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RESUMO
Neste trabalho apresentamos uma pesquisa sociodramática realizada com sete
profissionais do campo de recursos humanos, que participaram do curso aberto
“Estratégias Transformadoras na Gestão de Pessoas”, em Campo Grande/MS.
Foram realizados sete encontros quinzenais e nossa hipótese era de que estes
profissionais poderiam aprimorar seu papel profissional nos meios em que
atuavam, revendo as suas expectativas e competências, percebendo a
qualidade de suas relações com as pessoas e sua posição de poder no
contexto organizacional. Nas sessões, por meio das técnicas sociodramáticas,
estes temas protagônicos foram trabalhados deixando evidente as
transformações nos papéis, à medida em que o grupo se percebia agindo e
cada um percebia o outro. A teoria de papéis e matriz de identidade são
importantes fundamentos desta pesquisa. Nosso foco de análise não se
restringe ao grupo; ele se estende à transformação do papel profissional da
própria pesquisadora. O trabalho se revelou transformador para os
participantes deste grupo e foi uma espécie de renascimento profissional para
a autora. A Socionomia mostra-se, portanto, mais que uma estratégia para a
gestão de pessoas; seus fundamentos teórico-metodológicos possibilitam que
a pessoa seja autora e diretora de sua própria vida, nos palcos familiar e social.
Aqui vimos o sofrer no trabalho, perder espaço para uma atuação mais
espontânea e saudável.
Palavras-chaves: 1.Teoria de Papel 2.Conserva Cultural 3.Pesquisação
4.Gestão de Pessoas 5.Vínculo

ABSTRACT
In this work, we present a Sociodramatic survey of seven professional field of
human resources, who attended the open course "Transformation Strategies in
People Management" in Campo Grande / MS. We realized seven fortnightly
meetings and our hypothesis was that these professionals could enhance their
professional role were carried in the media that acted by reviewing their
expectations and skills, realizing the quality of your relationships with people
and his power position in the organizational context. In the sessions, through
sociodramatic techniques, these protagonic issues were worked making it clear
the changes in roles, to the extent that the group realized acting and each could
see the other. The theory of Paper and identity matrix are important foundations
of this research. Our analytical focus is not restricted to the group; it extends to
the transformation of the professional role of the researcher. The work proved
transformative for participants of this group and was a kind of professional
rebirth for the author. The Socionomy shows us, therefore, more than a strategy
for managing people; its theoretical and methodological foundations enable the
person is author and director of his own life, the family and social stage. Here
we saw the suffering at work, losing ground to a more spontaneous and healthy
activity.
Keywords: 1.Role Theory 2.Cultural preserves 3.Action research 4.People
management 5.Bond
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1. INTRODUÇÃO
Por muitos anos atuamos no campo organizacional e nos últimos tempos
temos acompanhado um trabalho de pesquisa realizado pelo CRP/14 –
Conselho Regional de Psicologia – Região 14 (Região Sudeste) sobre perfil,
demandas e papel dos psicólogos que atuam nesta área. Temos nesta
pesquisa fortes evidências de que os profissionais recém-formados, e que
estão atuando na área de gestão de pessoas atualmente, estão com
dificuldade na apropriação e reconhecimento de seus papéis nas organizações;
e os empresários foram os primeiros a reclamarem disso.
No grupo de estudos do CRP/14, pensou-se em desenvolver um curso
onde ficasse claro para os profissionais de RH (psicólogos, administradores,
tecnólogos, dentre outros) qual é o seu papel dentro das empresas e como agir
para que a área de Recursos Humanos se tornasse estratégica, ganhando
credibilidade e confiança dos gestores e colaboradores. Isso, dada a
importância desta área dentro das organizações. Uma das responsabilidades
do profissional de recursos humanos é cuidar das pessoas que trabalham na
organização, zelando pelos processos para que tenham boa saúde
biopsicossocial, sabendo lidar com as naturais exigências e necessidades dela
própria, dos públicos que atende e da organização.
Por outro lado, sabemos das enormes expectativas de papel neles
depositadas sendo que, muitas vezes, nem as universidades e nem as
empresas, oferecerem apoio, treinamento ou uma comunicação direta e clara
desta expectativa. Outras vezes as empresas têm em seu quadro funcional
este profissional, mas não sabem bem o que ele deve fazer ou o que dele
esperar. Curioso é que este cenário1 parece acontecer, segundo nossa
vivência, também com profissionais de maior tempo de experiência. Com
pouca ou muita experiência, os profissionais de RH sofrem e fazem sofrer,
pelas expectativas de seu papel.
Mostra concreta disso, é o que percebemos também no grupo
denominado “Falando de Pessoas”, composto por profissionais de RH de
várias empresas de Campo Grande, do qual participamos.

1

Dados da Pesquisa CRP/14 – http://www.crpms.org.br/admin/arquivos/files/1432578636.pdf
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Com um perfil heterogêneo, em termos de tempo e vivências
organizacionais, este grupo se reunia uma vez por mês e, após vários meses,
pudemos observar as angústias referentes ao exercício do papel e a
dificuldade de se perceber agindo no papel, e de lidar com as expectativas do
outro; especialmente chefias da empresa.
Quais seriam então os conflitos comuns que permeariam a vida dos
profissionais de RH no desempenho de seus papéis, a par de seu tempo de
atuação? O que de mais essencial em sua identidade profissional poderia
favorecer um desempenho mais saudável de seu papel? Como favorecer que
estes profissionais tivessem uma atuação mais espontânea e criativa, em seus
ambientes de trabalho?
Nossa hipótese era a de que a socionomia poderia, pela sua filosofia e
fundamentação teórica e metodológica, favorecer a adequação do profissional
de recursos humanos ao seu papel. O fato deste profissional se perceber
agindo poderia favorecer a identificação de competências e expectativas, e a
retomada do poder e autoria do seu papel profissional; o que por decorrência
poderia aprimorar a qualidade dos vínculos e o seu desempenho justamente
como “cuidador de vínculos” dentro das organizações.
Propusemos um trabalho focado em profissionais em início de carreira,
abrindo no mercado um curso para pessoas que atuam em gestão de recursos
humanos. Esta pesquisa foi então realizada com os sete profissionais inscritos
no curso.
As sete sessões sociodramáticas que realizamos, a fundamentação
teórica e metodológica da pesquisa, as reflexões dos participantes e da autora,
os temas protagônicos do grupo e as considerações sobre os conflitos no
desempenho do papel dos gestores de recursos humanos, é o que veremos
neste Trabalho de Conclusão de Curso – TCC; parte integrante da formação da
autora como especialista em psicodrama.
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2. OBJETIVO GERAL
Desenvolver uma pesquisa socionômica, com profissionais de recursos
humanos, para conhecer suas percepções sobre sua atuação no papel.

2.1 Objetivos Específicos


Utilizar de métodos e técnicas sociodramáticas no desenvolvimento de
grupo e melhoria do desempenho de papéis.



Fortalecer a identidade profissional das pessoas que atuam na área de
recursos humanos, com enfoque no que desejam no seu papel.



Favorecer a percepção das competências destes profissionais, o se
perceber agindo, como essencial na função de conector ou desenvolvedor
de vínculos saudáveis.



Revigorar o desempenho do papel profissional, pelo entendimento de que o
maior poder do profissional de recursos humanos está na sua capacidade
de inverter papéis (com gestores – colaboradores – pares).
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3. JUSTIFICATIVA
Nossa atuação profissional sempre foi na área de Gestão de Pessoas.
Sendo de uma família de comerciantes, aprendemos desde cedo a trabalhar
com pessoas e ter gosto por este papel. Daí a escolher trabalhar com pessoas
em empresas, não foi nada difícil. Acreditamos que se tivéssemos que escolher
novamente, ser psicóloga organizacional seria a escolha.
Atuando há muitos anos na psicologia organizacional, implantando e
melhorando os subsistemas de recursos humanos em empresas privadas,
chega um momento que sentimos necessidade de avaliar esta trajetória
profissional e refletir nos ganhos e perdas profissionais e pessoais que ela nos
traz; bem como refletir no quanto e como o nosso trabalho influencia e reflete
nas organizações e nas pessoas.
Quando conhecemos o Psicodrama, estávamos em um momento de
desilusão com o mundo corporativo. A descrença para com as lideranças nas
empresas, com os desestímulos vistos nos profissionais e com os resultados
de nosso trabalho. Tudo nos fazia desejar mudar de área, especialmente por
não vislumbrarmos uma forma de melhorar a convivência nas empresas, os
vínculos entre empregadores e empregados. Resumindo: perdemos a fé nas
pessoas e nas possibilidades de nosso trabalho. Assim, havíamos decidido não
mais atuar na área de gestão de pessoas e passar a atuar na área clínica; pois
estávamos cansados e com a sensação de que a dedicação de muitos anos às
empresas não fazia muita diferença na qualidade das relações interpessoais
das pessoas e nem na nossa própria.
No transcorrer do curso de especialização em psicodrama, pudemos
compreender muito do que acontecia na dinâmica empresarial, tanto nos
vínculos quanto nos papéis dos gestores e dos colaboradores. Principalmente,
percebemos o que acontecia com o nosso conservado papel profissional.
Quando fomos preparar os projetos para o estágio supervisionado, ainda
com dúvidas sobre a migração de área de atuação, começamos a vislumbrar
como o psicodrama poderia ser útil (metodológica, técnica e filosoficamente) na
área de gestão de pessoas; e quem sabe isso pudesse minimizar o desanimo
ou a dor emocional, ampliando possibilidades e felicidade no trabalho.
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Mas por onde começar na área de gestão de pessoas? Pelos
empregadores? Pelos colaboradores? Ou pelos próprios Gestores de
Pessoas? Nossas angústias pareciam ser também as de nossos colegas de
profissão, que também andavam desanimados com os modelos de gestão das
empresas, as relações no trabalho e a baixa valorização. Este parecia ser o
caminho.
Mas quais temas abordar com este público? O que os atrairia para uma
conversa sobre coisas tão sensíveis e por vezes dolorosas? Quais
necessidades

primárias

eles

teriam?

Técnicas?

Comportamentais?

Emocionais? Construímos algumas hipóteses e resolvemos testá-las com um
grupo mais próximo, de pessoas de recursos humanos, que estavam curiosos
para conhecer alguns métodos e técnicas psicodramáticas.
Contratamos com este grupo, chamado “Falando de Pessoas”,
composto por profissionais de várias empresas de Campo Grade a realização
de um encontro. Fizemos uma pesquisa sociodramática com eles e
identificamos seus sentimentos, interesses, necessidades e preocupações
presentes no exercício de suas funções.
A partir desta ressonância grupal, construímos um curso aberto ao
público em geral, com a denominação: “Novas Estratégias Transformadoras na
Gestão de Pessoas”.
Conforme iremos ver no capítulo de metodologia, o curso proposto e
suas temáticas aparentes tiveram a função de atrair nossa amostra de
pesquisa. Os métodos e técnicas escolhidos abordaram as temáticas que
entendemos ser as de relevância (nossa hipótese) para o fortalecimento do
papel do gestor de pessoas.
Nos sete encontros propostos, abordamos temas centrais para pessoas
que trabalham na área de RH, tais como ramos das empresas e estilos de
liderança; e com trabalhos de grupo, jogos e cenas conseguimos rever desejos
e competências, e entender a importância do vínculo, do grupo e do se colocar
no lugar do outro. Os papéis conservados de gestor de pessoas puderam ser
revistos e revigorados, tanto os dos participantes quanto o da pesquisadora.

13

4. GESTÃO DE PESSOAS
4.1 Contexto Social: O Mundo das Organizações
Até meados do século XVIII, as organizações se desenvolveram muito
lentamente. Apesar do trabalho organizado e dirigido sempre ter existido na
história da Homem, a história das organizações é bem recente.
A grande mudança começou com a Revolução Industrial quando James
Watt, em 1776, inventou a primeira máquina a vapor e revolucionou a aplicação
e produção. Nasceu assim uma nova concepção de trabalho que iria alterar
para sempre o mundo do trabalho nas organizações.
A Revolução Industrial iniciou-se na Inglaterra, mas se alastrou
rapidamente

pelo

mundo

todo

pois

foi

responsável

em

modificar

completamente a estrutura social e comercial daquela época, provocando
rápidas e profundas mudanças na área econômica, política e social dos países.
Provocou ainda a substituição do artesanato das oficinas pela industrialização
em massa, preparando o caminho para o surgimento das indústrias e dos
desafios da gestão.
Alvin Toffler, escritor e futurista norte-americano doutorado em Letras,
Leis e Ciência, no seu livro A Terceira Onda defende a tese de que a
civilização humana passou por três grandes ondas ou revoluções. A primeira
onda chamou de Revolução Agrícola, que começou nos primórdios da
civilização e foi até o século XVIII, sendo sua principal fonte de riqueza, a terra.
A segunda onda, Revolução Industrial, que foi do século XVIII até meados de
1960 e sua principal fonte de riqueza era o capital. De 1960 até os dias atuais,
a terceira onda é a da Revolução da Informação e sua principal riqueza, é o
conhecimento.
Para Chiavenato (2007), a história das organizações pode ser dividida
em seis fases: (1) artesanal, (2) transição do artesanato à industrialização, (3)
desenvolvimento industrial, (4) gigantismo industrial, (5) moderna, (6)
globalização.
A fase artesanal vai da Antiguidade até a Revolução Industrial (1780). A
base da produção é o artesanato rudimentar das pequenas oficinas e na mãode-obra intensiva e não-qualificada na agricultura.
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Há um predomínio de pequenas oficinas, granjas e agricultura, com base no
trabalho escravo e no uso de ferramentas elementares. Há resquícios ainda do
feudalismo e o sistema comercial baseia-se na antiga tradição das trocas em
mercados locais (CHIAVENATO, 2007, p.34).
A fase da transição do artesanato à industrialização tem seu início na
chamada Era Industrial (1780 e 1860) com a intensa industrialização e
mecanização das oficinas e da agricultura. A máquina a vapor e a aplicação da
força motriz do vapor à produção provocam a aparecimento do sistema fabril:
as oficinas mecanizadas transformam-se em fábricas e usinas dotadas de
enormes e pesadas máquinas que passam a substituir o esforço muscular
humano (CHIAVENATO, 2007, p.34-35).
A fase do desenvolvimento industrial, aconteceu entre 1860 e 1914,
durante toda a Segunda Revolução Industrial. Nela acontece a substituição das
principais fontes de energia, do ferro pelo aço e do vapor pela eletricidade e
derivados do petróleo. Há um crescente domínio da nascente indústria pela
ciência e pelo avanço tecnológico por intermédio de uma onda de invenções.
Surge o motor a explosão e o motor elétrico; os grandes bancos e as
instituições financeiras junto com uma ampliação dos mercados. As empresas
crescem rapidamente sendo necessário passar por um processo de
burocratização em função do seu tamanho e por um enfoque mecanicista de
suas funções.
A fase do gigantismo industrial, está situada de 1914 e 1945, entre as
duas Grandes Guerras Mundiais, tendo como necessidades urgentes a
organização e a tecnologia avançada para fins predominantemente bélicos.
Compreende esta fase a grande depressão econômica de 1929 e a crise
mundial por ela provocada. As empresas atingem grandes proporções, com
operações internacionais. São urgentes aplicações técnico-científicas e a
ênfase em materiais petroquímicos. Os transportes passam por aprimoramento
do automóvel, avião, estradas de ferro e rodovias. Com o telefone, o rádio e a
televisão, as comunicações se tornam mais amplas e ágeis.
A fase moderna, ocorre de 1945 (pós-guerra) a 1980, estabelecendo
uma concreta divisão entre países desenvolvidos e industrializados, países
subdesenvolvidos e não industrializados e os países em desenvolvimento.

15

Destaque para o desenvolvimento tecnológico e sua utilização para fins
comerciais com produtos e processos mais sofisticados.
Nesta fase ocorre o surgimento do plástico e alumínio, desenvolvimento de
novas fontes de energia: nuclear, solar e eólica, mas com predomínio ainda do
petróleo e da eletricidade. Com o surgimento de novas tecnologias como o
silicone e o circuito integrado, a televisão a cores, o computador e a
transmissão via satélite. A pesquisa e o desenvolvimento tecnológicos passam
a ser feitos dentro das organizações e orientados basicamente para fins
comerciais. Por outro lado, é uma fase também marcada pela escassez de
recursos, inflação, juros e custos em contínua ascensão.
Chegamos à fase da globalização. A partir de 1980 as organizações
passam a ficar mais interconectadas e também a enfrentar mais dificuldades,
ameaças, desafios e adversidades. O ambiente externo se torna mais
complexo e com uma mutabilidade de difícil compreensão. A incerteza toma
conta das empresas e dos seus futuros. Aumenta vertiginosamente a
concorrência e dificuldade em compreender o mercado e os concorrentes. A
maneira tradicional de administrar, não proporciona mais os resultados
adequados. Surge então, a revolução da tecnologia e da internet como
inovação na forma de se fazer negócios, marcando assim, o início da Era da
Informação.
Com a Era da Informação, inovações tecnológicas nas áreas de
transportes e telecomunicações, o processo de globalização tornou-se cada
dia, mais avançado, intensificando-se e difundindo-se por todo o mundo. A
globalização é um fenômeno que encurta distâncias e transcende fronteiras,
caracterizado pela intensificação das relações econômicas, comerciais e
culturais entre os países.
A globalização trouxe vantagens e desvantagens para as organizações.
Há uma diminuição das distâncias e do tempo, o que David Harvey chamou de
“compressão espaço-tempo” com uma notável Revolução Técnico-CientíficaInformacional. Há também uma redução do preço médio dos produtos, devido a
maior integração política mundial e os processos produtivos descentralizados e
realizados em várias partes do mundo. O mundo tem acesso ao conhecimento,
ao saber, aos avanços científicos, em tempo real.
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Para o sociólogo espanhol Manuel Castells, vivemos na sociedade do
conhecimento. Dados econômicos, políticos, dados sobre saúde e dados
sociais se espalham rapidamente no mundo inteiro. Na área financeira, temos
maior disponibilidade de meios para gestão de empresas e governos; maiores
e mais amplos tipos de financiamentos de dívidas fiscais e integração do
sistema bancário mundial.
Em contrapartida, a forma desigual com que este movimento se
expande, beneficia quase sempre, as localidades economicamente mais
desenvolvidas, chegando atrasada ou de forma incompleta nas regiões, com
maior dependência econômica. Ocorre uma mundialização do sistema
capitalista e a difusão de valores dominantes para toda a sociedade global.
A expansão das empresas multinacionais, o protecionismo comercial,
são duros golpes à livre concorrência, e poucas instituições passam a controlar
boa parte do mercado mundial. O deslocamento de fábricas permite a
aquisição de matérias-primas mão de obra mais baratas, reduzindo os salários
e contribuindo para a desregulamentação progressiva das leis trabalhistas. No
campo financeiro, crises econômicas especulativas, provocam colapsos nos
sistemas, ampliando taxas de desemprego e de dívidas públicas.
Na área ambiental, o ritmo consumista intensificado leva a uma maior
exploração dos recursos naturais, além de uma progressiva aceleração do
processo de poluição do ar, das águas e dos meios produtivos, como o solo. O
aquecimento global ou a devastação das florestas são constantes.
Com todas estas mudanças acontecendo no mundo, as organizações do
século XXI também mudaram, e para sobreviver, tiveram que se reinventar.
Segundo José Augusto Minarelli, no seu livro sobre Empregabilidade (2010), “o
emprego ainda é uma necessidade dos empregadores e empregados”. Porém,
a tão sonhada segurança, pregada para garantir a lealdade dos empregados,
acabou. A estabilidade, tão importante a alguns anos, hoje não significa muita
coisa mais. A rotatividade nas empresas privadas é muito alta se comparada a
algumas décadas atrás, comprometendo a qualidade dos trabalhos, o vínculo e
o investimento no desenvolvimento das pessoas.
Para sobreviver às crises econômicas e ao movimento que a
globalização trouxe, e para competir e atender às demandas do mercado, as
empresas eliminaram ou redesenharam seus cargos e sua estrutura.
17

As empresas aumentaram exigências profissionais, diminuindo os
salários e estabelecendo metas cada vez mais altas e difíceis de serem
alcançadas. O slogan atual de muitas empresas é: maior retorno com menor
investimento.
Assim, a tendência nos aponta para um período de mudança de
paradigma, onde o trabalho será mais ofertado do que o emprego. Educação
continuada, acompanhar mudanças tecnológicas

e desenvolver novas

habilidades para manter-se empregável, são expectativas do atual campo
profissional.
Desta forma, observamos um grande número de vagas disponíveis no
mercado de trabalho, sem que sejam preenchidas e por outro lado, taxas
altíssimas de desemprego no país.
Segundo Minarelli (2010), consultor empresarial, para aumentar a
empregabilidade, os profissionais precisam estar aptos do ponto de vista
técnico, gerencial, intelectual, ambiental, humano e social para solucionar com
rapidez problemas cada vez mais específicos. Espera-se desta forma,
profissionais quase com superpoderes.
Isso nos leva a refletir se essas exigências são realmente necessárias
para o desempenho do cargo? As pessoas que buscam emprego estão se
qualificando de forma a atender a necessidade das empresas? As instituições
de educação estão com seus currículos alinhados com a necessidade das
empresas modernas? Qual o papel do profissional de RH neste cenário?
4.2 Contexto Grupal: Papel dos Profissionais de RH
A área de Gestão de Pessoas nunca antes foi tão valorizada e buscada
como nos dias atuais. Os cursos de aperfeiçoamento, técnicos, tecnológicos,
graduação e especialização oferecem no mercado os mais variados títulos, de
forma que atendam esta demanda do mercado por profissionais que consigam,
num curto espaço de tempo e de recursos financeiros, trazer vantagem
competitiva para as organizações. Isso com certeza tem sido o maior dos
desafios da área de Gestão de Pessoas, pois o desafio é ser estratégico.
Há pouco tempo atrás, RH era um setor, avançou para departamento e
hoje, atua diretamente com o alto staff das organizações no planejamento
estratégico.
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A gestão estratégica de pessoas deve trazer novas
contribuições para o negócio da empresa e favorecer seu
ajustamento às mudanças ambientais. (...) a atividade de
gestão de pessoas não deve se manter como uma simples
administração dos recursos humanos, ela deve assumir uma
forma de gestão descentralizada, livre e participativa, isso para
que ela seja vista realmente como uma gestão estratégica.
(VILAS BOAS, 2009, p.14).

Diante de novos cenários e novos contextos, novas expectativas de
papel se constituem para o profissional de gestão de pessoas. Alguns autores,
como Ana Vilas Boas em seu livro Gestão Estratégica de Pessoas, afirmam que
estes profissionais precisam estar atentos aos aspectos do contexto social
(macro) e contexto grupal, que é o mundo interno ou micro organizacional, O
mundo empresarial deve ser visto e tratado dentro de um contexto de
interdependência entre todos os seus colaboradores. Moreno também nos
disse da necessidade de considerarmos os três contextos: o social, o grupal e
o dramático. Ver correlação destes autores no Quadro 1, página 19.
Cabe então uma compreensão de que a competência do gestor de
pessoas, é de que ele seja uma ponte, um conector de rede, que ligue o staff
da organização com seus colaboradores; e estes entre si. Acrescentamos que
a atenção deste gestor inclui também o contexto dramático, ou as questões
pessoais de todos os colabores que compõem a rede organizacional.
Quadro 1 – Aspectos Macro Organizacional e Micro Organizacional
CONTEXTO
Social
(Macro
organizacional)

Grupal
(Micro
organizacional)

Dramático
(Átomo
organizacional)

MORENO (2008)
Sociedade externa, temos os
agrupamentos tangíveis e
visíveis,
abertos
e
observáveis, que integram a
sociedade humana.
A realidade social (grupal) é
entendida como a síntese
dinâmica e a interpenetração
das duas tendências.
A matriz sociométrica é
invisível
ao
olhar
macroscópico, ela é formada
por
constelações,
tele,
átomo, e moléculas sociais.

VILAS BOAS (2009)
Aspectos
econômicos,
sociais, políticos, legais,
ambientais e culturais. (Vilas
Boas, 2009).
Formas de produção, a
logística interna da empresa,
a tecnologia de produção e
informação da empresa, a
cultura
e
o
clima
organizacional.
O perfil dos funcionários e
suas
possibilidades
de
aprendizagem e crescimento
na empresa, e o estilo de
liderança da empresa.
(Fonte: a autora.).
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Em nossa pesquisa, um dos objetivos era trabalhar junto aos
profissionais esta visão do papel de gestor de pessoas, na sua função de
conector: favorecer a percepção das competências destes profissionais, o
perceber-se agindo, como essencial na função de conector ou desenvolvedor
de vínculos saudáveis.
4.3 Contexto Dramático: O Sentido do Trabalho
Neste novo contexto, podemos perguntar: será que os profissionais de
gestão de pessoas vêm percebendo a necessidade de mudança no seu papel
dentro das organizações, nas últimas décadas? Ao tomar consciência deste
cenário e refletir sobre o papel, vemos a necessidade de construção de uma
nova identidade; de ressignificação do papel. Um papel, onde à função de
executor, se agregam novos valores, um novo sentido ativo e estratégico da
organização, modificando a expectativa de papéis.
Para Moreno (2014), o papel é definido como uma unidade de
experiência sintética em que se fundem elementos privados, sociais e culturais.
Para ela toda e qualquer sessão psicodramática demonstra que um papel é
uma experiência interpessoal e necessita, usualmente, de dois ou mais
indivíduos para ser realizado.
Jonathan Fox nos define papel como sendo,
(...) as formas tangíveis e concretas assumidas pelo eu. Assim,
podemos entendê-lo como as formas funcionais que o
indivíduo assume no momento específico em que reage a uma
situação específica, em que outras pessoas ou objetos estão
envolvidos. A representação simbólica dessa forma de
funcionamento, percebida pelo indivíduo e pelos outros, é
chamada de papel. A forma é criada pelas experiências
passadas e pelos padrões culturais da sociedade em que o
indivíduo vive e pode ser completada pelo caráter específico de
sua produtividade. Todo papel é uma fusão de elementos
coletivos e privados. Todo papel tem dois lados, um privado e
outro coletivo. (2002, p.112).

Na pesquisa realizada pelo CRP/MS vemos que os psicólogos, que
trabalham no campo organizacional, expressam seu desejo de reconhecimento
do seu papel na empresa.
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Nossa hipótese é que os profissionais que trabalham com gestão de
pessoas, necessitam estar seguros quanto a identidade do seu papel (EU), e
agirem na direção deste desejo, para que possam a partir disso ter o
reconhecimento do outro (TU).
O mesmo cuidado que eles provavelmente deveriam dispender aos
demais participantes da rede interna das empresas, qual seja o de auxiliar
colaboradores na busca de suas identidades profissionais; deveriam cuidar
deles próprios e, talvez, deles em primeiro lugar.
Foi exatamente isso que a própria autora buscava, uma nova identidade
profissional, aos 26 anos de carreira como gestora de pessoas.
Qual é então, para os profissionais que atuam em gestão de pessoas, o
sentido de seu trabalho? E ainda, como eles se percebem e se cuidam, na
busca de sua felicidade no trabalho? É sabido que o trabalho tem
representação diferente para cada pessoa. Alguns buscam nele prazeres
pessoais, outros a sua realização financeira, outros o reconhecimento, outros a
própria subsistência.
O ato de trabalhar, que poderia ser tomado como um ato natural e
prazeroso da vida é, especialmente na nossa sociedade capitalista,
indispensável para a sobrevivência.
É nesta rede sociométrica, formada por critérios e interesses diversos,
complexa e conflituosa, que o gestor de pessoas irá desenvolver seu trabalho.
O mundo do trabalho é um grande tecido, composto celular, em movimento
contínuo. Moreno nos explica o seu conceito de átomo social.
“O átomo social é o núcleo de todos os indivíduos com quem
uma pessoa está relacionada emocionalmente ou que, ao
mesmo tempo, estão relacionados com ela. É o núcleo mínimo
de um padrão interpessoal emocionalmente acentuado no
universo social. O átomo social alcança tão longe quanto a
própria tele chega a outras pessoas. Portanto, também se lhe
chama o alcance tele de um indivíduo. Tem uma importante
função operacional na formação de uma sociedade”.
(MORENO, 2014, p.239)
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O desafio da gestão de pessoas é desenvolver estratégias que permita o
atingimento dos objetivos da organização, imersa no contexto social, e ao
mesmo tempo contemplar as pessoas que possuem objetivos próprios (do
prazer à subsistência) e estão imersas em seus contextos dramáticos. É nesta
rede de metas, prazeres e desprazeres, responsabilidades e competências, é
no grupo que estão, na realidade, os desafios e as resposta do gestor de
pessoas.
Trabalhar com gestores de pessoas nos daria a oportunidade de termos
a realidade grupal do gestor, tal qual ela é. Ou seja num tempo e em um
intervalo estabelecido e combinado, no espaço concreto, estaríamos
conhecendo a trama deste grupo – é no grupo que se propões e se delineia o
trabalho da sessão psicodramática. (GONÇALVES, 1988).
O grupo de profissionais de gestão de pessoas que participou desta
pesquisa, respondeu a um questionário no ato da inscrição, antes do início do
curso proposto. Este instrumento, teve por objetivo entender os motivos iniciais
do grupo que se constituía. Foi possível verificar que seus interesses eram por
novos aprendizados, aumento na rede de relacionamentos (network) e uma
visão de trabalho diferente, ver as ações cotidianas de forma diferente.
Perguntado ao grupo sobre suas necessidades, responderam que gostariam de
aprender a lidar com as pessoas, de resolver conflitos, aprender sobre
recrutamento e seleção, sobre comunicação eficiente, liderança, equipe e
relacionamento interpessoal.
Afirmaram ainda que suas preocupações na gestão de pessoas se
referiam à segurança para tomar decisões, depender do outro para resolver
problemas, administrar o interesse do empregador e do empregado, manter a
equipe com foco, medo do novo e medo de não ser compreendido. Aqui
identificamos que, além de temas aparentes pertencentes aos subsistemas de
RH, os desejos estavam voltados ao novo papel, à necessidade de gerir uma
rede de pessoas, vínculos, e ser reconhecido nesta sua competência.
Para Dejours (1992), o trabalho precisa fazer sentido para o próprio
sujeito, para seus pares e para a sociedade. O reconhecimento no trabalho é
fundamental para permitir a construção de uma identidade pessoal e social.
Este reconhecimento significa ser percebido por parte dos pares, dos
empregados e das chefias.
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Além disso, o trabalho assume para Dejours, um sentido que é a luta
pela transformação em algo útil, do sofrimento inevitável que todas as pessoas
carregam em decorrência da existência de uma angústia pela incerteza da
existência e fragilidade da vida.
Nesta concepção, o prazer no trabalho, fundamental para manutenção
da saúde e da normalidade, decorre da transformação do sofrimento em
criações reconhecidas no espaço público, seja ele na própria organização ou
na sociedade. A ideia de prazer no trabalho, presente fortemente na teoria
dejouriana, é um componente a ser resgatado na discussão dos resultados
desta pesquisa. Estar em estado de sofrimento no trabalho ou causar
sofrimento a outros no trabalho acontece na dinâmica dos grupos, no jogo de
papéis, no estado de integração e de expectativa em relação aos papéis;
incluso os papéis profissionais.
Os aspectos tangíveis do que é conhecido como ego são
os papéis em que este opera... consideramos os papéis e
as relações entre os papéis como o mais importante
produto dentro de qualquer cultura específica.
(MORENO, 2014, p.214).
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5. REFERENCIAL TEÓRICO
5.1 Teoria de Papéis – O papel do Gestor de Pessoas e o Vínculo
Os principais ramos da teoria socionômica de Moreno são: a
sociodinâmica, a sociometria e a sociatria. A socionomia, como a totalidade da
obra Moreniana, significa o estudo das leis que regem as relações humanas. A
sociometria estuda a estrutura destas relações e a mensuração de relação
entre as pessoas; seu principal método é o teste sociométrico. Por fim, a
sociatria, que é a terapêutica das relações sociais, onde encontramos o
psicodrama, a psicoterapia de grupo e o sociodrama. O psicodrama é o
tratamento através da ação dramática do protagonista; o sociodrama tem como
protagonista sempre o próprio grupo e a psicoterapia de grupo prioriza o
tratamento das relações interpessoais, inseridas na dinâmica do grupo. A
sociodinâmica é a parte da socionomia que estuda o funcionamento das
relações interpessoais; seu principal método é o role playing, ou jogo de
papéis.
A inspiração de Moreno na sua Teoria de Papéis se deve muito mais ao
teatro do que a sociologia contemporânea propriamente dita. Moreno explica
na sua obra Psicodrama, a importância que a Teoria de Papéis tem na vida das
pessoas e nos diferentes contextos que transitam.
Gonçalves (1988) nos explica que a palavra papel tem sua origem no
inglês role, originário, por sua vez, do latim rotula. Nas antigas Grécia e Roma,
os atores tinham seus ‘papéis’ pré-determinados e precisavam decorar suas
falas que vinha escritas nestes ‘rolos’. Na Idade média este termo se perdeu, e
foi com o surgimento do teatro, nos séculos XVI e XVII, que o uso dos ‘rolos’ foi
retomado. Assim, cada parte cênica passou a ser chamada de papel ou role.
O papel foi definido por Moreno como a menor unidade observável de
conduta. “O papel é a forma de funcionamento que o indivíduo assume no
momento específico em que reage a uma situação específica, na qual outras
pessoas ou objetos estão envolvidos”. Moreno (2014) defende que os papéis
são os embriões, os precursores do eu. Para ele o desempenho de papéis é
anterior ao surgimento do eu, e não o contrário.
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Moreno afirma que o ser humano sofre fundamentalmente por não poder
realizar todos os papéis que poderia desenvolver, daí a explicação para muitas
das ansiedades e angústias sofridas: a expectativa de papéis.
O papel pode ser definido como uma unidade de experiência
sintética em que se fundiram elementos privados, sociais e
culturais. Desde tempos imemoriais, o teatro tem sido o meio
mais extraordinário para a representação de papéis. No teatro
foi cultivada, em sua forma pura, a ideia platônica do papel,
não adulterada pelo fragmentarismo e as complexidades da
vida real. (...). Toda e qualquer sessão psicodramática
demonstra que um papel é uma experiência interpessoal e
necessita, usualmente, de dois ou mais indivíduos para ser
realizado. (MORENO, 2014, p.238).

Moreno afirma que “o ego deriva dos papéis” e o que se costuma
chamar

de

“personalidade”

deriva

de

fatores

GETA:

genéticos,

espontaneidade, tele e ambiente. Estes fatores estão presentes desde a
primeira fase da Matriz de Identidade. (GONÇALVES, 1988, p.68).
O papel pode ser definido como uma pessoa imaginária criada
por um autor dramático, por exemplo, um Hamlet, um Otelo ou
um Fausto; esse papel imaginário pode nunca ter existido
como um Pinóquio ou Bambi. Pode ser um modelo para a
existência, como um Fausto; ou uma imitação dela, como um
Otelo. O papel também pode ser definido como uma parte ou
um caráter assumido por um ator, por exemplo, uma pessoa
imaginária como Hamlet animada por um ator para a realidade.
O papel ainda pode ser definido como uma personagem ou
função assumida na realidade social, por exemplo, um policial,
um juiz, um médico, um deputado. Finalmente, o papel pode
ser definido como a formas reais e tangíveis que o ‘eu’ adota.
Eu, ego, personalidade, personagem etc. são efeitos
acumulados,
hipóteses
heurísticas,
postulados
metapsicológicos, “logóides”. (MORENO, 2014, p.206)

Uma das definições morenianas de papel é “a forma de funcionamento
que um indivíduo assume no momento específico em que reage a uma
situação específica, na qual outras pessoas ou objetos estão envolvidos”
(MORENO, 2014, p.27). Sergio Perazzo afirma que quando trabalhamos os
papéis no cenário psicodramático, temos por principal função resgatar o papel
imaginário não atuado; fazendo a ponte entre o papel imaginário e os sociais,
numa explosão espontânea e criativa, cuja expressão máxima é a catarse de
integração. (PERAZZO,1994, p.85).
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Papeis complementares
Todos os papéis são complementares, uma vez que são unidades de
ação realizadas em ambiente humano ou na expectativa da inter-relação. Uma
pessoa é o que é a partir das suas experiências, na interação social com outras
pessoas, e nesta interação, os papéis se complementam, pois, um não existiria
sem o outro. Como o gestor de pessoas atua no campo de papéis profissionais
de múltiplos níveis (operacional – tático – estratégico), fica ainda mais clara a
essência de sua função, qual seja a de conector ou desenvolvedor de vínculos
saudáveis.
Sabemos que todo papel é uma fusão de elementos privados e
coletivos. Os papéis e as relações entre papéis constituem o desenvolvimento
mais significativo dentro de qualquer cultura específica (Moreno, 2014). Para
Moreno, o processo de desempenho do papel é o que existe de mais
importante depois da espontaneidade2.
Quando, por exemplo, um líder assume o papel de “gerente”, ele deve
agir como um “gerente”; e um “colaborador” como “colaborador/empregado”.
“Estar” em um papel (tomada de papel) é assumir uma conserva social que tem
uma forma finalizada. “Atuar” no papel é constantemente experimentar e
explorar, por livre arbítrio. Existe um desejo natural da pessoa de se tornar
ativa nestes papéis que assume.
Porém, uma pressão ativa exercida por uma pluralidade de novos
papéis, sobre o papel oficial manifesto, pode resultar em sentimentos de
ansiedades (Cukier, 2005). Nos últimos tempos, especialmente o papel de
“líder” vem passando por essa pressão, na exigência de uma pluralidade de
desempenho e numa forma mais democrática de atuação. Forma esta, ainda
não totalmente implementada na sociedade.
Segundo Moreno, a tensão e os conflitos sociais, dentro e fora das
organizações, aumentam na proporção direta da diferença sociodinâmica entre
a sociedade oficial e a matriz sociométrica. Na sessão 7, trabalhamos com os
gestores de pessoas o tema: assumir o seu papel, tomar o seu papel, fazer sua
parte na responsabilidade pela qualidade do seu desempenho.
A espontaneidade é a capacidade de agir de modo “adequado” diante de situações novas,
criando uma resposta inédita ou renovadora ou, ainda, transformadora de situações
preestabelecidas. (GONÇALVES, 1988).
2
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5.2 Conserva Cultural e Espontaneidade
Para Moreno (2014, p. 132), “A raiz da palavra ‘espontâneo’ e seus
derivados é o latim sponte, com o significado de “por livre vontade”. A
espontaneidade tem a tendência inerente para ser experimentada por um
indivíduo como seu próprio estado, autônomo e livre – isto é, livre de
influências exteriores e de qualquer influência interna que ele não possa
controlar.
Na teoria da espontaneidade, a energia, enquanto sistema
organizado de forças psíquicas, não foi inteiramente
abandonada. Ela reaparece na forma de conserva cultural.
Mas, em vez de ser o manancial, de estar no começo de todo e
qualquer processo, como a libido, está no final de um processo,
um produto terminal. É avaliada em sua relatividade, não como
uma forma última, mas como um produto intermédio que, de
tempos em tempos, é reorganizado, reformado ou inteiramente
decomposto por novos fatores de espontaneidade que atuam
sobre ele. (...). É na interação entre espontaneidade e
criatividade, por um lado, e a conserva cultural, por outro, que a
existência do “fator e” pode ser, de algum modo, harmonizada
com a ideia de um universo sujeito a leis, como, por exemplo, a
lei da conservação de energia. (MORENO, 2014, p. 137).
Espontaneidade e criatividade não são nem processos
idênticos nem similares. São categorias diferentes, apesar de
estrategicamente unidas. (MORENO, 2014, p. 147).

Nota-se bem a interatividade entre os aspectos criativos e espontâneos,
poder-se-ia mesmo dizer, que não há um sem o outro: “A criatividade é
indissociável da espontaneidade. A espontaneidade é um fator que permite ao
potencial criativo atualizar-se e manifestar-se”. (GONÇALVES,1988, p. 47).
O homem nasce espontâneo e deixa de sê-lo devido a fatores adversos
do meio ambiente. Os obstáculos ao desenvolvimento da espontaneidade
encontram-se tanto no ambiente afetivo-emocional, que o grupo humano mais
próximo estabelece com a criança (matriz de Identidade e átomo social),
quanto no sistema social em que a família se insere (rede sociométrica e
social). (GONÇALVES 1988, p.46).
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Espontaneidade também é a capacidade de um indivíduo para enfrentar
adequadamente cada nova situação. Ela (a espontaneidade) não é apenas o
processo dentro da pessoa, mas também o fluxo de sentimentos na direção do
estado de espontaneidade de uma outra pessoa. Do contato entre dois estados
de espontaneidade que, naturalmente, estão centrados em duas pessoas
diferentes, resulta uma situação interpessoal.
Espontaneidade é a capacidade de agir de modo adequado
diante de situações novas, criando uma resposta inédita ou
renovadora ou, ainda, transformadora de situações
preestabelecidas. (GONÇALVES, 1988, p. 47).

A possibilidade de modificar uma dada situação ou de estabelecer uma
nova situação implica em criar: produzir, a partir de algo que já é dado, alguma
coisa nova. A Revolução Criadora moreniana é a proposta de recuperação da
espontaneidade e da criatividade, através do rompimento com padrões de
comportamento estereotipados, com valores e formas de participação na vida
social que acarretam a automatização do ser humano (conservas culturais).
(GONÇALVES, 1988).
Sobre espontaneidade e criatividade, Gonçalves (1988, p.46) nos afirma
ainda que “para que tenhamos o prazer de nos sentirmos vivos, é preciso que
nos reconheçamos como agentes do nosso próprio destino. Quando somos
reduzidos à condição de peças de engrenagens, nas quais somos colocados
sem o reconhecimento de nossa vontade, impedidos de iniciativa pessoal,
estamos privados de nossa espontaneidade. Há alienação do fator e”.
A espontaneidade é um fator que permite ao potencial criativo atualizarse e manifestar-se. Para Moreno (2014, p.143), “numa nova situação a
enfrentar, há três reações possíveis: (a) nenhuma resposta numa situação; (b)
uma velha resposta a uma nova situação; (c) nova resposta a uma nova
situação”.
As organizações pedem a cada dia soluções ágeis e criativas. Entretanto
estão os seus colaboradores em condições contextuais que favoreçam a
espontaneidade e criatividade? Como lida o gestor de pessoas diante das
novas situações e crises que enfrentam? Paralisam? Repetem? Ou criam? Os
gestores estão colaborando para a quebra de padrões estereotipados ou
mergulhados em suas conservas culturais?
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5.3 Matriz de Identidade e Papel
Um dos nossos objetivos nesta pesquisa era favorecer a percepção das
competências dos profissionais (o se perceber agindo) como essencial na
função de conector ou desenvolvedor de vínculos saudáveis. Estamos então
falando da 2ª fase da matriz de identidade com essencial para a qualidade
vincular das pessoas.
Segundo Moreno, a matriz de identidade é o nascedouro de nossa
identidade. Ele definiu que a matriz de identidade tem fases. Na primeira fase,
percebe-se “o mundo”, como extensão de si mesma (tanto pessoas como
coisas, fazem parte de si) é o caótico indiferenciado, a fase da identidade do
EU; na segunda fase ela identifica o mundo externo (TU) e passa a se ver
como algo estranho; é o momento do reconhecimento do EU; a terceira fase,
reconhecimento do TU, acontece quando a pessoa se coloca ativamente na
outra parte e representa o papel desta. Esta fase fica completa quando se
consegue estar no papel do outro e permite que o outro represente seu papel,
caracterizando a instalação do processo de inversão de papéis.
Um outro objetivo era o de revigorar o desempenho profissional do
gestor de pessoas, a partir do entendimento de que o seu maior poder está na
sua capacidade de inverter papéis (com gestores – colaboradores – pares); ou
seja quanto melhor a qualidade dos vínculos, melhor o desempenho do papel.
Moreno afirma que adquirimos e desenvolvemos nossos papéis
constantemente, mas que seu início é desde as fases pré-verbais da
existência. Para indicar a gênese dos papéis, classificou-os em três fases,
iguais as fases da matriz de identidade.
Estas fases são: (1ª) Matriz de Identidade Total Indiferenciada (Fase do
Duplo); (2ª) Matriz de Identidade Total Diferenciada ou Realidade Total (Fase
do Espelho); (3ª) Matriz da Brecha entre Fantasia e Realidade (Fase de
Inversão de Papéis).
Gonçalves (1988) nos explica que a experiência da realidade acontece
gradativamente e nos permite, aos poucos, adotar os nossos papéis na vida.
Assim, para o desenvolvimento de novos papéis, devemos passar também por
três fases, que são correlatas às fases da Matriz de Identidade, conforme
vemos no Quadro 2, na página 30.
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Quadro 02 – Fases do Desenvolvimento de Papéis
Fase 1
Role-taking
Tomada do Papel
Fase 2
Role-playing
Treinar no Papel
Fase 3
Role-creating
Criar no Papel

Tomada do papel ou adoção do papel, que consiste em
simplesmente imita-lo, a partir dos modelos disponíveis.
É o jogar o papel, explorando simbolicamente suas
possibilidades de representação.
É o desempenho do papel de forma espontânea e
criativa.
Fonte: Lições do Psicodrama (1988, p.73-75).

Nas nossas sessões propusemos técnicas que favorecessem aos
gestores perceber suas atitudes e, ao se perceberem agindo, pudessem
identificar em que fase do desenvolvimento de seu papel profissional se
encontravam. Acreditando, que a partir desta percepção eles poderiam
melhorar seu desempenho no papel, treinar o seu papel, na busca de serem
cada vez mais espontâneos, menos carregados de conservas, mais criativos
(role-creating) e mais felizes.
(...) Moreno pretendia que a ação dramática terapêutica
levasse a algo mais do que a mera repetição de papeis tais
como são desempenhados no quotidiano. A ação dramática
permite insights profundos, por parte do protagonista e do
grupo, a respeito do significado dos papeis assumidos.
(GONÇALVES, 1988, p.73-74).

Figura 1 – Jogo na 5ª Sessão

(Fonte: a autora.)
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6. METODOLOGIA
Foram realizados sete encontros semanais, conforme descrito no
Quadro 2, página 31. As sessões tinham 4h de duração, e foram realizadas
com um grupo de sete profissionais de RH, com tempo variado de carreira.
Quadro 3 – Participantes da Pesquisa
NOME

IDADE

FORMAÇÃO

EXPERIENCIA

EMPRESA

EM RH
1 ano e 6
meses
6 anos

Técnico Contábil
(Departamento Pessoal)
Administração

Indústria do Setor
Primário
Sem vínculo atual

Psicólogo

Prestador de
Serviço/Autônomo
Sem vínculo atual

1 ano

Empresa de
Móveis Planejados
Comércio de
Autopeças

40 anos

Comércio de
Brinquedos

3 meses

CK

50

GP

44

HH

27

KC

33

SB

62

TV

28

Cursando Administração
(4º Semestre)
Ensino Médio
Empresário
Administrador
(Auxiliar Financeiro)

MV

36

Ensino Médio
Gerente de Loja

10 anos

6 meses

(Fonte: a autora).

As sessões foram estruturadas conforme as etapas da sessão de
psicodrama, Quadro 4 na página 32. Nas duas primeiras sessões acolhemos e
realizamos um diagnóstico do grupo, identificando em qual fase da matriz de
identidade se encontravam.
Um dos objetivos era propor métodos e técnicas que facilitassem aos
participantes se perceberem agindo no seu papel de profissional de gestão de
pessoas, e que pudessem reconhecer a importância do outro na qualidade das
relações no contexto organizacional e do trabalho.
Em cada um dos encontros, desenvolvemos temas relacionados aos
objetivos específicos da área de RH. Contemplamos assim, as necessidades
mais emergenciais do grupo (tema aparente), ao mesmo tempo em que
abordávamos aquelas mais essenciais (tema de fundo); que de fato poderiam
promover uma apropriação e uma criatividade maior nos seus papéis.
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Quadro 4 – Macroprocesso da Pesquisa
Sessões
Estrutura
AI

Datas

Temas Aparentes

21/5

Ramos das
empresas

Acolher
28/5
11/6

AE

DR

Aquecer para
os Temas
Protagônicos

Abordagens
dos temas do
grupo

Compartilhar

18/6

Subsistemas de RH

Matriz

Temas de
Fundo

Contextos

3ª fase
PODER

Perceber e
Inverter
com o outro

Contexto
social

1ª fase
IDENTIDADE

O que eu
desejo?

Contexto
dramático

2ª fase
VÍNCULO

Se
perceber
agindo

Contexto
grupal

Diagnósticos em
grupos e empresas
Focando em temas
essenciais do
Grupo

02/7

RH – Profissional
dos Vínculos

09/7

Atuação
Estratégica do RH

16/7

Papel do Gestor de
Pessoas

(Fonte: a autora)

6.2 Pedagogia Psicodramática
Maria Alícia Romaña3 criou a pedagogia psicodramática baseando-se
nos fundamentos de Moreno.

A partir de uma vivência pessoal com

psicodrama ela percebeu o potencial da socionomia como prática de
aprendizagem. Naquela época, ela procurava “um método didático que
respondesse de alguma forma a uma concepção fenomenológica da
educação”, que “levasse a um conhecimento vivo”, e que estivesse coerente
com suas concepções filosóficas. Ao encontrar o psicodrama, ela “achou as
bases da metodologia que procurava”. (ROMAÑA, 1985)
Utilizamos o psicodrama pedagógico em nossa pesquisa. Ele mantém
todas as bases filosóficas, teórica e metodológicas do psicodrama e acrescenta
referências que contribuem para os nossos fins socioeducacionais.

Maria Alicia Romaña, argentina, educadora e pedagoga, residiu e trabalhou com o
Psicodrama em São Paulo, de 1976 a 2005. Fez parte da primeira turma de formandos em
Psicodrama, pela Asociación Argentina de Psicodrama na década de 60. Apresentou a ideia do
Psicodrama Pedagógico para Moreno, no IV Congresso Internacional de Psicodrama, em 1969,
em Buenos Aires. Suas proposições favorecem a aplicação do Psicodrama nos campos
educacional, organizacional e social. Faleceu em 2012 em Córdoba na Argentina.
3
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Uma dessas contribuições foi o modelo diagnóstico que fundamentou o
planejamento de nossa pesquisa socionômica; um “planejamento baseado
numa correlação afetiva-cognitivo”. Romaña apresenta uma ferramenta
proposta pelos educadores americanos Gerald Weinstein e Mario D. Fantini.
Tanto para eles como para Romaña, existe um princípio que é básico nos
trabalhos socioeducativos, de que só a aprendizagem significativa garante uma
eficiente aquisição de conhecimento.
“A significação é aquilo que relaciona os aspectos afetivos com
os cognitivos e conceituais da aprendizagem. Uma maior
articulação entre o mundo afetivo e os métodos educativos
reduzirá a desarmonia entre a aprendizagem e comportamento”.
(WEINSTEIN E FANTINI apud ROMAÑA, 1992, p. 72)

Trabalhando há tempos no campo organizacional, poderíamos propor
alguns temas relativos a recursos humanos que são, geralmente, de interesse
daqueles que atuam com gestão de pessoas. Os temas seguiriam a lógica de
funcionamento das empresas: a empresa; a seleção; o treinamento; o
desenvolvimento; as equipes; os líderes; o gestor de pessoas. Estes seriam
então nossos temas aparentes, temas que comporiam o programa do curso
proposto. Os participantes, preenchendo uma ficha de inscrição, já nos
informaram sobre algumas de suas expectativas com relação ao Curso
Estratégias Transformadoras na Gestão de Pessoas; e alguns destes temas
desde já se confirmaram.
Entretanto, o que de fato, para além da informação e cognição, os
componentes deste grupo, e o grupo como um todo, necessitariam?
Poderíamos supor, ter nossas hipóteses, criando uma sequência hipotética
como temática de fundo; partindo do acolher e diagnosticar. Preparamos
assim, a estrutura metodológica do curso e elegemos técnicas, para as duas
primeiras sessões. Até este ponto teríamos consolidado um diagnóstico que
nos permitiria entender os temas protagônicos específicos do grupo e, a partir
disso, compor tecnicamente as demais sessões. Temos no Quadro 5, página,
34, a estrutura final do trabalho, onde podemos observar os temas
programados (aparentes) os temas hipotéticos (de fundo) e as técnicas
desenvolvidas a cada encontro. O detalhamento das sessões o leitor pode ter
acesso nos anexos deste trabalho.
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6.2.1 Sessão 1 – Contextualizando
O primeiro encontro do curso Novas Estratégias Transformadoras na
Gestão de Pessoas foi planejado com o objetivo de acolher os participantes,
criando um bom vínculo para construir um diagnóstico deste grupo.
A inscrição dos participantes foi feita antecipadamente ao início do curso
e algumas informações coletado para subsidiar o planejamento do primeiro
encontro e criar algumas hipóteses. A seguir, um quadro com as informações
dos participantes.
Quadro 5 - Perfil dos Participantes
FORMAÇÃO

EMPRESA

TEMPO
EM RH

50

Téc. Contábil
(departamento
pessoal)

Indústria do
setor
primário

1 ano e 6
meses em
departam
ento
pessoal

Aprender
como lidar
com as
pessoas. É
tímida.

GP

44

Administração

Sem
vínculo
atual

6 anos

Resolução de
conflitos

HH

27

Psicólogo

Prestador
de serviço/
autônomo

1 ano

Recrutamento
e seleção

KC

33

Acadêmica do
4º sem. de
Administração

Sem
vínculo
atual

10 anos

Recrutamento
e seleção

SB

62

Ensino médio Empresário

Empresa
de móveis
planejados

40 anos

TV

28

Administração
(Auxiliar
Financeiro)

Comércio
de
autopeças

6 meses

Relacionamen
to
Interpessoal;
melhorar o
entrosamento
com a equipe;
liderança.
Recrutamento
e seleção.

MV

36

Ensino médio Gerente de
Loja

Comércio
de
brinquedos

3 meses

NOME

IDADE

CK

NECESSIDADE

Comunicação,
passagem de
informação.

EXPECTATIVA

Gostaria de ser
mais
desinibida,
mais segura
para tomar
decisões.
Depender de
pessoas para
resolver
problemas.
Medo de não
conseguir
captar novos
empreendimen
tos.
Administrar o
interesse entre
empregador e
empregado.
Comunicação
(ao falar com
uma pessoa
jovem, parece
que ela sabe
mais que ele).
Comunicação
(sabe o que
quer falar, mas
não sabe se
está falando
certo).
Novo papel.
Manter a
equipe com
foco.

(Fonte: a autora.)
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Na primeira sessão, compareceram 6 participantes dos 7 inscritos, pois
uma participante já tinha um compromisso inadiável e só poderia começar no
segundo encontro. Ao chegarem foram acolhidos com um saboroso lanche.
Inicialmente estavam tímidos em aceitar, mas acabaram degustando após o
acolhimento. O lanche acabou por cumprir uma função de iniciador químico4.
O curso teve início às 18h45min, com atraso dos participantes, no
deslocamento e localização. A abertura foi feita pela diretora, que explicou de
forma sucinta o que é psicodrama, se apresentou aos participantes e pediu
para as ego-auxiliares se apresentarem também.
Iniciamos com uma atividade relacional. Os participantes conversaram
em duplas, que se revezavam, sobre os seguintes temas: (1) onde estava
antes de chegar aqui; (2) o que te atraiu para este curso; (3) como eu estou
hoje. No final, solicitamos que achassem seus crachás que estavam
distribuídos pela sala. Todos encontraram facilmente na primeira tentativa. Isso
chamou a atenção para a tele de objeto5, uma vez que todos os crachás
estavam virados de forma que não conseguiam ver o nome escrito. Na
sequência, divididos em dois subgrupos, responderam uma questão: o que eu
vim buscar aqui? Conforme vemos na Figura X, Página Y.
Figura 2 – Expectativa dos Participantes
GRUPO 1

GRUPO 2

(Fonte: a autora.)
Bermudez (1980) afirma que os iniciadores são focos de estimulação que iniciam reações em
cadeia preparatória de um ato. Dividindo-se em físicos, mentais, sociais e psicoquímicos. Os
iniciadores físicos podem ser ativados conscientemente com o movimento e, em geral,
desencadeiam atos com pouco conteúdo mental. Os iniciadores sociais ou sócio relacionais,
partem de ações e interações sociais intencionais que desencadeiam atos tendentes a
intensificar as relações interpessoais. Outros o estímulo é mental e outros químicos.
5 “Tele” para Moreno é a percepção interna mútua entre dois indivíduos. Para ele esta atração
poderia ocorrer também entre pessoa e objeto. (MORENO, 2014).
4
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Depois, pedimos que fizessem uma imagem que retratasse essa
expectativa do grupo. A representação do grupo 01 foi com: “cabelos brancos
mostrando experiência, movimento com as mãos simbolizando conexão com
todos no grupo e lendo um livro como conhecimento”. O grupo 02: “postura de
reflexão e abertura para novos aprendizados”. Ou seja, o grupo 01 buscava:
conhecimento, network, aprimoramento, crescimento pessoal, experiência e
conhecimento sobre o Psicodrama; e o grupo 02 respondeu que buscava
conhecimento e novas perspectivas.
Com o grupo concentrado, já aquecido para o aqui e agora, foi realizado
um trabalho de montagem do Átomo Social. A técnica consistia em cada
pessoa representar simbolicamente, com adesivos colados em uma folha
canson, pessoas de relevância da vida de cada um, no que se refere ao tema
trabalho. O participante se lembrava de atores, pessoas do seu átomo familiar
e social, que complementaram papel com eles ao longo de suas vidas e que
tinham sido significantes na constituição de sua identidade profissional. Ao lado
de cada um destes adesivos, que representavam pessoas, eles anotaram
característica deles que teriam sido desenvolvidas a partir deste vínculo. De tal
forma que, ao final, eles tinham a folha preenchida, com eles como núcleo e os
demais compondo o átomo; além de um rol de qualidades.
Compartilharam em duplas, sentimentos e informações, e depois se
apresentaram para todos os participantes. No compartilhamento parcial, os
relatos foram de: “se sentindo relaxada e conhecendo novas pessoas”; “gostei
não tinha nunca pensado (Átomo) dessa forma. Não sou muito de contato, me
falta muita coisa para aprimorar”; “tranquilo confio na equipe, estou bem”; “me
sentindo bem, saber sobre você é conexão comigo para poder falar com o
outro”; “não tinha consciente os meus valores e as passagens de minha vida”;
“falar de você mesma, com pessoas diferentes é difícil. Gostei do Átomo Social
é diferente, mas gostei. Confiança aos poucos relaxando”.
Com o grupo agora mais aquecido, passamos para a etapa de ação
dramática do primeiro encontro. O tema aparente proposto era a percepção
dos diferentes segmentos do mercado: indústria, comércio e prestação de
serviço; buscando uma visão mais ampla da realidade social do trabalho de
gestor de pessoas.
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Começamos com iniciador físico e mental para que entrassem no papel
de empregados destes segmentos. Andaram pela sala, passando pelos
colegas, a cada momento dando boa noite de acordo com personagens de
cada um dos três segmentos. Depois separamos em três grupos, um de cada
segmento, e pedimos que fizessem cartazes com imagens e palavras
significativas do seu ramo empresarial.
Quadro 6 – Frases dos cartazes por ramos de empresa
Comércio
Gentileza,
dinâmica,
poder de convencimento,
entusiasmo,
descontração,
simpatia,
alegria, confiança.

Indústria
Trabalho
mecânico,
falta de humanização,
foco na produção =
lucro,
produtos
de
qualidade, empresário
= lucro.

Prestação de Serviço
Cansado/dolorido,
busca
qualidade de vida, gosta de
trabalhar com pessoas, feliz,
prestativo, se preocupa mais
com o outro e se esquece de
si.
(Fonte: a autora.)

Após a fase de execução, trocamos os cartazes dos grupos, pedindo
para teatralizar a resposta das seguintes perguntas: (1) que tipo de situação
pode acontecer no dia a dia, na gestão de pessoas, deste ramo que você
acharia bem difícil administrar? (2) qual o principal dilema da área de Gestão
de Pessoas neste segmento? Esta troca de cartazes, possibilitou ao grupo
inverter posições, procurando perceber o pensamento do outro e a partir disso
seguir produzindo, de forma ainda mais integrada com os colegas: ser capaz
de dar continuidade ao pensamento e às ações de outros.
As situações e os dilemas mais difíceis de resolver no dia a dia na área
de gestão de pessoas, segundo o grupo, no ramo do comércio são as questões
relacionadas aos produtos, confiança, poder de convencimento, simpatia,
gentileza, perda da credibilidade; na Indústria temos o conflito de interesses,
empregado e empregador, conciliação de propostas antagônicas, sendo que
uma parte não pode perder a confiança na outra; e na prestação de serviços a
oscilação de quadro, as demissões, frustração, instabilidade, prejuízo e até
mesmo a falência de empresas.
Após a teatralização, pedimos uma síntese a cada grupo, sobre o que
era mais difícil na cena ou na administração de situações. No comércio temos:
cumprimento de metas; falta de confiança; despreparo profissional; falta de
treinamento; má seleção.
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Na Indústria: demitir o funcionário; frustração; instabilidade; prejuízo;
quebra. E na Prestação de Serviço temos: rotina cansativa; falta de qualidade
de vida; exploração; falta de qualificação; demissão (rotatividade).
Pedimos para, individualmente, escolherem uma das dificuldades do
quadro acima e relacionar com o seu átomo social e depois apresentar para
todos dizendo “Sou fulano de tal, tenho dificuldade com “...” e vou conseguir
lidar com isso com ou me apoiando em “...” (característica do átomo). As
dificuldades relacionadas por eles foram: instabilidade (duas vezes), frustração
e demitir pessoas (três vezes).
No compartilhamento pedimos para anotar em fichas seus sentimentos
da sessão, os interesses e necessidades já atendidos e as preocupação
vindouras. Os sentimentos foram: empolgação e sentindo-se inteiros. Interesse
em continuar com atividades para integrar com os participantes. Necessidade
de aprender muito mais. Preocupação ao perceber que precisam mudar várias
coisas. Outras respostas: “obrigado; agradecer e aprender com os outros;
apaixonada com o trabalho, vim às cegas; adorando o convívio, amando a
técnica do psicodrama; aprendendo a renovar; agradecer o convívio”.
Antes de agradecer e encerrar, fizemos o contrato grupal, as regras
éticas, o sigilo, atrasos, faltas e desistências.
Figura 3 – O grupo na 1ª Sessão

(Fonte: a autora.)
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6.2.2 Sessão 2 – Se percebendo
O segundo encontro teve como objetivo, levar os participantes a
identificar suas competências e de se perceber agindo. Trabalhamos com o
tema aparente “Seleção de pessoas – Um modelo metodológico e filosófico” e
o tema de fundo, o foco é o ser perceber agindo; 2ª Fase da Matriz”.
Chegamos mais cedo para preparar a sala, colando nas paredes os
cartazes que foram produzidos no primeiro encontro, pois teríamos uma nova
participante começando neste dia e queríamos fazer um resgate para ela dos
assuntos abordados.
Começamos com um iniciador químico relacional (lanche e conversas
descontraídas) enquanto aguardávamos a chegada de todos. A participante CK
se perdeu no caminho, para chegar ao local, pois havia se esquecido onde era.
Assim, as 18h30 iniciamos os trabalhos com 6 participantes.
Com uma música suave de fundo, começamos com um iniciador
relacional o aquecimento inespecífico. A atividade foi realizada em duplas que
se revezavam, e deviam expressar sua emoção, de acordo com as consignas
do diretor. O grupo mostrou-se inicialmente tímido para fazer suas expressões,
porém à medida que iam compartilhando com os colegas, em especial os que
mostraram mais espontaneidade (HH e SB) na execução da atividade, foram
se soltando e ficando mais espontâneos. As consignas dadas foram: como foi a
semana; como foi a primeira vez que foi a uma entrevista de emprego; como
era o melhor lugar que já trabalhou; peraltice, bagunça, artes da infância.
Ainda no aquecimento, trabalhamos no nível imaginário, solicitando que
recuperassem na memória o seu super-herói da infância e adolescência. Suas
características, detalhes e superpoderes. Depois andaram pela sala como se
fossem o seu super-herói. Ver Quadro 7, Página 39.
Quadro 7 – Os Super Heróis
NOME

SUPER-HERÓI

GP
HH

Mulher Maravilha
Cavaleiro do Zodíaco

KC
MV
SB
TV

She-Ra: irmã do He-man
Super Homem
Super Homem
Xena: princesa guerreira

CARACTERÍSTICAS / PODERES

Laço, bracelete, capa.
Imortal, restituía seus ferimentos, lutava
pelos amigos.
Menina.
Força.
Lutava contra o mal, forte, capa, voava.
Brava, briguenta, macha, guerreira, líder.
(Fonte: a autora.)
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Dividimos em dois subgrupos, onde deveriam comentar sobre o seu
super-herói e seus superpoderes. Depois, iriam criar um “Super RH”, fazendo
um desenho com os superpoderes, que acabaram de relacionar, simbolizados.
Quadro 8 – “Super RH” – Características e superpoderes
GRUPO 02 (HH, SB, MV)
Figura Masculina
Poderes – se renova, ler a mente, um
passo a frente, ver além, agilidade,
proteção, segurança, segurança/capa,
armadura, super força = força do grupo,
visão de grupo, passar credibilidade,
respeito dos colegas, líder, discreto,
cuida do grupo.

GRUPO 01 (TV, KC, GP)
Figura Feminina – Mulher Maravilha
Poderes – linda, loira, capa, espada,
laço, bumerangue, beleza, rápida, forte,
estrategista
do
bem,
lutadora,
independente,
lutadora,
dinâmica,
ajudar o próximo, ser correta, cortar a
cabeça do peão qdo não faz o serviço
direito, bracelete, justa, protetora dos
pobres e oprimidos, defesa de tiro.

(Fonte: a autora.)
No aquecimento específico, solicitamos aos grupos que listassem 10
características a partir deste Super RH, para montar o perfil de um profissional
para trabalhar na gestão de pessoas. As características listadas foram: (1)
Credibilidade; (2) Liderança; (3) Discrição; (4) Visão; (5) Estrategista; (6)
Dinamismo; (7) Bom relacionamento interpessoal; (8) Senso de Justiça; (9)
Autonomia ou Independência; (10) Segurança (autoconfiança).
Entregamos a eles, ainda nos subgrupos, uma ficha de auto percepção e
pedimos que se auto avaliassem, individualmente. Eles comentaram suas
avaliações em um pequeno grupo. Depois disso, trocamos as fichas entre os
dois grupos. Pedimos então, que tentassem identificar pelas respostas da ficha
de auto percepção, que não era identificada, a quem pertencia cada ficha.
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O grupo 01 acertou quem era o autor de uma das três fichas e o grupo
02 não conseguiu identificar nenhum, trocando os autores das fichas.
Perguntamos o que facilitou e o que dificultou errar ou acertar. As respostas
foram: pré-julgamento; tempo de convivência; tempo para perceber as
características; a forma como cada um deles se apresenta ou expressa;
sensibilidade;

ferramentas

para

conhecimento

do

outro;

experiência;

referências; clareza ou coerência entre discurso e comportamento; trabalhar
por eliminação. Nesta atividade a participante KC comentou, concluindo sobre
o trabalho de seleção do gestor de pessoas: “não existe melhor ou pior, ou
candidato errado e sim um que atenda o perfil da empresa”.
Enquanto o grupo falava sobre facilidades e dificuldades nesta atividade,
um dos egos auxiliares anotou no quadro, fazendo um rol de dicas para
perceber o outro; que poderiam ser utilizadas também no processo de seleção:
aprofundar o conhecimento sobre a pessoa; não se levar pela primeira
impressão; se perceber agindo e perceber o outro; processo transparente;
ferramentas para conhecimento do outro; sensibilidade; experiência; manter o
equilíbrio e a ponderação na análise.
Percebemos que esta parte do encontro foi impactante, deixando-os
bastante reflexivos e silenciosos. Depois dos comentários foi solicitado que,
nos grupos, analisassem a seguinte situação: caso houvesse uma vaga para
gestor de pessoas na Indústria, no Comércio e na Prestação de Serviços, em
qual delas você estaria melhor adequado e quais características você possui
que te fazem concluir isso? Usamos a técnica de auto apresentação:
(1) GP: me daria bem na área da Indústria, porque tenho as características:
credibilidade, discrição, bom relacionamento interpessoal, senso de justiça e
liderança.
(2) TV: me daria bem na área da Indústria, porque tenho as características:
discrição, senso de justiça e autonomia ou independência.
(3) KC: me daria bem na área da Indústria, porque tenho as características:
credibilidade, discrição e liderança.
(4) SB: me daria bem na área da Comércio, porque tenho as características:
liderança, estrategista, credibilidade, senso de justiça e independência.
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(5) MV: me daria bem na área da Comércio, porque tenho as características:
credibilidade, liderança, estrategista e senso de justiça.
(6) HH: me daria bem na área de Prestação de Serviço, porque tenho as
características: discrição, visão, estrategista, dinamismo e senso de justiça.
Perguntamos ao grupo com qual tema dos subsistemas de Rh eles
associariam as atividades desta sessão, depois de algumas tentativas, KC
acertou dizendo o tema: seleção. Perguntamos ao grupo o que tinham
absorvido naquela sessão, que pudessem levar para o seu dia a dia no papel
de gestores de pessoas.
Os comentários foram: (SB) relacionamento interpessoal, ser mais
ponderado, inverter o papel, não conseguimos ser tudo ao mesmo tempo,
temos que melhorar em tudo; (MV) tempo de conhecer o outro. É mais difícil
trabalhar com o ponto fraco do outro do que os nossos nas equipes, nós
sabemos o nosso e já aprendi muito com os meus chefes, e admirava suas
qualidades; (TV) identifiquei o que preciso aprender, que é conhecer mais as
pessoas para realizar uma seleção; (HH) todos temos características positivas
e negativas, podemos desenvolver alguns pontos e esperar um tempo de
amadurecimento, o importante é fortalecer sempre os pontos positivos; (KC)
para os empregados é mais difícil fazer o outro compreender a sua
necessidade, o proprietário: ele manda e o funcionário faz.
Para encerrar a sessão dividimos em três grupos, e fizemos um
levantamento de seus sentimentos, interesses, necessidades e preocupações
focalizando na sessão e no próximo encontro.
Quanto aos sentimentos: Como me senti aqui hoje? As respostas foram:
“um homem com coragem, coragem para reconhecer os erros; no início
nervosa, no final satisfeita; solta, livre, no decorrer da noite me senti mais
tranquila; tranquilo, com segurança; à vontade, com segurança”.
Sobre o que tinha sido interessante na sessão eles comentaram:
“procurar um conhecimento técnico; se perceber diante das características;
fazer auto avaliação, ver o que tenho para melhorar; características para ser
profissional de gestão de pessoas e os pontos principais, bem pontual; trazer
meus pontos positivos e negativos para a sessão, fortalecendo-os”.
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Apontaram como suas necessidades para os próximos encontros:
“mudar o conceito naquilo que sinto dificuldade; conhecer mais e praticar mais;
mais conhecimento, não aprendi sobre seleção, nunca fiz; vivenciar e ser mais
seguro; tenho muita coisa para aprender”.
Também comentaram sobre o que tinham de preocupações para a
sessão seguinte: “conseguir ir melhorando minhas ações; me senti nervosa,
pois não vi o começo do curso, quero treinar o meu equilíbrio; aprender mais;
mais interação, trocar com o grupo; debate em grupo para nos conhecer
melhor. Fechamos as sessões andando pela sala, abraçando os colegas,
agradecendo e se despedindo.

6.2.3 Sessão 3 – Aquecendo para a Ação
O terceiro encontro do curso Novas Estratégias Transformadoras na
Gestão de Pessoas foi planejado tendo como tema aparente, o treinamento e a
seleção. Como tema de fundo, as relações vinculares e continuar o trabalho de
se perceber agindo (2ª Fase da Matriz). Nosso objetivo era leva-los a situações
na sua atuação profissional com a gestão de pessoas, em que se percebessem
agindo, para que pudessem reconhecer as suas competências e o seu
desempenho. Neste encontro, tivemos a presença de seis participantes.
Para aquecer este grupo, usamos um iniciador relacional mental. Os
participantes andaram pela sala, juntavam-se em duplas, que se revezavam
após cada consigna. Houve boa interação entre as duplas o que favoreceu o
aquecimento do grupo. Na pergunta que todos deveriam apontar para a colega
que estivesse usando um sapato específico, todos acertaram. Perguntados
como se sentiam naquele momento (no aqui e agora), responderam: “bem,
tranquila; cansada, agitada; corri muito hoje, agora estou tranquilo; cansado,
estive com sinusite este final de semana; bem cansada; bem cansada”.
Ainda na fase de aquecimento inespecífico, propusemos um Jogo de
Memória. O conteúdo do jogo era composto de informações cognitivas (temas
das sessões anteriores: ramos das empresas e seleção). A expectativa de
revisão dos conteúdos aprendidos foi atendida, quatro participantes ficaram
felizes e bem entusiasmados pelos acertos.
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Uma dupla que acertou só um jogo, ficou quieta, cabisbaixa,
desconfortável pois tiveram dificuldade neste jogo. Em termos de conhecimento
recordamos as cinco dicas mais importantes para um selecionador, pois
relataram que gostariam de ver mais sobre seleção. Todos se sentiram bem
com a devolutiva de seus perfis.
No compartilhamento do jogo, um dos participantes descreveu que o
jogo era um exercício de auto percepção, e também um resumo para a colega
que não veio no encontro passado. Um deles solicitou o material produzido
para consulta posterior.
Com o grupo concentrado, passamos para o aquecimento específico,
usando um trabalho de grupo, em formato de “Entrevista Coletiva Simultânea”
para construir um diagnóstico. As perguntas tinham como tema: sentimento,
interesse, necessidade e preocupação dos participantes no papel de
selecionador e de candidato. Foi entregue a cada um uma folha com as
perguntas e dado um tempo para perguntarem e responderem ao mesmo
tempo. Não era necessário associar o nome do participante a resposta.
Figura 4 – Entrevista Simultânea

(Fonte: a autora.)

Após todos concluírem a pesquisa, entregamos uma folha para fazerem
a síntese das respostas obtidas. Colamos os cartazes na parede e pedimos
para observarem as semelhanças e diferenças entre os dois levantamentos;
ver Quadro 9 – Página 45.
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Quadro 9 – O Selecionador e o Selecionado
SENTIMENTO - CANDIDATO

SENTIMENTO - SELECIONADOR

ANGÚSTIA
INSEGURANÇA
ESPERANAÇA
PREOCUPAÇÃO
ANSIEDADE
NERVOSISMO
MEDO

RESPONSABILIDADE
ASSERTIVIDADE
PODER DE DECISÃO
SEGURANÇA
SENSIBILIDADE NA ENTREVISTA

NECESSIDADE - CANDIDATO

NECESSIDADE - SELECIONADOR

SEGURANÇA NO PROCESSO DE
SELEÇÃO
CONHECIMENTO TÉCNICO
VAGA ABERTA
DIVULGAÇÃO
EXPERIÊNCIA
PERFIL DO CANDIDATO
ESTAR APTO PARA A FUNÇÃO

CONHECIMENTO DO PERFIL
CLAREZA DO PROCESSO
SEGURANÇA/PASSAR SEGURANÇA
CONHECER A EMPRESA
SER BEM INTERPRETADO
SE APRESENTAR BEM
DEMONSTRAR INTERESSE
DEMONSTRAR SER ÚTILPARA A
EMPRESA

INTERESSE - CANDIDATO

INTERESSE - SELECIONADOR

A VAGA
SALÁRIO
BENEFÍCIO
PLANO DE CARREIRA

RESPONSÁVEL
ACERTIVIDADE
SELECIONAR SEMPRE O MELHOR
ENCONTRAR O CANDIDATO P/ A
FUNÇÃO
SE REALMENTE VAI SER ÚTIL PARA
A EMPRESA

PREOCUPAÇÃO - CANDIDATO

PREOCUPAÇÃO - SELECIONADOR

SER APROVADO
REMUNERAÇÃO
CAUSAR BOA IMPRESSÃO
DAR RESPOSTAS ACERTIVAS AO
SELECIONADOR
ESTAR BEM PREPARADO

RESPONSABILIDADE
PREPARO
EXPERIÊNCIA
ACERTO
ESCOLHER A PESSOA CERTA
HONESTIDADE
(Fonte: a autora.)
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Os comentários sobre as semelhanças e diferenças entre selecionador e
candidato foram: “diferente posição, um deles procura a vaga e o outro oferece
a vaga. Forças aparentemente opostas e antagônicas; experiência e
assertividade de ambos. A questão principal é o selecionador acertar. Tem que
saber o que se pode perguntar, respeitar o candidato. Nos concursos públicos,
os candidatos são selecionados por uma prova, como ficam essas coisas que
estamos falando? O resultado é a qualidade que encontramos”.
Para a ação dramática, a criação de cenas, mantivemos o clima de
aquecimento, formando três duplas para que respondessem a três perguntas,
obtendo a seguinte produção:
1. Qual é o maior desafio em uma seleção? “Encontrar o candidato com perfil
adequado para a vaga, para além do que nos apresenta no currículo. A
honestidade é o principal”.
2. Quem é o herói de uma seleção? “Não tem herói, os dois podem ser heróis.
Depende da contratação”. Ao final decidiram pelo Herói - Selecionador.
3. Com quem está o poder no processo seletivo? “O poder está com o
selecionador que é quem decide a contratação”.
Pedimos para criarem uma história que começasse assim: “Um dia, na
empresa...” Sabendo que, nesta história, teremos um herói, um desafio e um
poderoso definido por vocês. Oferecemos alguns tecidos, como recurso para
caracterizarem os personagens.
Durante as cenas, utilizamos um pouco das técnicas básicas de
psicodrama: os duplos (realizados pelo ego, e também pela plateia). Em
poucos momentos o espelho. Também pedimos solilóquios (pensamento e
sentimentos) aos personagens. Como foi a primeira vez que trabalhamos a
cena neste curso, fizemos uso das técnicas de forma breve respeitando o
momento do grupo e o aquecimento gradual do diretor.
O Grupo 1 – “Num processo de seleção foi colocado um dinheiro no
chão para testar o grau de confiança da candidata. Uma candidata encontrou a
nota no chão e a entregou ao selecionador; a outra candidata omitiu da
selecionadora o fato de que encontrou aquele dinheiro. Um principal requisito
da empresa era a honestidade, e foi contratada a primeira candidata”.
Solilóquios desta cena: “ansiosa; nervosa; tranquila.
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O Grupo 2 – “Um gestor estava se sentindo solitário no processo de
seleção, um amigo lhe indicou um profissional, recomendado por fazer muito
bem este serviço. O profissional contratou um candidato, que atendeu muito
bem a necessidade da empresa”.
Figura 5 – A Seleção em Cena
Cena 1 - Honestidade

Cena 2 - Competência

(Fonte: a autora.)

No momento do compartilhamento (roda de sentimentos), tivemos:
“aliviado, tranquilo; tive uma visão diferente, estou nervosa; tranquila; uma
mistura de sentimentos tranquila e ansiosa. Será que estou acertando na
minha prática? “.
Para fechamento da sessão, fizemos um jogo denominado “Loteria dos
Amigos” visando fortalecer a percepção quanto aos demais colegas. O teve um
bom resultado, conseguindo identificar os perfis de muitos colegas; alguns
acertaram todos os perfis. Perguntamos o que facilitou ou dificultou este
resultado? Responderam que o tempo de convivência ajudou, e também que
estavam mais atentos uns com os outros.
Para finalizar este encontro, pedimos que comentassem sobre a vinda para o
próximo encontro, completando duas questões: (1) certamente eu vou voltar
dia 2 porque... (2) 2) Só voltarei dia no próximo encontro se...
As respostas: “dar continuidade aos novos conhecimentos; conhecer
mais esse grupo; saber mais e ver o bicho pegar fogo; estarei aqui de qualquer
forma”. Fechamos com uma rodada de agradecimentos, aos colegas que lhe
ajudaram a aprender algo neste dia. O grupo fez um abraço coletivo, ver figura
6, página 48.
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Figura 6 – Abraço Coletivo

(Fonte: a autora.)

6.2.4 Sessão 4 – Revendo Valores
Na quarta sessão trouxemos como tema: desenvolvimento de equipe.
Sabíamos que estaríamos trabalhando um pouco mais da identidade grupal, da
coesão, fortalecendo o perceber o outro – favorecendo o poder vincular.
Nosso foco era ampliar o entendimento e percepção de que: “o vínculo é
o maior poder que o gestor de pessoas pode ter na sua relação com as
pessoas”. Neste encontro, tivemos a presença de quatro participantes.
Para o aquecimento inespecífico do grupo, usamos um iniciador físico.
Os participantes andaram pela sala, em movimentos que ajudassem a liberar o
estresse da semana. Inicialmente faziam movimentos para o grupo ver, depois
faziam em duplas, e por fim, um fazia o movimento e todos imitavam. O Grupo
demonstrava cansaço, e uma participante estava especialmente ansiosa,
impaciente, distante, com dificuldade de se integrar às propostas, pois no dia
seguinte faria uma cirurgia e estava bem tensa.
Partimos para o aquecimento específico da sessão, e formamos dois
grupos para realizar o “Jogo da Mímica”. Explicamos as regras e pedimos para
iniciarem o jogo.
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Figura 7 – Jogo da Mímica

(Fonte: a autora.)

Na primeira rodada do jogo, os grupos iam se revezando na mímica,
sempre muito atentos, e com grande espírito de competitividade. Apesar de,
pelas regras, ser possível desistir e não ganhar ponto, nenhum dos dois grupos
usou esta condição.
Um dos participantes foi muito reconhecido por todos pelo seu empenho
em tentar transmitir à sua parceira de grupo, os títulos dos livros (através de
mímicas). Disseram: “Ele leva jeito”. Uma participante ficou muito frustrada por
não conseguir acertar os livros, por várias vezes disse ser todos os livros
novidade para ela, que nem imaginava quais seriam os títulos. Os outros
participantes tiveram dificuldade, mas acertaram alguns títulos. Um dos
participantes fez opção por títulos mais difíceis, que tinham pontuação maior,
mas que ao errar pontuava negativo.
Após esta fase de processamento da primeira rodada, iniciamos uma
outra rodada, com foco mais cooperativo. A regra também mudou, pois nesta
rodada, vinha um voluntário fazer a mímica e todos juntos iriam adivinhar e não
demos foco na pontuação. Fomos realizando o jogo e sentimos que o espírito
de colaboração foi ficando mais forte do que o da competitividade.
No processamento do jogo, perguntamos para o grupo o que facilitou e o
que dificultou para atingirem bons resultados, tanto na primeira quanto na
segunda rodada. Responderam: “o que facilitou, já no final, foi o uso de
algumas palavras se tornaram comuns, familiares pois relacionavam ao gesto
usado muitas vezes no jogo – a experiência e a sintonia da equipe. Mais
cooperação. Tentar apresentar uma palavra de cada vez, sem ansiedades. O
esforço e a facilidade em se expressar, de alguns participantes”.
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As dificuldades foram: “a inibição em fazer mímica, apresentar, e
compreender a leitura corporal do colega; lembraram do ditado - só erra quem
faz.
Quando perguntamos por que ninguém desistiu? Um participante
respondeu que “era por que ninguém estava perdendo. Você tem vontade de
quebrar a regra, estava ansioso, suando, não conheço do assunto dos livros”.
Ele disse que estava com dor de cabeça por não poder falar. De forma geral,
se envolveram tanto na competição, que não observaram a possibilidade de
usar a cooperação para o progresso do grupo, mesmo quando isso foi falado e
destacado.
Como aquecimento específico, usamos o Jogo de Quebra Cabeça; as
peças continham conteúdo das sessões anteriores. Distribuímos para cada
participante sete peças de quebra cabeça e explicamos que cada um deveria
montar o seu quebra-cabeça, fazendo trocas com os colegas, e que não
poderiam usar a fala. Depois que todos montaram, pedimos que lessem
silenciosamente, estudasse um pouco, o conteúdo do seu quebra-cabeça.
Nos

comentários,

um

deles

disse

que

ficou

sem

orientação,

impossibilitada de tentar, pois não entendia de jeito nenhum o sentido daquilo;
que foi fazendo, mas sem entender. Outro sentiu muita ansiedade em montar,
sem calma para iniciar, começou perdida, viu os outros trocando peças e
resolveu trocar não sabia o que, se tivesse recebido orientação teria sido
melhor. Alguém falou: “cobra-se resultado e temos que fazer tudo rápido e
muitas vezes sem orientação”. Por fim, um deles disse que sentiu necessidade
de ver o final, e que lembrou que primeiro tem que pensar: o que fazer, como
fazer, porque fazer.
O jogo causou muita ansiedade e frustração por não terem podido usar a
fala; eles sentiram dificuldade para a compreensão e o desempenho no jogo.
Ao final todos viram que o jogo foi uma revisão de todo o conteúdo trabalhado
até esse encontro, e que cada um receberia todos os quebra cabeças, como
memória de conteúdo e apoio didático, conforme foi solicitado por eles.
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Figura 8 - Jogo do Quebra-cabeças

(Fonte: a autora.)

Como ação dramática utilizamos um O jogo do Concordo e Discordo,
que tem um caráter semelhante a um axiodrama. Segundo Moreno, seu
criador, o axiodrama deve ser uma experiência vivencial para que os
participantes confrontem seus valores antigos e atuais, tendo a possibilidade
de mudá-los, podendo resultar numa reflexão e transformação interna de seus
valores. Este também era o princípio deste jogo.
Colamos na parede, em cada um dos lados da sala, quatro cartazes com
as

inscrições:

PARCIALMENTE,

(1)
(3)

CONCORDO
DISCORDO

TOTALMENTE,
TOTALMENTE,

(2)
e

(4)

CONCORDO
DISCORDO

PARCIALMENTE. Reunimos todos os participantes no centro da sala e
explicamos as regras do jogo, deixando claro que não tinha certo e nem errado,
e que deveriam fazer a sua escolha individual após a apresentação de uma
frase afirmativa.
Iniciamos o jogo, apresentando a primeira frase, e após eles fazerem as
suas escolhas, perguntávamos “porque vocês estão aí? Depois que todos
respondiam, oferecíamos se alguém queria mudar de posição. Mas ninguém se
manifestou em mudar de posição. Retiramos os cartazes com as frases
CONCORDO PARCIALMENTE E DISCORDO PARCIALMENTE e repetimos
algumas frases; especialmente aquelas que geraram maior polêmica e debate
no grupo. Eles se posicionavam e novamente não quiseram mudar de posição.
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No compartilhamento do jogo, as opiniões foram: “preciso respeitar
opiniões dos outros; em muitas situações temos que nos posicionar; não
somos donos da verdade, ouvir os outros para se chegar em alguma posição e
confrontar com a sua; ouvindo a opinião da outra pessoa conseguimos
enxergar diferente; vimos que podemos concordar, mas temos que ir por nossa
própria observação; temos medo do desconhecido, quando você vê o exemplo
e então a gente muda”.
Neste momento final o grupo se calou, e deixamos o silencio imperar
percebendo que estavam em momento reflexivo. Um deles disse: “estamos
com preguiça para discutir, estamos muito cansados”.
Finalizando o encontro, pedimos que, de olhos fechados, pensassem em
como estavam se sentindo neste momento e dessem um grito de “paz”, para a
próxima

semana.

Tivemos

então:

“mais

conhecimento,

conhecimento

UHUUU!!! Entender melhor o que é explicado. Queremos mais debates. Mais
energia”.
Figura 9 – Compartilhando

(Fonte: a autora.)
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6.2.5 Sessão 5 – O Líder se Percebendo
No quinto encontro do curso Novas Estratégias Transformadoras na
Gestão de Pessoas planejamos trabalhar o tema: liderança. Estávamos
chegando próximo à percepção e inversão com o outro (3ª Fase da Matriz de
Identidade); aproximando da temática: como eu lido com o poder quando estou
no poder. Neste encontro, tivemos a presença de cinco participantes (S., M.,
H., K., C.). Como aquecimento do grupo, fizemos um iniciador mental, uma
revisão dos principais aspectos abordados na sessão anterior, recuperando
também o conteúdo para aqueles que faltaram.
Figura 10 – A Retrospectiva da Sessão

(Fonte: a autora.)

Fizemos uma retomada das etapas da sessão anterior, realizada por
dois participantes e um ego auxiliar – os demais eram plateia. A primeira
atividade revista foi o jogo da mímica, que eles explicaram sem falar, só usar
gestos,

expressões

corporais,

faciais,

murmúrios

e

sons.

Enquanto

apresentando, o diretor congelava a cena e perguntava à plateia o que
estavam percebendo. Relembramos as duas fases do jogo de mímica, a
primeira muito calcada na competição e na segunda etapa a cooperação;
reavaliando os efeitos de se trabalha nestes dois climas grupais.
Depois foi a vez do jogo do quebra cabeça. Pedimos que expressassem
o que vivenciaram neste jogo, fazendo gestos, expressões faciais, corporais e
a fala, mas só a fala de “bebenês” (uma fala onde se pode expressar apenas
falas típicas de bebês - “blabla-dada-bla”). A atividade foi divertida,
compreenderam que o conhecimento pode ser construído com todos e viram,
de forma resumida, algumas estratégias do curso.
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Entregamos a todos, o material impresso e a bibliografia, onde
indicamos livros interessantes aprofundar conhecimentos na temática gestão
de pessoas.
No terceiro momento, apresentaram o Jogo do Concordo e Discordo, ao
grupo foi permitido todos os sons e expressões, mas sem fala e em câmara
lenta, lentíssima.... Enquanto faziam, a plateia foi falando em voz alta o que
estavam sentindo e percebendo. Perceberam que era um jogo de escolhas e o
grupo complementou que a atividade fazia refletir sobre valores.
Pedimos

que

cada

um

escolhesse

uma

das

três

atividades

apresentadas, a que mais gostou. Um escolheu o quebra cabeça e disse que
“é por ser mais lógico, tem conteúdo específico, favorece a integração do grupo
e o trabalho com os conceitos”. Dois deles escolheram o jogo do concordo e
discordo afirmando que “foi possível externar o seu posicionamento, e por
sempre poderem mudar de posição após reflexão”. Dois participantes
escolheram o jogo do concordo e discordo afirmando que acharam divertido e
desafiador, pois tiveram que se fazer entender.
Continuando o aquecimento da sessão, propusemos o “Jogo das
Histórias”, onde juntos o grupo criaria uma história. A história começa assim:
ERA UMA VEZ UMA PESSOA QUE TRABALHAVA NO RH... jogamos uma
bolinha para alguém e este deverá acrescentar sua parte na história e passar a
bolinha para outro, e assim, sucessivamente.
A primeira história, seria fruto da reflexão da primeira etapa do jogo de
mímica, e a história ficou assim: ERA UMA VEZ UMA PESSOA QUE
TRABALHAVA NO RH... “ela tinha um chefe difícil, o chefe se achava uma
pessoa melhor do que ela, mas o que ele tinha era ciúme e inveja dessa
pessoa... O chefe competia com a pessoa ao invés de colaborar com ela... Ele
se sentia ameaçado por ela, seu interesse era tomar o lugar do outro... Um dia
eles saíram para comemorar um aniversário, começaram a conversar e
perceberam que eram parecidos e resolveram trabalhar juntos e superaram as
diferenças”.
Na segunda rodada, a história focou na segunda etapa (construir juntos).
ERA UMA VEZ UMA PESSOA QUE TRABALHAVA NO RH... “que resolveu
chamar os colaboradores para uma reunião... Para resolver uma dificuldade da
empresa... A empresa não conseguia encontrar um funcionário que a empresa
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necessitava ... Eles pensaram em uma outra opção, fizeram um feedback com
os funcionários e encontraram nos funcionários uma opção para a vaga
disponível”.
Na terceira rodada deste jogo das histórias, a essência foi o tema
marcante do Jogo Concordo e Discordo, dito por eles: “podemos reconstruir
nossos valores a qualquer momento”. ERA UMA VEZ UMA PESSOA QUE
TRABALHAVA NO RH... Essa pessoa não tinha muito claro os valores para
sua atuação... Ela precisava repensar as ideias do RH... Ela pensou em fazer
um curso ... Ela queria ampliar suas ideias, sua visão diante das coisas, para
ter opiniões e sentir-se segura e valorizada”.
Alguns comentários do grupo, depois das histórias: “hoje os diretores
querem resultados, números, independente de tudo, para você atender as
necessidades dos diretores e você fica indisponível para o colaborador. Eu
sempre fui essa pessoa, você fica nessa dificuldade...”; “o que tenho percebido
é que 99,99% das pessoas não tem foco, do seu objetivo inicial. As pessoas
perdem o foco saem para fazer uma coisa e fazem outra. Eu me atrapalho
estou fazendo uma coisa, chega outra pessoa e me perco”.
Durante a construção das histórias, o ego-auxiliar fez um registro no flip
chart com o título: DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE. Depois, escreveu as
perguntas norteadoras e fomos fazendo: 1) O QUE VOCÊ DESEJA? O que
vocês querem? Competir, cooperar, ou aproveitar o que tem de melhor nestas
duas essências humanas. 2) VOCÊ SE PERCEBE AGINDO? A sua ação
constrói com o outro ou você fica na exigência? Quando você tem que construir
ou fazer alguma coisa, você se mexe, vai atrás, pede ajuda ou senta e fica
esperando? 3) VOCÊ SE COLOCA NO LUGAR DO OUTRO? Como você
reconstrói valores? Ditando regras para o outro, dizendo que as suas verdades
são absolutas ou se colocando no lugar do outro, procurando entender outros
pontos de vista? Tivemos um breve diálogo sobre essas serem questões
norteadoras para nossa vida profissional. “Podemos nos fazer essas perguntas
e ajudar profissionais das nossas empresas a também usar destas perguntas
para buscar seu desenvolvimento”. Eles ficaram reflexivos durante o café.
Para o aquecimento específico usamos o jogo “Seu Rei Mandou...”
Explicamos a regra: uma pessoa, usando o chapéu do rei, dará uma consigna
que pode ser gestos, movimentos, frases, ações, e os demais deverão imitar.
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Começamos o jogo. Todos passaram pelo papel de ser o rei, e após cada
rodada, perguntávamos: “quem te imitou melhor, para receber o seu chapéu”?
Passe o chapéu para ele (a).
Figura 11 – Jogo “Seu Rei Mandou”

(Fonte: a autora.)

Como etapa de ação dramática realizamos o Jogo dos Pinos.
Explicamos que cada um deles iria montar a sua equipe, escolhendo cada um
por sua vez os participantes, formando dois trios. Um dos egos entrou para
equilibrar as equipes. Explicamos que o objetivo do jogo era que as duas
equipes deveriam demonstrar que todos na sala são de alta performance; e a
cada etapa novo jogo, as equipes deveriam melhorar sua própria performance.
As regras do jogo eram: teremos 3 rodadas e será dado um tempo para
treinarem antes de começarmos as rodadas do jogo. Perguntamos se tinha
algum canhoto pois todos usariam a mão de menor dominância para realizar a
tarefa (colocar pinos nos copos de cores correspondentes).
Antes de cada etapa, perguntamos aos líderes qual era a meta de
produção da sua equipe. Iniciamos as rodadas, respeitando o tempo previsto,
as metas, o rodízio nos papéis de líder e executor, e registramos a
performance de cada grupo. Entre cada rodada, fazíamos uma parada para
avaliação de resultados e processo. Resultados no Quadro 10, Página 57)
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Quadro 10 – Mapa do Jogo
GRUPO 1
K.
D.
C.

Grupo 2
H.
M.
S.

Rodada
6’
Meta - 20

1 Rodada
5’
Meta - 40

2 Rodada
4’
Meta - 50

3 Rodada
5’
Meta - 70

Acertos
91

Acertos
99-5=94

Acertos
98

Acertos
118

Líder: K.
Rodada
6’
Meta - 60

Líder: C.
1 Rodada
5’
Meta - 50

Líder: D.
2 Rodada
4’
Meta - 70

Líder: D.
3 Rodada
5’
Meta - 80

Acertos
76

Acertos
81

Acertos
40-5=35

Acertos
78

Líder: M.

Líder: H.

Líder: S.

Líder: S.
(Fonte: a autora.)

Ao final de todas as rodadas, demos tres fichas para cada participante e
solicitamos que cada pessoa anotasse em cada ficha: “Como foi o seu
desempenho no papel de líder (seus pontos fortes e seus pontos a desenvolver
neste papel)? “Como foi o desempenho no papel de líder de seus colegas de
equipe (pontos fortes e pontos a desenvolver de cada um deles)? Ver quadro
11 , Página 58.
Recolhemos as fichas preenchidas, e pedimos que cada um falasse aos
colegas no seu grupo, as suas percepções quanto aos seus pontos fortes e a
desenvolver; e após ouvir, responder: “Obrigado por me informar”. Não vamos
debater, justificar ou brigar. Vamos somente ouvir e agradecer.
Figura 12 – Troca de Percepções

(Fonte: a autora.)
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4

4

Quadro 11 – Auto percepção e percepção dos outros colegas

H.

G1
S.

M.

C.

G2

D.

K.

PONTOS POSITIVOS
M. – distribuição de funções estratégias
p/ um resultado satisfatório.
S. – Boa performance, ouviu a equipe
c/ boa estratégia.
H. – passei organização, soube ouvir o
grupo, soube valorizar o potencial de
cada um, soube respeitar a
insegurança do outro, mas
incentivando, compartilhei meu
conhecimento. Me senti orgulhoso por
ter mais conhecimento.
M. – Visão macro de tempo em relação
ao resultado.
H. – soube se renovar, aproveitar as
regras anteriores, ouvir, refletir.
S - Soube se renovar; aproveitando as
regras anteriores; ouvindo a equipe e
refletindo.

H. – distribuição de funções estratégias,
visão para o resultado satisfatório.
S.- Visão macro de tempo em relação
ao resultado.
M. - Orientação e Motivação.
K. – centrada, esforçada, direcionada.
D. – integração equipe, cautelosa,
atenção, autoconhecimento, rapidez,
ritmo, superação.
C. planejamento, união, concentração,
segurança.
K. – estratégica, calma, focada.
C. - segurança, planejamento, união,
rapidez.
D. - integração equipe; planejamento;
estratégias; organização; ritmo;
superação.
D. – Superação, atenção, integração ao
grupo, organização, agilidade, rapidez,
ritmo, planejamento, estratégias.
C. – Planejamento, rapidez, união,
segurança.
K. - Tem voz firme; dinâmica; rápida.

PONTOS A DESENVOLVER
M. – maior agilidade p/ ditar os
comandos p/ o grupo os executar.
S. – precisa acompanhar o ritmo do
grupo.
H. – me embaralhei um pouco, fiquei
um pouco inseguro no começo.
Confiar mais em mim e no meu
conhecimento.

M. – Perspectiva de superação de
resultado;
H.- não ouviu o grupo, não sabia
aproveitar o conteúdo de regras préestabelecidas, não avaliou o grupo
inicialmente, deixou o grupo se
embaralhar, não prestava atenção
aos erros do grupo.
S. – Deixei a equipe se atrapalhar,
virando caos, faltou uma
comunicação, ouvir mais a equipe.
H. – mais agilidade no momento de
ditar os comandos para execução
dos mesmos.
S. – perspectiva de superação de
resultado.
M. -Preciso melhorar o tempo p/
apresentar resultado positivo.
K. – Voz ativa, aceitando a condição
de líder sem medo de errar, porque
ela foi incrível.
D. – Atenção aos membros durante
a execução da tarefa.
C. - Controlar ansiedade e
nervosismo.
K. – nenhum observado nesse jogo.
C. - nenhum observado nesse jogo.
D. - nenhum observado nesse jogo.

D. – nenhum observado nesse jogo.
C. - nenhum observado nesse jogo.
K. - -ouvir os executores, aceitar
ideias novas.
Fonte: o autor
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Após todos darem e receberem feedback, pedimos que respondessem
juntos, nos grupos, a seguinte questão: Se tivéssemos uma quinta rodada, o
que manteríamos e o que mudaríamos, mantendo o objetivo de sermos uma
equipe de alta performance?
O grupo 1 respondeu que: “manteríamos a motivação, o sincronismo
para melhorar o resultado. E ouviríamos mais a equipe, melhorando a
comunicação”. O grupo 2 respondeu que: “manteríamos as regras, as mesmas
estratégias e o rodízio da liderança”.
No compartilhamento, perguntamos: como foi participar deste jogo,
como estão se sentindo? E as respostas foram: “tranquilo, gostoso, alguns
diálogos, discórdia; mais comunicação, aprendi que preciso de meta modesta
para superar e motivar-me, não cumprir meta é frustrante para um líder e para
a equipe; bom, diferente da experiência anterior, conseguimos desenvolver, o
grande desafio é confiar no líder, saber ser liderado, no 4º momento
começamos abalados, em estresse, interferimos muito na liderança; incrível,
divertido, nervosa, tranquila e segura; desafiador, não tivemos ambição, na
análise fomos ágeis”.
Para o momento do processamento didático, perguntamos a eles: O que
desta noite eu levo para o meu papel de gestor de pessoas”? As respostas:
“sempre renovando e repassando o que vivemos, reforçando mais e mais a
inovação; liderança, o mundo muda e nós os líderes temos que estar sempre
atentos para dar o primeiro passo e para isso temos que ter coragem, estar
preparados para aceitar as mudanças necessárias; eu ainda não mudei o que
preciso, estou aberta a novas possibilidades; sempre mudando valores,
podemos estabelecer metas pequenas, ser humilde de vez em quando e metas
altas para sermos desafiados; conhecimento, participação, doação, jogo,
encontro”.
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6.2.6 Sessão 6 – Aprimorando Vínculos
Na

sexta

sessão,

trabalharíamos

o

tema

PDI

–

Plano

de

Desenvolvimento Individual. Acreditando que cada pessoa pode ser ator e
diretor da sua própria vida; portanto pode se perceber agindo em seu papel
(como ocorreu nas sessões anteriores também) e assim traçar um plano de
desenvolvimento profissional, uma rota de desenvolvimento do papel de gestor
de pessoas.
Neste encontro, tivemos a ausência de um participante, e substituição de
ego auxiliar. Começamos com um iniciador físico-mental. Pedimos que fossem
andando pela sala, escolhessem uma dupla e sentassem juntos para
responder algumas perguntas. A um sinal da diretora, trocavam de dupla. No
final, respondiam ao seu par: “Obrigado (a) por confiar em mim”. Todos
participaram de forma tranquila, descontraídos e bem entrosados. Falaram
sobre:
1. Característica física que mais gosto em mim.
2. Característica física que não gosto em mim.
3. Característica de personalidade que mais gosto em mim.
4. Característica de personalidade que não gosto em mim.
5. Qualidade que os outros gostam em você.
6. Defeito que alguém já disse para você.
Figura 13 - Iniciador Relacional

(Fonte: a autora.)
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Em seguida, entregamos uma ficha e um lápis para cada um, pedindo
que anotassem suas respostas para algumas questões que seriam feitas. As
questões seriam a base para conhecermos os “Estilos de Negociação e
Liderança” de cada um. Fazíamos uma pergunta, dávamos duas opções e eles,
tinham que escolher qual opção combinava mais consigo e ficava no lugar
indicado da opção, normalmente lado direito e esquerdo da sala. Assim,
fizemos as 20 perguntas e eles fizeram 20 escolhas. Durante o processo de
escolhas e anotação na ficha, tiveram pouquíssimas dúvidas. Quando ocorria,
o grupo ajudava o colega na sua escolha e percepção.
Entregamos o inventário para tabulação dos pontos. Desenhamos no
flip-chart o “gráfico” e pedimos a pontuação de cada um para alimentar o
gráfico. Analisando os estilos, chegamos ao seguinte resultado: Catalisador: H.;
Apoiador: C.; Controlador: ninguém; Analítico: S., G., M. e T
Figura 14 – Mapa de Estilos de Negociação e Liderança

(Fonte: a autora.)
Durante a explanação das características de cada estilo, os participantes
foram fazendo comentários de reconhecimento de algumas características.
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Alguns comentários sobre o estilo: “sou de arriscar muito, brigar. Esse
teste é interessante para se conhecer mais, ver como você age, como você
deve proceder com os outros; percebi que tenho que mudar, melhorar para sair
daquele estilo”; “eu vou ser uma controladora e analítica, meu sonho é isso! Eu
posso. Não deixar de fazer os procedimentos e cumprir metas. A transição
entre estes dois estilos é que vai me ajudar no resultado do meu trabalho”.
Ao final, perguntamos: “qual é o melhor estilo”? E todos concordaram
que não existe um estilo melhor que o outro, mas que depende de cada
contexto ou situação. Todos os estilos têm vantagens e desvantagens. No dia a
dia, o mais importante é a auto percepção e sua relação com as pessoas.
Para o aquecimento específico, fizemos um trabalho de grupo
denominado “Fábrica de Máscaras”. Pedimos para formar duplas de acordo
com a similaridade das tipologias do Inventário para fabricar máscaras.
Formaram-se as seguintes duplas: Catalisador: H. e C.; Apoiador: G. e S.;
Analítico: M. e T. Podiam, na cartolina, desenhar e pintar a máscara que
quisessem, de acordo com o estilo de negociação da dupla.
Figura 15 – As Máscaras

(Fonte: a autora.)
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Pedimos para pensar em pessoas na sua área profissional que tivessem
dificuldade para interagir ou se relacionar (colega, chefe, cliente, fornecedor,
etc.). Conversando com seu par, pedimos que contassem, uma para o outro,
com qual destes personagens já tiveram dificuldade para se relacionar e
analisassem qual dos 4 estilos esta pessoa se classificaria.
Como etapa de ação dramática, pedimos que criassem uma cena
conflituosa entre este personagem e o seu tipo do inventário. Entregamos as
duas máscaras para cada dupla e iniciamos o encontro com as máscaras.
Na cena 1, tivemos um colaborador do estilo apoiador e um chefe do
estilo controlador. Mantivemos o estilo controlador do chefe e fomos revezando
os demais estilos no papel do colaborador. Fomos revezando o perfil na
relação com personagem difícil, para verificar as diferenças de reação aos
variados tipos. Usamos as técnicas: solilóquio (o que estão sentindo e ou
pensando), duplo (utilizando a plateia) e inversão de papéis.
A cena começou com o chefe controlador fazendo um pedido para
ontem para o colaborador apoiador. Deixamos a cena transcorrer alguns
minutos e perguntamos como estavam se sentindo. Ele responde: “o chefe fica
repetindo que não confia em mim. Me senti desvalorizado”. O chefe disse: “fico
confusa porque não sei como exigir”. “Não sei porque não domino isso”.
Pedimos para que invertessem os papéis; e o chefe então fala de forma
agressiva: “preciso de resultados”! A cena vai transcorrendo, enquanto o chefe
se torna cada vez mais agressivo na postura e tom de voz. Pedimos um
soliloquio para o colaborador, que responde: “estou me sentindo como se fosse
uma inútil, quando ele fala assim comigo”. E continua: “devo ter errado em
alguma coisa, quero saber o que você está precisando de mim para ter esse
resultado que você espera”. Neste momento da inversão o líder percebe o que
ele fazia com o colaborador e identificam que eles precisam conversar mais e
planejar, para assim, atingir as metas. Um ego natural (da plateia) faz um duplo
com o chefe e fala pelo colaborador: “tenha mais compreensão comigo, para se
inteirar melhor. Você conhece melhor o trabalho, você tem ciência para
desenvolver melhor; eu ainda não, me oriente”. Ao expressarem como se
sentiram no personagem chefe-controlador os participantes responderam:
(1)“eu gosto de controlar a situação”; (2)“senti muita raiva ao representar o
chefe controlador”.
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Figura 16 – Líderes em Cena

(Fonte: a autora.)

Na cena 02, novamente temos um colaborador de estilo apoiador e um
chefe no estilo controlador. A cena se baseia na cobrança da meta estipulada
(mil ligações por mês para novos clientes) estabelecido pelo chefe para o
empregado executar. O chefe exige: “preciso que me entregue tudo, é para
ontem”. O Empregado responde: “vou ligar para todos os clientes”; sai e faz
fofoca com os colegas. Na frente é uma coisa e depois, representando o lado
negativo do estilo apoiador. Na continuidade da cena, o chefe cobra e o
empregado não corresponde ou nem mesmo se abala com a cobrança, se
comportando quase como vítima. Foi introduzido na cena outro estilo:

um

chefe analítico. Neste momento o colaborador expressa que se sentiu acolhida
e explica ao chefe que está com problemas pessoais e reconhece sua
dificuldade com a produtividade e pede apoio. Outros estilos de líder foram
experimentados, refazendo as cenas e sempre verificando os efeitos nos
sentimentos e atitudes do empregado. Perguntamos para a plateia, qual foi o
melhor estilo para lidar com este empregado apoiador? Responderam que foi o
líder catalisador.
Na cena 03, tivemos mais um chefe controlador falando com o
empregado apoiador. O empregado pede para falar com o chefe pois tem uma
brilhante ideia para fornecer para a empresa. O chefe controlador: “as ideias
têm que sair sempre da minha cabeça, tudo tem que ser do meu jeito, primeiro
a minha ideia, porque eu sou a linda”; “sairá como a senhora quer”. Depois de
alguns diálogos fortes e impositivos, pedimos um solilóquio para o chefe, que
diz “não estou me sentindo bem, não sou assim”. O solilóquio do empregado
foi: “estou me sentindo... nossa... estou me sentindo muito humilhada...”
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Nos comentários, todos entram numa discussão sobre o estilo
controlador. O diretor propõe uma cena, espontânea, entre dois controladores,
chefe e empregado. A cena se desenrola e o grupo conclui que um controlador
não consegue trabalhar por muito tempo com outro controlador. Continuam
experimentando uma nova cena, com dois outros estilos de liderança: um
catalisador e um autoritário. E seguem fazendo percepções e conclusões sobre
os vínculos. Após todos os estilos terem sido representado com todos os
personagens, o grupo concluiu sobre as possibilidades os efeitos de cada estilo
em situação de interação. Um empregado comentou sobre: “a importância de
recuperar as pessoas, de não desistir delas, nem de demiti-las, mas tentar
sempre recuperar”. Relacionaram com as cenas os temas: compreender o
outro; reter talentos; se adaptar; melhorar o processo de comunicação; resolver
conflitos; sintonia entre equipe e liderança.
Com o grupo ainda aquecido da dramatização, propusemos o trabalho
de Assunção do Papel, como um momento da construção coletiva.
Perguntamos: “De tudo isso que nós trabalhamos hoje (vínculos, relações,
conflitos, nossos estilos) vamos refletir e registrar os nossos 6 maiores
problemas ou desafios nas relações de trabalho (com os pares, ou com
clientes, ou com chefes, ou com empregados).
Diante destes problemas, que ações concretas podemos ter? O diretor
apresentou três perguntas reflexivas (cada uma delas correlacionadas com
uma das Fases da Matriz de Identidade):
(1) Eu desejo mudar essa situação, ou esse problema? Posso ser ator e diretor
da minha própria vida (o que eu desejo).
(2) Qual ação que eu faço para contribuir para este problema existir? Sei da
importância de me perceber agindo no meu papel.
(3) Esta situação facilita ou dificulta a interação com os outros ou o
desempenho do meu papel? Acredito na importância do outro e do vínculo
saudável.
Pedimos para que eles reescrevessem as suas ações usando a tônica
da Assunção, que é redigir uma ação concreta e na primeira pessoa.

Os

resultados foram: “Eu vou ouvir mais o que meus colaboradores me falam. “Eu
vou valorizar os talentos da minha empresa”. ”Vou me adaptar às situações
que eu enfrentar a partir de agora”.
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“Eu vou falar com mais convicção, na defesa das minhas ideias”. “Eu vou
escutar mais as pessoas, ter atenção e compreender o motivo que criou o
conflito. Buscar harmonia entre as pessoas”. “Eu vou fazer reuniões que possa
motivar as pessoas e vou buscar conhecer e compreender mais a minha
equipe”.
Desta forma, eles construíram uma base para um PDI – PLANO DE
DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL já está pronto. São estas (6) frases ditas
na primeira pessoa”.
No compartilhar eles comentaram: “a gente não sabe tudo não. Temos
que ir mudando para alcançar o que quer. Mudanças, trabalhar para a coisa
acontecer”; “discutir e entender os diferentes conflitos dentro da empresa”;
“percebi que essa mudança já está ocorrendo em mim. Toda a movimentação
me causava dúvida. Estava no meio do estilo. Ver o outro foi ótimo”; “saio
achando que não sabia muito, que preciso fazer de novo o curso. É uma
sensação bacana e que vai me ajudar para o meu processo lá fora”; “muito
importante a nossa dinâmica. Entender o estilo da sua equipe para dar o
feedback. Estou percebendo melhor as coisas que estavam acontecendo”;
“bagagem muito grande. A gente se colocar no lugar do outro. Aplicar coisas
boas no dia a dia”.

6.2.7 Sessão 7 – Fechamento Conceitual e Avaliação
Este sétimo e último encontro foi planejado para valorização dos
participantes, quanto ao desempenho dos seus papéis, e o fortalecimento junto
ao grupo da “capacidade vincular”; como estratégia para valorizar o próprio
papel de gestor de pessoas, papel de conector grupal”. Tivemos a presença de
de seis participantes, e foi um grande compartilhar.
O iniciador ideativo foi nossa escolha para abrir os trabalhos desta noite.
A proposta era para revivermos os três contextos: social (o trabalho); grupal
(aprender com o grupo) e dramático (eles). A sala foi toda ‘decorada’ com as
produções deles, das seis sessões anteriores. Queríamos que revisitassem
essas memórias como forma de se perceber agindo.
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Parada 1: Átomo social, cartaz de comércio / indústria / serviço. Parada
2: Cartazes dos super-herói; características do super RH (cavalete). Parada 3:
SINP (cavalete). Parada 4: Jogo da mímica, (cavalete), quebra cabeça,
concordo e discordo. Parada 5: Seu rei mandou (chapéu); Jogo dos pinos.
Parada 6: Estilos de negociação e liderança (cavalete), máscaras.
Figura 17 – Revisando as Sessões e Compartilhando

(Fonte: a autora.)

Continuamos o aquecimento, com os grupos respondendo a três
perguntas, revezando os grupos a cada nova pergunta. Tivemos a produção:
(1) O que eu aprendi aqui sobre Gestão de Pessoas?
“Uma ponta do iceberg, cada encontro eu procurei tirar um modelo. O átomo
me fez entender a minha vida. A me colocar no lugar das pessoas. Deixar as
máscaras caírem. Fazer planejamentos. Aprendi a identificar se eu tenho
liderança. Aprendi sobre competição X colaboração. Aprendemos tanta coisa,
impossível elencar tudo. Resgate de valores. Querer que os outros sejam
iguais a você.
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“Só ficar na teoria não dá. Temos que saber que nossas atitudes influenciam os
outros, saber atuar como líder. Como são as lideranças para que possamos
cooperar com a mesma. Se perceber agindo, para que os outros possam se
desenvolver, paciência, tolerância, conhecer os estilos da equipe para
aproveitar um pouco de cada um. Eu tenho que mudar. Atualizar, muita... muita
paciência para trabalhar com pessoas. Aprendi que o mais difícil é você. Tem
que se policiar”.
(2) O que eu aprendi sobre este grupo?
“Legal, gostaríamos de continuar. Aprendi que podemos conquistar as
pessoas.

Trouxe

muitas experiências de

todos os ramos e

trouxe

conhecimento. Riqueza por que no grupo tinha muitos segmentos. Trouxe
amizade. Na empresa, não temos para quem “chorar as pitangas”. Abriu a
visão, muitas vezes pensamos que estamos certos, mas precisamos nos abrir
para as mudanças”.
“Nós trocamos muito, abertura que o diretor deu; com os mais novos e os com
maior experiência, cada um tem as suas vivencias. Querer se desenvolver, não
quer ficar parado; tem gente aqui que vai longe”.
(3) O que você aprendeu sobre você?
“Que a gente precisa procurar conhecimentos. Aqui foi o primeiro passo.
Trabalhei muito, e preciso continuar desenvolvendo. Quero continuar. Como é
difícil para mim lidar com as pessoas. Que eu tenho um potencial grande e que
não coloco em prática, não uso. É muita informação. Sempre achei que estava
fazendo a coisa certa e muitas vezes não é assim. Preciso mudar
interiormente. Eu preciso olhar as pessoas, elas são diferentes”.
“Eu não sei nada... sobre as características, estilos, preciso desenvolver
equipes, gestão. Eu gosto de questionar... isso me desenvolve, não fico
parado... essa atitude de catalizador na liderança, no campo das ideias, o
catalizador faz o grupo crescer, empolga o grupo para desenvolver. Mudança é
bom, estou sempre em mudança. Estagnação não me deixa bem.
Reconstrução de valores é constante... manter valores o tempo todo. Eu
poderia ser mais segura. Não sou autoritária. Poderia ser mais firme, segura,
forte. Está faltando eu acreditar mais em mim. Eu fico nervosa e foge as
palavras, me dá um calor. Estou vendo que estou despreparada, tenho que
fazer mais cursos, estou parada”.
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Dando continuidade ao aquecimento da sessão, realizamos um jogo
chamado “Memória do Grupo”. Este jogo de memória foi desenvolvido
especificamente para este grupo e constava de fotos de cada um deles com as
suas características retiradas das atividades desenvolvidas durante o curso
como: átomo social, avaliação do jogo dos líderes (pinos), perfil de negociação
e observações relevante do ego registrador. As fichas do jogo também
continham as sete estratégias do curso. Explicamos as regras do jogo e
pedimos para começar. O clima foi de afetividade, e no final, cada um entregou
a fichinha do outro como um presente.
Durante o jogo o grupo cooperou para encontrarem os pares do jogo.
Se organizaram com as peças, facilitando a composição das características.
Alguns comentários que surgiram durante o jogo quando uma participante
ajudava a outra a pegar as peças, uma vez que esta estava operada e não
conseguia abaixar: “somos diretores de nossas vidas, temos que tomar
decisões. Não temos que esperar o outro... por isso eu vou agir”.
Usamos o “Jogo da Venda de Livros” para o aquecimento específico do
grupo. Apesar de já termos feito uma atividade fornecendo a eles uma ampla
bibliografia,

observamos

que

ainda

tinham

necessidade

por

mais

conhecimento, assim, este jogo foi desenvolvido para suprir esta necessidade.
Espalhamos livros de gestão de pessoas no tapete no centro da sala e
pedimos que cada um pegasse um livro. Pedimos que anotassem em uma
ficha o nome do livro, autor, temas do livro, e comentários. Quando todos
terminaram, pedimos que um a um, viessem à frente da sala ‘vender’ o seu
livro. Após todos apresentarem, perguntamos ao grupo quem poderia ficar com
as fichas, digitar e enviar por e-mail para todos. Uma participante prontamente
se ofereceu e assim, todos entregaram para ela suas fichas. Podemos ver os
argumentos e os livros no Quadro 12, Página 70.
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Quadro 12 – Venda dos Livros

Neste livro tem tudo sobre RH. É muito bom, falou
com clareza. Quero pegar emprestado.

Peguei o livro: 100 Jogos para empresas. Achei bem
completo, serve tanto para empresas, como escolas e
clínicas, todos devem ter esse livro.

Escolhi o livro “Administrando em tempo de
mudança... Mudança para o futuro... mudanças
irreversíveis... desafios, oportunidades. Não se pode
tomar decisões para o futuro e sim no presente.
Administração em empresas familiares.
Eu gostei desse!
Escolhi estes dois livros sobre “Jogos para
administração empresarial” e “Jogos dramáticos”,
ambos voltados para o desenvolvimento das
empresas.
Acho difícil falar sobre o que não se sabe...
Como lidar com pessoas...

Achei o livro muito interessante e recomendo que
todos comprem e tenham sempre ao alcance das
mãos.

(Fonte: a autora.)
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Como momento de ação dramática, propusemos um trabalho de grupo
que reforçasse as descobertas do grupo e os seus planos para o futuro.
Explicamos as regras, enfatizando para destacarem as qualidades, os valores,
o que cada um tem de bom. Demos um minuto para cada um se reapresentar
dizendo: o seu nome e você no seu papel de gestor de pessoas.
“Eu sou um gestor melhor porque aprendi com vocês o que deve ser
feito para administrar pessoas. Aprendi que preciso aprender a reaprender, me
relacionar melhor, ser mais discreto, que eu não tenho nada a ver com essa
área de RH. Ser mais dinâmico, ter mais liderança, ser mais forte”.
“Aprendi nesse curso que tenho que melhorar minha ansiedade, ter mais
paciência com as pessoas, não cobrar tanto pois ninguém vai fazer como eu
faço. Ouvir mais, me colocar no lugar das pessoas. Desarmar, enfrentar as
situações com mais calma. Não é do meu jeito. Conviver em grupo. Não vai
prevalecer a minha vontade. Tenho sim perfil de gestão de RH, mas eu era só
operacional. Nunca vou resolver mais do que os outros”.
“No Curso Gestão de Pessoas, aprendi que tenho que ter mais
convicção, me colocar no lugar do outro. Ter mais segurança. Eu sou tímida,
mas quando eu tenho mais relacionamento, eu me comunico; preciso me soltar
mais. Tenho que fazer mais cursos, pena que este já está acabando”.
“Aprendi que tenho que ter mais segurança no meu conhecimento. Eu
sei o que faço, e sei que faço bem, e a minha maneira de ser, desenvolver as
pessoas e fazer com que elas queriam buscar mais. O que me falta é ter
segurança, começar e fazer”.
“Sou uma boa gestora porque aprendi a fazer uma seleção melhor e
acredito que tenho características essenciais para isso. Aprendi também sobre
os estilos de liderança, o que irá me ajudar muito no meu trabalho de coach
que desenvolvo com os meus clientes”.
“Aprendi a me desenvolver para poder desenvolver as pessoas que eu
lidero. Ter mais segurança na minha liderança. Antes, eu agia sem pensar,
hoje eu estou pensando antes de agir. Acho que o resultado será bacana se
pensarmos em tudo que aprendemos no curso”.
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Como construção coletiva, usamos o mesmo princípio do modelo
diagnóstico de Fantini, para registrarmos a opinião deles sobre o curso.
Entregamos para cada participante, uma ficha com uma pergunta e pedimos
para fazerem a pesquisa simultânea com todos os colegas.
(1) Como você se sentiu com os conteúdos abordados? Como você se
sentiu com as técnicas utilizadas?
“Interessante, podem ser aplicados no dia a dia. E dessa forma, conseguir
melhores mudanças. Muito bem, os conteúdos e técnicas utilizados, eram
diferentes. No primeiro momento, surpresa. Foi realizado dentro da proposta do
curso. Empolgado. Confortável. Satisfeita”.
“Sentiu na pele cada técnica inserida. Satisfeita. Muito bem, a vontade, não tive
dificuldades. Muito à vontade. Tranquilo. Bem integrada, espontâneo. Satisfeita
com a realização”.
(2) O que você achou mais interessante dos assuntos abordados? O que
você achou mais interessante nas técnicas utilizadas
“As possibilidades de troca dentro da empresa. A forma como os assuntos
foram abordados. Super RH. A maneira como foram dirigidos. Os bons
relacionamentos das pessoas. Estilos de liderança e negociação”.
“Proporcionaram reflexões mais abertas. Contribuiu para o autoconhecimento
transformando numa profissional melhor. O desafio, a liderança, aprende a
planejar e ter foco. A entrega dos participantes. Os jogos. A forma como foram
utilizados. A criatividade e diversidade das técnicas”.
(3) Qual dos conteúdos abordados atendeu mais a sua necessidade?
Qual das técnicas utilizadas atendeu mais a sua necessidade?
“Estilos de liderança e negociação (quatro pessoas). Treinamento, seleção.
Características do Gestor de RH”. “Estilos de liderança e negociação. O Super
RH – as características abriram meus horizontes. O SINP. As Máscaras”.
(4) Dos conteúdos abordados, qual te causou mais preocupação? Das
técnicas utilizadas, qual te causou mais preocupação?
“Construir conhecimento no clima de competição ou de colaboração. Estilos de
liderança e negociação. Recrutamento e seleção. O trabalho de grupo do
Inventário Estilos de Liderança. O Jogo da Mímica, que nos fez perceber o
quanto é difícil se fazer entender pela outra pessoa e causou desconforto”.
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Após a apresentação destas sínteses feitas pelo grupo, realizamos um
ritual para entrega de certificados: a pessoa pegava um que não fosse o seu;
pedimos que, ao entregar, falasse o nome da pessoa e porque essa pessoa
merecia este certificado.
Figura 18 – O Grupo no Fechamento

(Fonte: a autora.)

A entrega do certificado foi marcada pela descontração, com cada um
fazendo a entrega ao seu colega num clima de muita alegria e emoção.
Observamos a satisfação do dever cumprido com uma pontada de tristeza pelo
fim dos encontros.
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7. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Com este trabalho confirmamos que os gestores de pessoas podem
mesmo estar em estado de desequilíbrio, com pouca harmonia no desempenho
de seus papéis; resultado das demandas e pressões sociais da chamada vida
moderna em contraposição aos desejos eminentemente pessoais ou
dramáticos. Tudo isso acirrado pelo contexto organizacional: a intensiva busca
por resultados, metas e sucesso, tem dado o tom à intensa vida grupal;
refletindo diretamente no campo pessoal.
Em graus diferentes de intensidade, as pessoas sacrificaram sua saúde,
equilíbrio mental, casamento, amizades, filhos e relacionamentos pelo sucesso,
dinheiro, status e reconhecimento. Um grande prejuízo para si próprio e as
demais pessoas de sua convivência. O profissional de recursos humanos não é
imune a este processo social e organizacional.
É neste cenário que o gestor de pessoas atua hoje, com o mesmo risco
de desemprego, competitividade, falta de ética, busca constante por resultados
cada vez mais desafiadores, agressões psicológicas, assédio moral e sexual,
líderes

autoritários,

dentre

outros

desequilíbrios.

Como

assumir

esta

responsabilidade e estar preparado para apoiar e dirigir ações necessárias
para que as organizações não adoeçam e façam adoecer grupos e sociedade?
Como ele próprio poderá não adoecer?
Para termos ações humanizadas e transformadoras nas organizações,
conquistarmos o desenvolvimento de vínculos mais fortes e empresas mais
saudáveis, dependemos da revisão constante dos papéis profissionais dos
gestores de pessoas e suas equipes. O mundo está cada vez mais dinâmico, a
tecnologia nos deu mais agilidade, porém, as pessoas continuam com as
mesmas necessidades: pessoas necessitam de pessoas que se preocupem
verdadeiramente com elas, dando acolhimento e amparo na medida das suas
necessidades.
No dia a dia nas organizações os profissionais de RH são desafiados
com rotinas, procedimentos, processos, conflitos e dificuldades. Caberá a cada
um, rever seu papel, se colocar no lugar do outro para perceber o ponto de
vista dele, e assim, ter a compreensão da sua real situação e sentimentos.
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Assim podemos construir juntos, propostas que atendam satisfatoriamente a
todos.
Vimos, a partir desta pesquisa socionômica, ser possível que um gestor
de pessoas passe por um processo de auto percepção e autoconhecimento,
elaborado para ele, e saia transformado. Os relatos e compartilhamentos das
sessões, em especial do último encontro nos confirma esta conclusão.
Reconhecemos que ainda há um longo caminho de conhecimento e
experiências a serem desbravados. Moreno foi um grande apaixonado pelas
pessoas, assim como nós, que queremos aprofundar cada vez mais nosso
conhecimento, nos aproximar mais das pessoas para nos aperfeiçoarmos e
aperfeiçoarmos o outro, pois quando “eu mudo”, tudo se transforma.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como foi apresentado no início desta pesquisa, trabalhar com pessoas
foi sempre nossa prática, e agora vivíamos uma desilusão com o nosso papel
profissional. No decorrer dos encontros, o grupo serviu de espelho para
enxergarmos muitas dificuldades encontradas no desenvolvimento do nosso
próprio papel profissional e algumas razões pelas quais queríamos desistir
desta área profissional.
O nosso desempenho junto ao grupo, como diretor, foi se modificando
aos poucos nas sessões. No início falávamos muito, pois tínhamos uma grande
necessidade de ensinar, dar receitas, falar das experiências vividas e do que
havia dado certo em nossa trajetória profissional e como eles deveriam fazer
para obter o mesmo êxito. Neste momento, a presença dos ego-auxiliares foi
de grande importância, pois os feedbacks fornecidos no final das sessões e
nas sessões de supervisão e planejamento, serviram para identificar nossos
pontos de melhoria e nos perceber agindo.
O grupo, no seu tempo, também foi se tornando mais perceptivo,
expressivo e confiante, falando de seus aproveitamentos no compartilhar das
sessões. Isso nos deixava cada vez mais seguros quanto ao método
empregado, técnicas e atividades; tudo muito novo em nossa tomada de papel.
Ao iniciarmos esta pesquisa sociodramática, com a supervisão que o
curso nos oferece, tínhamos ums estrutura das sessões, o objetivo, o método e
as técnicas, mas não tínhamos garantia de resultado. Este depende da nossa
capacidade, como diretor, de nos vincular ao grupo e junto com ele resignificar
os nossos papéis profissionais. Como diz nossa supervisora: “o poder de um
gestor de pessoas, em semelhança ao poder do diretor de psicodrama, está
em criar bons vínculos e promover a construção coletiva”.
Confiar, mudar, transformar foram conceitos internalizados e aplicados
na construção do nosso papel de diretor durante este curso. Acompanhamos
algumas mudanças das pessoas que vieram em busca de estratégias
transformadoras. Eles chegaram acreditando que as mudanças seriam para os
outros e logo perceberam, que a maior transformação seria no seu próprio
papel. Desejamos que o caminho de volta também aconteça, que assim como
nós, estes gestores decidam ser atores e diretores de suas próprias vidas.
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10. APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
NÚCLEO DE PSICODRAMA GAYA - MS
CARTA DE INFORMAÇÃO AO PARTICIPANTE DE PROJETO
O Núcleo de Psicodrama GAYA tem como objetivo atender às necessidades da formação de
psicodramatistas, prestar serviços à comunidade, ampliar e produzir conhecimentos científicos no
campo da Socionomia. Os projetos são supervisionados por profissionais experientes, sendo regidos
pelo Código de Ética do Profissional, garantindo o sigilo de todos os conteúdos que possam surgir
durante o trabalho.
As informações que constam em relatórios referentes aos projetos realizados podem, quando o
participante autoriza, ser utilizadas em monografia ou pesquisas científicas na área, mantendo-se em
sigilo sobre todo e qualquer dado de identificação. As pesquisas desenvolvidas versam sobre os mais
variados aspectos dos participantes, como também dos procedimentos técnicos realizados.
Por tratar-se de um Núcleo de Pesquisa, estudos podem ser desenvolvidos e publicados no
meio científico, mesmo após o término do trabalho, ratificando que a privacidade de dados será
respeitada e fotos serão adicionadas ao trabalho, quando autorizado.
O(a) senhor(a) é livre para concordar ou discordar desse termo. Caso concorde, poderá
também dar seu consentimento para publicação de fotos.
No caso de dúvidas você poderá entrar em contato com a Direção do Núcleo de Psicodrama GAYA.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o(a) senhor(a) ________________
__________________________________________________, portador do R.G __________________,
após leitura da CARTA DE INFORMAÇÃO AO PARTICIPANTE DE PROJETO OU PESQUISA (acima),
não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e do explicado, assina seu CONSENTIMENTO
LIVRE E ESCLARECIDO para que as informações referentes a sua participação e fotos de
registro do trabalho possam ser utilizadas em pesquisas científicas
Fica claro que o usuário dos serviços oferecidos pelo Núcleo de Psicodrama GAYA pode, a
qualquer momento, retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, deixando de participar
das pesquisas a serem desenvolvidas. Seus dados serão mantidos sob sigilo e sua privacidade
respeitada, por imperativo do Código de Ética que rege o exercício profissional; se ainda não publicado.
O presente termo é assinado em duas vias, ficando uma em seu poder.
Campo Grande, ________de _________________ de 20______.

______________________________
Participante

__________________________
Psicodramatista em Formação

______________________________
Psicodramatista Didata Supervisão

78

11 – ANEXO I – Cartaz de Divulgação
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