidades de atividades 

acadêmicas (estágio, pesquisa e extensão) que foram vivenciadas ao longo de dois 

anos e meio junto ao curso de psicologia da Universidade Federal Fluminense de Rio 

das Ostras. Foi pensando em conhecer um pouco melhor a atividade laboral desses 

sujeitos e suas estratégias ao encarar os desafios do dia a dia que essa monografia 

busca realizar um aprofundamento teórico e vivencial sobre a relação do trabalho na 

vida desses profissionais através de uma pesquisa de campo - Escala IAPE (Escala 

de Investigação Apreciativa com Profissionais da Educação), desenvolvidos pelos 

membros do Coletivo Trampo. Neste caso, a Investigação Apreciativa aparece como 

metodologia principal visando o mapeamento dos profissionais da educação no 

município de Rio das Ostras e também como método a ser empregado como 

intervenção, visando a ampliação do protagonismo desses profissionais. 

 

Palavras chaves: Trabalho; Investigação Apreciativa; Profissionais da Educação; 

Pesquisa.  
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ABSTRACT 

 

Work is an essential factor in the construction of the individual's identity and in the 

encounter with the social field. It is through him that it is possible to be singular in 

relationships, to be recognized and identified as someone. In this way, I set out to 

address in this monograph of course completion the professional appreciation and 

meaning that work has in people's lives, and how it has become an important device in 

the production of subjectivity. The focus is the perspective of education professionals 

from the Rio das Ostras municipal public school, who are always having to reinvent 

themselves daily, day in and day out, as they often face institutional questions and 

personal perceptions in their Working environments, these issues being the object of 

analysis and intervention of our research. The question that I will try to understand and 

dialogue in an extended way in the next chapters refers to the work of the teacher in 

the present time and how he stands as protagonist in his own history. Under the eyes 

of Appreciative Inquiry and Work Psychodynamics, this monograph seeks to describe a 

set of modalities of academic activities (stage, research and extension) that were 

experienced during two and a half years along with the course of psychology of the 

Universidade Federal Fluminense Of Rio das Ostras. It was thought to know a little 

better the work activity of these subjects and their strategies when facing the 

challenges of the day to day that this monograph seeks to carry out a theoretical and 

experiential deepening on the relation of the work in the life of these professionals 

through a field research - Scale IAPE (Appreciative Inquiry Scale with education 

professionals), developed by members of the Trampo Collective. In this case, 

Appreciative Inquiry appears as the main methodology for mapping education 

professionals in the city of Rio das Ostras, and also as a method to be used as an 

intervention, aiming to broaden the role of these professionals. 

 

Keywords: Work; Appreciative Inquiry; Professionals; Search; Education.  
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1. Apresentação Geral 

 

O trabalho é um meio essencial de manter relações e reconhecimento social. 

No exercício dele, mantemos alguns tipos de condições a determinados direitos, 

sendo um ganha pão essencial e um mediador importantíssimo na construção da 

identidade de cada pessoa. 

O sofrimento/adoecimento tanto psíquico quanto físico tem sido muito presente 

na vida dos trabalhadores. As novas formas de organização do trabalho têm 

provocado aumentos de exigências desumanas, sugando ao máximo essa força de 

trabalho, seja desde baixas retribuições até precariedade, falta de materiais, ameaças 

de perda de emprego, sua desvalorização dentre outros. 

A concepção de trabalho torna-se mais ampla a partir da ideia de propiciar 

sentido, tornando o sujeito vivo e conectado ao mundo. O trabalho é muito mais que 

uma simples atividade relacionada ao vínculo salarial, é a configuração, a 

incorporação de um sujeito através de seu trabalho. 

 Espaços coletivos onde os problemas possam ser discutidos e compartilhados, 

proporcionando o diálogo aberto e a participação ativa de todos, podem potencializar 

um lugar de reflexão, desejos e sonhos pensando no que verdadeiramente se deseja 

para o futuro, pois mesmo esse sendo um sofrimento na ordem do singular, a solução 

acontece em forma de coletivo, porém quando isso não consegue ser alcançado, a 

negação desse sofrimento pode ser ainda maior, fazendo com que os trabalhadores 

criem suas próprias estratégias defensivas ou até mesmo adoeçam. Por isso, 

conhecer, falar, vivenciar os próprios atos e sentidos é de alguma maneira portar-se 

como protagonista de sua própria história. 

Foi pensando sobre isso que me atravessei em diversos caminhos na vida 

acadêmica que me despertaram interesse em conhecer mais a fundo sobre a área 

organizacional e do trabalho, que mesmo sendo importante e quase onipresente na 

vida das pessoas dificilmente é vista por outra face. O trabalho está em plano 

principal, mas muitas vezes passa como despercebido ou como algo natural. Desde o 

princípio fomos criados para o trabalho. Ao longo de nossa vida escolar temos um 

único objetivo em comum: a escolha de um emprego e/ou de uma profissão. Alguns 

estudantes crescem determinados desde a infância, sabendo no que irão trabalhar, 

porém muitos, em razão da pouca idade e/ou experiência de vida não conseguem 

definir que caminho seguir.  
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Desde pequenos ouvimos perguntas do tipo: “O que você quer ser quando 

crescer?”. Neste momento não sabemos nem o que isso realmente significa, mas 

somos forçados por uma sociedade a escolhermos desde cedo a sermos alguém, 

sermos algo. Mais tarde, quando adolescentes, ainda mal constituídos como sujeitos, 

vivendo tantas dúvidas e incertezas em um aglomerado de indecisões, mais uma vez 

somos postos de frente a essas perguntas: “Vai prestar vestibular para o que?”, “Já 

escolheu a profissão que quer seguir?” e quando finalmente chegamos à idade adulta, 

as incertezas podem se tornar ainda maiores, caso você não seja um adulto bem 

sucedido, não esteja dentro das expectativas de alguém ou da sua família ou da 

sociedade e por último das suas. Sim, por último você! Vivemos em uma corrida contra 

o tempo para sermos aquilo que os outros querem que sejamos, mas será que muitas 

vezes somos aquilo que queremos ser?  

O trabalho é um fator essencial na construção da identidade do indivíduo e no 

encontro com o campo social. É através dele que é possível ser singular nas relações, 

sermos reconhecidos e identificados como alguém. Desta maneira, me propus a 

abordar nessa monografia de conclusão de curso a valorização profissional e o 

significado que o trabalho tem na vida das pessoas, e como este se tornou um 

importante dispositivo na produção de subjetividade. O foco é a perspectiva dos 

profissionais da educação da rede pública municipal de Rio das Ostras, sujeitos que 

estão sempre tendo a necessidade de se reinventar cotidianamente, dia após dia no 

seu ofício, pois esses profissionais enfrentam frequentemente questões institucionais e 

de percepções pessoais nos seus ambientes de trabalho, sendo essas questões 

objeto de análise e intervenção de nossa pesquisa. A questão que irei tentar 

compreender e dialogar de forma ampliada nos próximos capítulos se refere ao 

trabalho do professor na atualidade e como ele se coloca como protagonista diante de 

sua própria história. 

A base teórico-conceitual utilizada nesse percurso foi desenvolvida a partir do 

suporte metodológico da Investigação Apreciativa (Cooperrider, Whitney & Stavros, 

2008) que busca descobrir e contemplar o que há de positivo nas organizações, as 

práticas bem-sucedidas, buscando novas maneiras de gestão e organização do 

trabalho onde se valoriza o planejamento participativo e a percepção dos profissionais 

sobre suas potencialidades e sobre o futuro. Nesta metodologia, se dá atenção para 

pesquisar a realidade do modo como ela está sendo construída, enfatizando a 

autonomia dos sujeitos nesse processo. 
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O primeiro capítulo agrupa uma apresentação geral do tema, no qual busco 

explicar ao leitor a escolha por este objeto de pesquisa e intervenção, em como o 

trabalho representa a forma como o sujeito é inserido na sociedade e no mundo em 

que habita, se misturando com sua história de vida pessoal, se tornando quase que 

uma coisa só. O sujeito adoece por excesso de trabalho, mas também muitas vezes 

por falta dele, trabalho que afeta o indivíduo na maneira como ele se percebe e se 

sente no mundo. 

No capítulo dois é a hora de compilar as abordagens apreendidas ao longo 

desses dois anos e meio de prática supervisionada, pesquisa e intervenção, tendo não 

só um referencial teórico como base, mas também no intuito de ajudar a dar diretrizes 

para a realização de uma intervenção mais precisa. É um capítulo teórico-conceitual, 

que trata com mais enfoque sobre a abordagem da Investigação Apreciativa (utilizada 

na pesquisa IAPE) da qual irei abordar mais a frente, como uma alternativa positiva 

para análise do trabalho e da intervenção deste projeto monográfico. 

No capítulo três me proponho a narrar um pouco das minhas experiências de 

estágio supervisionado que tiveram como foco principal os funcionários da educação 

do município de Rio das Ostras, tendo como objetivo geral desenvolver práticas de 

intervenção na atenção à saúde do trabalhador em diferentes espaços, apoiados nos 

conhecimentos da psicologia do trabalho. 

No capítulo quatro contarei todo o passo a passo da pesquisa IAPE, desde o 

surgimento da parceria entre o município e a Universidade Federal Fluminense (UFF) 

com a implantação do projeto de psicologia organizacional e do trabalho intitulado 

como Coletivo TRAMPO (Trabalho, Movimento, Pessoas e Organizações), que teve 

como objetivo promover a interação e a participação dos profissionais do município em 

um processo de transformação da realidade, que trabalhava com a descoberta das 

potencialidades desses profissionais, onde foi possível a realização da coleta de um 

material riquíssimo para desenvolvimento destes que participaram, além de ampliar o 

protagonismo dos alunos envolvidos no projeto na medida em que se colocaram como 

sujeitos ativos na construção de conhecimento e na transformação da realidade social.  
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2. O Trabalho como uma prática transformadora 

 

Neste capítulo me proponho a realizar uma apresentação mais teórico-

conceitual. Ao longo de todo projeto monográfico me detenho como ponto principal ao 

relato sobre o desenvolvimento, a aplicação, a análise de dados e os resultados da 

Pesquisa IAPE realizada pelos membros do Coletivo TRAMPO. Utilizamos como 

método teórico de intervenção a Investigação Apreciativa.  

Desta maneira, Investigação Apreciativa é uma abordagem com o foco no que 

há de positivo dentro de uma organização, o que opera dentro desses espaços para 

além da resolução de problemas, gestão que rompe com esse modelo 

tradicionalmente praticado. A Investigação Apreciativa parte do pressuposto, segundo 

Cooperrider & Whitney (2006), de que toda a organização possui ações que funcionam 

positivamente e investigar e evidenciar essas ações afirmativas, os sucessos e as 

práticas bem-sucedidas, favorece a mudança positiva. De acordo com Cooperrider & 

Whitney, 

A investigação Apreciativa é a busca colaborativa e evolutiva em 
conjunto pelo melhor que existe nas pessoas, nas suas organizações 
e no mundo que as rodeia. Ela envolve a descoberta que dá vida a 
um sistema vivo quando é mais eficiente, vibrante e construtivamente 
capaz em termos econômicos, ecológicos e humanos. (2006, p.19). 

 

Esta metodologia questiona o paradigma tradicional de resolução de 

problemas, o qual atua a partir daquilo que não funciona e propõe novas maneiras de 

gestão com o foco nos aspectos positivos presentes na instituição. Possui como 

característica o interesse na percepção dos profissionais acerca de seu trabalho e da 

instituição, a valorização do processo de aprendizagem e a participação coletiva na 

construção da realidade institucional, na qual o pesquisador não busca entender as 

repostas das perguntas, mas sim o efeito delas em sua interação e na reflexão na 

construção da realidade. Isso diz respeito a um envolvimento de todos os níveis que 

constituem uma instituição e abre espaço para uma comunicação efetiva e de alguma 

forma transpassa a hierarquia possibilitando uma maior autonomia dos trabalhadores, 

que passam a ter voz no processo de construção da realidade institucional 

(Cooperrider e Whitney, 2006). 

Esta metodologia privilegia a maneira como o indivíduo pensa no futuro, como 

constrói o caminho a ser trilhado, a partir da premissa básica de que com um futuro 

rico em possibilidades o sujeito se move a construi-lo (Cooperrider e Whitney, 2006). 
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Perguntas com foco positivo fazem com que as pessoas se tornem mais 

engajadas na busca por mudanças. Enfatiza-se a autonomia do sujeito em relatar 

aquilo que lhe é relevante, aumentando o campo de possibilidades interpretativas para 

a construção de uma nova realidade (Cooperrider e Whitney, 2006). A fala é 

valorizada a partir de seu significado, já que para a IA a neutralidade é problematizada 

na medida em que se acredita que “as palavras que escolhemos para falar de uma 

realidade, mais do que descrevê-la, a criam” (Marujo, Neto, Caetano e Rivero, 2007, 

p.125).  

A mudança de perspectiva possui efeitos imediatos na medida em que tira os 

sujeitos de uma posição derrotista e de acomodação e permite uma implicação do 

sujeito nas suas ações, permite um engajamento na busca pela transformação e uma 

consciência da responsabilidade de si nesse processo e consequentemente viabiliza 

um espaço para a alteridade. Mas, para isso, é preciso romper com a tendência de um 

discurso de reclamação e descontentamento e buscar modificar o olhar a respeito dos 

problemas e das dificuldades. Isto não significa negar a existência dos mesmos, mas 

lançar uma nova forma de interpretá-los, promover uma ressignificação da prática.  

Na abordagem da IA, acredita-se que toda organização possui aspectos que 

representam os valores da mesma, a qual surgiu a partir de indicadores sociais, 

econômicos e/ou culturais que dão sentido para sua existência. Nesse ínterim, o ponto 

de partida da análise apreciativa está na investigação do Núcleo Positivo, isto é, no 

conjunto de recursos e forças que dão vida á organização e permitem a superação dos 

enrijecimentos e obstáculos cotidianos. E isto é feito através das conversações 

estabelecidas e da conscientização, entre todos os níveis de atuação que compõem 

uma instituição, a respeito das potencialidades do Núcleo Positivo. Podemos dizer, 

inclusive, que a própria investigação do Núcleo Positivo possibilita mudanças na 

organização, na medida em que, 

No processo de investigação de seu núcleo positivo, uma 
organização fortalece sua sabedoria coletiva, constrói energia e 
flexibilidade à mudança, e expande sua capacidade pala atingir 
resultados extraordinários. (Cooperrider e Whitney, 2006, p.11). 

 

Estes autores apontam que o ponto chave da IA está na entrevista apreciativa, 

um diálogo pessoal com os membros da organização/instituição/comunidade utilizando 

perguntas relacionadas a experiências valiosas e o que traz energia para a 

organização. Esta narração da mudança positiva engloba todos os membros, trazendo 

à tona todas as forças, recursos e capacidades e, a partir daí, mobilizam-se as 



 

15 

 

pessoas através de atividades concentradas e direcionadas, para em seguida serem 

geradas propostas visando os sonhos futuros envolvendo equipes para gerarem as 

ações para concretizarem as propostas. Esse processo é chamado de ciclo 4D.  

O ciclo 4D é composta por quatro fases que se dividem em processos que 

podem ser informais, como uma conversa com um amigo, ou formais, em uma 

organização inteira envolvendo todos os setores. O ciclo dos 4Ds apresenta-se como: 

Discovery (descoberta); Dream (Sonho); Design (Planejamento); Destiny (destino), 

etapas que devem ser articuladas na formação de um projeto. A primeira etapa 

(Discovery/Descoberta) analisa tópicos positivos, aquilo que há de melhor no ambiente 

que está sendo investigado. 

A fase da Descoberta (Discovery) mobiliza o sistema inteiro através do 

engajamento de todos os interessados na articulação de pontos fortes e melhores 

práticas. Identificando “o melhor do que tem sido e aquilo que é”. A segunda é a fase 

do Sonho (Dream) que cria uma clara visão voltada para os resultados em relação ao 

potencial descoberto e em relação às perguntas do mais alto propósito, como: “O que 

o mundo está convidando a nos tornar?”. A terceira fase se trata do Planejamento 

(Design), que possibilita criar possíveis proposições para a organização ideal, 

articulando um delineamento de organização em que as pessoas se sintam capazes 

de participar e ampliar o núcleo positivo para concretizar o sonho recentemente 

expressado. E a fase do Destino (Destiny) propõe fortalecer a capacidade afirmativa 

do sistema inteiro, possibilitando construir esperança e sustentar a iniciativa por 

mudanças positivas contínuas e pelo alto desempenho. 

A tarefa é descobrir as exceções, enaltecer o que deve ser valorizado, e 

compartilhar impressões na construção de sentido, o momento onde aquilo que é 

pessoal deve se tornar coletivo, onde a visão do grupo como um todo deve ter um 

sentido construído, criando um vínculo de parceria onde os participantes se identificam 

na visão uns dos outros, e podem descobrir potencialidades de forma coletiva. 

Fazendo um contraponto a partir da identificação desses tópicos e da aplicação da 

nossa Escala IAPE, pode-se dizer que esses foram pontos principais para a pesquisa, 

que pretendeu aprimorar e estender as iniciativas que dão certo, criando uma 

perspectiva de futuro positiva. 

Há cinco correntes de pensamentos consideradas centrais da Investigação 

Apreciativa, e estar familiarizado com esses cinco princípios auxilia no processo de 

mudança positiva e na criação de práticas inovadoras. O princípio construtivista afirma 

que o conhecimento humano e o destino organizacional estão entrelaçados e 
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envolvidos com o entendimento e o conhecimento das pessoas em relação com o 

mundo. O construtivismo é uma abordagem onde as relações fazem parte da 

construção do sujeito, e suas ferramentas, no caso a linguagem e o discurso, 

promovem a criação do senso de realidade, de verdades, de bondades e do que é 

possível. Estão em jogo as dimensões mais profundas do ser e da humanidade, onde 

vozes e interpretações residem no conhecimento enquanto ciência social, mas 

também nas vivências pessoais. O construtivismo substitui as afirmações absolutistas 

pela busca incessante, para entender, e construir opções visando uma vida melhor. E 

nessa investigação sendo totalmente entrelaçada com ações, criam-se teorias 

geradoras que não dizem mais a respeito do que está dado, mas do que pode ser e da 

articulação preditiva de possibilidades futuras.  

 Para o princípio da simultaneidade, a investigação e a mudança não 

acontecem em separados. São simultâneas. É intervenção, acontece no diálogo, 

nessa troca formam imagens de futuro. Quando se pergunta, se estabelece o estágio 

da descoberta e cria-se material para construção de ações para a mudança positiva. A 

prática linguística de gerar questões causa profundas implicações nas mudanças da 

pratica social. Bem como efeitos em comum e do fortalecimento das relações acerca 

de um objetivo coletivo.  

A metáfora do princípio poético é que as organizações humanas são mais 

parecidas com um livro do que com uma máquina. As histórias dentro desses espaços 

são escritas coletivamente, e são fontes infinitas de aprendizagem, inspiração e 

interpretação. As pessoas dão autoria ao seu próprio mundo.  

Para o princípio Antecipatório, imagens positivas de futuro conduzem as ações 

positivas. O recurso humano que gera a mudança organizacional construtiva é a 

imaginação coletiva e o discurso sobre o futuro. São sistemas humanos projetando um 

horizonte de possibilidades, a investigação redefine a realidade antecipatória.  

Por último, o princípio Positivo, sentimentos como esperança, estímulo, 

inspiração, cuidado, camaradagem, os propósitos e a alegria em criar algo significativo 

juntos, promovem efeitos positivos e vínculos sociais. Quanto mais positiva for a 

pergunta, mais duradoura e bem-sucedida será a mudança.  

Sendo assim, o foco principal da Investigação Apreciativa é mostrar aos 

sujeitos o seu próprio poder, o seu empoderamento diante de suas próprias histórias e 

escolhas, porém para que isso ocorra é necessário que todos se envolvam e pensem 

de forma positiva e transformadora naquilo que gostariam de mudar, seja em sua 
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organização, em sua vida, sua casa... O importante é saber que a mudança ocorre e 

este processo se dá de forma coletiva.   
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3. Colhendo frutos: experiências de estágio 
supervisionado 

3.1 Clínica do Trabalho: intervenções individuais e em grupo 

Iniciando meu percurso de estagiária e sempre me atentando ao tema da 

Psicologia do Trabalho, tive minha primeira experiência no campo da Psicodinâmica 

do Trabalho, que foi desenvolvida por Christophe Dejours, buscando identificar as 

estratégias de mobilização subjetiva dos sujeitos, que se caracterizam pelos seus 

modos de pensar, agir e sentir, tanto de forma individual como coletiva, dando 

ressignificação ao sofrimento. 

Com isso, o projeto de estágio supervisionado coordenado pela professora 

Soraya Rodrigues Martins na área da Psicologia do Trabalho e Saúde do Trabalhador 

busca fornecer aos acadêmicos os elementos básicos para a construção de projetos 

de intervenção e treinamento profissionalizante em áreas específicas da psicologia 

aplicada. Participei como integrante da equipe de janeiro/2015 a abril/2016, durante 

dois semestres letivos. 

O projeto de estágio teve como objetivo geral desenvolver práticas de 

intervenção na atenção à saúde do trabalhador em diferentes espaços, apoiado nos 

conhecimentos da psicologia do trabalho e em particular na abordagem da 

Psicodinâmica do Trabalho. Tendo como referência os estudos atuais dos processos 

psicodinâmicos do trabalhar, processos de subjetivação e suas articulações com os 

processos de saúde e adoecimento relacionados ao trabalho. As ações ou 

intervenções desenvolvidas como práticas deste estágio caracterizam-se pela 

implantação e construção de espaços de escuta clínica qualificada para os 

trabalhadores falarem e refletirem sobre suas vivências relacionadas ao seu trabalho, 

sobre o que lhe fazem sofrer. Com intuito de aumentar a percepção sobre si mesmo, 

sobre suas relações, sobre os aspectos psicodinâmicos no contexto de trabalho, 

incrementando a mobilização subjetiva em direção à promoção da saúde. Bem como, 

promover a criação de estratégias de enfrentamento às adversidades e ao sofrimento 

(ou estresse) vivenciados no cotidiano do trabalho, com repercussões na saúde, na 

vida familiar e social. 

A partir de um acordo de cooperação entre Secretaria de Administração 

(SEMAD) e a Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras 

(SEMED) e o Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) foram estabelecidos Polos (locais 

e estabelecimentos) para o desenvolvimento de ações visando à prevenção e 
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promoção à saúde do trabalhador, mediante a construção de dispositivos de escuta 

clínica individual e em grupo. As ações de pesquisa-intervenção em clínica do trabalho 

com escuta clínica dos servidores sobre seu trabalho foram realizadas em duas 

modalidades: Polos de ações coletivas com acolhimento e atendimento individual e/ou 

em grupo e Oficinas de Escuta Clínica e Gestão de Estresse (Modalidade Curso de 

desenvolvimento). 

Os Polos de ações coletivas tiveram as seguintes etapas: Acolhimento e 

análise de demanda (visitas ao local de trabalho, reunião com gestores e servidores 

envolvidos, entrevistas individuais), intervenção grupal - Oficinas de Escuta Clínica e 

Gestão de Estresse (Modalidade curso de desenvolvimento), devolutiva aos servidores 

envolvidos, gestores e representantes parceiros (SPA, SEMED, SEMAD). Podendo 

ser estabelecido polos de acolhimento individual de acordo com a demanda. Nos polos 

de atendimentos individuais fizemos: acolhimentos (podendo ser estabelecido polos de 

acolhimento individual de acordo com a demanda). 

Nesta mesma época, em conjunto com a Secretaria de Educação do Município 

desenvolvemos uma pesquisa de clima com os profissionais da educação – Pesquisa 

de Satisfação do Servidor. 

Vale ressaltar que essas ações também são caracterizadas como atividades de 

extensão da UFF integradas em um projeto global de atenção a saúde dos 

trabalhadores. 

Essas oficinas foram realizadas com os profissionais da educação do município 

de Rio das Ostras, eles foram divididos em dois grupos: profissionais da limpeza e 

professores, neste processo irei tratar apenas do grupo de professores. 

A atividade de pesquisa e intervenção teve início com o estabelecimento de 

contrato, que inclui o compromisso como participante ativo no grupo. No trabalho de 

grupo procurou-se desenvolver, mediante a fala compartilhada dos participantes um 

pensamento crítico que pudesse abranger, em relação à proposta (ou demanda), a 

responsabilidade sobre si mesmo e sobre as relações que foram se estabelecendo em 

função da convivência grupal. Este envolvimento consciente entre os participantes 

permitiu tornar visíveis e manifesto a forma e as dificuldades do trabalho efetivamente 

realizado, bem como as vivencias de prazer e sofrimento relacionada ao trabalho.   

As sessões foram conduzidas pela equipe de clínico-pesquisadores 

(estagiários de psicologia), sendo a função de coordenação do encontro revezada. 

Cada sessão foi iniciada pela leitura e discussão do memorial da sessão anterior, 
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momento em que aconteceu a validação ou refutação das interpretações por parte dos 

trabalhadores.  

Após cada encontro, a equipe de clínico-pesquisadores construiu um memorial 

do encontro destacando os principais temas abordados e per laborados pelo coletivo 

de participantes, que foi lido no inicio do próximo encontro ao coletivo para restituição 

da memória do trabalho de reflexão do grupo e validação do mesmo pelos 

participantes. 

Ao final de todo processo (encontros) foi elaborado pela equipe de clínicos 

pesquisadores um relatório fruto das reflexões e elaborações do grupo que foi 

discutido com os participantes e, mediante sua aprovação, apresentado em reunião de 

devolução à coordenação da escola. A partir daí podemos destacar alguns pontos que 

sobressaltaram ao grupo participante: Precariedade das condições de trabalho (ex: 

número limitado de xerox), ausência de reconhecimento por parte da PMRO (ex: falta 

de aumento/ reajuste salarial e mudanças no cálculo de horas extras), não 

participação dos pais / responsáveis na vida escolar dos filhos, finalizações de 

contrato/ remanejamento de local de trabalho durante o ano letivo, sobrecarga de 

trabalho (potencializada pelos cortes vividos no número de funcionários), 

questionamentos acerca da Gestão Pública (ausência de concursos e baixa 

remuneração), estresse.  

O estresse vivenciado no trabalho também parecia repercutir principalmente na 

qualidade do sono, como foi representado em algumas falas “[...] não durmo bem”, 

“[...] eu me sinto exausta”, “[...] meu sono não é mais o mesmo”, e no humor “[...] fico 

irritada, não quero conversar com ninguém”, “[...] aqui o pessoal é tranquilo, o que 

estressa é o prazo para entregar as coisas”. Esse estresse repercutia, para alguns, 

também na vida familiar “[...] chego em casa e eu não tenho ânimo, fico muito 

desanimada. Me estresso no trabalho, mas descarrego em casa”. 

Como formas de enfrentamento do estresse os participantes relataram 

tentativas de autocontrole: “Respiro fundo para não me descontrolar”; “Não misturo 

vida profissional com vida pessoal”, prática de atividades de lazer (esporte, dança, 

música): “Quando me estresso prefiro me afastar, ouvir uma música e ficar quieta”, 

“Ando de bicicleta”, extravasar os afetos: “Choro e depois passa”, alguns também 

fazem uso de medicamentos controlados para tratamento e controle do estresse. 

O trabalho das oficinas evidenciou a importância do fortalecimento dos laços de 

cooperação como forma de enfrentamento dos agravantes do sofrimento e estresse. 

Em especial, essas Oficinas de Escuta Clínica e Gestão de Estresse na modalidade 
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de curso de desenvolvimento foram de suma importância para o crescimento do grupo 

de estágio. Crescemos como pessoas, como grupo e como profissionais, aprendemos 

a lidar com o imprevisível. Foi energizante perceber o valor que os profissionais da 

educação que ali estavam para aprender e compartilhar junto para conosco 

depositavam dia após dia esperança e confiança em nós, compartilhavam suas 

tristezas, seus anseios, suas angustias e seus temores, mas também suas vitórias, 

suas alegrias, o prazer de estarem trabalhando, de estarem reunidos. No início 

éramos apenas pessoas, singulares, mas ao final percebemos que saíamos dali 

fortalecidos como grupo, como coletivo, como plural. 

3.2 Coletivo TRAMPO  

No ano de 2014 surgiu o Coletivo TRAMPO (Trabalho, Movimento, Pessoas e 

Organizações), supervisionado pela professora Fabia Monica Souza dos Santos, como 

um projeto de integração entre diferentes dispositivos acadêmicos/ universitários 

(estágio supervisionado, extensão, pesquisa e iniciação científica, monitoria, ensino, 

produções monográficas, entre outros) no campo da Psicologia Organizacional e do 

Trabalho no Departamento de Psicologia da UFF de Rio das Ostras.  

Entre os anos de 2014 e 2016 esse projeto teve como viés principal de trabalho 

o projeto de estágio supervisionado “Qualificação em Serviço do Educador da Rede 

Pública de Rio das Ostras: diagnóstico situacional e estratégias de intervenção na 

perspectiva da Psicologia Organizacional e do Trabalho”, e como ações conjuntas o 

projeto de extensão: “Rede Coletivo Trampo: Trabalho, Movimento, Pessoas & 

Organizações no Município de Rio das Ostras” e o projeto de pesquisa: “Saúde, 

trabalho e processos de gestão dos profissionais da educação do município de Rio 

das Ostras: por um TRAMPO mais coletivo”.  

O objetivo central deste coletivo é a ampliação da participação estudantil, 

fazendo com que os mesmos se transformem sujeitos ativos em sua própria 

construção de conhecimento acadêmico, com isso os alunos participantes 

desenvolveram/criaram atividades, como por exemplo: grupo de estudos, minicursos, 

workshop, palestras, rodas de conversa, dentre outros.  

A proposta geral desse Coletivo tem sido a de construir e implementar 

estratégias de formação continuada, permitindo que os trabalhadores tenham uma 

maior vivência das suas atividades laborais. O projeto busca abranger todos os tipos 

de servidores (tanto os ativos quanto aqueles que estão em processo de 

aposentadoria ou já aposentados). Desta maneira, utilizamos como instrumento 
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metodológico a Investigação Apreciativa (Cooperrider, Whitney & Stavros, 2008), que 

é uma abordagem que busca contemplar, enfatizar os aspectos que marcam as 

práticas bem-sucedidas e a percepção dos profissionais sobre suas potencialidades e 

estratégias eficazes na resolução dos desafios encontrados no contexto de trabalho, 

assim como suas estratégias de defesa. 

Com isso, podemos falar que algo coletivo é aquilo que pertence a várias 

pessoas e é assim que podemos descrever o Coletivo Trampo, que em seu nome já 

elucida a autogestão que permeia o projeto. 

Efetivei-me ao Coletivo Trampo no final de 2015, inicialmente como 

extensionista e pesquisadora e depois como estagiária. No ano de 2016 ocorreram 

diversos acontecimentos e realizações no Coletivo Trampo. Tivemos a organização na 

“I Jornada Científica de Psicologia de Rio das Ostras, na qual o Coletivo Trampo 

submeteu os seguintes trabalhos: 

 Contribuições da Psicologia Organizacional e do Trabalho na formação 

continuada de professores da rede pública: A experiência do Coletivo Trampo 

sob a perspectiva do campo de estágio; 

 O projeto de extensão com o título: “O Projeto de Extensão Coletivo TRAMPO 

como co-responsável pela formação acadêmica em psicologia;  

 O olhar sobre a aposentadoria dentro da prefeitura municipal de Rio das 

Ostras: parceria entre a Universidade e o poder público local. (Grupo de 

extensão do PROSA) 

 

Este ano foi marcado principalmente pelo planejamento e execução de 

atividades de pesquisa e formação continuada assim como a ida às escolas da rede 

municipal de Rio das Ostras, o contato corpo a corpo com os profissionais da 

educação (professores, gestores, auxiliares, merendeiras...) e principalmente pela 

aplicação, análise de dados e devolutiva da pesquisa para os participantes. 

Também submetemos o relatório Final do edital FOPIN 2015/2016 em relação 

ao processo da construção do instrumento de pesquisa para a coleta de dados (Escala 

IAPE) e conseguimos uma bolsa para o projeto de extensão. 

Participamos com apresentações de trabalhos no VII CBPOT (Congresso 

Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho), com os seguintes temas:  

 Dialogando sobre Aposentadoria: As vivências dos servidores municipais 

(PROSA); 

 Um pouco mais de PROSA: as experiências do Projeto Servidor Aposentado; 
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 Escala de Investigação Apreciativa com Profissionais da Educação: 

perspectiva dialógica na construção de um instrumento de coleta de dados; 

 Coletivo Trampo e a formação acadêmica em Rio das Ostras: 

experimentações, redes e protagonismos no campo da Psicologia 

Organizacional e do Trabalho. 

 

Em conjunto à aplicação da pesquisa e pensando na nossa prática de 

formação continuada, realizamos diversas atividades referentes ao projeto de 

extensão e estágio, sendo eles realizados tanto na Casa de Educação1 como no 

Campus da Universidade Federal Fluminense de Rio das Ostras com diferentes 

enfoques e modalidades: Rodas de Conversa, Workshops, Minicursos, palestras, 

dentre outros. As atividades foram realizadas com os seguintes títulos:  

 Gênero, sexualidade e educação contemporânea 

 Enfrentamento à violência nas escolas  

 Conduzindo as diferenças e promovendo mudanças 

 Toda criança merece estudar! Os desafios da inclusão de crianças com 

necessidades especiais nas escolas da rede municipal 

 Reconhecendo os saberes docentes: uma reflexão sobre a formação 

continuada 

 Contexto histórico da política da ação afirmativa do Brasil 

 Saúde Mental na Escola: O Papel do Educador 

 Depressão e Ansiedade dos profissionais da educação 

 A investigação Apreciativa como novo olhar na gestão do trabalho 

 Prestando atenção ao TDAH/ Saúde Mental do trabalhador 

 A linguagem e seus desdobramentos: discutindo o poder da assertividade. 

 

A partir de 2017, o Coletivo Trampo promoveu uma abertura no seu foco de 

atuação passando a priorizar as atividades de extensão e pesquisa, aberto não só aos 

alunos de psicologia, mas a outros cursos do polo acadêmico, como enfermagem e 

produção cultural, cada um contribuindo com os seus saberes e práticas em uma visão 

interdisciplinar. 

  

                                                
1
 A Casa da Educação está institucionalmente vinculada a SEMED (Secretaria Municipal de 

Educação de Rio das Ostras) assumindo junto a esta secretaria atividades de 
acompanhamento, treinamento e desenvolvimento dos profissionais do município.  
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4. A pesquisa IAPE: resgatando as fortalezas 

4.1 Pontos de partida da pesquisa  

Tendo como base o suporte metodológico da Investigação Apreciativa, a 

pesquisa/escala IAPE fomentou-se com o interesse de averiguar e conhecer as mais 

diversas atribuições de significados dos profissionais da educação no município de Rio 

das Ostras, sobre o olhar dos próprios participantes em relação as suas atividades 

laborais e suas organizações de trabalho, a partir da priorização dos aspectos 

afirmativos / potencializadores. O público-alvo foi composto por profissionais da 

educação da rede pública municipal de Rio das Ostras (professores, gestores, 

profissionais de apoio, auxiliares de serviços gerais...). A estratégia de coleta de dados 

utilizada pelo grupo foi a aplicação de um questionário construído especificamente 

para esta pesquisa, o instrumento Escala de Investigação Apreciativa com 

Profissionais da Educação (E-IAPE), composto por três partes: Parte I - Como eu me 

percebo no meu contexto de trabalho; Parte II – Como eu percebo a 

instituição/organização na qual atuo; Parte III – Um pouco mais sobre quem eu sou e 

como me percebo no meu contexto de trabalho.  

A partir da Metodologia da Investigação Apreciativa (Cooperrider e Whitney, 

2006; Cooperrider, Whitney e Stavros, 2008), a proposta foi a de investigar a auto 

percepção dos profissionais da educação com relação as suas características 

valorativas na instituição em que atuam. Pretendemos consolidar com a pesquisa 

dados mais precisos no que tange ao protagonismo deste específico grupo social. 

Esta pesquisa foi totalmente delineada com orientações éticas afim de realização e 

aplicação com pessoas de acordo com a Resolução CNS 466/2012, tendo como 

espontânea a participação dos indivíduos que manifestarem desejo em participar, 

conferida a partir de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, considerando 

também em seu planejamento a submissão e aprovação desta pesquisa junto ao 

Comitê de Ética da Universidade Federal Fluminense. 

4.2 Objetivos Gerais 

A pesquisa objetivou investigar as diversas percepções que os profissionais da 

educação, vinculados à rede pública municipal de Rio das Ostras, teriam sobre si 

próprios em relação as suas características e potencialidades, assim como suas 

percepções em relação às características e potencialidades da instituição/organização 
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de trabalho.  Como dito anteriormente, o instrumento foi especialmente criado para 

esta pesquisa (Escala de Investigação Apreciativa com Profissionais da Educação). 

4.3 Objetivos Específicos 

Diante de todo este processo, alguns pontos foram levantados pelo grupo como 

importantes para a construção do instrumento, são eles: 

 Promover o levantamento e a identificação dos processos de gestão auto 

referidos pelo grupo de profissionais ara assim possibilitar o mapeamento das 

condições de trabalho no campo da educação no município de Rio das Ostras; 

 Empreender a construção de estratégias que ampliem o protagonismo 

profissional desta categoria, a partir do levantamento das suas expectativas e 

demandas; 

 Fomentar a identificação de fatores referentes à organização do trabalho 

visando a oferta de ações qualitativas (suporte diferenciado) no campo da 

psicologia organizacional e do trabalho/ saúde do trabalhador / saúde 

ocupacional a estes trabalhadores; 

 Favorecer uma compreensão mais realística do cenário ocupado por estes 

profissionais da educação pública municipal de Rio das Ostras. 

4.4 Dando início à participação ativa 

Na época de aplicação da pesquisa o número estimado de profissionais da 

educação na rede pública municipal de Rio das Ostras era de aproximadamente 2.500 

profissionais, segundo informações da equipe gestora da Casa da Educação. Das 46 

unidades escolares da rede pública municipal, foram selecionadas treze, distribuídas 

aleatoriamente de forma a contemplarem as distribuições geográficas do município 

assim como os segmentos educacionais. Também se levavam em conta as unidades 

escolares que mantinham maior comunicação com as ações integradas à da Casa da 

Educação, o que poderia favorecer o contato com a direção da unidade, criando assim 

um terreno favorável à entrada na escola para apresentação e consequente 

desenvolvimento da pesquisa. 

Como dito anteriormente, contávamos com a parceria institucional da Casa da 

Educação, no que tange não apenas à dimensão investigativa desta pesquisa, mas ao 

apoio na logística de divulgação desta atividade de coleta de dados para as unidades 

educacionais, comunicando aos gestores acerca da execução da coleta de dados e 
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solicitando o apoio institucional no sentido de sensibilizar os profissionais de cada 

unidade sobre a possibilidade de sua participação.  

Visando o aperfeiçoamento do instrumento inicialmente formulado, convidamos 

alguns integrantes da equipe gestora da Casa da Educação para preencherem o 

instrumento de forma a colaborarem com a sua revisão, sugerindo reformulações, 

retiradas ou inclusões de itens, o que classificamos como aplicação piloto (ocorrida em 

novembro de 2015). Conseguimos a participação de onze respondentes, portanto 

gerando a versão definitiva da Escala IAPE (em anexo). 

No mês de outubro de 2015, após a confecção da versão final do instrumento 

de coleta de dados, o projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Federal Fluminense, através da Plataforma Brasil, de 

forma a obtermos a autorização do CEP para o desenvolvimento das atividades tendo 

em vista que se trata de aplicação de instrumento com seres humanos. A primeira 

avaliação do CEP indicou a necessidade de alguns ajustes no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) da pesquisa, de forma que a coleta de 

dados que estava prevista para o mês de novembro precisou ser adiada. No dia 18 de 

novembro de 2015, o projeto de pesquisa corrigido foi submetido novamente à 

apreciação do CEP UFF, obtendo parecer favorável (autorização) para execução da 

pesquisa. 

4.5 Cronograma 

Com um cenário dinâmico de diversos imprevistos, com constantes mudanças, 

justamente por se tratar de algo que é vivo e não programável (profissionais, alunos, 

comunidade, famílias, contextos econômicos, políticos e social, assim como os 

diversos enfrentamentos nos processos de gestão), encontramos muitos contratempos 

na aplicação da pesquisa, o que causou um mudança significativa e longa em nosso 

cronograma. Fez-se necessário mudar diversas vezes a logística do grupo e de nosso 

calendário, nos reestruturamos diversas vezes.  

Neste processo, buscávamos estratégias para facilitar não só aquele que eram 

do Coletivo TRAMPO e que de alguma forma se sentiam atados diante de todo aquele 

cenário de dificuldades, mas também que não se tornasse desgastantes para aqueles 

que fossem participar da pesquisa, para que isso não interferisse de alguma maneira 

nos resultados. Por exemplo, resolvemos por não realizarmos uma força-tarefa para 

aplicação do instrumento de pesquisa nas duas últimas semanas do ano letivo de 

2015, por entendermos que nos depararíamos com uma amostra de professores 
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extremamente desgastada pela sobrecarga acumulada de trabalho, o que poderia não 

apenas comprometer a aderência espontânea de participação na pesquisa, mas além 

disso poderia ampliar ainda mais os fatores estressores de sua prática docente, 

produzindo efeitos contrários aos desejáveis pelo nosso grupo de pesquisa. O cuidado 

era para com todos! 

Entre muitas idas e vinda, encontros e desencontros, finalmente em fevereiro 

de 2016 estava agendado o retorno das atividades escolares do município. As escolas 

estavam sendo reestruturadas, com contratações de pessoal, realocações. O 

momento não era dos melhores, mas não podíamos perder a oportunidade, era agora 

ou nunca!  

Nessa mesma época o município também passou por algumas mudanças 

como redução de custos, reestruturação, algumas alterações com os gestores 

(diretores e coordenadores) escolares o que dificultou um pouco nossa entrada por 

ainda não haver profissionais que pudessem nos ajudar na logística de aplicação da 

pesquisa. Porém, entre trancos e barrancos, no mês de janeiro conseguimos realizar 

um mapeamento das escolas onde os instrumentos poderiam ser aplicados, de quinze 

escolas escolhidas, em contato realizado junto a Casa da Educação, apenas treze 

manifestaram interesse em participar da pesquisa, como mostra o quadro a seguir: 

 

Local Instituição 

 

Cantagalo 

E. M. Trindade 

E. M. Professora Marinete 

E. M. Carlos Maurício 

Âncora Creche Tia Didi 

Rocha Leão E. M. Henrique Sarzedas 

Nova Esperança E. M. João Bento 

Recanto E. M. Jeronymo Mendes 

 

Operário 

E. M. Prefeito Célio Sarzedas 

E. M. Dom Bosco 

Nova Cidade IMERO 

Mar do Norte E. M. Fazenda da Praia 

Jardim Campomar E. M. Maria Teixeira 

Palmital E. M. Maria da Penha 

 

A nossa entrada nas escolas para aplicação da pesquisa só era possível 

mediante autorização da Casa da Educação, órgão com o qual mantínhamos parceria 

na Rede. Com isso, foi no mês de abril que finalizamos, junto à Casa da Educação, os 
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últimos detalhes para que fosse possível nossa entrada nas escolas, onde finalmente 

no mês de maio realizamos a aplicação dos instrumentos de pesquisa com os 

profissionais da educação. 

4.6 Aplicação dos instrumentos  

A primeira visita às escolas foi agendada com os gestores de cada unidade a 

fim de apresentarmos a pesquisa e convidarmos os profissionais assim como os 

gestores à participarem, diante disso deixamos a cargo da direção marcar duas datas 

com os melhores dias e horários possíveis para que nossa equipe pudesse retornar a 

unidade escolar a fim de aplicar os instrumentos.  

No retorno às escolas apresentamos a proposta do Coletivo TRAMPO, assim 

como as atividades continuadas que estávamos fazendo concomitantemente e 

apresentamos a pesquisa. Buscamos sensibiliza-los ao máximo em nossa abordagem, 

deixando-os confortáveis e abertos a dividir conosco, porém por muitas vezes 

precisamos deixar claro que o nosso intuito ali não era avalia-los e nem o de avaliar o 

trabalho deles, mas sim o de conhecê-los um pouco melhor, de conhecer suas 

condições de trabalho. Tivemos muita resistência, algumas tentamos quebrar outras 

não, e por fim respeitamos, ressaltando que a pesquisa era respondida de maneira 

voluntária. 

O convite para participar da pesquisa foi realizado por um dos pesquisadores 

presentes enquanto o segundo pesquisador se mantinha responsável pela entrega do 

kit de pesquisa, fornecendo as instruções necessárias. Foi de extrema importância a 

postura da equipe enquanto grupo prestativo e acolhedor. O contato corpo a corpo 

com os participantes fez toda a diferença nesse processo. 

Após entregue o Termo de Compromisso e a Escala de Investigação 

Apreciativa (Escala IAPE), visando a garantia de que o respondente não seria 

identificado no momento da aplicação, o aplicador forneceu junto ao instrumento um 

envelope pardo que em seguida foi grampeado pelo próprio respondente no final da 

aplicação e colocado em uma pasta junto a outros envelopes lacrados, com o intuito 

de garantir a não identificação. Esta orientação se deu no intuito de garantirmos ao 

participante a não identificação, na medida em que ao responder o instrumento o 

participante teria maior garantia quanto ao anonimato, que quando misturando aos 

outros instrumentos o possibilitou não ter suas respostas reconhecidas. 

O tempo médio de aplicação era em torno de 35/40 minutos, dependendo da 

percepção de cada participante, assim como do seu engajamento durante o processo 
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de aplicação, já que o instrumento é compreendido por partes de avaliação, sendo 

uma parte em formato de escala e outra descritiva. Este processo não implicou em 

nenhuma forma de remuneração financeira ou desconto na carga horária de trabalho, 

o que dificultou um pouco a aplicação devido a grande carga de trabalho vivida por 

esses trabalhadores. A participação neste processo ocorreu de forma espontânea, 

sendo respaldada por um termo de participação livre e de esclarecimento. 

Um fator importante que influenciou na aplicação dos instrumentos foi o 

cansaço e a falta de tempo, uma fala presente em praticamente quase todas as visitas 

para aplicação, o que justificou a não participação de alguns na pesquisa. Com isso, 

tivemos também o feedback dos próprios profissionais em relação ao corpo de nossa 

pesquisa. Muitos falaram sobre a extensão do instrumento, sendo este muito grande 

para o pouco tempo que tinham entre os intervalos e as reuniões disponibilizadas para 

aplicação. 

Durante o processo de aplicação podemos perceber algumas conversas entre 

eles, faziam comentários sobre as questões, algumas vezes em tons de brincadeiras 

outros de satisfação em relação a alguma coisa relacionada ao convívio com o colega, 

outras de insatisfação com alguma condição física, material, às vezes em tom de 

lamentação ou frustração. Isto nos apontou que de alguma forma a participação na 

pesquisa propiciou um momento de reflexão para aqueles profissionais. Ao mesmo 

tempo pudemos estar em contato com eles, ouvindo–os muitas vezes informalmente, 

como um desabafo, mas conhecendo de alguma maneira a realidade em que viviam, 

dando voz aqueles profissionais. Nosso público-alvo eram todos os profissionais da 

educação, contudo os professores foram os mais presentes na pesquisa. 
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5. Análise geral e Resultados da pesquisa 

5.1 Potencializando o que deu certo: análise dos dados 

A Investigação Apreciativa (IA) é uma abordagem de desenvolvimento e 

mudança organizacional inovadora. Trata-se de uma proposta pioneira que rompe os 

paradigmas tradicionais de planejamento estratégico, onde somente participa o topo 

da organização. A IA sugere a inclusão de todos os representantes interessados no 

futuro bem-sucedido da organização, encorajando a participação de funcionários de 

diversos níveis, inclusive seus fornecedores, cliente e parceiros. E o seu grande 

diferencial é a busca constante daquilo que deu certo no passado. Trata-se de uma 

abordagem de mudanças que cria uma disciplina de pensamento sobre um passado 

de sucesso, transformando, assim, o nosso sonho em potencialidades. (Cooperrider e 

Whitney, 2006). 

A análise dos dados coletados pela aplicação da E-IAPE teve como objetivo 

conhecer um pouco melhor os profissionais da educação do município de Rio das 

Ostras, entender as percepções que esses profissionais possuem sobre si e sobre seu 

trabalho. Um dos objetivos foi catalogar informações sobre as diferentes atribuições de 

valor percebidas por cada um deles em relação a suas atividades de trabalho, além de 

identificar aspectos do contexto histórico e social. 

O papel principal da devolutiva não era fechar um diagnóstico a partir de 

resultados prontos em que depois eles devessem seguir como única e principal 

solução, ao contrário disso, a devolutiva era muito mais que isso, ela tinha como intuito 

nos aproximar mais uma vez desses profissionais, era mais um espaço para escuta e 

troca, a ideia focal era a de construir um olhar apreciativo junto com eles, e não lhes 

apresentar algo pronto. 

As análises foram divididas em dois grupos: análises gerais e análises 

específicas (unidade escolar, cargo, tempo de profissão, vínculo profissional). Os 

instrumentos preenchidos não continham identificação nominal do participante. A partir 

daí, conseguimos nos aproximar um pouco mais desses profissionais e conhecer 

como eles se enxergavam diante de suas instituições, de seu ambiente de trabalho, de 

que maneira contribuíam para o melhor da sua organização e o que os moviam diante 

de tantas dificuldades que aconteciam na espera pública municipal. 
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5.2 Análise parte I 

A parte I da pesquisa é composta pela seguinte pergunta: “Como eu me 

percebo no meu ambiente de trabalho?”. Os escores variaram de 1 a 6, onde o escore 

mínimo era 1 e o maior era 6. Nessa primeira parte os maiores escores obtidos foram 

em relação às afirmações sobre prestatividade, assiduidade, relações interpessoais no 

ambiente de trabalho, dedicação e compartilhamento de experiências positivas entre 

eles. Esses resultados tiveram escore acima de 5,50. 

Em relação aos menores escores, a menor média foi 3,21 (que mesmo sendo 

considerados menores tiveram pontuação maior que a metade da pontuação total), 

esses eram em relação às afirmações referentes à satisfação do pesquisador quanto 

aos materiais que utilizavam no trabalho e a satisfação com a carga horária de 

trabalho, esses resultados indicam um descontentamento desses profissionais em 

relação às condições de trabalho. Contudo, podemos afirmar que os menores escores 

não são aqueles que dependem propriamente deles, mas sim de instâncias 

superiores. Especialmente nesses últimos anos o setor público do município tem 

passado por um cenário complicado, que por outro lado compromete um trabalho de 

melhor qualidade desses servidores, assim como colocado em risco sua saúde laboral 

e mental. 

Pretende-se investigar na parte I como os profissionais se percebiam em seu 

contexto de trabalho. A partir da análise do nosso grupo de pesquisa identificamos que 

os maiores scores refletiam sobre às potencialidades que os profissionais 

apresentavam, a boa relação que os profissionais continham com seus pares. Pelo 

menos, em nenhum momento da pesquisa ficou aparente problemas de 

relacionamento entre si, pelo contrário, foi possível perceber em algumas falas o quão 

é importante essa relação, que é a partir desse contato que os desafios e problemas 

encontrados no dia a dia ficam mais leves de serem enfrentados, a parceria, a 

amizade e o companheirismo são pontos essenciais para enfrentar as adversidades 

encontradas no contexto laboral. Os participantes também demonstraram interesse em 

trabalhar mais em sala de aula sobre questões étnico-raciais. Não que esses temas 

não sejam passados para os alunos, mas eles ressaltam a importância em falar, 

discutir sobre esses assuntos sempre e não apenas em datas comemorativas. 

Os menores scores demonstraram que não possuem o hábito de questionar 

valores e padrões pré-estabelecidos, além de demonstrar uma insatisfação por parte 

dos profissionais em relação a carga horária exigida, assim como com a estrutura e os 
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materiais utilizados no ambiente de trabalho, que quando não existem, tendo que por 

muitas vezes tirar do próprio bolso ou os alunos ficam sem material, são escassos. 

5.3 Análise parte II 

A parte II da pesquisa é composta pela pergunta: “Como eu percebo a 

instituição/organização na qual atuo?”. Os maiores escores apresentaram resultados 

acima de 4,90 em relação às afirmativas sobre o ambiente de trabalho ser um espaço 

acolhedor e a união da equipe. Já os menores escores se apresentaram com média 

por volta de 3,80 que representavam um descontentamento em relação à instituição 

não proporcionar boas condições de trabalho e não se preocupar com a saúde 

ocupacional deles. 

Nessa parte do instrumento, o foco era em como os participantes percebiam a 

instituição que trabalhavam, foi interessante observar que por mais que as condições 

de trabalho não fossem adequadas, que faltam matérias, estrutura precária, ou seja, 

diante de todos os problemas envolvidos os maiores scores se manifestaram em 

relação ao acolhimento no ambiente de trabalho e a colaboração entre os pares. Mais 

uma vez foi possível observar a importância deles unidos como grupo, que diante de 

todas as adversidades, os problemas se tornam um pouco menores, pois juntos fica 

mais fácil de enfrenta-los. Enquanto isso, os menores scores demonstraram a 

necessidade de melhoria das condições de trabalho e a sobre o cuidado com a saúde 

ocupacional deles. 

As análises iniciais nos mostram que por mais que o ambiente de trabalho não 

apresente as expectativas que esses profissionais analisam como boas ou desejadas, 

as relações interpessoais que existem e foram construídas neste ambiente de trabalho 

vêm trazendo de forma positiva uma satisfação para o ambiente em que estão 

inseridos. Esse ponto é de suma importância para a vida diária desses profissionais, 

pois mesmo diante de todo o caos institucional ou governamental do município, esses 

sujeitos encontram uns com os outros uma forma apreciativa de lidarem com os 

problemas, pois mesmo diante de tantas dificuldades perpassadas é no encontro, no 

acolhimento deles como coletivo que se instala o conforto. 

5.4 Análise parte III 

A III parte da pesquisa, era composta por quatro perguntas discursivas, por 

isso muitos dos participantes não responderam às perguntas justificando pela falta de 

tempo. Muitos tinham que voltar para as salas de aula ou irem dar aulas em outras 
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escolas, tiveram também alguns participantes que não quiseram responder, porém 

mesmo assim conseguimos obter uma boa parcela de respondentes nessa parte. Dos 

205 participantes, 135 responderam à parte III do instrumento, o que equivale a 

aproximadamente 66% do total da amostra.  

A questão I era comporta por: “Descreva uma experiência valiosa em sua 

instituição / organização, uma época quando você estava mais animada (o) e 

envolvida (o).”, tendo um total de 110 respondidos. Tivemos um grupo de respostas 

frequentes onde agrupamos por temas em comum: desenvolvimento/participação de 

projetos, resultados/repercussões positivos (as) do trabalho desempenhado, 

acolhimento da equipe/instituição, trabalho em equipe, aspectos de 

motivação/satisfação, desencantamento com o cenário atual (com nenhuma 

experiência valiosa), valorização do trabalho de modo geral, enfrentamento e 

superação das dificuldades, presença/envolvimento de pais, responsáveis e 

comunidade, influência da política no trabalho dos profissionais da educação, 

reconhecimento e gratulação dos alunos, experiências de capacitação e formação 

continuada de qualidade. 

A questão mais respondida foi a II, por 128 de 135 participantes, que tinha a 

seguinte pergunta: “Sem modéstia, o que você valoriza mais em si mesma(o), em seu 

trabalho e em sua instituição/ organização?”, a partir daí obtivemos diversas respostas 

com palavras fortalecendo o comprometimento e a dedicação com o trabalho, como 

por exemplo: a boa relação interpessoal que mantém na instituição como um todo, 

resiliência, perseverança, tolerância, paciência. Criatividade, organização, alegria, 

amor pelo trabalho, pontualidade e a assiduidade, humanidade e o respeito na relação 

com os alunos, o interesse pela qualificação profissional continuada e a visão 

apreciativa / autoestima / positividade na percepção.  

O que foi mais respondido por eles em relação ao que é mais valorizado no 

trabalho e nas instituições foram em relação as relações de parceria, colaboração, 

respeito e união entre os profissionais, as relações com os alunos e 

consequentemente o (des)envolvimento do aluno com o aprendizado, a oportunidade 

de construir uma realidade através das práticas da educação e a gestão democrática 

que possibilita espaço para liberdade de expressão, reconhecimento dos saberes e 

valorização das iniciativas. 

A III questão era composta por: “Quais são os fatores centrais que dão vida à 

sua instituição / organização, sem os quais ela deixaria de existir?”, nesta etapa as 

palavras que mais predominaram foram: união, equipe, alunos e gestão. 
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 Já na IV questão, onde fazia com que o entrevistado se imaginasse em um 

sonho profundo que durasse dez anos e quando despertassem e fossem para o seu 

local de trabalho o que estaria modificado, melhorado. As palavras que mais 

representaram os entrevistados em suas respostas foram: valorização, salário, família 

e condições de trabalho. 

O objetivo principal desta terceira análise era entender as percepções que os 

profissionais da educação possuem acerca do seu trabalho, assim como coloca-los 

como os protagonistas de suas próprias ações. E a partir destas informações, 

identificar o que mais se manifesta (neste caso utilizamos palavras), especialmente 

sobre aquilo que deu certo, que foi bem-sucedido no engendramento de suas 

atividades de trabalho, promovendo um espaço de reflexão a esses trabalhadores, 

lhes ajudando a ampliar para obter novos olhares.  

Ao analisar os instrumentos, conseguimos perceber que os participantes 

conseguiram entender a ideia da pesquisa e aderiram de maneira apreciativa a nossa 

proposta buscando modificar de alguma maneira seus olhares, principalmente a partir 

de suas falas na parte III do instrumento. Nosso grupo de pesquisa enxergou esses 

profissionais como pessoas comprometidas, criativas, que mesmo diante de todas as 

dificuldades encontram manobras para passarem os conteúdos da melhor maneira 

possível a seus alunos.  

Sendo assim, entendemos que a Escala IAPE como um todo conseguiu 

propiciar reflexão a esses profissionais, na medida em que eles comentavam as 

questões entre si e eram remetidos às suas experiências de trabalho. O ponto 

principal do nosso grupo de pesquisa era ter acesso a esses profissionais da 

educação e ao seu ambiente concreto de trabalho, a realidade em que vivenciavam. 

Por esse motivo, muito além da aplicação dos instrumentos, o corpo a corpo que 

tivemos com os profissionais podemos dizer que foi o mais importante, foi primordial a 

criação desse vínculo e dessa confiança que conseguimos construir como coletivo. 

5.5 Devolutiva aos participantes 

Como acordado anteriormente com as escolas, setembro de 2016 foi o mês 

escolhido para voltarmos às escolas que participaram da pesquisa com o intuito de 

fazermos uma devolutiva aos entrevistados juntos a sua gestão. O Coletivo produziu 

um ofício a fim de formalizar e agendar o nosso encontro. Neste documento 

solicitamos que cada escola agendasse três possíveis datas nos meses de outubro 

e/ou novembro, algumas escolas rapidamente entraram em contato sugerindo uma 
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data para o nosso encontro, porém em outras unidades tivemos que reforçar a 

solicitação de agendamento, que foi feita via e-mail, telefone e/ou WhatsApp, mesmo 

assim das treze escolas, apenas nove entraram em contato agendando a devolutiva. 

Como mostra o quadro a seguir: 

 

Unidade Escolar 
Data da entrega 

do ofício 
Dia da 

apresentação 
Horário da 

apresentação 

Casa da Educação 28/09/2016 03/11 16:00 

E.M. João Bento 28/09/2016 10/11 11:30 

E. M. Carlos Maurício 
28/09/2016 08/11 18:00 

E. M. Marinete 
28/09/2016 

Não retornou o 
contato - 

E. M. Trindade 
28/09/2016 

Não retornou o 
contato - 

E. M. Henrique 
Sarzedas 28/09/2016 10/11 11:30  

E.M. Fazenda da Praia 
30/09/2016 08/11 18:00 

E. M. Célio Sarzedas 
28/09/2016 9/11 11:30 

IMERO 
29/09/2016 22/11 17:00 

Tia Didi 
04/10/2016 22/11 11:00 

E. M. Maria Teixeira 
30/09/2016 21/11 17:20 

E. M. Maria da Penha 
03/10/2016 

Não retornou o 
contato - 

E. M. Dom Bosco 
29/09/2016 

Não retornou o 
contato - 

E. M. Jeronymo 
28/09/2016 22/11 11:40 

 

Nos organizamos em duplas, sendo cada uma responsável por agendar a 

devolutiva, montar o material em Power Point específico para cada escola, com os 

resultados mais relevantes dando ênfase aos aspectos positivos do trabalho e, 

posteriormente retornar para as devolutivas, cada dupla se responsabilizou no mínimo 

por duas escolas. Formulamos uma estratégia onde dois alunos- pesquisadores junto 

a nossa supervisora ficariam responsáveis por criar um plano estratégico com as 
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possíveis datas e horários agendados e estes seriam responsáveis por encaminhar 

essas informações ao grupo. 

Voltamos às escolas e fomos muito bem recebidos por todos (em todos os 

processos). Essa experiência foi bastante valiosa, pois agora estávamos ali não mais 

para coletar dados, mas sim para conversar, refletir, dividir, conhecer sobre suas 

práticas de trabalho diárias e o mais importante fomentar um espaço de fala, de 

discussão e de escuta. Percebemos que com o corre-corre do dia a dia muitos não 

conseguiam conversar com seus pares de trabalho, somente com aqueles que lhe 

eram mais próximos, foi interessante ver em algumas escolas como os grupos se 

colocam, aqueles que pouco se falavam pensavam parecido, mas não tinham essa 

noção.  

O intuito da devolutiva nunca foi o de criar verdades absolutas a partir de uma 

coleta de dados, o desejo do nosso grupo de pesquisa era fomentar nos participantes 

um momento de reflexão sobre si e sobre seu ambiente de trabalho, saber deles o 

quanto aquilo que a pesquisa revelava realmente era condizente com a realidade 

vivida, se para eles faziam sentido ou não. 

O movimento era de fomentar um espaço aberto para discussões, reflexões, 

diálogos, sensibilizações, externalizações de sentimentos de trabalho. Em muitos 

casos tivemos bastante resistências, muitos achavam que aquele momento não 

serviria para nada, não mudaria nada, que não poderíamos ajuda-los em nada, 

estávamos só tomando tempo, porque tempo ali é uma palavra preciosa e que não 

pode ser desperdiçada. Foi preciso trabalharmos com eles o olhar apreciativo, afinal, 

estávamos ali para passar um pouco sobre o que é ter um olhar apreciativo, em alguns 

conseguimos plantar a sementinha, esses participaram expondo suas experiências 

boas e ruins, desabafaram, aproveitaram o momento e a mensagem que tentamos 

com ela passar. 

A devolutiva foi aberta a todos os funcionários da escola, inclusive aqueles que 

não participaram da pesquisa, mas que em muitos casos foram participativos tão 

quantos os outros que preencheram os instrumentos. 

Na análise das pesquisas, assim como durante as devolutivas em relação aos 

scores mais baixos surgiram comentários de insatisfação em relação a gestão local e 

também a toda situação em que perpassa o país, em especial no município de Rio das 

Ostras, onde os servidores relataram sobrecarga, condições precária, falta de 

assistência, falta de material, de estrutura, que trabalham com o que podem e como 
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podem, onde em alguns casos acabam tiram do próprio bolso para ter uma trabalho 

com um pouco mais de qualidade. 

Dividimos com eles também a precariedade que estamos vivendo em nossa 

universidade, as dificuldades que enfrentamos no curso de psicologia, na época com o 

Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) com as portas fechadas por não ter condições 

de funcionamento.  

Relataram também sobre os problemas físicos e mentais que são ocasionados 

pelo trabalho, com isso, fincamos a importância de nos mantermos juntos e de como 

um serviço pode ajudar o outro, da importância desse laço entre a universidade e suas 

práticas sociais, de cuidado e assistência a comunidade local. Fomos questionados 

sobre os resultados, se eles seriam passados para a Casa da Educação, os 

profissionais demonstraram interesse em que os gestores da Casa da Educação 

conhecessem tanto os resultados positivos quanto os negativos, pois através da 

análise de dados feita pela pesquisa eles poderiam tomar conhecimento sobre o que 

funciona e o que não funciona nas unidades escolares, sobre suas condições de 

trabalho e os desdobramentos dele e que o bom trabalho que eles prestam por muitas 

vezes faz com que passe despercebido as adversidades do dia a dia para quem está 

de fora. Os participantes também tiveram o interesse em obter o relatório final da 

pesquisa, para que assim pudessem tanto guardar os resultados obtidos e também 

passar para outros funcionários que participaram, mas que não puderam estar 

presentes no dia da devolutiva final. Estes materiais foram enviados via e-mail para as 

escolas. 

Após a devolutiva as unidades escolares, o Coletivo Trampo agendou um 

encontro com a Casa da Educação, uma devolutiva final do nosso trabalho. Levamos 

até eles os resultados encontrados na pesquisa assim como a voz dos profissionais 

como um coletivo, colocando-os como transformadores de suas realidades no 

ambiente de trabalho.  

De forma geral, a experiência de poder estar em contato com os profissionais 

da educação do município, poder ouvi-los, ajuda-los a se fortalecer como grupo e 

promover um espaço de fala para aqueles que falam muito, mas por poucas vezes são 

ouvidos, foi extremamente valiosa para nós como pesquisadores e estudantes em 

formação. Perceber que a pesquisa teve uma participação importante na vida de cada 

um, fortalecendo-os, dando um gás para seguir em frente e que mesmo diante dos 

obstáculos, das dificuldades encontradas no dia a dia o que vale é o amor pela 

profissão e o que fica é recompensador. 
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A partir desses pontos, pretendo elucidar como ganhos em nossa pesquisa: 

 Incentivamos a realização de mudanças, mesmo que não seja o de resolver 

problemas, mas sim o de ampliar novas formas de pensar; 

 Transformamos o que um dia foi negativo em positivo realizando assim 

uma mudança no comportamento das pessoas; 

 Atrelamos à sucatização da profissão e juntos encontrarmos uma maneira 

mais leve de lidar com o problema, promovendo espaços de fala sobre 

suas insatisfações e satisfações com si próprios assim como com suas 

carreiras; 

 Enxergamos as dificuldades por um outro ângulo, não foi negar o problema, 

mas sim buscar uma mudança na perspectiva ao qual estamos 

acostumados a analisar.  

 Criar um novo olhar organizacional de escuta e coletividade. 

 Modificar o pensamento e romper com os ciclos viciosos (o que hoje em dia 

está cada vez mais difícil com o crescente número de pessoas 

descontentes, insatisfeitas, repletas de reclamações e cada vez mais 

acomodadas nas suas vidas e nos ambientes de trabalho) essas atitudes 

podem ser tanto defensivas ou simplesmente por estarem cansadas de 

lutar por melhorias e não enxergá-las.  

 Resgatar a criatividade e perspectiva para o futuro. 

Sendo assim, o intuito foi o de estar mais próximo da realidade laboral e 

oferecer a esses profissionais o mínimo de acolhimento, valorizando suas percepções 

em relação as suas próprias práticas de trabalho, com foco naquilo que diz respeito 

aos aspectos positivos.  
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6. Um convite a IA: propostas para uma educação 
apreciativa 

 

A pesquisa IAPE foi um instrumento não só de mapeamento de dados sobre o 

cenário da educação do município de Rio das Ostras, mas sobretudo um exercício de 

reflexão sobre o que realizamos em nossa vida. A Investigação Apreciativa é uma 

nova maneira de enxergar e se relacionar com o mundo e é exatamente nesse ponto 

que essa metodologia busca intervir. Estamos tão acostumados a pensar 

negativamente, que uma pesquisa propositiva de um outro ponto de vista serve como 

dispositivo de reflexão. 

A Escala IAPE nos possibilitou entrar nas escolas e conhecer esse universo 

educacional, estar em contato com os profissionais, observar um pouco da rotina e 

entender o que acontece dentro dos muros de uma instituição. 

É fácil perceber o ritmo intenso das escolas, onde os horários são 

cronometrados não existindo quase nenhuma abertura de tempo livre para esses 

profissionais que estão sempre trabalhando, produzindo, alienados em seu próprio 

trabalho. Essas instituições possuem metas, horários, normas a serem cumpridas, são 

demandas tanto da instituição, como do governo e da comunidade envolta por alunos 

e seus responsáveis. A pressão existe de todos os lados, neste momento ter um 

posicionamento e atitudes na hora certa é fundamental, principalmente no caso dos 

servidores que são contratados, pois estes correm o risco de serem demitidos a 

qualquer momento, estando na maior parte do tempo sob pressão e assim como os 

outros, com múltiplas tarefas. 

Com o acúmulo de trabalho, o indivíduo se torna em parte um alienado em sua 

forma de trabalho, pois este necessita tanto produzir quanto apresentar resultados e 

não encontram tempo para questionar, pensar, refletir, dialogar sobre tudo que lhe é 

pertencente e está ao redor. Quando esse espaço não existe para tal questionamento 

o sujeito pode adoecer, com isso os professores estão cada vez mais 

sobrecarregados, desmotivados e com a saúde mental enfraquecida. O que preocupa 

é o lugar que esse adoecimento está ocupando, a ponto de as pessoas enxergarem 

de forma natural o que não é da ordem do normal. 

Ao longo dos anos, não houveram mudanças no modo de ensinar. Algumas 

escolas continuam extremamente engessadas e os profissionais que ali estão, em sua 

maioria, não conseguem falar sobre o assunto, pois esses estão muito atarefados e 

cansados para isso, além de se veem desprovidos e de mãos atadas para poder 
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confrontar com o sistema atual, podendo reivindicar algum tipo de mudança. Há 

aqueles também que se cansam de esperar por uma mudança e vão aos poucos 

praticando suas ideias de maneira individual dentro da sala de aula.  

As escolas estão notavelmente precarizadas, salvo algumas exceções, que 

pelo amor à profissão e aos alunos enfeitam seus ambientes de trabalho, para assim 

se tornar um local mais acolhedor. As instalações são precárias, com espaços 

sucateados, um ambiente de circulação intensa. 

Se pararmos para pensar acerca da sobrecarga de trabalho, podemos pensar 

em um modelo que compromete a educação, pois os profissionais que são 

responsáveis por todo conhecimento passado neste local, encontram-se com sua 

saúde mental enfraquecida, sem tempo de produzir, de explorar, de agregar novos 

conhecimentos, vivenciando um modelo de produção alienada e em massa, sendo 

muito complicado repensar novos muros e caminhos para a instituição. 

Pensando na importância em dar voz a esses profissionais que precisam 

retomar o protagonismo que lhes foi tirado, a Investigação Apreciativa parte do 

pressuposto de ser uma ferramenta para o futuro, uma abordagem reflexiva, que 

busca resgatar e reafirmar os pontos positivos de uma instituição/organização, e é por 

esse motivo que pensamos na implicação de um instrumento que os fizessem pensar 

nesse sentido, com a visão de um presente e futuro prospero, sendo um dos caminhos 

que podem ser traçados, o importante é o protagonismo desses profissionais, é a 

realização de uma mudança nem que seja mínima. 

Participando como pesquisadora, extensionista e estagiária no campo da 

Psicologia Organizacional e do Trabalho, que teve como intervenção o trabalho, as 

pessoas e as organizações, tendo como característica principal o meu protagonismo 

enquanto estudante descobri novos olhares, não só no trabalho, mas nas pessoas, 

nos problemas, no meio em que vivemos, no mundo! Pude presenciar por várias vezes 

a força de um coletivo dentro de uma instituição/organização, constatando cada vez 

mais o quanto a voz de um coletivo é mais forte que o individual. 

Os projetos me proporcionaram participar e presenciar espaços de falas e 

escutas, onde tivemos como meta propiciar elementos necessários para que os 

indivíduos participantes percebessem e pudessem experimentar mais liberdade em 

suas atividades profissionais, reduzindo dentro do possível os efeitos patogênicos 

causados nos locais de trabalho, em especial a educação.  

Ainda assim, para mim, o mais importante foi estar perto desses profissionais, 

conhece-los e saber sobre o que pensam, como se posicionam e como lidam e 
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desenvolvem estratégias para driblar os problemas do dia a dia, e tudo isso sem 

perder o amor pela profissão, por vez é o amor pelo que se faz que ajudam esses 

profissionais a traçarem suas estratégias. 

Os espaços coletivos são de grande importância, pois são onde as opiniões e 

os problemas podem ser discutidos e compartilhados e o reconhecimento para o 

prazer pode existir, pois mesmo o sofrimento sendo da ordem do singular a solução 

acontece em um coletivo. Essa experiência foi muito gratificante e transformadora, 

pois perceber a mudança, mesmo que em pouco tempo, foi possível ser alcançada, 

observar os participantes se sentindo fortalecidos e mais leves após os nossos 

encontros e principalmente perceber o quanto eles se tornaram potência. 

Desde o início a intenção do projeto do Coletivo TRAMPO sempre foi não só a 

de expor os ganhos, as vitórias, o que há de positivo, resgatar o que há de melhor no 

grupo, nas relações, nos afetos, no que está dando certo, mas também nas condições 

precárias de trabalho, nas dificuldades, nos enfrentamentos e na desvalorização vivida 

por esses profissionais da educação, em especial os do município de Rio das Ostras. 

A partir disso, me afinco em pensar, discutir propostas para uma educação apreciativa, 

ou melhor, o que seria uma educação apreciativa? 

Refletir sobre as práticas engessadas tem sido um dos principais desafios para 

esse grupo de profissionais, mas que mesmo assim continuam acreditando em um 

cenário de reestruturação positiva da educação e com isso do seu trabalho. Porém, 

está cada vez mais perceptível que isso só poderá se desenvolver em conjunto a 

todos. O objetivo da nossa prática de pesquisa de campo foi o de pensar junto a esses 

profissionais, em como podemos melhorar seu ambiente de trabalho, e ajuda-los a dar 

voz a si e a sua saúde mental para que o adoecimento não seja tratado como algo 

natural do ser humano. 

Cada vez mais acredito que os profissionais da educação devem ser 

protagonistas de suas próprias vidas, assim como construtores de uma autonomia em 

coletivo, discutindo e compartilhando em conjunto com a sociedade e a organização 

de trabalho, sobre os seus anseios e dúvidas, críticas e ideias, sua singularidade como 

sujeitos, mas também como coletivo de trabalho, visando um futuro próspero, com 

colheita de bons frutos, para só assim conseguirmos começar a pensar ou repensar 

em uma educação de qualidade diante de todo o cenário vivido, tendo como princípio 

a participação ativa desses profissionais, sendo engajados e reconhecidos por seu 

papel diante de toda a sociedade.   
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1. ANEXO I - LISTA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS  
 

 

 

 

Numeração Unidade escolar Segmento Aplicação IAPE 

 
1 Creche Dona Cota Ed. Infantil 

  
2 Creche Dona Senhorinha Ed. Infantil 

  
3 Creche tia Didi Ed. Infantil Sim 
 
4 Creche Valdira Ed. Infantil 

  
5 Anexo E.M. Prefeito C. Ribeiro Ciclo A. 

  
6 C.M. Profª America Abdalla Anos Finais/ EJA 

 
7 CIEP Mestre Marçal 

 
Ciclo A./ 4° e 5° ano/ Anos finais 

  
8 E.E Mz. Dom Bosco Ciclo A./ 4° e 5° ano Sim 

9 E.E Mz Fazendo da Praia 
Ciclo A./4° e 5°ano/Anos Finais/ 

EJA Sim 

 
10 E.E.Mz. Fazendas Reunidas Ciclo A./4° e 5° ano/ 

  
11 E.M. Acerbal Ciclo A./4° e 5° ano/EJA 

  
12 E.M. Alberto Jorge Ed. Infantil/ Ciclo A. 

  
13 E.M. Alzir David Ed. Infantil/ Ciclo A. 

  
14 E.M. Arco-íris Ed. Infantil/ Ciclo A. 

  
15 E.M. Ary Gomes Ed. Infantil/ Ciclo A. 

  
16 E.M. Carlos Maurício Ed. Infantil/ Ciclo A. Sim 

 
17 E.M. Cidade Praiana 

 
Ciclo A./ 4° e 5ano/Anos Finais 

  
18 E.M. Elson Pinheiro Ed. Infantil/ Ciclo A. 

 

19 
 

E. M. Enedina Fidelis Moreira Ed. Infantil/ Ciclo A. 
 

20 
 

E.M. Fany Ciclo A./4° e 5° ano/EJA 
 

21 
 

E. M. Francisco de Assis Ciclo A./ 4° e 5°ano/ Anos Finais 
 

22 
 

E.M. João Bento Ed. Infantil/ Ciclo A./4° e 5°ano Sim 

23 
 

E. M. Inayá 4° e 5° ano/ Anos Finais/ EJA 
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24 E.M. João Bento Ciclo A./4° e 5° ano/EJA Sim 

 
25 E.M. José de Oliveira Martins Ed. Infantil 

  
26 E.M. José Luiz Lemos Ed. Infantil 

  
27 E.M. Jovenil Bastos Ed. Infantil/ Ciclo A. 

 

28 E.M. Maria da Penha 
Ciclo A./4° e 

5°ano/AnosFinais/EJA Sim 

29 
 

E. M. Maria Teixeira Ciclo A./4° e 5°ano/Anos Finais Sim 

30 
 

E. M. Nadir Ed. Infantil/ Ciclo Alfabetizador 
  

31 E.M. Nelzir Ed. Infantil/ Ciclo Alfabetizador 
 

32 
 

E. M. Nilton Balthazar Ciclo A./4° e 5°ano/Anos Finais 
  

33 E.M. Ondina Ed. Infantil/ Ciclo Alfabetizador 
  

34 E.M. Padre José Dilson Ciclo A./ Anos finais 
  

35 E.M. Prefeito Célio Sardezas Ed. Infantil/ Ciclo Alfabetizador Sim 

 
36 E.M. Prefeito Claudio Ribeiro Ed. Infantil 

  
37 E.M.Prefeito Paulo Pinheiro Ed. Infantil/ Ciclo Alfabetizador 

 

38 E.M. Profª Marinete 
Ciclo A./4° e 5°ano/Anos 

Finais/EJA Sim 

 
39 E.M. Profª Rosangela 4° e 5°ano/Anos Finais 

  
40 E.M Rio das Ostras Ed. Infantil/ Ciclo Alfabetizador 

  
41 E.M Simar Ciclo A./4° e 5°ano 

 

42 
 

E. M. Trindade Ed. Infantil/ Ciclo A./4° e 5° ano Sim 

43 
E.M. Ver. Pedro Moreira dos 

Santos Ciclo A./4° e 5°ano/Anos Finais 
 

44 IMERO 
Ciclo A./4° e 5°ano/Ensino 

Médio/EJA Sim 

 
45 E.M Jerônimo Mendes Costa Ciclo A./ 4º e 5º ano Sim 

46 
 

E. M. Enertina Jorge Pereira Ed. Infantil 
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2. ANEXO II: ESCALA DE INVESTIGAÇÃO APRECIATIVA 

 

 



 

46 

 

 

 

 



 

47 

 

 

 

 



 

48 

 

 

 

 



 

49 

 

 

 

 



 

50 

 

3. ANEXO III – FOLDER COLETIVO TRAMPO 

 

 


