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RESUMO

Este estudo tem como objetivo principal contribuir para o desenvolvimento do 

potencial humano nas organizações, através da elaboração e validação de um instrumento 

diagnóstico das diferenças individuais baseado na teoria dos Tipos Psicológicos de Carl 

Gustav Jung.

Uma vez elaborado o instrumento, foram realizadas etapas preliminares de pré- 

teste; após os ajustes recomendados pelas primeiras fases, o instrumento foi submetido a 

uma amostra de duzentos e cinquenta e três sujeitos, executivos de cinco organizações 

brasileiras de diferentes naturezas, divididos em grupos de, no máximo, trinta e cinco 

sujeitos.

Foram realizados workshops com o objetivo coletar os dados para a validação do 

instrumento, nos quais ocorreu a aplicação do inventário e a realização de uma técnica 

projetiva.

Foram examinadas a validade de conteúdo, a precisão e a validade de constructo 

do instrumento. Foram utilizadas técnicas qualitativas e quantitativas para a verificação 

da validade; entre elas foi empregada, de modo inovador em validação de um 

questionário, a técnica da análise de conteúdo.

Os resultados culminaram na validação do instrumento que se configurou 

extremamente adequado às aplicações sugeridas, em patamares equiparáveis e mesmo 

vantajosos a instrumentos similares existentes.

Foram também discutidas as possibilidades de aplicação do instrumento às 

organizações, que indicam sua utilidade prática nas questões de gestão de pessoas, e seu 

potencial de contribuição à criação de ambientes organizacionais mais produtivos e 

sadios.



ABSTRACT
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The main objective of this study is to contribute to the human’s potential 

development in organizations. The method used was the elaboration and validation of an 

instrument that gives diagnosis of individual differences. It is based on Carl Gustav 

Jung’s theory on Psychological Types.

Preliminary pre-tests and recommended corrections were made after the 

elaboration of the testing instrument. Two hundred and fifty three subjects, executives of 

five different Brazilian organizations of different kinds, were divided in groups of up to 

thirty five subjects. They were subjected to the modified testing instrument.

Workshops were realized to collect data for the instrument’s validation. The 

application of the inventory and the realization of a projective technique were utilized at 

the workshops.

The testing instrument’ s validity of content, reliability and validity of construct 

were examined. Qualitative and quantitative techniques were used to verify testing 

validity. The content analysis of the test was used in an original way.

The results implied in the validation of the new testing instrument and showed 

that the appropriateness and accuracy of the test were at least as good or even better than 

similar existing testing instruments.

Possible applications of this instrument were explained in this study; the 

discussion about the practical utility of this instrument to organizations indicates its 

usefulness in questions of management of people. Moreover, it potentially contributes to 

the creation of healthier and more productive environments in organizations.
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Apresentação
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tema deste trabalho é desenvolvimento humano. O Dicionário 

Contemporâneo da Língua Portuguesa de Caldas Aulete, apresenta 

verbete desenvolvimento: “crescimento dos seres organizados... aumento, crescimento, 

propagação, adiantamento, progresso”. O dicionário tem mais palavras para esclarecer 

sobre o verbo desenvolver : fazer crescer, tirar do invólucro, desenrolar, tirar o 

acanhamento, fazer progredir, mostrar por atos continuados, fazer uso de, empregar, 

expor extensamente e com minúcia, propagar-se, estender-se, prolongar-se. Contudo, é ao 

apresentar a formação da palavra: “des... + envolver” que se completa o entendimento que 

é buscado neste trabalho, pois envolver é: enrolar, enfaixar, embrulhar, cobrir com 

invólucro, cercar, dominar, confundir, misturar, embaraçar, esconder, enredar, 

comprometer, disfarçar-se, toldar-se.

É na síntese dos sinônimos de desenvolver e na antítese dos sinônimos de 

envolver que está o cerne deste trabalho. A proposta é de clarificar, trazer à luz, por em 

prática, compreender as diferenças individuais - em termos de traços de personalidade e 

padrões de comportamento - em ação permanente e constante no cotidiano das empresas, 

para que se des+envolvam, se diferenciem, se estendam e se aprimorem contribuindo para 

fazer do ambiente profissional um cenário mais harmonioso, saudável e profícuo, 

enquanto se trabalha pelo crescimento e pela melhoria das organizações.

As organizações são fundamentadas em seres humanos que, com toda sua 

complexidade, suas diferenças e peculiaridades, atuam e interagem, definem estratégias e 

políticas, planejam e operacionalizam, medem resultados e orientam pessoas. Portanto, 

saber mais sobre os processos internos que se refletem no comportamento manifesto dos 

sujeitos das ações em curso no ambiente empresarial, contribui para a eficiência e a 

eficácia das ações visando atingir os objetivos organizacionais.

As possibilidades de desenvolvimento assim como as diferenças entre as pessoas não são 

somente limitadas ou explicadas pelas diferenças em seus traços de personalidade. É óbvio que 

outras muitas questões tais como o conhecimento obtido através de treinamento ou experiência 

de vida, a determinação na busca de objetivos pessoais, e os fatores sociais interferem nos 

processos de aprimoramento e desenvolvimento das pessoas. De qualquer modo, não há dúvida

em seu
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entre práticos e teóricos da administração de que o desenvolvimento das pessoas interfere no 

desenvolvimento das organizações, e que os traços de personalidade explicam boa parte das 

habilidades e aptidões, dos aspectos motivacionais e dos processos de comunicação que são 

encontrados no desempenho do papel profissional. Portanto, falar de desenvolvimento humano 

dentro das organizações é abordar um importante aspecto de aprimoramento organizacional, 

onde se tangenciam pelo menos duas ciências: a Psicologia e a Administração.

Muitas são as formas e os caminhos para tratar do tema; o caminho escolhido neste 

trabalho é o das diferenças de traços de personalidade. Os termos personalidade e traços 

precisam ser delimitados, pois são inúmeras as definições encontradas na literatura: Allport 

(1937) enumerou cinquenta significados diferentes para “personalidade” e Cattell (Anastasi, 

1972:400) em trabalho semelhante, listou todos os nomes de traços de personalidade constantes 

de dicionários e da literatura psicológica, chegando a uma lista simplificada de 171 

características (traços). Neste trabalho o termo personalidade será referido como todo o 

conjunto de características peculiares ao indivíduo que possuem caráter permanente, com o 

respectivo conjunto de comportamentos daí derivado. Os traços serão evocados como os 

componentes básicos e permanentes da personalidade.

Ainda que examinando algumas abordagens conceituais distintas, a base teórica 

escolhida para este estudo é a Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung. A escolha se deve aos 

aspectos essenciais e aos princípios norteadores da teoria junguiana.

Jung entende o processo de desenvolvimento da personalidade como algo permanente no 

indivíduo, algo que continua até o fim de seus dias. O desenvolvimento da personalidade é, na 

teoria junguiana, a realização maior do ser humano sadio. A teoria junguiana “é adulta, 

menosprezando as implicações psíquicas da adaptação e educação infantis, as tarefas de 

desenvolvimento da criança que as demais escolas defendem como fator básico do ajustamento 

individual e social... dizia Jung que não há vantagem em procurar a cura na revivência de um 

passado ou dos humores adolescentes... O caminho não é o de uma ”reconsütuição”, mas de uma 

“transfiguração”, diz Álvaro Cabral (in Jung, 1967:11).

A abordagem de Jung é muito oportuna e útil aos profissionais e teóricos da 

Administração, pois considera os estágios da vida adulta como participações importantes
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no processo de desenvolvimento dos indivíduos. As organizações são compostas e 

geridas por pessoas que já passaram da idade em que grande parte dos teóricos situa o 

período de desenvolvimento das pessoas: os primeiros anos de vida. De que modo 

abordagem que desconsidere a idade adulta no processo pode servir ao entendimento da 

psicodinâmica organizacional? Tratando-se de processos vividos na idade adulta, nada 

mais apropriado do que utilizar uma teoria que reconheça a importância dos estágios da 

idade madura no desenvolvimento humano - a Psicologia Analítica de Jung.

A proposta deste trabalho é a apresentação de um modelo útil, elaborado e 

validado para a leitura, para o entendimento e para a aplicação das características 

diferenciais humanas no cotidiano organizacional, visando o desenvolvimento mútuo de 

indivíduos e organizações. Isso se dará mediante a proposição de uma metodologia que 

identifique traços de personalidade e comportamentos daí derivados, cujos entendimento 

claro, aceitação consciente e uso real sejam viabilizados e aplicados nas diversas 

atividades de gestão de recursos humanos: recrutamento e seleção, desenvolvimento de 

times de trabalho, melhoria nas relações interpessoais, direcionamento de carreiras e 

preparação para mudanças organizacionais.

uma

Para perseguir seus objetivos, este estudo está dividido em sete partes. A Parte I - 

Apresentação introduz o tema, explicita os objetivos do trabalho, suas justificativas e 

contribuições que fará à Administração. A Revisão da Literatura (Parte II) apresenta as 

principais abordagens das diferenças individuais aplicadas às organizações, expõe os 

principais conceitos do referencial teórico escolhido, suas aplicações e limitações, encerrando 

com um breve relato sobre outros instrumentos com a mesma abordagem. As informações 

sobre a pesquisa empírica - o enunciado das hipóteses, a definição da população e da amostra, 

o processo de coleta de dados e os dados sobre a construção do instrumento - encontram-se na 

Parte III. A Parte IV - Apresentação e Análise dos Dados expõe os resultados e tece os 

primeiros comentários. As conclusões do trabalho acham-se na Parte V, onde são também 

apresentadas sugestões de aplicação e de futuros estudos. A Bibliografia é a sexta parte e, 

finalmente, a sétima parte é composta pelo Anexo onde se encontra o inventário proposto.
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1. INTRODUÇÃO
jaaa

É histórica a preocupação do homem em tentar abarcar, para compreender, as 

diferenças entre as pessoas. Lidar com seres humanos, além de tarefa estimulante, é 

empreitada difícil, posto que suas diferenças e traços característicos podem criar mais 

dificuldades do que facilidades para a interação. Por isso, inúmeras tentativas já foram e 

continuam a ser feitas, na busca por pistas que nos façam errar menos no trato com nossos 

semelhantes e isso não representa, de forma alguma, uma ação nova para estudiosos 

preocupados com o funcionamento de organizações compostas por pessoas.

Considerando-se o número de publicações sobre as aplicações das diferenças 

individuais em organizações em todo o mundo, tem-se mais uma dimensão da 

importância do assunto. Se as iniciativas de entendimento das diferenças entre as pessoas 

são muitas e são também datadas de muito tempo, não podem ter, qualquer uma delas, 

pretensões de abarcar toda a complexidade humana. Cada caracterologia proposta deve 

trazer consigo um espectro de diagnóstico delimitado pelos aspectos que pretende 

esclarecer, deixando bem claro que sua proposta não é de exaurir toda a problemática das 

diferenças humanas (tarefa impossível a qualquer abordagem), senão contribuir para a 

ampliação do entendimento de alguns pontos presentes na natureza humana que 

apresentem certa tipicidade, com diferenciações suficientes para explicar determinados 

comportamentos, e gerais o bastante para não tratar de casos isolados.

Quando se comparam os recortes sugeridos dentro de cada caracterologia, 

denotam-se limites de compreensão às vezes coincidentes, outras completamente opostos. 

Em estudo anterior, “Tipos Psicológicos e Estilos de Comportamento Motivacional - o 

diálogo entre Jung e Fromm”, que grandemente influenciou o interesse para este trabalho, 

as conclusões demonstraram que em determinados aspectos havia correspondências entre 

duas teorias estudadas. Obviamente, surgiram também diferenças marcantes 

plenamente explicadas pela visão de homem que cada teórico possui. Aparentemente o 

que fazem as diferenças entre os constructos sobre as diferenças típicas entre as pessoas

as
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são a visão de homem e de mundo que o proponente possui, e o cenário (ou a aplicação) 

onde ele estuda o indivíduo.

Da mesma forma que para os teóricos fundadores das diferentes abordagens, 

também para os pesquisadores e práticos da Administração a escolha da abordagem é 

influenciada pela visão de mundo e de homem que se tem. Portanto, não se pode falar em 

melhor ou mais correta abordagem, e não se pode esperar que todos concordem sobre as 

escolhas de cada um. O que se precisa é encontrar a aplicabilidade mais apropriada aos 

problemas da organização no que tangem às diferenças individuais.

Este estudo compartilha da visão de homem e de desenvolvimento da 

personalidade preconizadas por Jung, e propõe uma metodologia brasileira para sua 

aplicação nas organizações. A elaboração e validação de um instrumental para a realidade 

da organização brasileira é assunto relevante, pois embora o tema seja amplamente 

discutido pelos práticos e teóricos da Administração, são raros os trabalhos genuinamente 

brasileiros, construídos a partir de nossas expressões verbais, de nossos usos e costumes, 

de nossa linguagem cotidiana.

A importância de instrumentos adequados à realidade da população que será 

testada é indiscutível, tendo sido tema de diversos autores ao listarem os aspectos que 

devem ser considerados em medidas científicas de traços, para que não ocorram 

distorções. “Por exemplo, alguns itens do teste requerem que o indivíduo identifique 

corretamente o sentido de provérbios [...] De fato qualquer teste de natureza verbal possui 

desvantagens quando aplicados a indivíduos com diferentes cargas culturais.” 

(Shackleton e Fletcher, 1984:97).

Bergamini (1988:1) ao propor seu instrumento LEMO (Levantamento de Estilos 

de Comportamento Motivacional), fundamentado na teoria de Erich Fromm assinala esse 

fato: “Poucos instrumentos especialmente planejados com o objetivo de oferecerem 

indícios das características comportamentais foram construídos e validados no Brasil. A 

grande maioria dos testes, questionários e outras formas de estudo e caracterização das 

diferenças individuais de personalidade vieram da Europa e dos Estados Unidos”. Como 

consequências principais, estão: a) o uso desses instrumentos tanto para diagnóstico
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quanto para intervenção em organizações não se dá de modo pleno, apresentando 

dificuldades tanto para o aplicador quanto para o sujeito; b) existem poucos relatos de 

pesquisas sistematizadas sobre o assunto, principalmente quando os números se 

comparam aos de outros países onde são elaborados os vários instrumentais.

Este trabalho pretende criar novas oportunidades de entendimento das diferenças 

individuais, de sua aplicação na organização, de desenvolvimento dos recursos humanos e 

de realização de outros estudos no tema, através da disponibilização de um instrumental 

validado para os empregados e para as organizações brasileiras.

Para tal, a pesquisa englobou a aplicação do questionário auto-preenchível e de 

uma técnica projetiva a empregados de cinco organizações distintas entre si, de modo que 

sejam apresentadas conclusões extensivas a diferentes setores empresariais.

A inclusão de uma técnica projetiva visa coletar mais e diferentes dados sobre a 

validade do inventário que se está propondo, a partir de uma coleta que, por sua aparência 

lúdica e não-estruturada (Anastasi, 1976), tenderá a minimizar eventuais vieses nas 

respostas dos sujeitos. “A hipótese implícita é que a maneira de perceber e interpretar a 

situação reflete aspectos fundamentais do funcionamento psicológico do sujeito.” 

(Anastasi, 1976:650)

Os capítulos a seguir apresentarão algumas formas de caracterização das 

diferenças individuais relevantes para o presente estudo; algumas caracterologias 

tradicionais merecem destaque por seu caráter pioneiro e inspirador para as que se 

seguiram, enquanto outras merecem citação por sua aplicação à Administração de 

Recursos Humanos.
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2. OBJETIVOS DO TRABALHO
tf tfTi f i ‘LZTJt ttBUtÊÊU B B Mi MMH

O trabalho a ser desenvolvido visa:

2.1 Elaborar, validar e consolidar uma metodologia útil tanto para o 

diagnóstico como para a intervenção em organizações, através da aplicação 

de instrumentos e técnicas apoiados nas teorias psicológicas, que contribua 

para a gestão de recursos humanos.

Fornecer alternativas de diagnóstico e intervenção de modo a utilizar 

produtivamente os recursos internos das organizações, através da 

expressão saudável e da integração do potencial dos indivíduos que 

compõem a organização.

2.2

Prover as organizações de um método mais útil e adequado para 

identificação das diferenças na tipologia gerencial que possam explicar 

diferenças no desempenho profissional.

2.3

Demonstrar as associações entre os traços de personalidade medidos pelo 

questionário elaborado e alguns aspectos do comportamento observado 

entre os executivos participantes da pesquisa.

2.4
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3. JUSTIFICATIVAS
~ * * .

As organizações têm se defrontado cada vez mais com cenários externos mutáveis 

e competitivos. As atuais demandas primam por flexibilidade, adaptabilidade e crescente 

capacidade por parte das empresas em perceber o ambiente, avaliar corretamente seus 

pontos fortes e encontrar respostas adequadas que satisfaçam as necessidades do mercado.

Cada vez mais os profissionais de Recursos Humanos têm recebido a incumbência 

de desenvolver programas que capacitem os componentes das empresas a lidarem com 

esses cenários e a estabelecerem modos de trabalho mais integrados, voltados ao 

atingimento dos objetivos organizacionais.

Por essas razões, as justificativas para este trabalho acham-se primeiramente na 

interface entre os conceitos advindos da Psicologia e os conhecimentos da Administração, 

como mais uma alternativa para abordar o ambiente organizacional estudando-o, 

compreendendo-o e propondo medidas de gestão. Citando Anastasi (1976:609), do 

“ponto de vista tanto do empregado quanto do empregador, uma consideração dos 

interesses do indivíduo tem significação prática”.

Além disso, a já explicitada escassez de instrumentos e metodologias de trabalho 

brasileiras para lidar com as diferenças individuais no ambiente de trabalho e para 

subsidiar pesquisas é outra justificativa importante para a criação de novas metodologias 

mais adequadas à realidade empresarial brasileira, tal como a que se propõe aqui.

Ao lado das justificativas práticas apresentadas, existem pelo menos duas 

justificativas de interesse acadêmico: não há registro de nenhum instrumento objetivo 

como o proposto que tenha sido validado simultaneamente por técnica quantitativa e por 

análise de conteúdo, da mesma forma que não há registro de comprovações objetivas de 

correlações entre comportamentos observados e os constructos tltraços de personalidade 

(tipos)”.

As justificativas para este trabalho são sintonizadas com a argumentação de 

Shackleton e Fletcher (1984:6) sobre as razões de se proceder ao estudo criterioso das
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diferenças individuais: “Um último e importante tema falta ser mencionado, as razões de 

todo este esforço científico. Uma razão, crua, é ‘porque isso está aí’: a necessidade de 

conhecer. Psicólogos têm estado interessados em conhecer, em simplificar e ordenar a 

complexidade das diferenças e similaridades humanas, nas relações entre as inúmeras 

variáveis usadas para descrever as pessoas. Como cientistas, procuram teorias para 

unificar e explicar essas variáveis e relações. Uma segunda razão para as investigações 

sobre as diferenças individuais é lidar com problemas práticos. As pesquisas desses 

psicólogos são motivadas mais pelo desejo de responder às questões cujas respostas têm 

aplicação imediata, do que pelo conhecimento científico per se. As questões podem 

ser educacionais [...], ocupacionais (como recrutar pessoas, por exemplo) ...”
uma
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4. POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES À ADMINISTRAÇÃO
-.•'-..y. • • - « .* • • • •; jéltl. • •_

Supõe-se que o modelo proposto contribuirá para o estabelecimento de 

formas de gestão de recursos humanos, onde o entendimento e a aplicação das diferentes 

potencialidades humanas favoreça a existência de um ambiente organizacional interno 

mais produtivo, harmonioso e sadio. Dentre as várias aplicações às atividades de recursos 

humanos podem ser destacadas:

novas

Melhoria dos processos de Recrutamento e Seleção - através da aplicação do 

questionário elaborado especificamente para a realidade empresarial brasileira, 

resultando em avaliação das características individuais para o preenchimento das posições 

disponíveis na empresa.

Melhoria das relações interpessoais na organização - através do entendimento 

das diferenças individuais e demais aspectos decorrentes que estão em jogo na interação 

entre as pessoas no local de trabalho.

Direcionamento de carreira - diferenças de personalidade englobam diferentes 

aptidões e interesses; identificá-los contribui para o melhor uso do potencial do indivíduo 

e consequente desenvolvimento da organização.

Composição de grupos de trabalho - o entendimento das potencialidades e 

limitações dos indivíduos possibilita o exercício de um trabalho em time mais integrado, 

onde o uso do potencial diferenciado atenda à eficácia do trabalho e ao ambiente interno 

do grupo.

Modelo preditivo do comportamento - o conhecimento das relações entre as 

diferenças individuais e o comportamento manifesto na organização auxiliam na 

identificação de pontos de excelência para o desempenho organizacional, possibilitando 

reflexões e ações estratégicas de recursos humanos com maiores chances de atingimento 

dos objetivos organizacionais.
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1. A BUSCA PELO ENTENDIMENTO DOS FATORES HUMANOS
- uLiá',:.

A necessidade e a utilidade do entendimento das peculiaridades dos 

humanos é indiscutível. Compreender um pouco melhor sobre as pessoas vem sendo uma 

busca constante e de muito tempo, sempre voltada não só ao entendimento como também 

e, principalmente, à utilização produtiva das diferenças.

seres

Uma das primeiras explanações registradas sobre a aplicação das diferenças 

individuais pode ser encontrada em Platão, na sua “República”. O Estado ideal de Platão 

preconizava a atribuição de tarefas especiais aos indivíduos de acordo com seus dotes 

inatos: “...nenhuma pessoa nasce idêntica a outra, mas cada uma difere da outra em dotes 

naturais, sendo uma mais indicada para uma ocupação, outra para outra.”(Platão apud 

Anastasi, 1972:3). Platão chega mesmo a propor como tarefa importante a seleção para o 

posto de guardião da cidade: “Então será nossa tarefa selecionar, se pudermos, naturezas 

que mais se ajustam à tarefa de guardião da cidade” (Platão, 1973:59).

Desde a Antiguidade foi proposta por Hipócrates (séc V a. C.) a classificação das 

diferenças individuais em quatro temperamentos: Colérico, Sanguíneo, Fleumático e 

Melancólico, que atribui a cada um deles um conjunto de características físicas e mentais 

que explicam as diferenças de comportamento. Essa classificação foi posteriormente 

sistematizada por Galeno (médico anatomista que viveu entre de 131 a 201 d. C.), e se 

tomou a abordagem dominante para as diferenças entre temperamentos na Idade Média 

(Gauquelin, 1978) (Pende, 1947).

A classificação hipocrática-galênica mescla características físicas e psicológicas - 

decorrente da formação de seus propositores - e inclui aspectos do pensamento medieval, 

tais como a ligação do homem (microcosmo) com o Universo (macrocosmo). Algumas 

das características associadas aos quatro temperamentos, ou humores 

(Gauquelin, 1978:37) encontram-se resumidas no Quadro 1.
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Quadro 1
Resumo das Características Associadas aos Quatro Temperamentos

K 'I' !

Temperamento Características associadas

Sanguíneo

Colérico

Melancólico

Indivíduo “carnudo”, corado, aprecia a boa comida, amável, inteligente e corajoso. 

Pessoa magra, cabeluda, impulsiva, orgulhosa e ambiciosa.

Pessoa magra, esguia e pálida, obstinada, taciturna e que gosta de tranquilidade. 

Homem pequeno e forte, preguiçoso, indolente e de baixa inteligência.Fleumático

Mais recentemente, teóricos clássicos no estudo do comportamento e da 

personalidade também deram suas contribuições. Freud ao elaborar seus conceitos de 

desenvolvimento da personalidade, nos legou duas caracterologias com estreitas relações 

entre si: uma decorrente do processo de desenvolvimento humano e outra decorrente da 

dominância de um dos três sistemas que compõem a personalidade (id, ego e superego) 

sobre o indivíduo.

A primeira classificou os indivíduos de acordo com a vivência plena, ou não, dos 

estágios de desenvolvimento. Nessa classificação, o conceito psicanalítico de fixação 

desempenha um papel fundamental: o sujeito apresentará na vida adulta as características 

relacionadas ao período em que estiver fixado. Assim, o caráter oral refere-se à tendência 

e busca em receber, em não verificar criteriosamente o que vem do mundo externo, a 

certa credulidade e ingenuidade, ou então certa dependência. O caráter anal descreve 

traços relativos à retenção de informações, à economia exagerada, à acumulação de bens 

materiais e à necessidade em controlar. O caráter fálico empresta ao indivíduo 

características peculiares no trato com figuras de autoridade e busca pelo poder.

A outra caracterologia de Freud, denominada “Tipos Libidinais”, como o próprio 

nome diz, trata do movimento da libido2 aos sistemas do aparelho psíquico: id, ego e 

superego; os tipos foram denominados erótico, narcísico e obsessivo, respectivamente. 

“Eróticos são aqueles cujo principal interesse - a parte relativamente maior de sua libido -

i

1 Fixação: adesão intensa a um estágio de desenvolvimento, geralmente devida às angústias levantadas pela 
proximidade de outro estágio novo e tido como ameaçador pelo indivíduo.
2 Libido: para Freud, é a força dos instintos sexuais, é a energia dos instintos de vida.

5
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está voltado para o amor. Amar, mas acima de tudo ser amado, é a coisa mais importante 

para eles” (Freud, 1988:225). Neste tipo sob o domínio do id - a área onde se encontram 

os instintos - os indivíduos podem manifestar dependência de outros, pelo temor de não 

serem amados.

No segundo tipo, o narcísico, sob o domínio do ego (onde reside a preocupação 

com a auto-preservação), a pessoa está voltada à auto-preservação, denota independência 

e não se abre à intimidação. As pessoas deste tipo são talhadas para apoiar outrem, para 

liderar uma situação ou para pôr abaixo a situação vigente.

O terceiro tipo, o obsessivo, está sob a influência do superego (que é o resultado 

da relação estabelecida com as figuras de autoridade), e empresta ao sujeito características 

conservadoras. As pessoas desse tipo são dominadas pelo medo da sua consciência, ao 

invés do medo de perder o amor.

A partir desses três tipos puros, Freud propôs três tipos mistos: o erótico- 

obsessivo, o erótico-narcísico e o narcísico-obsessivo, “que podem ser observados com 

mais frequência do que os não mistos” (Freud, 1988:226). Já a combinação dos três tipos 

não é vista como um tipo para Freud, pois “seria a harmonia absoluta, a harmonia ideal”. 

Isso vale dizer que os tipos libidinais surgem das maneiras de canalizar a energia (libido) 

para um ou dois dos sistemas, em detrimento dos demais.

Se para Freud as diferenças nos traços eram decorrentes da sexualidade do 

indivíduo, para Erich Fromm, seu discípulo dissidente, as diferenças eram 

primordialmente decorrentes da interação entre pais e filhos, influenciadas pelo grupo 

cultural a que pertencem (Casado, 1993). Fromm descreveu cinco orientações, que 

representam os traços de caráter que diferenciam as pessoas, que se acham relatadas em 

seu livro “A Análise do Homem” (Fromm, 1983). São elas: receptiva, exploradora, 

acumuladora, mercantil e produtiva.

A pessoa sob a orientação receptiva confere ao ambiente exterior o dom de supri- 

lo das coisas de que necessita, estando mais predisposta a receber do que a doar. Em geral
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é amistosa e otimista, mas um pouco dependente das relações com outras pessoas. Esta 

orientação assemelha-se ao caráter oral de Freud.

O indivíduo sob a orientação exploradora busca no mundo exterior a satisfação de 

suas necessidades, mas de modo diferente da orientação receptiva, não espera receber - 

toma por força, ou engenhosidade, o que deseja. Sua natureza manipulatória guarda 

semelhanças com o descrito por Freud para o caráter fálico.

A orientação acumulativa confere ao indivíduo sentimentos de ameaça por parte 

do mundo exterior; por essa razão, o excessivo controle e a exagerada organização são 

frequentes, numa tentativa de auto-proteção. Essas pessoas se preocupam com a evasão 

de seus pertences, sejam eles materiais ou não. O caráter anal descrito por Freud possui as 

bases desta orientação.

A orientação mercantil, assim como a descrição de suas características, foi 

grandemente influenciada pelas idéias socialistas de Fromm. Nela, o sujeito é comparado 

a uma mercadoria, que possui um valor de mercado: o sujeito vale pelo seu valor “de 

mercado”. O sujeito sob esta orientação busca o sucesso segundo os padrões vigentes para 

ser competitivo, dando pouca ou nenhuma importância à individualidade e grande 

relevância ao desempenho de vários papéis.

Finalmente, a orientação produtiva foi concebida por Fromm como a “natureza do 

caráter completamente desenvolvido” (Fromm apud Casado, 1993:49). Nessa orientação, 

o homem desenvolve com o objeto uma relação dialética, onde vê o objeto como ele é, ao 

mesmo tempo em que se vê, a si próprio, como realmente é. A objetividade, aspecto de 

muita importância na teoria de Fromm, é uma capacidade somente da orientação 

produtiva. Objetividade “não quer dizer alheamento, e sim respeito; isto é, a capacidade 

para não deturpar nem falsificar as coisas, as pessoas e o próprio eu” (Fromm, 1983:96).

A caracterologia de Carl Gustav Jung, base deste trabalho, parte da observação do 

indivíduo diante das tarefas que deve desempenhar na vida, mas agrega as considerações 

feitas por vários pensadores antes dele. Suas elaborações acerca da natureza humana 

acham-se relatadas noutra seção deste estudo, e compõem, juntamente com os conceitos
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de Freud e Fromm, um quadro que tem servido como fonte de inspiração para outras 

classificações.

A “classificação é uma parte absolutamente fundamental do estudo científico da 

personalidade humana” e “uma tipologia satisfatória é tão necessária em psicologia 

aplicada como a tabela dos elementos de Mendeleev é em medicina” (Eysenck, 1973:17). 

O exame de diversas classificações frequentemente denota similaridades e 

correspondências entre elas; em estudo anterior (Casado, 1993) essa questão foi 

profundamente examinada. Anastasi (1972:1) faz referência à existência das distintas 

abordagens: “O homem sempre teve consciência de diferenças entre seus semelhantes. 

Certamente, aceitou diversas teorias, crenças ou superstições relativas às causas de tais 

diferenças e as interpretou de maneira diversa de acordo com seu próprio background 

tradicional.” Sobre o mesmo assunto escreve Schreider (1944:153): “O que, sem dúvida, 

é alentador é o parentesco existente entre as várias classificações, apresentadas por 

autores que seguiram, em suas investigações, doutrinas e métodos muito distintos e que 

mesmo se fizeram muitas críticas”.

O ramo da Psicologia que se dedica à investigação objetiva e quantitativa das 

diferenças individuais é a Psicologia Diferencial, que engloba também os estudos sobre 

os distintos agrupamentos raciais e culturais. Questões sobre a natureza e a extensão das 

diferenças, suas causas e seus efeitos, são alguns tópicos sobre os quais se debruça a 

Psicologia Diferencial.

Entre as inúmeras contribuições para o avanço do estudo e aplicação da Psicologia 

Diferencial, estão as advindas da biologia, da astronomia e da física, mas a estatística 

talvez tenha sido a mais relevante e constante das contribuições, pois tem possibilitado a 

criação de instrumentos e a manipulação de dados para o entendimento das diferenças e 

de suas implicações.
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2. O USO DE INSTRUMENTOS PARA IDENTIFICAR AS DIFERENÇAS
■ ...■. r-.-v -------....- r. -i-.-.

Já foi dito que existem inúmeros sentidos para personalidade, sendo necessário 

delimitar o sentido em que se está interessado; da mesma forma, existem várias 

classificações para características individuais implicadas dos vários aspectos da 

personalidade, dependendo do recorte que se faça para o entendimento.

Existem também diversos instrumentos apropriados para identificar as diferenças 

individuais dentro de cada recorte, apresentando características singulares quanto ao seu 

conteúdo, forma e processo de construção.
i

A utilização das técnicas da psicologia diferencial tem contribuído para o 

aprimoramento do ambiente organizacional, da mesma forma que as demandas da 

organização têm contribuído para a evolução da psicologia aplicada. Anastasi (1976:609) 

destaca que o uso de testes na seleção e na escolha vocacional representou um grande 

impulso ao desenvolvimento da matéria.

Não se tem aqui a pretensão de esgotar a lista, mas a seguir serão apresentadas 

algumas das propostas mais tradicionais e consagradas no assunto quando se refere ao 

estudo e à aplicação dos resultados às organizações.

2.1 Os Pioneiros

O psicólogo e filósofo holandês G. Heymans (1857- 1930), embora não tenha sido 

um “matemático habilidoso [...] teve um entendimento intuitivo” sobre a lógica da análise 

matemática empregando inicialmente o que depois se transformou em métodos 

largamente utilizados (Eysenck, 1973:6). Embora somente tenha publicado seus 

resultados em 1929 no livro “Inleiding Tot de Speciale Psychologie”, seus escritos 

fundamentais datam de vinte anos antes; por esta razão, é considerado por alguns como o 

iniciador dos estudos experimentais sobre a personalidade. As inovações trazidas pela 

contribuição de Heymans anteciparam uma importante área de trabalho e pesquisa em
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métodos psicométricos, em psicologia experimental (laboratório) e na utilização de 

métodos hipotético-dedutivos.

O Estudo de Temperamento de Guilford-Zimmerman é um dos primeiros 

produtos do trabalho de psicólogos para captar aspectos da personalidade e tem sido até 

hoje um valioso instrumento aplicado às organizações. É o resultado de uma pesquisa
sobre as intercorrelações entre itens de muitos inventários de personalidade (Anastasi, 

1976). As análises resultaram nos dez fatores que abrange. Os dez fatores e uma breve

explicação sobre a que se referem são apresentados a seguir:

1. Atividade geral - rapidez versus morosidade, produção versus fadiga fácil.

2. Comedimento - impulsividade, seriedade, deliberação.

3. Ascendência - liderança, auto-defesa.

4. Sociabilidade - busca de contatos sociais.

5. Estabilidade emocional - estabilidade de humor, otimismo.

6. Objetividade - insensibilidade versus super-sensibilidade.

7. Amabilidade - respeito pelo outro versus hostilidade.

8. Ponderação - reflexão, observação de si e do outro.

9. Relações pessoais - tolerância, confiança.

10. Masculinidade - prático versus emocional.

Uma nova análise dos fatores de Guilford foi o ponto de partida para o 

desenvolvimento de um outro instrumento por L. L. Thurstone, conhecido como 

“Inventário de Temperamento de Thurstone” (Anastasi, 1976), que através da análise 

fatorial concluiu que existem sete fatores principais que explicam as diferenças de 

temperamento entre pessoas normais, classificando os traços identificados como: Ativo, 

Enérgico, Impulsivo, Dominante, Estável, Sociável e Pensativo.

Raymond B. Cattell junto com seus colaboradores construiu vários inventários de 

personalidade, dos quais o mais conhecido é o “Questionário de Dezesseis Fatores de 

Personalidade”, destinado a levantar dezesseis traços de personalidade. O trabalho de 

Cattell partiu de uma compilação sobre todos os termos definidos como traços de 

personalidade que apareciam tanto no dicionário quanto na literatura especializada. Por
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análise dos termos inicialmente, e por análise fatorial posteriormente, chegou-se 

Cattell apud Anastasi (1976:587) descreveu como “as fontes de traços primários de 

personalidade”. Os dezesseis traços são apresentados no Quadro 2:

ao que

P w?mwm::Qü*árm
Resumo dos Dezesseis Traços de Personalidade segundo Cattelli •

Fator Reflexos no indivíduo
l.Ciclotimia versus esquizotimia 

2.1nteligência
3. Força do Ego
4. Dominância versus Submissão
5. Dessurgência versus Surgência 

ó.Força do Superego
7. Parmia versus Threctia
8. Premsia versus Harria
9. Alaxia versus Protensão 

lO.Praxemia versus Autia
11 .Naturalidade versus Requinte
12. Adequação versus Sentimento de Culpa
13. Conservantismo versus Radicalismo
14. Aderência ao Grupo
15. Auto-controle
16. Tensão Érgica

Reservado ou expansivo 

Nível de inteligência 

Estável ou instável 
Independente ou Submisso 

Sério ou alegre 

Impulsivo ou rígido 

Tímido ou desenvolto 

Temo ou prático 

Confiante ou desconfiado 

Formal ou criativo 

Simples ou sofisticado 

Seguro ou inseguro 

Conservador ou renovador 
Dependente ou auto-suficiente 

Impulsivo ou controlado 

Tranquilo ou tenso

Muitas têm sido as aplicações dos questionários de Cattell às organizações, 

inclusive no Brasil. O trabalho de Teixeira (1985) voltado ao estudo das características 

dos executivos e suas implicações no desempenho profissional é uma contribuição 

interessante que coloca uma medida de traços de personalidade como ferramenta para o 

entendimento dos processos organizacionais.
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H. J. Eysenck, contemporâneo de Cattell, propôs uma classificação partindo da 

reflexão sobre a natureza categorizada ou dimensional das classificações das diferenças 

humanas. Optando pela visão dimensional, Eysenck apresentou uma estrutura 

bidimensional, com um eixo chamado “introversão-extroversão” perpendicular a outro 

denominado “estabilidade-instabilidade”. De acordo com essa elaboração, qualquer 

posição particular é devida à combinação de variações quantitativas nos dois eixos 

(Eysenck, 1973).

Abordando especificamente um dos aspectos da personalidade com grande 

implicação para seu desempenho profissional - os interesses - surgem vários instrumentos 

a partir da realização de um seminário realizado no Camegie Institute of Technology, em 

1920. Esses inventários de interesse traziam uma inovação, que eram suas associações 

com as diferentes profissões. O principal dos inventários, e que alcançou maior 

desenvolvimento, com constante pesquisa e revisão, foi o Inventário de Interesses 

Vocacionais de Strong. Ainda hoje é um instrumento utilizado para medir variáveis não- 

intelectuais em escolhas profissionais, tendo sofrido inúmeras revisões e incorporado 

várias formas ao longo de todos esses anos, visando sua maior adequação às mudanças do 

mundo do trabalho.

Dentro dos inventários de interesse existe mais um instrumento com grande 

utilização: o Registro de Preferência de Kuder. Elaborado por Frederic Kuder, esse 

instrumento demonstra a preferência relativa às escolhas de carreira, por áreas.

E, finalmente, não se pode deixar de citar o trabalho de Gordon Allport, Philip 

Vemon e G. Lindzey : o Estudo de Valores de Alport-Vemon-Lindzey. Esse inventário 

foi criado sobre o sistema teórico apresentado por Eduard Spranger. Spranger definiu seis 

“tipos de pessoas” (Anastasi, 1976) a partir de interesses básicos; são eles:

1. Teórico - interessado predominantemente no conhecimento, voltado para o 

intelecto.

2. Econômico - voltado aos valores práticos e utilitários.

3. Estético - focado na forma, na harmonia das linhas.

4. Social - voltado a aspectos sociais e filantrópicos.
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5. Político - focado no poder e na influência.

6. Religioso - interessado nos assuntos místicos.

2.2 Os Modelos Contemporâneos em Uso no Brasil

Inspirados nas teorias de personalidade e conhecedores da utilidade de 

instrumentos tais como os descritos na seção anterior, pesquisadores vêm se ocupando 

com a elaboração de novos instrumentos, cada vez mais pertinentes às necessidades da 

administração de recursos humanos. Hoje em dia há instrumentos específicos que 

caracterizam estilos de liderança, estilos de comportamento em grupo, escalas de valores, 

tipos de relação intergrupal e estilos de comportamento motivacional. A lista não é 

exaustiva, mas dá a idéia das especificidades atendidas pelos vários inventários. A seguir 

serão apresentados instrumentos frequentemente utilizados em intervenções em 

organizações no Brasil.

O FIRO (Fundamental Interpersonal Relations Orientation), criado em 1966, é um 

questionário voltado à identificação dos padrões de interação entre as pessoas, baseado 

nas necessidades distintas de relacionamento que os sujeitos apresentam. As dimensões 

que examina são: inclusão (referente às necessidades de contato); controle (relacionada à 

extensão de poder que busca); e afeição ( que se refere à proximidade desejada pela 

pessoa).

Schutz (1978:58) reconhece que seu modelo é inspirado nas teorias de Freud, Jung 

e Adler: “Uma forma de entender e conciliar as diferenças entre as três primeiras grandes 

figuras da psicanálise, Freud, Adler e Jung, é relacioná-las à teoria exposta em meu 

livro”. Schutz liga sua dimensão inclusão aos tipos básicos de Jung, a dimensão controle 

à teoria do poder de Adler, e a dimensão afeição aos conceitos relativos à libido de Freud.

A utilização dos inventários de Schutz nas organizações se dá em situações onde 

seja necessário avaliar aspectos das interações entre as pessoas, tais como 

desenvolvimento de equipes e desenvolvimento gerencial.

O instrumento LIFO (Life Orientation), publicado em 1970, procura caracterizar 

as principais tendências refletidas por aspectos da personalidade, baseando-se na
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.
abordagem de Erich Fromm. O LIFO identifica diferenças entre as pessoas considerando 

quatro das cinco orientações elaboradas por Fromm, resultando em quatro estilos 

comportamentais: Estilo Dá e Apóia, Estilo Toma e Controla, Estilo Mantém e Conserva, 

e Estilo Adapta e Negocia.

Atkins e Katcher, consultores organizacionais norte-americanos com formação em 

psicologia, elaboraram o questionário que é composto de dezoito questões, sob a forma de 

frases a serem completadas com finais descritivos (quatro para cada frase), segundo 

ordem de preferência do sujeito respondente.

O LIFO foi traduzido e muito utilizado no Brasil, tanto em pesquisa quanto em 

intervenções em organização, em situações de avaliação de processo de tomada de 

decisão e de desenvolvimento gerencial.

A experiência em trabalhos e pesquisas com o questionário LIFO levou Bergamini 

(1988:89) a elaborar um questionário brasileiro “nas mesmas bases que aquele validado 

por Atkins e Katcher”. O questionário LEMO (Levantamento de Estilos Motivacionais) 

relaciona as diferenças individuais sob a abordagem de Fromm, aos norteadores de 

comportamento dos sujeitos. O resultado são os quatro estilos motivacionais: Ação, 

Participação, Manutenção e Conciliação.

O LEMO também apresenta dezoito questões (frases) a serem completadas por 

quatro finais auto-descritivos cada uma, de acordo com a preferência do respondente.

A aplicação do LEMO é útil quando se quer saber mais sobre as diferenças 

motivacionais entre as pessoas. As pesquisas derivadas do LEMO apresentam associações 

entre norteadores do comportamento e área de atuação na empresa.
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As correspondências entre as orientações de Fromm e os três instrumentos que 

diagnosticam diferenças individuais com este referencial teórico acham-se no quadro 

seguinte:

[Resumo das Características Associadas aos Quatro Temperamentos*

. r':' .■ T-va

LEMOLIFOOrientações de Fromm

ParticipaçãoDá e ApóiaReceptiva

AçãoToma e ControlaExploradora

ManutençãoMantém e ConservaAcumuladora

ConciliaçãoAdapta e NegociaMercantil
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3. A ABORDAGEM SELECIONADA PARA A PESQUISA:
A PSICOLOGIA ANALÍTICA DE CARL GUSTAV JUNG

y.y. - •i/.-y-vr-. •• : : - .... ■ ■

A teoria junguiana pode ser compreendida como causai e teleológica. Causai pois 

reconhece que fatos presentes são efeito ou consequência de causas antecedentes; 

teleológica pois afirma que o presente é explicado também em termos do futuro. Jung 

julgava que essas duas posições eram necessárias para a ampla e completa compreensão 

da personalidade.

A Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung é por demais extensa e complexa - 

alguns teóricos a denominam inclusive Psicologia Complexa. Para efeito deste trabalho 

somente serão abordados os principais conceitos que servem ao entendimento do tema 

tratado. O foco será então, o processo de desenvolvimento da personalidade e todas as 

formulações de Jung que auxiliarem o esclarecimento desses conceitos serão incluídas na 

revisão teórica.

3.1 Conceitos da Psicologia Analítica mais Afetos ao Tema

3.1.1 Personalidade - na Psicologia Analítica é denominada psique. A psique 

abrange todos os pensamentos, sentimentos e comportamentos conscientes e 

inconscientes. A personalidade total, ou psique, reforça a idéia de que o homem nasce 

como um todo; poderá, durante sua vida, desenvolver seu todo essencial, levando ao mais 

alto grau de coerência, diferenciação e harmonia todos os componentes da psique.

3.1.2 Componentes da personalidade - são três os sistemas que compõem a 

personalidade: a consciência, o inconsciente individual e o inconsciente coletivo.

A Consciência é o único sistema conhecido diretamente pelo indivíduo. É aí que 

se desenrolam as relações entre os conteúdos da psique e o Ego (Eu). O centro do 

consciente é o Ego. Jung define o Ego como um complexo de elementos numerosos que 

formam uma unidade bastante coesa para transmitir a impressão de continuidade e de 

identidade consigo mesma.

I
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A consciência é restrita, intermitente e momentânea enquanto o inconsciente é 

imenso e contínuo. Na teoria junguiana o inconsciente é subdividido em inconsciente 

pessoal e inconsciente coletivo.

O Inconsciente Individual é o sistema para onde vão as experiências e vivências 

reprimidas e indesejadas pelo consciente, já que os conteúdos não desejados pela 

consciência não deixam de existir simplesmente. O inconsciente é para Jung, o protótipo 

do reprimido. Sendo resultado das experiências ignoradas ou suprimidas pela consciência, 

a camada do inconsciente pessoal é inteiramente preenchida com conteúdos pessoais.

O Inconsciente Coletivo é o reservatório de imagens e traços de memória latentes 

herdados do passado ancestral do homem. Esses conteúdos foram acumulados pelas 

experiências humanas através dos tempos, durante as várias gerações. Jung coletou 

material que fundamentava a elaboração do conceito de Inconsciente Coletivo, mas 

mesmo assim trata-se de um dos mais polêmicos temas dentro da Psicologia Analítica, 

ainda que notável. O Inconsciente Coletivo é composto por estruturas denominadas 

arquétipos.

:

Arquétipos são componentes estruturais encontrados no Inconsciente Coletivo. 

Tratam-se de matrizes arcaicas que por serem herdadas através da estrutura psíquica 

manifestam-se espontaneamente em todos os indivíduos. Exemplos de arquétipos são: a 

Grande-mãe, o Velho Sábio, a Persona, a Anima e o Animus, a Sombra e o Self.

Dentre os arquétipos aqueles com maior relevância são a Sombra e o Self, que por 

conceitos de grande importância para o desenvolvimento da personalidade serão 

apresentados mais detalhadamente a seguir.

serem

3.1.3 A Sombra

Este componente da psique pertencente ao reino do inconsciente é formado pelos 

instintos animais que o homem herdou em sua evolução a partir das formas mais 

primitivas de vida. Este arquétipo é responsável pelo surgimento de pensamentos e 

sentimentos conscientes desagradáveis, além de ações socialmente reprováveis. Porém,
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como tudo na teoria de Jung é feito de opostos, também na Sombra residem a 

espontaneidade, a criatividade e as fortes emoções.

O indivíduo desconhece e teme a Sombra, seu “lado escuro”, “pouco 

recomendável”, animal; mas a Sombra atrai e fascina. A arte está repleta de 

representações da Sombra: o “Sr. Hyde” de Stevenson, o “Frankenstein” de Shelley e “O 

Lobo da Estepe” de Hesse são apenas alguns exemplos claros do poder e do fascínio do 

tema.

O principal aspecto a ser colocado sobre a Sombra é que sua existência reafirma a 

existência do lado “claro”, “sociável”, consciente do homem. O encontro com a Sombra 

representa a possibilidade de harmonia entre consciente e inconsciente, e quando isso se 

dá os dois sistemas trabalham harmoniosamente e o homem se sente cheio de vida e

energia.

3.1.4 O Self

Este componente arquetípico é o princípio organizador da personalidade. É ele 

que une as polaridades dos sistemas consciente e inconsciente, harmonizando os demais 

arquétipos e conferindo a toda a psique um senso de unidade, equilíbrio, estabilidade e 

firmeza. O Self é a meta de toda e qualquer personalidade.

Segundo Jung, o Self é o alvo da vida. Através de seu desenvolvimento o homem 

procura a integração, a ampliação da consciência, da percepção e da compreensão. O Self, 

está num ponto a meio caminho entre consciente e inconsciente, representando o ponto de 

equilíbrio. O atingimento do Self será “um novo ponto de equilíbrio, um novo centro da 

personalidade total [...] que assegura para a personalidade um novo alicerce mais novo e 

mais sólido” (Hall e Lindzey, 1953:219).

A direção do desenvolvimento é a realização do Self. Somente quando o Self é 

atingido se pode falar em “todo”, pois o homem terá resolvido o dilema das duas 

realidades a que está exposto: do inconsciente e do consciente. Essa tarefa se constitui 

extraordinariamente difícil e marca a última estação no caminho da auto-realização, 

denominado Processo de Individuação.
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3.1.5 As interações entre as estruturas da personalidade

Os sistemas e componentes descritos didaticamente em separado acima, não se 

encontram desconectados na realidade; pelo contrário, acham-se em permanente 

interação. Um sistema pode compensar a fraqueza do outro, pode opor-se a outro, ou 

dois sistemas podem unir-se para formar uma síntese.

A compensação na teoria junguiana é “um contrabalanço funcional, em termos 

gerais, como uma auto-regulação do aparelho psíquico” (Jung, 1967:486). Assim, através 

da interação os conteúdos do inconsciente compensam os conteúdos do consciente, 

contribuindo para o equilíbrio e a harmonia entre os elementos contrastantes e 

consequentemente, à psique.

A psique é composta, como já foi explicitado, de elementos contrastantes e com 

tendências polares. Essas polaridades resultam tanto em oposição quanto em atração. Essa 

propriedade foi fundamental para o desenvolvimento da teoria junguiana e representa um 

tema constante de sua obra: a união dos opostos. O processo de desenvolvimento da 

personalidade, descrito no tópico seguinte, tem na Função Transcendente o mecanismo 

que realiza a união dos opostos.

3.2 O Desenvolvimento da Personalidade

Jung entende o processo de desenvolvimento do homem como algo natural, 

espontâneo, como o objetivo central da vida - sua visão otimista acerca do ser humano 

aponta para a auto-realização e para o atingimento da perfeição exclusiva de cada um 

como alvos do homem sadio. A luta pelo desenvolvimento é inata, embora varie de 

indivíduo para indivíduo o modo de lutar e o grau de sucesso na luta.

Jung (1967:173) cita Goethe para reforçar suas palavras: “Usando de um modo 

algo livre um verso de Goethe, muitas vezes citado: 

terra, seja somente a personalidade’, encontramos expressa a opinião de que o escopo 

mais amplo e o mais forte dos desejos consiste no desenvolvimento daquela totalidade do 

ser humano à qual se dá o nome de personalidade.”

‘Que a maior dita dos filhos da
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Para Jung, o homem está cada vez mais progredindo, ou tentando progredir, para 

estágios de desenvolvimento mais complexos. Essa posição otimista e desenvolvimentista 

traz um sentimento de esperança que faz contraponto às abordagens causais e 

determinísticas que vêem o homem como prisioneiro de seu passado, bem como devolve 

ao homem a responsabilidade pela sua evolução.

É óbvio que quando se fala em desenvolvimento humano está-se pensando 

desenvolvimento da personalidade; portanto, o homem são busca continuamente o 

desenvolvimento de sua personalidade. Jung desenvolveu sua teoria dentro de uma 

concepção de homem que realça a natureza progressista da personalidade que se 

desenvolve.

:

í
-

:
:
í

em

O alvo do desenvolvimento humano, do desenvolvimento da personalidade, é a 

realização do Self. A realização do Self decorre da maior e mais completa diferenciação e 

da combinação harmoniosa de toda a psique. Repetindo o que já foi dito acima, a luta 

pela auto-realização é inata, ou na linguagem junguiana, arquetípica; não se pode fugir à 

influência poderosa do arquétipo do Self. Cada ser humano possui um sentimento de 

totalidade, isto é, um sentido poderoso e completo do Self.

3.2.1 A Individuação

Este é o principal conceito de desenvolvimento da Psicologia Analítica e trata da 

tendência da personalidade na direção de uma unidade estável. É através do processo de 

Individuação que o ser humano se toma uma unidade única, indivisível ou um homem 

“total”.

A Individuação é um processo de diferenciação cujo objetivo é o desenvolvimento 

da personalidade individual como essência diferenciada da psicologia coletiva. A 

Individuação parte da necessidade de orientação no que diz respeito à sociedade e ao 

estabelecimento de ligações vitalmente necessárias com os demais indivíduos na 

sociedade.

O desenvolvimento da personalidade ocorre através do desdobramento da 

totalidade indiferenciada com a qual o homem nasce. Nesse desdobramento, os sistemas
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da personalidade vão se tomando cada vez mais diferenciados uns dos outros, e mais 

importante, vão evoluindo dentro de si mesmos - a estrutura inicialmente simples, vai se 

transformando numa estrutura mais evoluída e complexa.

A meta do processo de Individuação é a autoconsciência. A Individuação engloba 

uma ampliação da esfera da consciência e da vida psicológica consciente. A consciência e 

seu centro, o Ego, ao caminharem na sua evolução vão aprimorando seus recursos para 

trazer os conteúdos inconscientes para a consciência e, desta forma, contribuir para sua 

diferenciação.

Consciente e inconsciente não fazem um todo se um dos dois é suprimido ou 

prejudicado pelo outro. Se têm que duelar, que seja uma luta igual e legítima de ambos os 

lados, pois os dois são aspectos da vida. “Que a consciência proteja sua posição e seus 

mecanismos defensivos, e que a caótica vida do inconsciente tenha a chance de ter seu 

próprio caminho - isto significa ao mesmo tempo conflito e colaboração. Ainda, 

paradoxalmente, é o que a vida humana deveria ser. Esta experiência é o que se denomina 

Processo de Individuação.” (Jung, 1972:27)

A realização da individualidade só é atingida se os vários sistemas que compõem a 

personalidade forem cuidados e desenvolvidos. Os aspectos negligenciados correm o 

risco de permanecer em estado primitivo, tendendo a encontrar maneiras também 

primitivas (e portanto inadequadas) de expressão. Para a saúde da psique, o homem deve 

investir na diferenciação de cada sistema, envidando esforços para que alcancem o mais 

alto grau de diferenciação e desenvolvimento. Uma vez diferenciados, os sistemas 

componentes da psique devem ser integrados - esse é o papel da Função Transcendente.

3.2.2 A Função Transcendente

Elemento indispensável para a integridade da psique, a Função Transcendente tem 

o papel de unir produtivamente os aspectos diferenciados no processo de Individuação. 

Quando não ocorre a transcendência, o homem fica a mercê da luta entre os sistemas 

opostos e sofre as consequências dessa luta.
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Um exemplo literário e bastante conhecido já citado anteriormente, é a luta entre 

os dois sistemas divididos: Jekyll e Hyde. O Dr. Jekyll após reconhecer seus impulsos 

contrastantes parte em busca de uma forma de realçá-los e dividi-los: “ percebi que duas 

naturezas lutavam e que eu podia distinguir muito bem cada uma delas: mas isto só 

acontecia porque eu era de fato e essencialmente uma mescla das duas; e há muito tempo, 

muito antes que as minhas descobertas científicas deixassem vislumbrar a mais remota 

possibilidade deste milagre, eu já aprendera a acalentar, como maravilhoso sonho de 

olhos abertos, a hipótese de separar os dois elementos. Se cada um deles pudesse ficar 

fechado numa entidade separada [...] o malvado seguiria a sua vereda, livre dos anseios e 

dos remorsos decorrentes da comparação com o seu gêmeo bom; e o justo percorrería 

com tranquilidade e segurança o seu nobre caminho, fazendo o bem conforme sua índole 

e não mais exposto à desonra e ao castigo de forças externas e diabólicas. O fato de dois 

elementos tão contrastantes estarem intimamente ligados [...] sempre foi uma verdadeira 

maldição para a humanidade. Como separá-los, então?” (Stevenson, 1996:82) Embora 

obtendo a completa diferenciação dos dois sistemas opostos, o personagem não foi capaz 

de integrá-los; todo seu esforço estava na completa dissociação entre os dois opostos, e 

este foi seu erro. Sem a interferência da Função Transcendente, Jekyll e Hyde destruíram- 

se ao invés de se completarem.

A função transcendente possibilita que ao invés de haver oposição e separação 

venha a harmonia entre os sistemas da personalidade. É ela que possibilita a auto- 

realização nos termos já referidos neste trabalho e a busca pelo Self. Também como o 

processo de Individuação, é inerente ao ser humano.

A função transcendente “é dotada da capacidade de unir todas as tendências 

contrárias da personalidade e de trabalhar para que se atinja a meta da totalidade”( Hall e 

Norby, 1988:73).

3.2.3 Os Estágios de Desenvolvimento

Falando em desenvolvimento da personalidade toma-se necessário abordar os 

estágios de desenvolvimento considerados por C. G. Jung. Jung considera todos os 

períodos da vida como partícipes do processo, diferentemente de outros teóricos que
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preferiram concentrar-se nos primeiros anos da infância. São quatro os estágios 

nomeados: a infância, a juventude, a meia-idade e a velhice.

O primeiro estágio, a infância, tem início no nascimento e vai até a puberdade. 

Neste período todas as energias estão investidas para a sobrevivência e para o 

atendimento dos instintos básicos. Os pais provêm a pouca ordem existente na vida da 

criança. Após alguns anos e ainda neste estágio começa o início do processo de formação 

do ego e do início da sensação do próprio eu - a criança começa a falar na primeira 

pessoa.

A juventude marca o segundo estágio que começa com as alterações fisiológicas 

ocorridas na puberdade. Para Jung é aqui que a psique começa a adquirir forma, é um 

“nascimento psíquico”. Nesta fase, o indivíduo é pressionado por problemas e decisões 

devidas à adaptação social - precisa encontrar uma ocupação, definir seu caminho, 

encontrar oportunidades de expressão de seu potencial. Quando o indivíduo está bem 

preparado, a transição entre as fantasias infantis e as imposições reais da vida será feita 

sem maiores dificuldades. O indivíduo precisa atuar no mundo exterior para encontrar seu 

lugar.

A meia-idade tem início entre 35 e 40 anos. Nesta época é de se esperar que o 

indivíduo já tenha conseguido seu lugar no mundo, exercendo sua profissão, constituindo 

família e participando da comunidade. Contudo, mesmo tendo alcançado esses objetivos, 

o indivíduo parece não usufruir de sua vida com a serenidade esperada. O homem 

experimenta sentimentos de vazio e depressão, pois as coisas que buscava como alvos 

vitais já não se revestem da mesma importância. Jung explica esse processo dizendo que a 

energia aplicada à consecução dos objetivos da fase anterior foi retirada, já que já foram 

alcançados, criando um vácuo.

A saída vislumbrada por Jung é a de encontrar um novo conjunto de valores e 

objetivos, redirigindo a energia investida nas adaptações ao mundo exterior. Nesta época 

deve ocorrer a busca da auto-realização, experimentando-se o próprio ser interior e não 

mais educando a vontade consciente.
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Jung foi um dos poucos a se preocupar com o processo da maturidade e isso se 

deve ao fato de sua experiência clínica cuidando de pacientes adultos, mas também ao seu 

próprio processo, já que aos 36 anos Jung passou por um período profundo de mudanças 

e questionamentos, iniciando seu confronto com o inconsciente. Através de relatos do 

próprio Dr. Jung sabe-se que nesse período ocorreu seu recolhimento e sua entrega às 

experiências mais profundas e conturbadas da psique, sendo que após esse período 

confuso e turbulento, surgiu para Jung o sentido novo de sua vida e o significado de busca 

do Arquétipo do Self.

A velhice é vista como o período da vida que muito se assemelha à infância: a 

pessoa faz o caminho de volta ao inconsciente. Mesmo tendo sido um período pouco 

explorado conceitualmente por Jung, percebe-se o fecho do círculo, tão característico da 

sua obra: o velho chega ao inconsciente, de onde partiu a criança.

Como se pode depreender desta breve exposição dos estágios de desenvolvimento 

da personalidade, o segundo estágio colabora para a diferenciação dos sistemas e das 

funções componentes da psique, observando-as e exercendo suas propriedades mais 

desenvolvidas; ao terceiro estágio compete possibilitar a integração dos sistemas 

conscientes desenvolvidos e seus opostos inconscientes, necessária ao atingimento do 

Self (alvo natural do ser humano sadio).
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4. A CARACTEROLOGIA JUNGUIANA
r . •, ^ ...t: ,_

Uma parte importante da obra de Jung foi expressa através de seu livro “Tipos 

Psicológicos”, publicado em 1920. Nessa obra Jung aborda as diferenças individuais - os 

traços de personalidade - que se refletem em todas as expressões da criação humana; na 

sua concepção, autores e respectivas obras apresentam os mesmos traços, as mesmas 

peculiaridades.

Ao apresentar seu livro Jung (1967:24) diz que o mesmo é o resultado de um 

trabalho de vinte anos e que foi surgindo gradualmente das observações como clínico, das 

suas interações com as mais variadas pessoas, das suas “discussões e investigações com 

amigos e adversários ou, finalmente, na crítica à própria idiossincrasia ou conformação 

psicológica”.

O homem ao utilizar seu trabalho como expressão de sua individualidade 

desempenha as atividades em formas coerentes a seus traços de personalidade, 

privilegiando aqueles aspectos que mais apelam às suas diferenças e potencialidades. Por 

esta razão as diferenças entre as características das pessoas também ocasionam diferenças 

nas suas formas de encarar o mundo e de buscar soluções para seus problemas. “O 

antagonismo dos tipos reflete-se nas controvérsias e conflitos religiosos, científicos, 

culturais, na concepção geral do mundo, desempenhando em todas elas um papel decisivo 

o gênero de relações existentes entre os homens.” (Jung, 1967:23)

A teoria dos Tipos Psicológicos exposta neste capítulo objetiva fornecer uma 

leitura e um entendimento maior sobre as diferenças individuais e seus efeitos. A 

apresentação da teoria se dará seguindo a ordem exposta por Jung no capítulo X do livro 

“Tipos Psicológicos”: primeiramente serão abordados os tipos gerais de disposição - 

introversão e extroversão, suas implicações na consciência e no inconsciente, e a seguir 

serão comentados os tipos funcionais decorrentes das atuações de suas funções psíquicas.
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4.1 Os Tipos Gerais de Disposição

As diferenças individuais que percebeu entre as pessoas com as quais conviveu ou 

sobre as quais refletiu, desde seus pacientes e até mesmo sobre si mesmo, indicaram para 

Jung diferenças primeiras relacionadas ao movimento do interesse no sentido do objeto 

ou no sentido dos próprios processos psicológicos do sujeito.

Para melhor elucidação convém explicitar aqui o sentido das palavras sujeito e 

objeto. Por sujeito está se entendendo o ser individual, o homem em si mesmo, distinto de 

tudo 0 que não for ele mesmo. Por objeto entende-se tudo o que estiver fora da 

individualidade do homem, tudo o que representar qualquer realidade distinta do sujeito.

■

■

■

!
Estas reflexões resultaram da observação das pessoas e da síntese de pontos-de- 

vista diversos apresentados por muitos pensadores estudados por Jung. Assim é que para 

apresentar aquilo que ele mesmo chamou de contribuição pessoal ao entendimento das 

diferenças individuais, C. G. Jung citou formulações de Goethe, de Schultz, de Friedrich 

Schiller, de Nietzsche, de Schopenhauer entre outras. Tendo sido foco de estudos e 

reflexões de tantos pensadores, e tendo recebido nomes e conceitos distintos, mesmo 

assim essas diferenças individuais sempre se referem à direção do interesse e da energia 

colocada em caminho - seja para o objeto ou, contrariamente, para o sujeito.

Na caracterologia Junguiana o movimento no sentido do objeto tem o nome de 

Extroversão, enquanto que o movimento no sentido do sujeito tem o nome de Introversão. 

O introvertido está sempre voltado a privar o objeto de libido, enquanto que o 

extrovertido está sempre pronto a reconhecer no objeto uma significação que orientará 

comportamento no sentido dele objeto. É importante ressaltar que para Jung o 

conceito de libido equivale a energia psíquica, ou seja, intensidade do processo psíquico.

As duas disposições são completamente distintas, contrastantes e facilmente 

observáveis. Qualquer observador pode verificar que existem diferenças marcantes entre 

as pessoas no que se referem à relação estabelecida com o objeto, e que essas diferenças 

não se traduzem em casos isolados e peculiares de caráter - são diferenças que refletem

seu
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naturezas genéricas encontráveis em todos os grupos sociais. Estas diferenças compõem o 

que Jung chamou de “tipos gerais de disposição”.

Ambos os tipos gerais de disposição (a Extroversão e a Introversão) são 

encontrados em todas as camadas sócio-culturais, posto que não se tratam de disposições 

deliberadamente escolhidas. Se as determinações do ambiente formassem o tipo geral de 

disposição, indivíduos expostos às mesmas influências do ambiente seriam 

representativos de uma mesma disposição; contudo, tal não ocorre. Numa mesma família 

encontram-se filhos extrovertidos e introvertidos e essa é mais uma comprovação de que 

se tratam de atributos instintivamente ocorridos e não função do ambiente externo.

Com essas conclusões Jung não pretendeu diminuir a importância das relações 

parentais para a formação da personalidade; apenas pontuou que existem diferenças 

marcantes entre filhos de mesmos pais, portanto o fator decisivo está na disposição 

individual.

Estas formulações são válidas para condições normais. Sempre que condições 

perturbadoras estiverem em curso há o risco de desenvolvimento de um pseudotipo, 

mascarando a disposição natural do indivíduo e falsificando outra disposição contrária. 

Esse processo não é salutar podendo levar o indivíduo à neurose, sendo que a saúde só 

será restabelecida se a disposição original for restaurada.

A convivência com os demais e as exigências da vida estão repletas de ocasiões 

para o desenvolvimento de um pseudotipo. Conhecer sua tipologia, obtendo maior 

entendimento de suas características faz parte das tarefas do homem integral na busca de 

seu ajustamento ao mundo.

A contribuição de Jung foi relevante não só por englobar o conceito de intensidade 

dessa direção, como também por enfocar nas diferenças individuais tanto os aspectos 

conscientes quanto os inconscientes. Já foi abordada neste trabalho a importância dos 

processos inconscientes para a compreensão e para o desenvolvimento da personalidade; 

portanto, sua caracterologia ao contemplar os dois sistemas, oferece uma compreensão
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mais global das diferenças individuais e dos mecanismos de ajustamento do ser humano 

ao mundo.

A seguir serão tecidos comentários acerca dos dois tipos básicos de disposição, 

tanto no nível consciente como no sistema inconsciente.

4.1.1 O Tipo Extrovertido

A Disposição Geral da Consciência

“Quando predomina a orientação segundo o objeto e o objetivamente dado, de 

modo que as principais e mais frequentes decisões e ações estejam condicionadas, não por 

pontos de vista subjetivos mas por circunstâncias objetivas, falamos de tipo 

extrovertido.”(Jung, 1967:390) Nesta definição, onde objetivo e subjetivo possuem o 

sentido explicitado no início deste capítulo, Jung abarcou a essência da extroversão.

O indivíduo que vive - pensa, decide e atua - diretamente em concordância com as 

relações com o objeto e seus requisitos, é denominado extrovertido. Sua orientação se dá 

na direção do objeto, que representa uma função mais importante na sua consciência, do 

que a representada pela posição subjetiva. Com isto não se quer dizer que não possua 

opiniões subjetivas; obviamente as tem, mas sua determinação não é tão dominante como 

a desempenhada pelas forças objetivas, “exteriores”.

1

i

O extrovertido está sempre focalizado no que acontece fora - sua atenção e seu 

interesse estão sempre voltados ao mundo que o rodeia. Esse interesse se volta não só 

para as pessoas como também para as coisas. O objeto é foco de sua atuação e também 

fator influenciador de seu modo de atuar.

À primeira vista pode-se pensar que a pessoa de tipo extrovertido conta com uma 

adaptação ideal à vida. A canalização da libido para o objeto pode favorecer uma relação 

vantajosa com o mundo exterior; contudo, sua tendência de acomodar-se às exigências e 

situações colocadas pelo objeto podem levá-lo a confundir-se com tudo o que o cerca. O 

ajustamento implica mais do que a acomodação pura e simples - é a observância e a 

ponderação do que é subjetiva e objetivamente dado.
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O indivíduo demasiadamente focado no objeto pode tender tanto ao “extremo 

contra o sujeito que este acabe totalmente sacrificado” (Jung, 1967:392), ocasionando 

perturbações de natureza emocional ou mesmo físicas que surgem como um movimento 

de compensação. A história está repleta de fatos e os livros sobre o assunto relatam 

muitos casos de extrovertidos que sucumbiram às reações compensatórias de sua psique. 

Tais reações podem se manifestar explicitamente relacionadas aos fatos desencadeantes 

(como no caso da cantora que atingiu fama devastadora para suas energias e se viu 

impedida, organicamente, de atingir notas mais altas) ou se exprimir simbolicamente (tal 

como o homem de origem humilde que voltado plenamente às exigências do mundo 

exterior atinge rapidamente uma posição social de muita influência e se vê acometido dos 

sintomas de acrofobia).

Tanto a disposição extrovertida como a introvertida concorrem para o ajustamento 

do homem ao mundo. Contudo, para o ajustamento saudável é indispensável que qualquer 

das duas disposições não ultrapasse os limites razoáveis de atuação - a diferença entre o 

normal e o patológico é uma questão de grau. No caso da extroversão, o exagero 

representa uma excessiva busca do objeto e de sua atenção - a histeria é uma forma de 

neurose muito comum para extrovertidos. Essa doença se caracteriza pela 

sugestionabilidade e pela tendência constante para tomar-se interessante e impressionar as 

pessoas.

Para um melhor entendimento das interações entre os sistemas (consciente e 

inconsciente) na disposição extrovertida e, consequentemente, um caminho para o 

ajustamento, passa-se agora a apresentar a disposição do inconsciente da extroversão.

A Disposição do Inconsciente

Para se compreender a disposição do inconsciente é necessário antes que se 

compreenda que o movimento compensatório da psique objetiva restabelecer o equilíbrio 

entre as tendências. De acordo com esse movimento, a uma disposição extrovertida 

consciente corresponde uma disposição inconsciente que assume caráter de introvertida. 

Isso se dá porque o indivíduo extrovertido encaminha sua libido no sentido do objeto,
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mas num movimento compensatório, uma dose considerável de energia residual 

concentra-se naqueles aspectos que o indivíduo, na sua extroversão, reprimiu.

Quando ocorre, a exacerbação da tendência extrovertida oprime a expressão dos 

conteúdos subjetivos, impedindo que as emoções de natureza subjetiva se tomem 

conscientes. Ao passarem para o nível inconsciente, essas emoções não são destituídas de 

energia; adotam então um caráter primitivo, agressivo, infantil e arcaico que reflete seu 

baixo grau de desenvolvimento e adequação.

Jung (1967:397) atribui a essa sequência o adjetivo de “colapso”, por se tratar de 

uma alteração de uma situação inicialmente compensatória, de busca de equilíbrio, para 

uma situação de oposição agressiva à disposição consciente. “Constitui uma característica 

peculiar das tendências inconscientes o fato de que, na mesma medida em que, por seu 

não-reconhecimento consciente, são privadas de energia, adotam um caráter destrutivo e 

deixam de ser compensatórias.”

Uma das consequências que se pode esperar é que haja um realce excessivo do 

fator subjetivo: em contraposição à importância dada às coisas do mundo exterior surgem 

do inconsciente impulsos e tendências egocêntricas.

Uma boa medida para o equilíbrio e saudável ajustamento é buscar dentro de si a 

complementação aos interesses externos manifestados pelo indivíduo, equilibrando seu 

fluxo de energia psíquica.

Uma disposição extrovertida normal não implica num comportamento sempre e 

completamente revestido de um caráter extrovertido; pelo contrário, ainda que não 

preferencialmente, é possível constatar processos em que os mecanismos da introversão 

atuam.

4.1.2 O Tipo Introvertido

A Disposição Geral da Consciência

Se 0 extrovertido é aquele que se “ex-põe”, o introvertido - seu oposto 

complementar - não manifesta habitualmente suas reações, ainda que possam ser tão
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intensas quanto as do extrovertido. Para essa diferença crucial entre as duas disposições 

Jung (1967:381) tem uma frase poética: “O entusiasmo é comum a ambos os tipos, 

enquanto no extrovertido lhe sobe à boca tudo o que enche seu coração, no introvertido o 

entusiasmo emudece-o”.

mas,

A tendência do introvertido é no sentido de abstração do objeto, elaborando 

intimamente suas conclusões e reações para isolar de suas colocações tudo o que 

representar exposição pessoal. Ao bloquear as expressões diretas de suas reações, o 

introvertido dá-se pouco a conhecer.

O introvertido observa as condições exteriores, mas são as determinações de 

caráter subjetivo as mais decisivas; seu foco não está no objeto, mas na impressão que o 

objeto causa nele, sujeito.

Diz-se do introvertido que prefere que seu trabalho fale por si, ao invés de 

defender pessoalmente o que produziu.

O conceito leigo de introversão difere do conceito da teoria de Jung. Aqui 

introversão não é sinônimo de timidez, de insegurança ou mesmo de egocentrismo. De 

modo geral, a disposição extrovertida tende a ver e referir-se à introversão com certo 

preconceito nomeando de insegurança o que na realidade é reserva, e de egoísmo o que na 

realidade é foco nas determinações subjetivas.

Não se deve esquecer que todo o conhecimento é objetiva e subjetivamente 

condicionado, já que o mundo não é só por si, mas também tal qual aparece ao sujeito. 

Para Jung, o fator subjetivo é a ação ou reação psicológica que se funde com a influência 

do objeto no intuito de chegar a um novo estado psíquico - é pois, tão realidade quanto o 

objeto que observa e deve ser considerado como um aspecto também determinante do 

mundo.

É obviamente importante que a disposição introvertida seja um caminho para o 

ajustamento e não uma forma exagerada de não-interação com o objeto. Se isto acontece, 

ocorre a supervalorização do fator subjetivo que coloca o sujeito como instância única e
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superior ao objeto, tomando o indivíduo extremamente egocêntrico e possuidor de 

imensa ânsia de poder.
uma

Da mesma forma que para a extroversão, a disposição introvertida consciente 

conta com um mecanismo de equilíbrio que é a contraposição da sua disposição 

inconsciente.

A Disposição Inconsciente

Se na consciência o fator subjetivo é o preponderante, na disposição inconsciente 

surge a valorização do fator objetivo. O indivíduo ao exagerar a ênfase para seus 

processos internos relega o objeto a uma situação inferior que se toma insustentável: a 

resposta do inconsciente através dos mecanismos compensatórios vem com o aumento da 

importância e da força do objeto.

A despeito do esforço do indivíduo para garantir a superioridade do subjetivo, o 

objeto passa a contar com uma força avassaladora e se impõe ao introvertido. O indivíduo 

introvertido passa a sentir uma total e irreprimível vinculação ao objeto - sua ilusão de 

autonomia e a superioridade da disposição introvertida são destruídas.

As consequências sentidas pelo homem introvertido quando sua disposição 

inconsciente assume o comando são assim descritas por Jung (1967:440): “À liberdade do 

espírito é imposta a algema de uma mesquinha dependência econômica, a tranquilidade 

criadora é violada, repetidamente, pelo temor angustiado da reação pública, a 

superioridade moral afunda no pântano das relações de qualidade inferior e a ânsia de 

poder termina num dorido anseio de ser amado”.

Nesta situação, o indivíduo introvertido empenha-se em sistemas de defesa contra 

o objeto que podem ser desde a fuga até as mais esquisitas tentativas de impressionar.

Como já foi relatado, a disposição inconsciente apresenta características 

primitivas, arcaicas e infantis. No caso do introvertido isso faz com que aumente sua 

angústia frente ao objeto e atribua a este, poderes mágicos.
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A luta contra tais forças demanda muita energia razão pela qual a psicastenia? 

seja sua forma típica de neurose.

4.2 As Funções Psíquicas

As disposições básicas elucidaram parte das questões colocadas por Jung acerca 

das diferenças individuais, mas restavam muitas indagações sobre determinadas 

tendências no processo de ajustamento do homem.

Mesmo reconhecendo a originalidade única do ser humano, Jung captou 

diferenças típicas entre pessoas de mesma disposição básica que se revelavam tanto nas 

pequenas ações cotidianas como também naquelas de maior importância para o 

ajustamento ao mundo. Essas diferenças significativas possuíam certa homogeneidade e 

constância entre diferentes pessoas, fato que possibilitou a elaboração do conceito de 

Função Psicológica. “A experiência me ensinou que, de um modo bastante genérico, é 

possível distinguir os indivíduos não só por suas diferenças universais de extroversão e 

introversão, mas também de acordo com as suas distintas funções psicológicas 

fundamentais.” (Jung, 1967:31)
í
■

Função Psicológica, ou Função Psíquica, é uma forma de atividade psíquica que, 

variadas circunstâncias, se mantém idêntica a si mesma. As funções 

psíquicas orientam o homem nas suas interações com o meio ambiente e nos seus 

processos internos. A função psicológica é uma atribuição congênita que se reflete em 

habilidades, aptidões e tendências do comportamento do indivíduo em seu processo de 

ajustamento.

sob as mais

Ao se imaginar ou refletir sobre as ações humanas, verifica-se que todas elas 

contam com dois momentos bem definidos: um que objetiva captar informações sobre as 

situações e outro que se volta à decisão necessária para a ação. As funções psíquicas 

guiam esses dois momentos, fornecendo ao homem as condições para se situar no mundo.

Às funções psicológicas voltadas às informações Jung deu o nome de Funções 

Perceptivas, já que municiam o homem para perceber o mundo; às funções voltadas ao

3 Psicastenia - doença que se caracteriza por enorme sensibilidade e fadiga crônica.
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processo de decisão Jung deu o nome de Funções Judicativas, por sua natureza de 

apreciação e julgamento das coisas.

As Funções Psíquicas fundamentais descritas por Jung perfazem um total de 

quatro, sendo duas perceptivas e duas judicativas. Como em toda a obra de Jung, aqui 

também se encontra a oposição entre opostos. Os tópicos seguintes apresentam as funções 

e seus mecanismos de interação.

4.2.1 As Funções Psíquicas Perceptivas

Percepção significa processo de captação de informação. O indivíduo se vale das 

funções perceptivas para captar informação. A finalidade das funções perceptivas é a 

apreensão pura e simples, sem realizar qualquer trabalho que redunde em reflexão; por 

esta razão, Jung as denominou funções irracionais.

As duas funções psicológicas perceptivas são a Sensação e a Intuição. A Sensação 

traz informações através dos órgãos dos sentidos; é chamada de função do real, já que 

apreende aquilo que é passado realmente pelos órgãos dos sentidos. É a função que nos 

diz que alguma coisa “é” (existe).

A Intuição é a função oposta à Sensação e tem a seu encargo as informações que 

não são recebidas através dos órgãos dos sentidos. A Intuição (chamada sexto sentido) 

permite perceber além do que é possível pelos cinco sentidos. Diz-se que a Intuição é 

uma forma de comunicação telepática e que ocorre via inconsciente.

Ambas são opostas complementares, cada qual cobrindo uma área de percepção 

para o indivíduo. A Sensação dá conta da percepção dos fatos concretos, dos detalhes, 

dos dados reais coletados através dos órgãos dos sentidos; sua ação é analítica, com foco 

na parte do problema. Através da Sensação o indivíduo apreende a realidade de uma 

situação, focaliza o momento presente (o único real para ele) e capta os detalhes concretos 

ordem que é serial e sequencial. A Sensação provê informações plenas das 

medidas quantificáveis que vão posicionar o homem nas suas ações.

A Intuição capta as informações não percebidas pelos órgãos dos sentidos; é um 

tipo de percepção voltada às relações não explicitadas, aos significados, às possibilidades.

numa
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Sua ação é sintética, globalizante. Esta função psicológica possibilita o foco no tempo 

futuro (o único que importa para a Intuição) e capta as informações numa ordem caótica, 

não-serial, entrelaçando informações como numa rede. A Intuição provê as informações 

com respeito às ligações entre os fatos apreendidos - seu espectro de ação é a 

possibilidade, o vir a ser, a premonição.

4.2.2 As Funções Psíquicas Judicativas

Os processos de tomada de decisão desempenham um importante papel no 

intercâmbio do homem com o mundo, no caminho para seu ajustamento. A tomada de 

decisão se dá após a apreciação da situação e é um processo reflexivo, racional. As 

funções judicativas apoiam o homem na tomada de decisão e por esta razão são chamadas 

de funções racionais. São elas: a função Pensamento e a função Sentimento. Ambas são 

opostas complementares e possuem características muito distintas, ou melhor, 

características contrárias.

A função Pensamento contribui para a conexão lógica entre os fatos e informações 

percebidos. Sua apreciação das situações baseia-se em critérios impessoais e imparciais, 

buscando sempre uma decisão que contemple o que deve ser feito, a regra geral. A 

função Pensamento enfatiza a abordagem intelectual e fria das coisas, desconsiderando 

todas as implicações e interferências de ordem emocional nas suas ações. É pela função 

Pensamento que o homem faz a apreciação objetiva das situações e estabelece regras e 

procedimentos universais. A função Pensamento não exclui a existência de processos 

indivíduo; apenas orienta sua tomada de decisão para os critérios 

objetivamente colocados. À função Pensamento se contrapõe a função Sentimento.

A função Sentimento faz a apreciação dos objetos e situações levando em conta os 

valores sociais associados. A ação da função Sentimento sempre redunda num juízo 

emocional, suas decisões têm sempre um caráter pessoal e sua interferência é sempre para 

considerar a reação das pessoas envolvidas nas decisões. Se a função Pensamento leva em 

conta o que se deve fazer, a função Sentimento considera o que se quer fazer. É através 

desta função que o indivíduo consegue a conexão com as formas de sentir dos demais 

sobre as várias coisas do mundo.

emocionais no
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4.2.3 A Função Superior

Embora o homem possua as quatro funções que permitem que ele se oriente nas 

várias situações “tão completamente como o fazem as orientações geográficas de latitude 

e longitude” (Jacobi,1942:17), o que se sabe por experiência é que ele acaba por usar 

preferencialmente uma delas para se orientar e se ajustar ao mundo. Esta função se toma 

cada vez mais e mais desenvolvida, diferenciada e dominante - toma-se a Função 

Superior. A complementação e a compensação entre as quatro funções seguem as leis de 

funcionamento e estrutura da psique.

A Função Superior (também chamada de Função Principal ou Função Dominante) 

encontra-se sempre no sistema consciente do indivíduo. A sua função oposta - Função 

Inferior - repousa no nível inconsciente. Vale ressaltar que a função Inferior é sempre da 

mesma natureza que a função Superior: se a função Superior é uma das funções 

perceptivas, a sua função oposta - função inferior - será a outra função perceptiva; da 

mesma forma para as funções judicativas. Por exemplo, se a Função Superior é o 

Pensamento, a Função Inferior é o Sentimento; dessa forma, a ação do Pensamento estará 

mais direcionada para o nível consciente, enquanto que a função Sentimento estará 

direcionada para o inconsciente.

Com relação às outras duas funções restantes, Jung postula que se acham parte no 

consciente parte no inconsciente. Isto significa que o indivíduo utiliza sua função 

principal apoiada numa segunda função, relativamente desenvolvida, de natureza 

diferente da principal, a que chamou de Função Secundária ou Função Auxiliar. Quanto à 

terceira função diz-se que é disponível somente para alguns indivíduos, conhecedores de 

sua tipologia.

A função inferior usualmente não é reconhecida pelo indivíduo, nem é utilizada. 

Jung diz que “Não é você que tem a Função Inferior sob controle, é ela que tem você nas 

mãos.”(Jung, 1981:107). Ao emergir do inconsciente, a função inferior se apresenta como 

está: indiferenciada, arcaica, primitiva e infantil, conferindo ao comportamento uma 

natureza temperamental, passional, selvagem.
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“Se as quatro funções pudessem subir à consciência, tudo seria trazido à luz e 

poderiamos falar de um homem completo.” (Jacobi, 1942:15)

4.3 Os Mecanismos Compensatórios nas Funções Psíquicas

Da mesma forma que os outros componentes da personalidade, as funções 

psicológicas estão sujeitas aos mecanismos compensatórios e às influências nos níveis 

consciente e inconsciente. Vale relembrar que as funções psicológicas intensamente 

reprimidas manifestam-se de modo inadequado quando conseguem furar o bloqueio que a 

consciência impôs. Isto se dá pois tais funções encontram-se em estado bruto, não 

desenvolvido, não trabalhado. Desta forma, revela-se o lado sombrio (Sombra) das 

características associadas à ação das funções psicológicas. Passa-se agora à explanação 

das interações entre as funções opostas nos níveis consciente e inconsciente.

4.3.1 Os Mecanismos Compensatórios na Função Perceptiva Sensação

O indivíduo com intensidade exagerada da Função Sensação apresenta extrema 

vinculação sensorial ao objeto, atendo-se unicamente à realidade palpável e sem 

inclinação alguma para a reflexão. A exacerbação da Função Sensação aponta para a 

busca de sensações, para a excitação dos sentidos e para a desconsideração de assuntos 

que ultrapassem os domínios do concreto.

Embora usualmente a Função Sensação colabore para tomar o indivíduo uma 

companhia agradável, seu exagero irá transformá-lo numa pessoa vulgar ou sem respeito 

pelo objeto. A pressão dos conteúdos inconscientes opostos (Intuição), também 

aumentam e podem forçar sua entrada. Se isto acontecer são levantadas hipóteses 

fantásticas sobre os objetos, surgem fobias de todos os tipos, “uma argúcia rabulista” e 

uma religiosidade supersticiosa. O indivíduo é levado, através de sua função Intuição 

indiferenciada, a comportamentos bizarros de natureza “mágica”, bem como a camadas 

sombrias e ambíguas da realidade.

4.3.2 Os Mecanismos Compensatórios na Função Perceptiva Intuição

Quando em uso desmesurado, a Função Intuição direciona o indivíduo para o 

abandono das situações nas quais os desafios tenham sido vencidos e as novas
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possibilidades tenham se esgotado; isto faz com que o indivíduo sacrifique todo o resto 

em busca de novas perspectivas. Para a Intuição, as situações da vida comum são prisões 

das quais é necessário libertar-se; põe-se em curso então, um distanciamento entre o 

indivíduo e a realidade palpável.

A excessiva busca por novas possibilidades desconsidera as convicções e os 

hábitos compartilhados pelos demais, granjeando para o indivíduo com intensa ênfase na 

Intuição, a reputação de imoral e aventureiro. O seu oposto, a Sensação primitiva, força a 

atenção para as coisas materiais e concretas de modo arcaico e indiferenciado, refletindo- 

se em vinculações obsessivas a pessoas ou objetos, como também em sintomas físicos 

absurdos (hipocondria).

4.3.3 Os mecanismos compensatórios na Função Judicativa Pensamento

Quando ocorre o exagero de ênfase nos critérios universais e regras impessoais 

próprios da função Pensamento podem surgir traços de tirania que se voltam não só para 

os demais como também para o próprio indivíduo, expressos através de movimentos 

destinados a encaixar-se a si próprio e a outras pessoas, em normas que, segundo seu 

entender, representam a justiça e a verdade universalmente válida.

A inferioridade do Sentimento, como um movimento compensatório à 

exacerbação da função Pensamento, provoca a repressão de aspectos vitais para a 

natureza humana: as amizades, o sentido artístico, as paixões... Mais cedo ou mais tarde, 

esses aspectos de extrema importância que têm sido reprimidos podem acabar 

perturbando a ordem imposta pelo lado intelectual, forçando sua passagem e sua 

expressão que ocorrerá de modo impróprio e primitivo: a suscetibilidade do indivíduo 

tomará sua linguagem áspera e agressiva, seus sentimentos antes reprimidos assumirão 

caráter urgente, o ressentimento aparecerá frequentemente e toda a sorte de reações 

emocionais impróprias corre o risco de vir à tona.

4.3.4 Os mecanismos compensatórios na Função Judicativa Sentimento

A função Sentimento ao receber uma excessiva carga de energia perde o encanto 

natural que vem da busca do belo e das emoções humanas. O exagero faz com que o
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sentimento perca seu caráter pessoal, e se converta num “sentir em si próprio”, conferindo 

ao indivíduo ares pedantes, caprichosos e de teatralidade, perdendo por completo o calor 

humano original.

A disposição inconsciente, compensadora a princípio, transforma-se em nítida 

oposição. Em sequência, as manifestações sentimentais exageradas soam falsas e já não 

merecem crédito dos demais. O indivíduo que valoriza intensamente as relações 

emocionais com os outros esforçar-se-á para resgatar a atenção e vencer a reserva que lhe 

foi imposta, mas o exagero só faz criar um círculo vicioso. O conflito de forças que se 

instaura acirra cada vez mais a oposição das disposições. A função Pensamento, 

inferiormente colocada, vem à tona sob a forma de observações negativas e 

desvalorizadoras sobre aquelas mesmas coisas valorizadas pelo Sentimento, numa 

tentativa de anular o predomínio da função Sentimento.

4.4 A Interação dos Tipos Básicos de Disposição com as Funções 
Psicológicas Superiores

Os dois tipos básicos de disposição e cada uma das Funções Psicológicas foram 

individual e amplamente tratados nas seções acima - suas características mais marcantes 

foram explicitadas, bem como as consequências de seu uso exacerbado. Contudo, resta 

ainda relatar algo sobre a interação do tipo básico com a função superior, já que as duas 

dimensões surgem como preferências nas pessoas e promovem uma mescla de suas 

interferências no comportamento delas. Jung abordou essa interação e dedicou parte de 

seu livro à descrição das características resultantes da combinação de cada tipo básico 

com as funções psíquicas. A seguir serão brevemente apresentadas essas características.

4.4.1 O Tipo Pensamento Extrovertido

A tendência das pessoas deste tipo é de subordinar suas manifestações humanas a 

conclusões intelectuais, sempre orientadas com base no que é objetivamente dado. Sua 

reflexão é sempre de caráter lógico e claro, guiando-se sempre por critérios 

universalmente válidos e não se deixando levar por exceções pessoais.
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Sua conduta é pautada por princípios e não por valores, aplicados não só aos 

outros como a si também. Suas palavras serão sempre “seria preciso que” ou “o que deve 

ser feito”.

Embora seja capaz de profundos afetos é bem provável que não os expresse, e 

com certeza seu processo de decisão não passa por seus sentimentos. Sendo o sentimento 

sua função indiferenciada, poderá ter expressões de afeto inoportunas e inadequadas.

4.4.2 O Tipo Sentimento Extrovertido

As pessoas do tipo sentimento extrovertido possuem uma forma de pensar que 

considera suas próprias emoções e as emoções dos outros; é como se não conseguissem 

pensar aquilo que não pudessem sentir. Sua ligação com o objeto, se extrema, pode 

provocar tal ênfase no afeto ao objeto que o sujeito parece desaparecer, e seu modo de 

pensar, sentimental, converter-se num sentir em si próprio.

Este tipo reprime seu Pensamento, já que o pensar provoca a perturbação no 

sentir. Quando o pensamento inconsciente vem à tona, surge sob a forma de um 

pensamento de caráter infantil e arcaico, sob a forma de observações e comentários 

desvalorizadores acerca do objeto que mais valoriza.

4.4.3 O Tipo Sensação Extrovertida

De todos os tipos, o tipo sensação extrovertida é o mais realista. As pessoas deste 

tipo apresentam uma apreciação sensorial do mundo exterior e relacionam-se de modo 

concreto e prático aos objetos, acumulando em sua vida experiências reais que servem 

para canalizar novas experiências, que também servirão para orientar suas vivências.

O indivíduo sensação extrovertida atém-se prioritariamente à descrição detalhada 

das coisas, ao mesmo tempo que não dá atenção às questões mais conceituais envolvidas. 

Sua motivação está sempre em perceber sensorialmente os objetos, ter sensações e 

usufrui-las tanto quanto possível.

Em situações de crise, sua intuição indiferenciada pode aparecer sob a forma de 

superstições absurdas, de premonições fantásticas e de delírios de ciúme.
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4.4.4 O Tipo Intuição Extrovertida

O tipo intuição extrovertida, de acordo com Jung, possui uma psicologia peculiar 

e inconfundível. O indivíduo deste tipo não se interessa por valores de uma realidade 

universalmente reconhecida; interessa-se pelas possibilidades que vislumbra.

Sua inclinação é sempre para o tempo futuro e para as possibilidades, prenhes de 

novas situações e novos objetos; contudo, no momento em que obtém o domínio da nova 

situação, passa a senti-la como uma prisão, desinteressa-se e parte em nova busca. Este 

tipo não se adapta a situações estáveis solidamente radicadas há muito tempo.

Seu desapego às situações estáveis e conhecidas, faz com que não se detenha nas 

coisas, nem usufrua de seus esforços - acaba sempre de mãos vazias. Quanto mais a 

intuição preponderar, a sensação vai permanecer indiferenciada, revelando-se em 

momentos de stress sob a forma de hipocondria e toda a gama de sensações físicas 

absurdas.

4.4.5 O Tipo Pensamento Introvertido

O tipo pensamento introvertido é muito influenciado pelas idéias, tal como o tipo 

pensamento extrovertido; contudo, as idéias do introvertido não têm fundamento no 

objeto (exterior) e sim no próprio sujeito. Este tipo tende a aprofundar-se em suas idéias, 

não a dilatá-las. É perseverante em suas idéias, é insensível a influências externas e imune 

a opiniões alheias; talvez por isso seu juízo pareça frio e inflexível.

O indivíduo deste tipo é taciturno, tem certa dificuldade no trato com a maior 

parte das pessoas, e pode assumir ares esquivos, altivos e anti-sociais.

Sua função inferior (o sentimento extrovertido) é vulnerável ao objeto, razão pela 

qual em situações de crise o tipo pensamento introvertido corre o risco de ser tragado pelo 

objeto, explorado e prejudicado. A solidão, então, representa sua proteção, mas acaba por 

lançá-lo ainda mais no conflito que o consome.
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4.4.6 O Tipo Sentimento Introvertido

As pessoas deste tipo costumam ser inacessíveis, de temperamento melancólico e 

caladas. Como se norteiam pela introversão, suas motivações comumente permanecem 

desconhecidas dos demais; mas isto não significa que não as tenham. Pelo contrário, são 

pessoas com emoções muito profundas.

A intro versão deste tipo ocasiona esquiva da influência poderosa do objeto 

atenuando e esfriando emoções que vêm do exterior. Por sua vez, a manifestação contida 

de sua emotividade dá a essas pessoas uma aparente ausência de emoções.

Em situações de conflito intenso, o pensamento inconsciente, em oposição, 

projeta-se nos objetos que ganham maior poder e passam a representar ameaças ao 

sujeito, que para enfrentá-las começa a nutrir rivalidades, intrigas e planos de vingança.

4.4.7 O Tipo Sensação Introvertida

Este tipo é guiado pelas sensações subjetivas suscitadas pela estimulação objetiva; 

esta particularidade é devida ao desinteresse pelo que acontece no exterior. As pessoas 

deste tipo são usualmente de difícil compreensão objetiva, e estão sempre se perguntando 

qual a finalidade da existência, principalmente dos objetos, posto que não são essenciais 

para elas.

Seus sentimentos de profunda desvalorização do objeto dificultam sua relação 

com os demais e com as coisas do mundo exterior. Ainda que inofensivos, podem 

provocar um efeito sufocante nos demais, por seu empenho em rebaixar a importância do 

objeto.:

Sua função intuição arcaica manifesta-se de modo pernicioso, voltando-se ao lado 

sombrio, perigoso e imundo que estão subjacentes à realidade; esta dinâmica dá lugar a 

obsessões repulsivas em relação ao objeto.

4.4.8 O Tipo Intuição Introvertida

As pessoas deste tipo guiam-se pelas possibilidades da mesma forma que as de 

tipo intuição extrovertida, com a diferença de que são as possibilidades internas
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suscitadas pelo exterior que detêm seu interesse e atenção. Dessa forma, a pessoa intuitiva 

introvertida é capaz de observar com clareza todos os processos que se desenrolam no 

fundo da consciência. Sua vinculação aos processos internos e ao inconsciente coletivo 

pode dar-lhe fama de visionária. As pessoas deste tipo desempenham um papel 

importante na vida psíquica de um povo. Curiosamente, Carl Gustav Jung pertencia a este 

tipo psicológico.

A indiferença que nutre pelo objeto reforça o distanciamento entre o tipo intuição 

introvertida e a realidade palpável, chegando em alguns casos a ser visto como um artista 

ou um vagabundo.

Em situações críticas e intensas, a sensação extrovertida arcaica apresenta-se 

inadequadamente sob a forma de neurose obsessiva com sintomas hipocondríacos.

Tendo sido apresentados os conceitos da Psicologia Analítica mais relevantes aos 

objetivos deste estudo, passa-se agora à explanação das aplicações desse conceitos à 

administração.
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5. APLICAÇÕES DA ABORDAGEM JUNGUIANA À ADMINISTRAÇÃO
• • . |f !(- «i

As organizações são compostas por pessoas em interação, que trazem para o 

cenário toda sua complexidade: suas motivações, seus processos conscientes e 

inconscientes, suas relações com figuras de autoridade, seus desejos de poder, seus 

valores, crenças e necessidades de desenvolvimento como seres humanos. A teoria 

junguiana, desenvolvimentista em seus fundamentos, reconhece a idade adulta como 

época importante para o crescimento do indivíduo e para o desenvolvimento da 

personalidade. Otimista em sua visão do homem e atenta aos processos que se 

desenrolam na maturidade, a teoria de Carl Gustav Jung tem uma valiosa contribuição a 

dar para o entendimento dos processos organizacionais.

Um segmento da Psicologia Analítica, a tipologia junguiana presta-se ao estudo e 

aplicação das diferenças individuais, colocando teoria sólida e metodologias acuradas à 

disposição dos administradores. A leitura das diferenças individuais através dos Tipos 

Psicológicos tem auxiliado as organizações a selecionarem melhor seus empregados em 

todo o mundo, demonstrando que as questões de tipo são transculturais e dizem respeito à 

natureza humana em geral, podendo ser aplicadas às mais variadas culturas e 

organizações. Um exemplo desta aplicação é o Centro de Recrutamento de Tóquio que, 

desde 1977, vem utilizando os- conceitos de Jung e os instrumentos que os 

operacionalizaram em seus processos de seleção (Myers, 1980:167).

As diferenças individuais traduzidas pelas elaborações dos tipos psicológicos 

denotam peculiaridades nos processos de tomada de decisão, nos estilos de liderança, nas 

formas de comunicação interpessoal e no potencial diferenciado das pessoas. As 

formulações de Jung, publicadas em 1921, estão presentes não só em compêndios 

clássicos de psicologia e em livros contemporâneos de administração; revistas atuais 

destinadas ao público formado por executivos (Business Week, 1996; Exame, 1997; 

OR/MS Today, 1997) já se ocupam do assunto, demonstrando a grande penetração da 

teoria na vida organizacional. São inúmeros os relatos de aplicações dos conceitos, seja
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por parte de estudiosos, de consultores ou mesmo de participantes dos programas de 

desenvolvimento com base na Psicologia Analítica. (Stein e Hollwitz, 1992; Isachsen e 

Berens, 1991; Zweig e Abrams, 1991; Provost, 1995; Mitroff e Kilmann, 1973)

Vários autores (Keirsey e Bates, 1978; Benfari, 1991; Isachsen e Berens, 1988; 

Myers, 1980) têm associado os tipos psicológicos a diferentes estilos de liderança, com 

diferentes prioridades, diferentes modos de relacionamento com os liderados, diferentes 

focos e objetivos de gestão. Esses autores concentram-se nas diferenças dos modelos de 

gestão escolhidos por diferentes tipos psicológicos, apontando pontos fortes e limitações 

que são guias para o desenvolvimento gerencial.

As diferenças surgem também nos processos de diagnóstico e solução de 

problemas, razão pela qual muitos autores aplicam o modelo junguiano para compreender 

o planejamento estratégico das organizações (Mitroff e Kilman, 1973; Nutt e Henderson, 

1980; Nutt, 1986; Boreham, 1987). Cowan (1989:470), em continuidade, incentiva 

pesquisadores e práticos da administração a formular “aplicações das forças das funções 

psíquicas a atividades tais como a formulação estratégica de problemas. Em processos 

organizacionais complexos como esse, processos individuais de tomada de decisão da 

mesma forma que processos políticos e sociais são evocados nas dinâmicas de 

reconhecimento e solução dos problemas organizacionais. Uma leitura atenta da teoria de 

Jung faria qualquer leitor acreditar que as funções psíquicas deveriam ser relevantes em 

contextos como esses.”

O uso das diferenças na composição dos times de trabalho é uma aplicação que 

tem sido muito frequente, com ocorrência que cresce na mesma medida em que se 

enfatiza o trabalho em time para o desenvolvimento organizacional (Lidgard e Bates, 

1989). A aplicabilidade e a valia da abordagem aparece em vários relatos, tal como o de 

Samuelson (1997:37): “...nossa profissão como um todo, e muitos de nós como 

indivíduos e como membros de times nas organizações, poderiamos nos beneficiar 

através do trabalho conjunto com outros tipos psicológicos para melhorar nossa 

comunicação com os demais”. São muitas as explicitações de reconhecimento às 

formulações de Jung; por exemplo, para Parker (1990:62) que propôs “quatro estilos de
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trabalhar em equipe”: o contribuidor, o colaborador, o comunicador e o desafiador, 

“Trabalho efetivo em time é baseado num mix produtivo de pessoas que possuem 

variedade de estilos ... Qualquer um que pense sobre o conceito de estilos tem uma dívida 

intelectual ao psicólogo Carl Jung”.

uma

Uma modalidade de trabalho em time, o trabalho em projetos, é outro segmento 

que vem sendo largamente beneficiado pelas contribuições de Jung e de seus seguidores. 

É sabida a dificuldade que os gerentes de projeto encontram para lidar com pessoas com 

características, habilidades e papéis tão diferentes quanto interdependentes em seus 

projetos; saber compatibilizá-los é uma arte que deve ser desenvolvida e a abordagem 

junguiana, com os Tipos e os movimentos compensatórios da psique, tem apontado 

caminhos. Frame (1995:54) ao abordar as questões relativas a gerenciamento de projetos 

comenta: “As pessoas são o recurso mais importante de um projeto. Se um projeto tem 

sucesso ou fracassa isso será determinado pelo calibre das pessoas que trabalham nele”; e 

aponta o “trabalho do psicanalista Carl Jung” como um facilitador dos “achados” sobre as 

pessoas envolvidas nos projetos. Dentre as formas e aplicações da teoria para encontrar e 

trabalhar com pessoas capazes nos projetos, Frame (1995:70) aponta: a seleção do pessoal 

de staff, o diagnóstico de origens de conflito, a melhoria das relações entre os 

participantes do projeto e o auto-conhecimento necessário para que o gerente de projeto 

exerça melhor seu papel.

Especificamente em relação ao entendimento e gerenciamento das situações de 

conflito na organização, podem ser citados Ralph H. Kilmann e Kenneth W. Thomas 

(1975:978), pesquisadores interessados nos mecanismos de gerenciamento do conflito e 

autores do “Thomas-Kilmann Mode Instrument”, que concluíram que as “funções 

junguianas podem ter influências significativas sobre o comportamento de lidar com 

conflitos” e que seus resultados “comprovam a utilidade das dimensões junguianas em 

documentar e explicar as bases psicológicas do comportamento interpessoal”.

Nas áreas da administração mais afetas a aprimoramento profissional e transições 

na carreira, a abordagem tem ajudado as pessoas a compreenderem seu potencial para 

lidar melhor com os momentos críticos e planejar suas ações no direcionamento de suas
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carreiras (Myers, 1980). Berens (1997:1) relata seu trabalho afirmando: “Se nós estamos 

conscientes de nosso modelo preferencial e do desenvolvimento que naturalmente ele 

tem, podemos compreender o stress dessa mudança e alocar essa exigência extra de 

energia”.

A evolução das relações estabelecidas entre empresas e empregados propicia uma 

nova área de aplicação para os conceitos de Jung: o “outplacemenF. A recolocação, como 

pode ser traduzida, é um programa financiado pela empresa e conduzido por um especialista 

com o objetivo de dar suporte ao momento de transição do empregado (geralmente de alto 

nível na organização) que está perdendo seu emprego. Ruppart e Maidenbaum (1992) relatam 

procedimentos e resultados de programas de outplacement realizados nos Estados Unidos, 

onde a caracterologia junguiana em especial, e os demais conceitos e técnicas oriundas da 

Psicologia Analítica vêm sendo empregados para que os participantes lidem melhor com a 

perda do velho emprego e se preparem melhor para um novo trabalho, mais apropriado, numa 

organização diferente.

A compreensão do ambiente organizacional também tem oferecido oportunidades para 

a adoção da abordagem junguiana no diagnóstico da cultura organizacional: Ronnie Lessem 

em seus comentários no livro de “Intuition - The New Frontier of Management” (Parikh:1994) 

apresenta comparações entre organizações conhecidas, atribuindo a cada uma delas um tipo 

psicológico. O trabalho de Bridges (1992) e os estudos de Salter (1995) são leituras iniciais, 

amplas e interessantes dessa nova modalidade de compreensão da cultura organizacional.

Especificamente neste trabalho está-se falando de uma metodologia de identificação 

de diferenças individuais, mas todo o restante da Psicologia Complexa - o conceito de 

arquétipo, a importância dos mitos, o estudo das culturas, a dinâmica do inconsciente, o 

inconsciente coletivo, apenas para citar alguns temas - são também de extrema utilidade na 

compreensão dos fenômenos psicodinâmicos na organização e vêm sendo utilizados em 

intervenções nas organizações. Os resultados desses trabalhos têm sido relatados e divulgados 

(Jacobson, 1997; Keirsey e Bates, 1978; Stein e Hollwitz, 1992; Zweig e Abrams, 1991) 

demonstrando a aplicabilidade da Psicologia Analítica para o desenvolvimento do ambiente 

organizacional.
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6. LIMITAÇÕES DA ABORDAGEM JUNGUIANA
V ; L

A Psicologia Analítica de Jung, incluindo-se aí não só a tipologia como também 

os demais conceitos da teoria, tem se mostrado útil no entendimento dos aspectos 

humanos na organização. Contudo, como já foi dito neste trabalho, há muitas definições e 

distintas formas de entender os traços de personalidade, razão pela qual nenhuma teoria 

satisfaz plenamente a todos os quesitos e críticos. Pende (1947:7) ilustra esse ponto ao 

fazer uma crítica às diversas teorias psicológicas dizendo: “Estas tipologias humanas 

psicológicas [...] são também fragmentárias, unilaterais, sem base de interpretação 

genética nem método científico objetivo unitário de investigação, pelo qual não podem 

constituir uma doutrina científica completa do biotipo individual. Este, por ser a 

resultante vital unitária de todos os fatores somatopsíquicos hereditários e ambientais, não 

pode ser conhecido em sua complexidade estrutural dinâmica e em seu valor sem haver 

feito previamente a síntese lógica de todos os elementos morfológicos, históricos, 

humorais, funcionais e psicológicos, apesar de que essa síntese resulte em tarefa muito 

difícil e, segundo alguns, praticamente irrealizável de modo perfeito”.

A fragmentação do entendimento da personalidade, oriunda das formas de abordar 

a questão por todos os teóricos e pesquisadores que trabalham no tema, é consequência 

do expediente de delimitação dos distintos aspectos a serem estudados ou medidos, 

expediente esse que, ainda que produza resultados mais aplicáveis, não pode ser tomado 

como um caminho para se obter o entendimento completo da personalidade. Schreider 

(1944) dá ênfase a esses pontos ao discorrer sobre as limitações das diversas abordagens.

A seguir serão discutidas algumas críticas levantadas à caracterologia junguiana.

Jung trata as diferenças como pólos opostos, ainda que complementares. Muitos 

críticos argumentam que não é correta essa polarização dos traços de personalidade; sobre 

esse tópico muitos autores escreveram, entre eles Gauquelin (1978:111), afirmando que a 

maioria das pessoas não é do tipo puro. O contra-argumento é que Jung fala de 

preferências, não de exclusividade; classificar uma pessoa de tipo intuição não equivale a
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dizer que ela não possua a função sensação, até mesmo porque isso seria contraditório a 

toda a teoria, principalmente no que se refere aos mecanismos compensatórios; isto quer 

dizer que seu processo perceptivo se dá preferencialmente através dos mecanismos da 

função intuição. Sendo a teoria Junguiana muito profunda, não devem ser feitas leituras 

superficiais de seus conceitos, sob pena de se chegar a conclusões errôneas.

Outra crítica frequente (e não só a Jung como também a todos os teóricos que 

postulam a determinância dos fatores inatos na personalidade) é de muita rigidez no modo 

de observar o homem. Os críticos argumentam que o homem se transforma ao longo da 

vida e que a caracterologia junguiana engessa suas características. Mais uma vez se deve 

apelar para a compreensão mais profunda e correta da teoria, que reconhece que o ser 

humano tem um processo natural de desenvolvimento, no qual os aspectos menos 

diferenciados podem, mediante a ação de mecanismos compensatórios, obter maior 

diferenciação. Contudo, desenvolver uma função inferior não equivale a ter alterado sua 

preferência; ou seja, o sujeito extrovertido pode trabalhar melhor sua introversão, mas 

isso não o transforma num introvertido. O processo é de desenvolvimento e não de 

conversão.

Uma crítica frequentemente feita à abordagem junguiana decorrente das duas 

expostas acima é que o conceito de tipos psicológicos é categórico e não trata de 

dimensões contínuas, não deixando espaço para graus ou intensidades. Como 

consequência, os críticos dizem que dentro dessa linha, a pessoa pertence a um tipo ou a 

outro, não havendo possibilidades de mudança ou graus intermediários entre os pólos 

opostos. Eysenck (1973:5) ao apresentar sua visão da evolução histórica das teorias das 

diferenças individuais ressalta que essa crítica tem sido exaustivamente apresentada por 

“autores americanos modernos, que infelizmente atribuem tal posição a escritores mais 

recentes que Kant - escritores que de fato não a sustentam, tal como Jung e Kretschmer”. 

O próprio Eysenck (1973:19) responde a essa crítica: “Não há razão para acreditar que a 

noção de uma tipologia pressupõe um sistema de categorias; Jung [...] postulou mais um 

sistema dimensional que um categórico. A noção espalhada de que tipologias implicam
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em descontinuidade, distribuições bimodais, não representam precisamente as 

publicações e as visões dos modernos tipologistas”.

Na sequência dos comentários à teoria junguiana, Eysenck (1973) declara que a 

teoria proposta por Jung é formada por contribuições de outros estudiosos que o 

precederam e vai buscar em C. Spearman (Spearman apud Eysenck, 1973: 7) palavras 

que ratifiquem sua posição: “Idéias substancialmente as mesmas mencionadas [...] 

reaparecem não muito tempo depois no trabalho de Jung. Mas o árduo trabalho de seus 

predecessores ... agora dá passagem a uma beleza literária atrativa.” O livro de Jung 

“Tipos Psicológicos” é a resposta mais apropriada a esta crítica, pois todo ele é uma 

sucessão de citações, ilustrações e créditos a todos os pensadores que de algum modo 

influenciaram ou contribuíram para as elaborações propostas por Jung.

Alguns críticos afirmam que os conceitos de Jung não são operacionalizáveis, 

nem possuem aplicabilidade na vida cotidiana da organização - aliás essa crítica é 

extensiva aos instrumentos que diagnosticam os tipos psicológicos (Robbins e Finley, 

1995). Tais críticas desconsideram que determinados aspectos do comportamento, tais 

como o modo de comunicação, a forma de interação e a maneira de resolver problemas 

são também fruto das diferenças de personalidade. Não se quer excluir o papel do 

conhecimento adquirido, da aprendizagem e da experiência, nem dos demais atributos 

envolvidos no desempenho profissional tais como a ambição profissional e a disciplina de 

trabalho (Maximiano, 1983:57), mas certamente os traços de personalidade não só são 

relevantes para o cumprimento das tarefas com que o homem se defronta, como também 

são norteadores da procura e do uso do conhecimento e da experiência.

Uma crítica importante à teoria dos tipos psicológicos e dos instrumentos nela 

embasados é que, ao serem tratados com superficialidade devido à sua crescente 

popularidade, correm o risco de serem encarados como remédio para todos os males ou 

explicação para todas as questões formuladas sobre o fator humano na organização. 

Robbins e Finley (1995:54) afirmam que o diagnóstico representado por iniciais dos tipos 

psicológicos transformou-se num “jogo psicológico de salão”.
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7. PRINCIPAIS INSTRUMENTOS EXISTENTES PARA 
IDENTIFICAÇÃO DOS TIPOS PSICOLÓGICOS

tfexy i'.;-iz :a-. • ~ /í */. .ó. ‘ • •'.~ j<■. . f

A caracterologia junguiana tem sido largamente utilizada para diagnóstico e 

intervenção, notadamente no ambiente organizacional no mundo todo. As publicações 

especializadas informam sobre a existência de seis instrumentos criados para a 

identificação dos tipos psicológicos, todos elaborados nos Estados Unidos e alguns deles 

adaptados para uso em outros países. Os seis instrumentos serão brevemente descritos a 

seguir.

7.1 O “MBTI - Myers-Briggs Type Indicator”

Sem dúvida o mais conhecido e utilizado de todos os instrumentos, o MBTI tem 

uma história peculiar, pois foi criado por duas donas-de-casa americanas, mãe e filha: 

Katharine Cook Briggs e Isabel Briggs Myers, estudiosas dos escritos de Jung. “Minha 

mãe, Katharine C. Briggs, apresentou-o [o livro “Tipos Psicológicos” de C. G. Jung] à 

nossa família e fez dele parte de nossas vidas. Ela e eu esperamos muito tempo por 

alguém que inventasse um instrumento que não só refletisse a preferência pela 

extroversão ou introversão, mas que também identificasse a natureza preferida de 

percepção e julgamento. No verão de 1942 nós cuidamos disso.” (Myers, 1980: xiii)

A primeira versão preliminar surgida em 1942 antecedeu várias alterações pelas 

quais passou o inventário no seu processo de melhoria e refinamento. Em meados dos 

anos 50 o inventário começou a ser reconhecido em centros de pesquisa e aplicação nos 

Estados Unidos (Thome e Gough, 1991). Em 1958 Isabel B. Myers escreve um manual 

(não publicado) sobre o instrumento, a partir dos dados coletados com a versão preliminar 

do questionário. Os trabalhos com o instrumento prosseguiram e em 1962 é publicada a 

primeira edição do Manual em sua forma definitiva (Myers, 1987). Atualmente existem 

quatro formas do instrumento destinadas a usos específicos, dentre as quais as mais 

usadas nas organizações são a Forma F e a Forma G.
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O MB TI diagnostica diferenças individuais segundo a tipologia Junguiana através 

do levantamento de preferências. O exame das preferências se dá em quatro escalas: 1. 

Tipos Básicos de Disposição: Extroversão/Introversão; 2. Funções Perceptivas: 

Sensação/Intuição; 3. Funções Judicativas: Pensamento/Sentimento; 4. Postura Frente ao 

Mundo: Julgamento/Percepção. Essa última dimensão é a principal contribuição das 

autoras do MBTI, e embora trate de uma derivação dos conceitos de Jung, proposta por 

Isabel Myers tem sido adotada por vários estudiosos, pesquisadores e práticos da 

abordagem de Carl Gustav Jung. As várias combinações de cada uma das preferências 

origina os dezesseis tipos psicológicos descritos no MBTI.

O MBTI tem sido fonte de conhecimento e inspiração tanto para estudiosos das 

diferenças individuais como para práticos da administração, sendo reconhecidamente o 

inventário de personalidade mais aplicado no mundo (CPP, 1996). A importância do 

questionário é reconhecida mesmo entre aqueles que lançaram seus próprios 

instrumentos: “O teste foi tão usado que criou um interesse internacional pela idéia de 

tipos de pessoas e reavivou o interesse pela teoria dos tipos psicológicos de Jung” 

(Keirsey e Bates, 1978:4).

7.2 O “Gray-Wheelwright Test” (JTS - Jungian Type Survey)

Embora não tão conhecido e tão utilizado quanto o MBTI, o primeiro inventário 

para identificar a tipologia de Jung foi o “Gray-Wheelwright Test”, também conhecido 

como JTS - Jungian Type Survey, publicado em 1940. Este instrumento foi criado por 

dois analistas junguianos: Joseph e Jane Wheelwright. O JTS é considerado um dos mais 

proeminentes instrumentos para a caracterologia junguiana, sendo muito usado 

clinicamente ainda hoje (Loomis,1991). Sua ênfase no ambiente clínico deve ter sido a 

causa de ter seu uso menos frequente do que o MBTI, mas sua importância no cenário é 

indiscutível, pois mesmo em estudos de validação do MBTI aparecem resultados 

correlacionando positivamente os dados levantados pelos dois instrumentos (Myers, 

1987).
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O Jungian Type Survey diagnostica o tipo geral de disposição 

(extroversão/introversão), a função perceptiva (sensação/intuição) e a função de 

julgamento (pensamento/sentimento), prendendo-se aos conceitos elaborados e aos oito 

tipos definidos por Jung. Da mesma forma que no MBTI, as questões são colocadas em 

termos de opostos para escolha da preferência por parte do respondente.

7.3 O “Keirsey Temperament Sorter”

David Keirsey e Marilyn Bates (Keirsey e Bates, 1978) criaram um questionário 

singelo, composto de setenta questões fechadas com duas alternativas de respostas, 

destinado à auto-aplicação e auto-tabulação. O inventário de Keirsey carece de maiores 

cuidados de validação, e mesmo sua publicação como parte de um livro trata a questão de 

modo pouco científico e faz desse instrumento uma ante-sala para outros instrumentos, 

como reconhecem seus autores (Keirsey e Bates, 1978). Os resultados são apresentados 

em forma semelhante aos resultados do MBTI, inclusive adotando a quarta dimensão 

proposta por Briggs e Myers. Curiosamente, mesmo fundamentado em pouca rigidez 

metodológica, seu uso tem sido muito intenso nos Estados Unidos.

O “SLIP - Singer-Loomis Inventory of Personality”7.4

Duas analistas junguianas - Mary E. Loomis e June Singer - insatisfeitas com as 

formas de abordagem da teoria junguiana por instrumentos existentes, elaboraram um 

instrumento que tem como principal característica não apresentar questões com 

alternativas opostas, tais como os demais instrumentos. O SLIP apresenta as questões 

opostas separadamente, ao longo do questionário, solicitando ao respondente que assinale 

a frequência aproximada de suas preferências: nunca, raramente, metade do tempo, 

frequentemente ou sempre. Com essa distinção, as autoras afirmam terem resolvido o 

problema da escolha forçada entre duas alternativas de características opostas uma à 

outra, eliminando qualquer referência a uma inferioridade implícita no instrumento 

(Loomis, 1991).

Outra distinção do instrumento é a representação dos resultados em forma de um 

gráfico onde são posicionados os oito tipos descritos por Jung. A metodologia de Loomis
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e Singer incorpora os conceitos de compensação, individuação e sombra da Psicologia 

Analítica de Jung.

7.5 O “PCI - Organizational Character Index”

William Bridges, pesquisador e consultor renomado, criou o Organizational 

Character Index para a identificação da caracterologia da organização. “A idéia do caráter 

organizacional cresceu de meu trabalho como consultor em organizações em transição. 

Eu percebi muito cedo que as organizações diferem na forma como elas lidam com a 

mudança[...] Então eu comecei a buscar modos de medir e descrever aquelas diferenças” 

(Bridges, 1992:vii).

A vivência como consultor e a experiência com o MBTI - Myers-Briggs Type 

Indicator indicaram para Bridges um caminho no entendimento das diferenças entre as 

organizações: “Eu comecei experimentando avaliar o tipo da organização da forma que o 

MBTI avalia o tipo do indivíduo, e o resultado foi o “OCI - Organizational Character 

Index” (Bridges, 1992:vii).

O “OCI” é um questionário composto de trinta e seis questões, com respostas que 

mesclam escolha de alternativa e intensidade da escolha, e que não possibilita respostas 

em branco. Seu uso é recomendado sempre que se fizer necessário identificar as 

características de uma organização, e quando o tempo e o conhecimento dos participantes 

sobre caráter organizacional forem restritos. Aplicando-se o inventário a um grupo de 

indivíduos da organização, simultaneamente, pode-se rapidamente obter suas avaliações 

sobre o caráter da organização (Bridges, 1992).

O OCI apresenta seus resultados utilizando a mesma nomenclatura e notação das 

quatro dimensões do MBTI, originando os dezesseis tipos psicológicos como 

diagnósticos possíveis do tipo da organização.

Da mesma forma que outros instrumentos dessa natureza, o OCI possui vantagens 

e desvantagens. Contudo, a principal desvantagem parece ser o fato de “não ter sido ainda 

estatisticamente validado” (Bridges, 1992:114).
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7.6 O “Salter Environmental Type Assessment - SETA”

Daniel W. Salter interessou-se pela tipologia de ambientes organizacionais e 

iniciou suas pesquisas pelo relato do trabalho de outros pesquisadores do assunto. Dentre 

os trabalhos estudados por Salter incluiu-se o OCI, de William Bridges que foi 

considerado por Salter somente uma “antropomorfização da teoria dos tipos psicológicos” 

(Salter, 1995:29). Nenhuma das metodologias estudadas de identificação do tipo do 

ambiente organizacional satisfez as condições colocadas por Salter (Salter, 1995) e 

“então, um novo instrumento foi considerado desejável” (Salter, 1995:29).

Salter propôs e validou o “Environmental Personality Type Assessment - EPTA” 

em sua tese de doutoramento.

O “EPTA” é um questionário do tipo fechado, composto de oitenta questões, com 

duas alternativas opostas de respostas, formuladas com base nas questões e no processo 

de validação do MBTI (Salter, 1995:30). Seus resultados são apresentados utilizando as 

quatro dimensões, tal como o MBTI e o OCI. O foco do diagnóstico do EPTA é o 

ambiente, ou melhor, o produto de duas visões sobre o ambiente organizacional: a visão 

individual e a visão compartilhada. O autor do instrumento credita o poder da avaliação 

dual à ponte lançada sobre o abismo que usualmente separa o individual do coletivo 

(Levy-Leboyer apud Salter, 1995:30). Uma característica do EPTA é que as questões 

apresentadas ao respondente são formuladas em termos genéricos, tais como “ambiente” e 

“membros”. A título de ilustração, segue-se uma das questões do EPTA:

Neste ambiente, os membros:
a) interagem raramente;
b) frequentemente falam uns com os outros

Após a validação e o aprimoramento do questionário, questões foram descartadas 

inventário, refinado, passou a ter somente sessenta e duas questões e a se chamar 

SETA - Salter Environmental Type Assessment.
e o novo

Cada um dos seis instrumentos acima foi criado para responder às inquietações 

específicas de seus autores, que agregaram em suas obras não só seus conhecimentos da 

teoria junguiana, como também suas vivências com o assunto, suas abordagens



TIPOS PSICOLÓOICOS: UMA PROPOSTA 06 INSTRUMENTO REVISÃO DA UTERATURATANIA CASADO

alternativas e seus interesses conceituais diversos, suas questões em aberto sobre o tema, 

e seus objetivos de trabalho. A decisão de construir o instrumento proposto nesta pesquisa 

ocorreu de modo semelhante. O detalhamento da construção do inventário brasileiro 

encontra-se na próxima seção, item 5.3.



:
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Parte III 

A Pesquisa Empírica
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1. O PROBLEMA DA PESQUISA
i. . . jiiiiíé

As diferenças individuais aqui estudadas, denominadas traços de personalidade, 

são características intrínsecas aos sujeitos que se refletem no comportamento observado. 

Os padrões de comportamento diferem na medida em que diferem as características de 

personalidade. Isto vale dizer que ao serem identificadas as características individuais 

(variáveis independentes) com precisão, podem ser feitas previsões de comportamentos a 

elas associados (variáveis dependentes).

O uso ético do conhecimento trazido por essas relações, por indivíduos e por 

organizações, contribui certamente para o aprimoramento do papel profissional e 

consequente aprimoramento organizacional. Portanto, a obtenção de uma metodologia 

confiável para a identificação de traços de personalidade que efetivamente resultam em 

padrões previstos de comportamento é de grande valia para a gestão de recursos humanos, 

quer no que diz respeito ao uso do potencial humano da organização, quer no que 

concerne à manutenção de um ambiente organizacional mais sadio.

Como já foi relatado, o objetivo maior deste trabalho é a criação de uma 

metodologia de identificação, feedback, entendimento, aplicação e desenvolvimento do 

potencial humano. Trata-se da elaboração e validação de um questionário para a 

identificação das diferenças individuais.

O questionário criado será validado através da comparação de seus resultados com 

a auto-avaliação num primeiro momento (validação de conteúdo), e em seguida através 

de uma técnica projetiva que aborde as manifestações comportamentais decorrentes dos 

traços diagnosticados (validação de constructo).

Para que este trabalho atinja seu objetivo, a metodologia deverá incluir processo 

de coleta de dados, instrumentos de diagnóstico, análise de dados e linhas gerais 

operacionais apropriadas aos objetivos da pesquisa: serão aplicadas técnicas quantitativas 

e qualitativas, descritas nas seções seguintes.
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2. ENUNCIADOS PARA INVESTIGAÇÃO
----

O processo de validação proposto conta com duas fases complementares na 

execução. A primeira (quantitativa) será através da verificação da associação entre o tipo 

psicológico diagnosticado pelo inventário e o tipo percebido pelo sujeito, mediante a 

adoção da técnica estatística não-paramétrica do qui-quadrado (x2). Ainda nessa fase será 

testada a hipótese de independência entre variáveis medidas pelo instrumento. A segunda 

fase será feita através do exame do comportamento manifesto dos grupos formados com 

indivíduos de tipos psicológicos iguais, mediante a técnica qualitativa da Análise de 

Conteúdo.

Atendendo às técnicas estatísticas apropriadas para as duas etapas da validação do 

inventário, serão lançados enunciados para investigação. Inicialmente, será examinada a 

dependência ou independência das variáveis “tipo percebido” pelo sujeito e “tipo 

diagnosticado” pelo inventário, através de testes estatísticos não-paramétricos.

As pessoas em geral são capazes de refletir sobre suas preferências e seus traços 

característicos, apontando onde realmente estes se encontram. Verificar a associação entre 

resultados do questionário e o tipo percebido pelo sujeito (mediante explicação dos 

fatores diagnosticados pelo questionário) é uma boa medida para validação de conteúdo 

do inventário. Embora existam outras formas de fazê-lo, como por exemplo entrevistar 

cônjuges dos sujeitos e verificar associações com resultados de outros instrumentos 

(Myers e McCaulley: 1987), a auto-avaliação parece ser a medida mais apropriada para 

este estudo por ser mais factível para aplicação na amostra originária de empresas.

Testes estatísticos não-paramétricos básicos são suficientes para o exame da 

independência entre variáveis. O qui-quadrado (x2) foi utilizado para testar a 

independência (H0) entre as variáveis tipo diagnosticado pelo questionário e tipo 

percebido pelo sujeito.
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Como o tipo diagnosticado é na realidade a combinação de quatro dimensões 

abordadas pelo instrumento, a hipótese nula principal foi subdividida em quatro hipóteses 

que serão testadas:

1. H0: Inexistem associações entre tipo básico de disposição diagnosticado 

pelo inventário e tipo básico de disposição percebido pelo sujeito.

H0: Inexistem associações entre as funções psicológicas perceptivas 

diagnosticadas pelo inventário e as funções perceptivas percebidas pelos 

sujeitos.

2.

H0: Inexistem associações entre as funções psicológicas judicativas pelo 

inventário e as funções judicativas percebidas pelos sujeitos.

3.

4. H0: Inexistem associações entre a postura frente ao mundo 

diagnosticada pelo inventário e a postura frente ao mundo percebida 

pelos sujeitos.

Uma outra maneira para garantir a validade do questionário é verificar se as 

dimensões diagnosticadas apresentam superposição, ou seja, se não existem duas medidas 

diferentes examinando um mesmo fator. Como cuidado adicional, foi lançada a quinta 

hipótese nula:

5. H0: Há independência entre as variáveis diagnosticadas pelo questionário.

A segunda etapa do presente estudo conta com a validação através da realização 

de uma atividade projetiva, realizada pelos sujeitos distribuídos em grupos segundo 

similaridade nas características tipológicas e que se encontra detalhada na seção 4.2: “A 

Empresa Ideal”.

De acordo com a Psicologia Analítica de Jung, o ser humano busca a expressão de 

seu potencial, e suas características de personalidade (seu tipo psicológico) buscam meios 

de expressão e desenvolvimento, traduzindo-se em comportamentos típicos relacionados 

às suas peculiaridades - os diferentes tipos psicológicos apontam para diferentes 

motivações, formas de encarar o mundo e processos de comunicação.
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Se existem essas diferenças de comportamento, como elas são manifestas? A 

resposta a esta questão trará caminhos para o melhor entendimento, aceitação, 

desenvolvimento das diferenças individuais, além de contribuir para a validação de 

constructo da metodologia proposta. Desta questão básica, primeira, derivam três 

questões cuja investigação se faz necessária para o atingimento dos objetivos deste 

trabalho:

uso e

1.0 comportamento de um grupo de sujeitos de mesmo tipo psicológico apresenta 

as características associadas às descrições do tipo psicológico de seus 

componentes?

2.Grupos compostos por pessoas de mesmo tipo psicológico (grupos puros) 

privilegiam determinados aspectos na elaboração de seus trabalhos?

3.Os produtos dos trabalhos dos grupos puros apresentam “pontos cegos” que são 

ligados às limitações de seu tipo psicológico?

Para responder a tais indagações foi formulada mais uma hipóteses de pesquisa, 

cujo exame se fará através da análise de conteúdo. A hipótese H06 é apresentada como a 

hipótese principal que originará demais hipóteses secundárias:

6. H0 Inexistem associações entre o comportamento observado (elaboração de 

um trabalho de grupo) de um grupo de sujeitos de mesmo tipo psicológico 

(diagnosticado pelo instrumento) e as características de personalidade 

descritas pela teoria dos Tipos Psicológicos para o tipo em questão

A técnica qualitativa a ser utilizada para o exame da hipótese acima é a Análise de 

Conteúdo. A Análise de Conteúdo tem suas raízes no uso consciente dos símbolos e da 

linguagem pelo homem. Para Krippendorff (1986:21) é uma “técnica de pesquisa para 

fazer inferências válidas e replicáveis sobre dados dentro de um determinado contexto”, 

tendo utilidade para a Psicologia, na análise de registros verbais para a descoberta de 

características motivacionais e de personalidade. É este o uso da técnica que se fará nesta 

pesquisa.
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Bardin (1977:30) apresenta duas funções da análise de conteúdo: uma é a função 

heurística (exploratória), ou “a análise para ver o que dá”; e a outra é a função de 

administração da prova. Nessa última, são colocadas hipóteses sob a forma de questões 

que, através da análise sistemática serão testadas; é a análise “para servir de prova”. Neste 

estudo será enfatizada a segunda função.
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3. POPULAÇÃO E AMOSTRA
'ir-Vi CVjiSíil Mi 1 'ÍL'*r_ ■ - «

Este trabalho tem como objetivo contribuir para o entendimento e a aplicação do 

potencial humano presente nas organizações brasileiras. Por esta razão a população será 

de executivos empregados em diferentes organizações brasileiras.

Por executivo entende-se aqui o formulado por Peter Drucker apud Albuquerque 

(1975:24): executivo é “qualquer trabalhador com conhecimentos nas organizações 

modernas e que, em virtude de sua posição e conhecimento, seja responsável por uma 

contribuição que afeta, materialmente, a capacidade da organização de operar e de obter 

resultados”.

Dada a população, a amostra foi retirada por processo não-probabílistico 

intencional, pois segundo Selltiz e outros (1975:584) a “suposição básica da amostragem 

intencional é que, com bom julgamento e uma estratégia adequada, possamos escolher os 

casos que devem ser incluídos na amostra e, assim, chegar a amostras satisfatórias para 

nossas necessidades”. A amostragem não-probabilística intencional é adequada a este 

trabalho, pois o conhecimento e a experiência com o tema das diferenças individuais no 

âmbito das organizações respalda a seleção dos casos a serem incluídos, garantindo a 

ocorrência dos eventos que se quer estudar.

Além disso, o objetivo deste trabalho não é a obtenção de estimativas das 

distribuições dos diferentes tipos psicológicos na população, e sim a avaliação de um 

instrumento para identificar os tipos psicológicos. Selltiz (1975: 605) afirma que em 

casos como este, a “amostragem probabilística é desnecessária ou inadequada. Uma 

dessas circunstâncias decorre do fato de não realizarmos, necessariamente, estudos de 

amostras apenas com o objetivo de poder generalizar para as populações de onde provêm 

as amostras [...] Fazemos uma amostragem, não para estimar determinado valor da 

população, mas para obter certa idéia da variedade de elementos existentes nessa 

população”.
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O número total da amostra foi definido levando-se em conta a quantidade 

adequada para garantir a frequência necessária das variáveis sob investigação. Foram 

selecionadas cinco organizações com diferenças muito marcantes entre si: uma empresa 

estatal de prestação de serviços, uma indústria nacional privada do setor primário, uma 

indústria privada do setor alimentício, um órgão público de administração indireta e uma 

empresa privada de prestação de serviços. No total são 253 (duzentos e cinquenta e três) 

executivos participantes.

A amostra retirada seguiu alguns critérios:

• Foram convidadas a participar empresas com histórico em programas de 

desenvolvimento na linha atitudinal.

• Essas empresas indicaram empregados que participaram do processo todo, 

exclusivo da empresa onde trabalham.

• Todos os participantes possuíam escolaridade mínima igual ao terceiro grau 
completo.
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4. COLETA DE DADOS
.V •/ : .

Este trabalho propõe um modelo de entendimento e utilização das diferenças 

individuais a ser utilizado em organizações. Para tanto, a metodologia deve contemplar 

processo de coleta de dados, instrumentos de diagnóstico apropriados aos objetivos da 

pesquisa, análise de dados levantados e linhas gerais operacionais e de abordagem do 

problema.

Por se tratar de pesquisa que utiliza dados sobre personalidade dos indivíduos, a 

metodologia deverá contemplar a devolutiva para os sujeitos, além da sua concordância 

em participar do processo. Também por questões éticas, não serão divulgados dados 

individuais ou identificados.

Linhas Gerais Operacionais4.1

Os indivíduos serão convidados a participar de um workshop com oito horas de 

duração e o seguinte desenho:

• Abertura e apresentação dos objetivos do workshop

• Aplicação do inventário de tipos psicológicos

• Divisão dos grupos tendo como base o diagnóstico de tipo psicológico, 

ainda não conhecido pelos participantes.

• Exercício em grupo: “A Empresa Ideal” (descrito na próxima seção)

• Exposição dos resultados dos trabalhos dos vários grupos

• Explanação dos conceitos de tipo psicológico para fundamentar a auto- 

avaliação

• Auto-avaliação dos respondentes e coleta dessas informações para a

pesquisa

• Devolutiva sobre o tipo psicológico e confrontação com o tipo 

diagnosticado pelo questionário
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Cada workshop foi concebido para contar com um número máximo de 35 

participantes, podendo variar de grupo para grupo.

O objetivo da realização do workshop foi coletar os dados quantitativos e 

qualitativos para a pesquisa. Os dados quantitativos se referem à avaliação do grau de 

coerência entre a auto-avaliação e a avaliação do inventário.

Os dados qualitativos dizem respeito à coleta de todo o material produzido pelos 

grupos durante o processo. Para efeito de maior segurança e confiabilidade na transcrição 

de parte do trabalho dos grupos, os segmentos mais relevantes do workshop foram 

gravados. Os segmentos considerados relevantes são: os relatos e apresentações dos 

trabalhos de grupo, os comentários do grupo maior sobre os trabalhos dos subgrupos e as 

perguntas e respostas sobre o resultado dos trabalhos realizados. Antes do início de cada 

apresentação deverá ser solicitada permissão ao grupo para a respectiva gravação, 

salvaguardando-se os direitos do participante e a ética profissional.

As informações qualitativas foram consolidadas por grupo e as análises foram 

feitas também dentro de cada grupo.

4.2 Técnica Projetiva: “A Empresa Ideal”

A técnica da “Empresa Ideal” elaborada e aplicada especialmente para este estudo, 

pertence ao tipo das técnicas projetivas.

A característica principal das técnicas projetivas é que são não-estruturadas, 

permitindo interpretações ambíguas e que diferem de acordo com o sujeito que delas 

participa. O termo “projetiva” vem do conceito de “projeção”, ou seja, espera-se que o 

sujeito projete suas características no exercício que tem todas as possibilidades de um 

enunciado vago. As técnicas projetivas têm sido usadas como formas efetivas de estudo 

de fatores humanos e como formas complementares aos questionários de mensuração de 

atitudes, interesses e nível intelectual (Anastasi,1976).

Uma técnica projetiva é uma atividade que permite uma variedade muito grande 

de respostas possíveis. Para não limitar sua realização e não inibir as manifestações dos 

participantes, as instruções devem ser breves e gerais.
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4.2.1 Objetivos

• Coletar dados sobre processos característicos dos diferentes tipos 

psicológicos através da elaboração de um trabalho em grupo.

• Ressaltar e demonstrar as diferenças presentes na motivação, nos modos de 

comunicação, na forma de encarar uma dada situação, em valores de vida, em 

desempenho profissional e no estabelecimento de objetivos pessoais refletidas por 

diferenças em traços de personalidade dos indivíduos.

4.2.2 Descrição

Passo 1: Dividir os participantes segundo sua caracterologia. Esta divisão pode 

ser feita por semelhanças ou pelo contrário, por diferenças. O que vai determinar as 

composições dos grupos é o número de participantes associado às diferenças individuais 

trabalhadas pela caracterologia escolhida e que apareceram no grupo.

Passo 2: Dar as seguintes instruções:

“Os grupos devem ocupar o menor espaço possível intragrupos e observar 

o maior espaço possível intergrupos.”

1.

“Vocês ganharam muito, muito dinheiro. Não interessa de onde, nem como 

veio esse dinheiro.”

2.

“Vocês agora terão a chance de montar a empresa dos sonhos de vocês.”3.

Tempo inicial para o exercício: 20 minutos.4.

É comum que os participantes perguntem sobre as características ou os aspectos 

que devem constar do trabalho. O facilitador não especifica nada sobre isso para que não 

haja viés. O facilitador pode dizer: “A empresa será do jeito que vocês quiserem...” ou “É 

o sonho de vocês - façam como quiserem...”

Passo 3: Observação

O facilitador observa os grupos, acompanhando seus trabalhos. O facilitador 

registra as falas das pessoas dos grupos.
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Passo 4: Preparação da apresentação

O facilitador oferece transparências e canetas para retroprojetor para que cada 

grupo apresente sua empresa aos demais. Não são dadas diretrizes ou modelos para a 

apresentação. As transparências elaboradas pelos grupos também se constituem em 

material para análise posterior. A análise sobre as transparências abrange forma e 

conteúdo, onde se ressaltam as diferenças de expressão dos diferentes tipos psicológicos.

Passo 5: Apresentação

Cada grupo apresenta sua empresa. Enquanto o grupo faz sua apresentação os 

demais grupos permanecem em silêncio. Toda a apresentação será gravada de modo a 

garantir o melhor aproveitamento do material fornecido pelos participantes. Como parte 

da apresentação do trabalho do grupo deverá ser relatado o processo do grupo para chegar 

àquele resultado. Ao terminar cada uma das apresentações o facilitador solicita aos 

demais grupos que façam comentários, tracem paralelos entre os diferentes grupos 

apontando diferenças e semelhanças.

O facilitador deverá levantar junto ao grupo as características mais marcantes de 

cada trabalho, avaliando junto aos participantes os resultados de cada trabalho.

Passo 6: Identificação da caracterologia da Empresa

Colar o trabalho dos grupos em folhas (flip-chart), reservando espaço para 

anotações dos participantes sobre as características da Empresa. A exposição sobre a parte 

conceituai feita pelo facilitador contribui e fundamenta a caracterização.

Passo 7: Síntese do processo e conclusões

O facilitador faz o fecho conceituai ligando o exercício à parte teórica, como parte 

da tarefa devolutiva.
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5. O INVENTÁRIO BRASILEIRO PARA DIAGNÓSTICO DAS 
DIFERENÇAS INDIVIDUAIS

ti

O inventário criado para esta pesquisa foi elaborado tomando-se por base a 

vivência da autora em programas de desenvolvimento humano sob a abordagem 

desenvolvimentista de Carl Gustav Jung, a experiência com outros inventários sob a 

mesma fundamentação - o “MBTI - Myers-Briggs Type Indicator” (Briggs,1987), “The 

Keirsey Temperament Sorter” (Keirsey,1978), “The Murray Type Checklist” 

(Murray,1995) e “The Organizational Character Index” (Bridges,1992) 

principalmente, o conhecimento teórico sobre o assunto. A interação com os participantes 

dos programas, sua avaliação sobre o tema e até mesmo suas dúvidas foram material 

precioso para a criação do inventário brasileiro.

e,

Fazendo referência a Goode & Hatt (1968:87) que abordam o estabelecimento de 

hipóteses de pesquisa como “a consequência de experiência pessoal, idiossincrática”, a 

experiência prática com os instrumentos demonstrou que havia lacunas no entendimento 

de alguns sujeitos em relação a algumas questões formuladas, mesmo no mais tradicional 

e pioneiro dos questionários: o MBTI. Esse instrumento, nascido em 1942, representou 

um avanço considerável na operacionalização e aplicação dos conceitos da caracterologia 

junguiana e vem sofrendo melhorias desde sua criação; contudo, “é culturalmente 

orientado pois foi desenhado e voltado para norte-americanos, isto é, as respostas 

assumem uma experiência específica cultural” (Corman & Platt, 1988:507). Por isso, a 

criação de um instrumental utilizando a linguagem da população a que se destina - 

empregados em organizações brasileiras - é muito oportuna.

O instrumento proposto neste trabalho está na categoria dos testes psicológicos 

aplicados à administração. Isto quer dizer que, embora seu uso seja prioritariamente 

voltado à gestão de recursos humanos, ele se reveste das características, das 

recomendações e da ética subjacente a qualquer medida psicológica.
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Um teste psicológico “é, fiindamentalmente, uma medida objetiva e padronizada 

de uma amostra do comportamento” (Anastasi, 1976:26). Anastasi (1976) assinala que o 

diagnóstico através de um teste psicológico não só revela a situação no momento da 

aplicação como também implica numa predição do comportamento do indivíduo em 

outras situações.

Dentre as recomendações mais importantes aos usuários de medidas psicológicas

acham-se:

• o uso apropriado do instrumento - nenhuma ferramenta deve ser utilizada como 

um fim em si mesma. Antes de decidir-se sobre o uso do questionário, assim como de 

qualquer outro teste, o examinador deve estar certo de que é o apropriado para o 

atingimento de seus objetivos;

• a preparação adequada dos examinadores - aplicadores e avaliadores precisam 

ter sólidos conhecimentos sobre o teste e os conceitos que o fundamentam, para que não 

cometam erros que poderíam interferir na aplicação ou prejudicar a avaliação e a 

devolutiva aos sujeitos;

• a obediência às instruções e normas do teste - cada teste deve ter um 

procedimento validado de aplicação. Como as medidas de que tratam são indiretas, a 

mudança em qualquer procedimento, ao bel prazer do aplicador podería interferir nos 

resultados do teste;

• o controle do instrumento - os processos de medida psicológica são muito 

atraentes para o público em geral, que na sua maioria desconhece os procedimentos 

técnicos e legais para seu uso. Portanto, cabe ao aplicador habilitado a vigilância de seu 

material de trabalho e a orientação dos leigos sobre o assunto.

Com relação aos aspectos éticos envolvidos no uso de instrumentos diagnósticos, 

valem para o inventário as recomendações éticas que norteiam o exercício profissional 

voltado ao uso de testes psicológicos. A AP A - American Psychological Association, 

entidade americana com padrões exigentes no assunto, normatiza o uso dos testes através 

do seu código de ética, de onde podem ser ressaltados os seguintes pontos: a venda e a
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distribuição de testes deve ser limitada a aplicadores habilitados, com formação e 

conhecimentos comprovados para o uso, que incluem ação supervisionada; o respeito à 

intimidade do sujeito, não tomando públicas as informações obtidas sem o consentimento 

do sujeito, que deverá ser informado acerca dos objetivos do teste e do uso de suas 

informações; o direito do sujeito às informações e resultados de seu diagnóstico (a 

devolutiva); e, finalmente, a não-publicação dos testes em jornais, revistas ou livros, que 

possam propiciar a auto-avaliação ou seu uso com imperícia.

No Brasil, o Conselho Federal de Psicologia regulamenta o uso dos instrumentos 

de medidas psicológicas, preocupando-se em demonstrar “à sociedade a importância dos 

testes psicológicos e o grau de confiabilidade, explicitando seus critérios técnico- 

científicos”, muito embora reconheça que existe hoje uma “crise dos instrumentos de 

avaliação psicológica, relativas a pesquisa, criação, validação, produção, ensino e 

aplicação”. (CFP, 1997:7)

5.1 Descrição do Instrumento

Trata-se de um questionário auto-preenchível composto de 150 questões, que visa 

identificar preferências que refletem diferenças individuais de traços de personalidade - os 

Tipos Psicológicos. A teoria em que se apoia, a teoria dos Tipos Psicológicos de Carl 

Gustav Jung (apresentada detalhadamente no capítulo [?]), apresenta as diferenças entre 

as pessoas como dimensões dotadas de pólos opostos e complementares. A primeira 

dimensão trabalhada por Jung trata da direção da libido: se direcionada ao objeto 

(exterior) ou ao sujeito (interior). Essa dimensão aponta para onde o indivíduo 

preferencialmente foca sua atenção: se para o mundo exterior, para o contato e para a 

interação, ou se para seus processos internos e reflexivos. Esta primeira dimensão foi 

denominada por Jung Tipos Básicos de Disposição e seus pólos opostos são a 

Extroversão e a Introversão.

A segunda dimensão se refere aos processos de levantamento de informações 

sobre o mundo. Para Jung as pessoas apresentam duas formas preferenciais de 

levantamento de informações - uma delas baseada nas informações que chegam através
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dos órgãos dos sentidos (Sensação) e a outra, oposta, que preferencialmente considera as 

informações que chegam por mecanismos que transcendem os órgãos dos sentidos 

(Intuição).

A terceira dimensão elaborada por Jung dá conta das diferenças encontradas no 

processo decisório. Existem pessoas que preferem tomar decisões baseadas em critérios 

lógicos, racionais, impessoais, imparciais - são as pessoas de tipo Pensamento de tomada 

de decisão. Outras, porém, consideram preferencialmente no processo decisório a reação 

das pessoas envolvidas na decisão, tendo um processo de decisão voltado mais aos 

valores e crenças do grupo social do que aos aspectos lógicos da decisão - são as pessoas 

de tipo Sentimento.

Da mesma forma como em outros instrumentos descritos no item 7 da seção de II 

- Revisão da Literatura, o inventário proposto incluiu a quarta dimensão “postura frente 

ao mundo” (Julgamento/ Percepção) concebida como uma extensão da teoria de Jung. A 

contribuição de Isabel Briggs Myers para a elaboração de mais uma dimensão de 

entendimento, partiu das concepções delineadas por Jung, explicitando interações 

sugeridas e conferindo uma ênfase à dinâmica dos tipos psicológicos. Essa dimensão se 

incorporou à teoria dos tipos e tem sido considerada em outros instrumentos como mais 

uma dimensão a ser examinada, conforme já foi citado neste trabalho. Esta quarta 

dimensão relata a forma preferencial de postura frente ao mundo exterior: se 

preferencialmente definido, privilegiando as decisões rápidas (tipo Julgamento) ou se 

flexível, privilegiando o levantamento de dados (tipo Percepção).

As 150 questões que compõem o questionário possuem duas alternativas de 

respostas cada uma. Essa forma dicotômica foi escolhida, já que cada dimensão 

examinada pelo instrumento se reporta aos conceitos de Jung que são sempre opostos e 

complementares. Segundo a teoria ambos os pólos opostos encontram-se nos indivíduos; 

o indivíduo apenas experimenta uma preferência por um deles; sendo assim, o inventário 

apresenta pares de alternativas que representam os opostos para que o sujeito assinale a 

sua preferência.
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As 150 questões acham-se divididas da seguinte forma: 30 questões para 

dimensão Extroversão/Introversão; 30 questões para a dimensão Sensação/Intuição; 30 

questões para a dimensão Pensamento/Sentimento; 30 questões para a dimensão 

Julgamento/Percepção e 30 questões “placebo”, cuja utilidade é minimizar a tendência 

para respostas falsas.

a

O questionário proposto é composto de perguntas sobre situações cotidianas, sem 

qualquer invasão à intimidade dos sujeitos, nem qualquer juízo de valor, já que as 

diferentes preferências não são certas ou erradas, são simplesmente diferentes. Por estas 

razões, o uso de questões placebo é importante, por ser muito comum em situações de 

aplicação de testes, que os respondentes tentem “adivinhar” o que se está medindo, 

chegando mesmo muitos deles a fazer comentários sobre o quanto já descobriram sobre 

os fatores. Ao introduzir questões sem qualquer conexão com o que se está medindo, tem- 

se um “despistamento” que impede eventual tendência nas respostas, ao mesmo tempo 

em que se dá vazão à necessidade de responder utilizando julgamentos de valor 

encontrada em alguns sujeitos.

A tabulação se dá pela comparação entre as alternativas escolhidas em cada 

dimensão examinada. Existe a possibilidade de o sujeito deixar questões em branco e esse 

dado será considerado na tabulação e na interpretação dos dados. Este procedimento visa 

atender àqueles sujeitos que não tendo preferências claras em algum aspecto não precisam 

proceder à escolha forçada, registrando, isto sim, sua incerteza com relação ao tópico 

abordado que, no conjunto, deverá ser analisado.

As questões que diagnosticam as quatro dimensões acham-se distribuídas em 

partes distintas do inventário; essas cinco partes têm diferenças de enunciado, 

buscando captar as peculiaridades de diversos modos. As questões a serem avaliadas não 

possibilitam o estabelecimento de juízos de valor (do tipo “mais correta”, “mais 

valorizada socialmente”) entre as alternativas propostas. A primeira parte enuncia as 

questões de modo a levantar as preferências frente a várias situações do cotidiano; são 

apresentadas frases neutras, destituídas de juízo de valor, com duas possibilidades de 

complementação. A segunda enfoca as diferenças em termos do que é tido como mais

cmco
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positivo para o sujeito - dessa forma, são colocadas alternativas com conteúdos 

“positivos” para ambas as possibilidades opostas. A terceira parte representa o lado 

oposto da segunda - são indagadas as preferências relativas a aspectos negativos e dessa 

forma ambas as alternativas têm características não valorizadas; o papel do respondente é 

escolher qual delas representa a “falta” maior. A quarta parte aborda, diretamente, tópicos 

sobre auto-imagem - as alternativas colocadas nesta quarta parte são tanto “positivas” 

como “negativas”. Finalmente, a quinta parte é destinada a levantar preferências entre 

duplas de termos (palavras com sentido específico).

Todo instrumento diagnóstico precisa atender os quesitos de validade e precisão; e 

todo instrumento diagnóstico utilizado em organizações precisa considerar os problemas 

de custo e tempo para aplicação e diagnóstico. O questionário proposto permite uma 

tabulação muito rápida, não demandando esforços adicionais de aplicadores nem horas 

excessivas de computadores.

O questionário (instruções e questões) está incluído no anexo da tese, em 

condições que dificultam sua aplicação por pessoas não-qualificadas, de modo a atender 

os cuidados éticos já mencionados no item 1.

5.2 As Vantagens e as Limitações do Instrumento

O instrumento proposto nesta pesquisa possui vantagens e limitações, algumas 

delas presentes em todos os questionários fechados. Anastasi (1976), Selltiz (1975) e 

Parasuraman (1991) apontam como vantagens dos questionários fechados:

• a facilidade de aplicação, com grande economia de tempo principalmente para 

amostras grandes, onde são possíveis aplicações coletivas sem que seja 

necessário treinamento adicional extenso para o aplicador;

• a facilidade de tabulação de dados, pois havendo possibilidades limitadas de 

respostas cria-se um método de tabulação padronizado, que pode ser efetuado 

por auxiliares ou mesmo por computadores;
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• a limitação do tipo de resposta pode aumentar a segurança de que a resposta 

seja dada num quadro de referência significativo para o objetivo do 

instrumento;

• a limitação do tipo de resposta possibilita também uniformidade de 

mensuração, o que não só facilita o entendimento dos resultados individuais, 

como também possibilita comparação entre dados levantados.

As vantagens apresentadas para instrumentos fechados implicam, quase todas, em 

desvantagens correspondentes:

• questionários fechados restringem-se às escolhas entre respostas alternativas, 

colocadas pelo instrumento, não permitindo que o respondente exprima 

plenamente sua opinião sobre o assunto colocado;

• questionários fechados podem mais facilmente colocar um problema para a 

pessoa, sobre o qual ela não tem conhecimento ou opinião;

• alternativas prontas de respostas podem não oferecer uma representação 

apropriada da opinião do respondente, porque sempre há o risco de nenhuma 

delas corresponder exatamente à opinião do sujeito;

• quando as alternativas são fechadas, não há respostas dissertativas, nem 

flexibilidade para as respostas.

Para o inventário proposto, valem não só as vantagens e desvantagens 

apresentadas acima para os questionários fechados em geral, como também algumas 

vantagens e desvantagens específicas desse instrumento. As vantagens específicas são:

• criado em Português falado no Brasil, extinguindo problemas decorrentes de 

tradução, de expressões idiomáticas e de aspectos culturais diversos da 

população alvo;

• as alternativas de respostas apresentadas não permitem juízo de valor; ou seja, 

não há respostas do tipo certo ou errado. Desta forma, o sujeito sente-se muito
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mais relaxado para responder, sem o receio de emitir respostas que o avaliem 

negativamente;

• ainda que apresentando questões e alternativas fechadas, o inventário permite 

que o respondente deixe questões em branco, caso não se satisfaça com as 

alternativas apresentadas;

• o questionário é de rápido preenchimento, pois embora conte com 150 

questões, as alternativas apresentadas são de enunciado curto e se referem a 

aspectos do cotidiano do sujeito;

• o questionário pode ser auto-tabulável, mediante orientação da aplicadora, o 

que não só representa economia de tempo e recursos, como também um valioso 

aspecto didático útil para programas de desenvolvimento humano onde pode 

ser aplicado;

• as questões apresentadas são voltadas a aspectos do dia-a-dia do respondente, 

mas não são diretamente ligadas ao que se está medindo, minimizando a reação 

de alguns respondentes de tentar adivinhar o que se está medindo durante a 

aplicação.

Talvez a principal vantagem deste inventário seja mostrar-se menos óbvio do que 

outros testes, que abordam as variáveis examinadas diretamente, o que segundo Anastasi 

(1976) cria maiores chances de respostas viesadas pelo sujeito. As diferenças individuais 

medidas pelo inventário, segundo a caracterologia junguiana, abordam um amplo 

espectro de ação, e embora as questões partam de assuntos cotidianos, não possuem 

enunciados explicitamente ligados ao que se quer medir - isto é uma vantagem do 

método.

Como desvantagens específicas do questionário proposto estão:

• o nível de elaboração das questões requer uma boa capacidade de compreensão 

e abstração do sujeito, além de certa riqueza de vocabulário compatíveis com 

escolaridade mínima de II grau completo;
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• as questões colocadas sob a forma dicotômica, para atender à teoria subjacente, 

podem dar algum desconforto aos respondentes, principalmente àqueles com 

maior exigência na precisão de suas respostas.

Para uma melhor visualização, e de modo resumido, os quadros 4 e 5 apresentam 

as principais vantagens e desvantagens discutidas acima.

i A*:: Quadro 4
Vantagens e Limitações de Questionários Fechados

LimitaçõesVantagens

• Facilidade de aplicação e de tabulação • Restrição na apreensão de todos os
aspectos a serem considerados

• Não permite respostas dissertativas• Economia de tempo
• Possibilidade de aplicação coletiva • Pouca flexibilidade
• Facilidade para comparação de dados • Maior chance de resposta “burlada”

• Uniformidade de mensuração 

..................... HiQÜàdraS- :
rf/V;- :; Vantagens e Limitações do Inventário Proposto V . • •■'-Vi

•1.«-V5
Í7isjü

LimitaçõesVantagens
• Escolaridade mínima exigida para o 

respondente: II grau completo
• Questões dicotômicas podem não 

satisfazer o respondente

• Não há juízo de valor nas respostas 
(respostas tipo certo ou errado)

• O respondente pode deixar questões 
em branco

• Rapidez no preenchimento
• Pode ser auto tabulável
• Questões não-diretamente ligadas ao 

que se está medindo
• Criado em Português do Brasil
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5.3 A Construção do Questionário

O questionário foi elaborado enfatizando nas suas questões os comportamentos 

observáveis e as percepções do respondente sobre suas características, e considerando as 

sugestões apresentadas por Selltiz e outros (1975:612) para a construção de questionários 

em geral.

Os tópicos examinados já estavam definidos desde que se optou pela 

caracterologia junguiana; ou seja, o que se buscava identificar - as diferenças individuais 

em termos de tipos psicológicos - já estava previamente decidido. A experiência com a 

abordagem serviu para a elaboração das questões nas diversas seções.

Inicialmente procedeu-se ao estudo da ordem mais apropriada para as cinco 

seções. Chegou-se à conclusão de que partir das situações cotidianas (primeira parte do 

questionário) demandaria menor esforço do sujeito e serviría de aquecimento para as 

outras seções. A sequência da seção com alternativas sempre de conteúdo positivo visa 

deixar claro para o respondente que qualquer das alternativas que escolher será “bem- 

vinda”, “boa”. A decisão de colocar em seguida uma seção com alternativas de resposta 

sempre de natureza “negativa”, precedendo a parte de auto-imagem, teve o objetivo de 

destituir de importância excessiva qualquer limitação que porventura pudesse ser 

percebida como um traço próprio do respondente. Ou seja, ao serem apresentadas duas 

alternativas passíveis de crítica, “respostas más”, deseja-se deixar claro que existem 

limitações nas pessoas e que essas limitações são também diferentes, de acordo com a 

preferência do sujeito. Tendo passado por essas duas partes precedentes ( alternativas 

positivas e negativas) o sujeito chega à etapa final do questionário, onde é necessária 

maior abstração: são as escolhas entre termos. Colocada ao final do inventário, a etapa de 

escolha entre termos é uma atividade mais abstrata, para a qual o sujeito já está mais 

preparado após ter cumprido as demais fases do questionário.

Outro aspecto delicado na construção de um questionário é a ordem em que as 

questões devem aparecer. Selltiz e outros (1975:641) dedicam uma seção do texto acerca 

das considerações que devem ser feitas ao se decidir sobre a sequência das questões. Com
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o intuito de minimizar viéses, a sequência das questões, assim como a ordem das 

alternativas opostas alocadas entre “a” e “b”, foram firmadas através de processo 

aleatório, utilizando sorteio eletrônico com a ajuda do programa Microsoft Excel. Com 

esse procedimento buscou-se assegurar mais uma vez a neutralidade do questionário 

como um todo.

Após a elaboração do inventário foi feita a primeira fase de teste do instrumento. 

Selltiz e outros (1975) se referem a essa fase como “Reexame e revisão das questões”. 

Submeteram-se ao inventário 5 pessoas com algum conhecimento sobre sua tipologia. 

Nesta fase os sujeitos se submeteram à aplicação, receberam seus resultados e criticaram 

a forma do questionário. Foi solicitado que tecessem comentários e críticas desde layout 

do instrumento e redação das questões, até à precisão de termos utilizados no 

questionário. As críticas foram consideradas e o questionário foi revisto pela primeira 

vez, incorporando as alterações pertinentes discutidas com o primeiro grupo de 

colaboradores.

A nova forma foi então submetida a três sujeitos com conhecimentos conceituais e 

metodológicos sobre elaboração de instrumentos, para verificação final da adequação do 

inventário às condições da pesquisa. Este passo foi na realidade um pré-teste com o 

objetivo de identificar e solucionar eventuais problemas não-previstos na aplicação do 

questionário. Foram feitas entrevistas com os sujeitos colaboradores onde foram 

discutidos o entendimento sobre as questões, o interesse ou a impaciência no 

preenchimento do questionário, a adequabilidade da folha de respostas e a clareza das 

instruções. Também foi feita a devolutiva sobre o resultado do inventário.

Tendo sido cumpridas as etapas cruciais de construção e preparo do questionário, 

foram feitas as revisões de estética e legibilidade. O inventário brasileiro foi então 

considerado pronto para ser validado.
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6. O PROCESSO DE VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO
■ •, - i- . ■ ■ .'-.j

O questionário, como já foi dito anteriormente, é um instrumento brasileiro, criado 

para ser utilizado na psicodinâmica das organizações. Por esta razão, para que se faça uso 

responsável de seus resultados, há que se certificar sobre suas propriedades através da sua 

validação. “Para que sejam úteis, as técnicas para a coleta de dados e as regras para o seu 

emprego precisam dar informação não apenas significativa, mas também livre de erros 

sistemáticos; em outras palavras, precisam dar informação válida. [...] Um bom 

instrumento deve também ser preciso” (Selltiz, 1975:167).

.
:

Verificar se o instrumento é válido não é somente comprovar que mede o que diz 

medir, é também avaliar os erros que pode cometer. Por isso, a validade de um 

instrumento que diagnostica traços de personalidade não é tarefa simples, posto que trata 

com medidas indiretas afetas à natureza humana.

6.1 Validade

A validade é a questão mais importante a ser proposta com relação a qualquer 

teste psicológico.

Selltiz (1975:174) define validade como “a extensão em que as diferenças de 

resultados obtidos com tal instrumento refletem diferenças reais entre indivíduos, grupos 

ou situações quanto à característica que procura medir”. Lewin (1974:74) de modo mais 

simples coloca que por validade “entende-se a propriedade do instrumento medir 

realmente o que pretende medir”. Ainda segundo esta última, existem alguns tipos 

diferentes de validade que nos auxiliam a saber se uma medida realmente mede o que 

supõe medir: a validade aparente, a validade de critério, a validade de conteúdo e a 

validade de constructo.

A validade aparente é quando a medida é válida por definição, quando é evidente 

por si mesma. Por exemplo, para saber se uma pessoa pode correr 100 metros, a medida 

requer somente que a pessoa corra os 100 metros.
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Validar por critério é demonstrar uma forte relação entre a nova medida e a 

medida de critério. Critério, neste caso, é algum evento ou comportamento que já é 

conhecido ou concordado em ser uma medida válida da variável. Ao se fazer referência à 

validade de critério quer-se saber que outros comportamentos estão intimamente 

relacionados com a nova medida. Existem dois tipos de validade de critério: a validade 

concorrente (quão bem a variável medida prediz uma segunda variável no mesmo ponto 

do tempo) e a validade de critério preditiva (tentativa de predizer como um indivíduo 

estará no futuro em relação a um critério ou a uma variável medida hoje).

A validade de conteúdo se refere a quanto e quão bem o instrumento mede o que 

deseja medir, e se a medida inclui os mais importantes aspectos do assunto.

A forma de validade mais complexa é a validade de constructo. Um constructo é 

uma dimensão ou conceito psicológico. A validade de constructo é a evidência de que o 

constructo ou conceito é utilizável na ciência Psicologia.

A validade de constructo não pode ser demonstrada num único estudo. O 

constructo pode ser modificado quando estudos adicionais aumentam nosso 

conhecimento sobre o assunto. O exame da validade de constructo exige a validação não 

apenas do instrumento de medida, mas da sua teoria implícita.

Demonstrar validade de constructo é similar a validar uma teoria científica em 

miniatura - postula-se a existência de um fenômeno (o constructo), tenta-se medir o 

fenômeno e pesquisar sua relação com outras variáveis.

6.2 Precisão

Avaliar a precisão de um instrumento é verificar até que ponto a variação entre os 

resultados dos indivíduos se deve a inconsistências na mensuração. Anastasi (1976:128) 

esclarece: “No sentido mais amplo, a precisão do teste indica até que ponto as diferenças 

individuais são explicáveis por erros casuais de mensuração e até que ponto são 

explicáveis por diferenças reais na característica mensurada. Para dizê-lo em termos mais 

técnicos, toda medida de precisão de teste indica que proporção da variância total dos 

resultados do teste é “variância do erro”.
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Avaliar a precisão de um instrumento exige uma verificação da consistência de 

medidas independentes e comparáveis de um mesmo caso (indivíduo, grupo ou situação). 

O desejável seria obter várias medidas repetidas dos mesmos casos (indivíduos), mas 

quando o objeto de estudo é comportamento humano, isso não é recomendável do ponto 

de vista operacional, pois a repetição do procedimento pode não só entediar os indivíduos 

como também interferir nos aspectos observados. Portanto, ao avaliar a precisão de 

instrumentos de medida para comportamento humano, o usual é que se tenha apenas duas 

medidas de cada indivíduo, ou “mesmo uma medida, se esta puder ser submetida a 

análise interna” (Selltiz, 1975:188).

Os aspectos observados na avaliação da precisão são a estabilidade e a 

equivalência. O coeficiente de estabilidade é verificado a partir de aplicações repetidas, e, 

dito de modo sintético, indica até que ponto a medida reflete diferenças relativamente 

estáveis entre os indivíduos, em relação às características que influem na medida. A 

avaliação da equivalência demonstra até que ponto diferentes instrumentos aplicados aos 

mesmos indivíduos conseguem resultados coerentes entre si.

Dadas as características deste trabalho, não são possíveis testes replicados para um 

mesmo indivíduo, portanto a precisão será tratada através da comparação do percentual 

de acerto do instrumento brasileiro com o percentual de acerto de um instrumento 

consagrado para língua inglesa falada nos Estados Unidos, ao medirem as características 

das pessoas, quando comparados os resultados da auto-avaliação e do diagnóstico do 

instrumento. Por precisão será entendida a porcentagem de concordância entre a auto- 

avaliação e os resultados do instrumento para todos os casos englobados nesta pesquisa.

Embora não se tenha uma resposta simples e única para o que seja uma precisão 

satisfatória, pode-se dizer que no geral, a falta de precisão diminui a validade do 

instrumento, reduzindo a capacidade do instrumento em demonstrar diferenças entre 

indivíduos que são semelhantes no aspecto que se quer medir.
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Procedimentos e Técnicas Empregadas para a Validação do Novo 
Instrumento

6.3

Para a validação do questionário elaborado para esta pesquisa serão verificadas as 

validades de conteúdo e de constructo. Esta decisão é particularmente interessante, pois 

combina duas formas distintas de validação, demonstrando não só a aplicabilidade do 

questionário elaborado, como também o valor de uso dos conceitos escolhidos para 

fundamentar o instrumento. Além disso, as técnicas selecionadas abordam aspectos 

quantitativos e qualitativos, num trabalho complementar. Inicialmente serão tecidos os 

comentários e relatos acerca do procedimento para a validade de conteúdo.

6.3.1 Validação do conteúdo: procedimentos operacionais e técnicas 

estatísticas utilizadas

A validade de conteúdo será verificada para demonstrar que o teste elaborado 

mede o que propõe medir, em que grau de refinamento, com que probabilidade de erro e 

se engloba na sua formação os aspectos mais importantes da teoria em que se 

fundamenta.

A validade será examinada através do exame das hipóteses de pesquisa - Hq1 a Hq5 

- que, testadas empiricamente, podem estabelecer a validade de conteúdo do teste 

(Anastasi, 1976). O procedimento utilizado para o exame das hipóteses guarda 

semelhança ao realizado por Carskadon (1977:89) ao examinar a validade do “MBTI - 

Myers-Briggs Type Indicator”: serão comparados os resultados obtidos pelo instrumento 

aos resultados obtidos através de auto-avaliação; ou seja, será verificada a independência 

das variáveis “tipo percebido” pelo sujeito e “tipo diagnosticado” pelo instrumento.

Anastasi (1976) aponta as avaliações, feitas por indivíduos conhecedores dos 

traços dos sujeitos que estão sendo diagnosticados, como importantes, corriqueiros e úteis 

modos de avaliação da validade de vários tipos de testes de personalidade, onde os 

critérios mais objetivos são particularmente difíceis. A condição para isso é que os 

indivíduos conheçam os sujeitos avaliados nos traços que estão sendo medidos e que 

também tenham clareza dos aspectos conceituais subjacentes ao que se está medindo.
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Com base no exposto acima, foi traçada a estratégia de coleta das auto-avaliações 

realizada durante os workshops da forma como foi descrita no item 4.1 da Parte III.

Primeiramente os sujeitos responderam ao questionário. Posteriormente, foi feita a 

explanação das dimensões medidas pelo instrumento para que os próprios respondentes 

(sujeitos leigos, executivos de organizações brasileiras, que nunca haviam ouvido falar 

sobre a teoria dos Tipos de Jung) fizessem sua auto-avaliação. Cada um dos dois pólos 

opostos de cada uma das quatro dimensões foi explicado e quando os sujeitos não 

acusavam mais qualquer dúvida, foi solicitado que assinalassem na folha apropriada sua 

auto-avaliação. A solicitação foi feita como segue:

AUTO-AVALIAÇÃO

Cada uma das dimensões diagnosticadas pelo questionário que você respondeu será 
apresentada. A medida em que os conceitos forem sendo esclarecidos, você deverá 
assinalar nas linhas abaixo o tipo ao qual você sente que pertence. Repare que cada uma 
das quatro dimensões possui dois pólos opostos - utilize a linha para situar sua 
preferência posicionando sua marca no segmento que mais expresse sua auto-avaliação.

INTRO VERSÃO EXTRO VERSÃO

INTUIÇÃOSENSAÇAO

SENTIMENTOPENSAMENTO

PERCEPÇÃOJULGAMENTO

Como pode ser visto, os pólos opostos de cada dimensão acham-se representados 

de modo oposto, tal como apresenta a teoria subjacente ao estudo.

Este procedimento de checagem de resultados através de auto-avaliação visa testar 

a aderência dos conceitos estudados à imagem e percepção que os indivíduos têm de si 

mesmos e está (como já explicitado acima) entre os mecanismos recomendados e mais
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utilizados para a validação de instrumentos que visam identificar aspectos humanos 

internos. Carskadon apud Myers (1987:209) publicou estudos para validação do 

instrumento a partir da comparação entre o tipo diagnosticado e a auto-avaliação dos 

sujeitos. Bergamini (1988:81) também se refere à auto-avaliação dos sujeitos 

diagnosticados como uma medida de validade do instrumento que elaborou.

Ainda que obedecendo a procedimentos semelhantes realizados para a validação 

do questionário MBTI, esta pesquisa incluiu o exame individual de cada uma das quatro 

dimensões que propõe medir. Usualmente, as verificações realizadas para o MBTI se dão 

de modo global, através da leitura das características do tipo diagnosticado, enunciadas 

pela combinação das quatro dimensões em comparação com combinações diferentes e 

mesmo opostas (Myers, 1987).

Neste estudo procedeu-se ao exame detalhado de cada uma das dimensões, num 

esforço por coletar dados de validade mais afetos a cada escala. Isto se mostra ainda mais 

relevante, já que as pesquisas e os esforços para verificação dos conceitos envolvidos no 

assunto são raros para outras dimensões que não a Extroversão e a Introversão - 

características sabidamente mais simples de explanação. Carlson (1989:485) ao relatar 

resultados de validação de outro instrumento, afirma que há uma tendência em enfatizar a 

escala Extroversão e Introversão, “deixando o assunto da validade menos certo para as 

outras escalas”.

Foram aplicados testes estatísticos para exame das hipóteses de independência 

entre o tipo diagnosticado e a auto-avaliação, no primeiro momento. Em sequência foi 

examinada a existência ou não de associações entre as variáveis medidas pelo 

questionário, para descartar-se a interferência de uma sobre as outras, durante a aplicação 

do inventário. Os dados referentes a esses processos acham-se na seção IV (Apresentação 

e Análise dos Resultados) deste trabalho.

Os testes de hipóteses foram operacionalizados através do SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences).

Passa-se agora a descrever o procedimento de validação de constructo.
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6.3.2. Validação de constructo: procedimentos operacionais e técnica
empregada

Conforme apresentado na seção 4 da parte III, na coleta de dados foi utilizada a 

técnica projetiva “Empresa Ideal”, devidamente detalhada no item 4.2. Em cada 

workshop, após a identificação do tipo psicológico de cada um dos participantes, e 

estando essa informação somente disponível para a pesquisadora, os participantes foram 

alocados em sub-grupos de acordo com o tipo psicológico diagnosticado pelo 

instrumento.

Para viabilizar o tratamento dos dados foi necessário selecionar duas dimensões, 

das quatro identificadas pelo instrumento, para que atuassem como critério de divisão dos 

grupos em subgrupos homogêneos intemamente. As dimensões selecionadas foram as 

que nos pareceram de maior impacto sobre o trabalho que se iria fazer: as dimensões 

denominadas por Jung Funções Psíquicas Perceptivas (Sensação/Intuição) e Funções 

Psíquicas Judicativas (Pensamento/Sentimento).

Objetivando uma dinâmica apropriada dentro dos grupos que favorecesse uma 

coleta adequada, foi fixado em cinco o número médio de participantes por subgrupo 

segundo o tipo psicológico. Como a metodologia não permitisse qualquer controle, 

conhecimento ou seleção prévia aos workshops com relação aos tipos dos participantes, 

nem sempre foi possível fazer divisões dos grupos em subgrupos que resultassem em 

contas “redondas” de subgrupos formados por indivíduos de mesmo tipo psicológico. Foi 

necessário, então, admitir grupos mistos formados com sujeitos de tipos psicológicos 

diferentes que participaram de toda a coleta, para não causar qualquer tipo de 

interferência na dinâmica dos workshops e tampouco nos processos dos subgrupos puros. 

Contudo, os dados referentes aos grupos mistos foram descartados na parte qualitativa da 

pesquisa.

Portanto, os participantes foram distribuídos em grupos de mesmo tipo 

psicológico ou em grupos compostos por vários tipos (mistos), considerando-se as 

funções perceptivas (Sensação e Intuição) e as funções judicativas (Pensamento e
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Sentimento); assim sendo, foram formados grupos Sensação/Pensamento, 

Sensação/Sentimento, Intuição/Pensamento, Intuição/Sentimento.

A decisão de concentrar as análises nas funções psíquicas (dimensões 

Sensação/Intuição e Pensamento/Sentimento) deveu-se à importância relativa do conceito 

para o entendimento das diferenças dentro da teoria junguiana, ao fato de 

elaborações legítimas da abordagem junguiana e não extensões da teoria - como a 

dimensão Julgamento/Percepção, e por serem aspectos com grande impacto no 

comportamento e em seu entendimento. Cowan (1989:462) expressa opinião idêntica ao 

discorrer sobre sua decisão de focar seu estudo nessas variáveis: “Estas funções (mais do 

que as atitudes de extroversão e introversão) têm sido o foco de interesse ao 

relacionarmos a teoria Junguiana ao comportamento organizacional, porque possuem alta 

validade aparente em relação às atividades de tomada de decisão”.

serem

A dimensão Extroversão/Introversão, além de historicamente (como já foi relatado 

aqui) ser foco de um maior número de pesquisas entre os estudiosos do tema, não 

proporcionaria dados tão ricos como os proporcionados pelas funções psíquicas, dada a 

natureza de sua implicação no comportamento observado do sujeito. Dados relativos à 

direção da ação do indivíduo (para o objeto - Extroversão, ou para o sujeito - Introversão) 

trazem poucas informações para um processo organizacional se comparados com os 

processos de decisão desvelados pelo diagnóstico da função preferencial judicativa 

(Pensamento/Sentimento); ou com a identificação da forma preferencial de captura de 

informações (Sensação/Intuição), sempre em jogo na abordagem de problemas e nos 

processos de comunicação, que são parte da rotina do ambiente de qualquer organização.

Foram formados 49 grupos no total, sendo que 39 deles eram compostos por 

indivíduos de mesmo tipo psicológico e, por isso, tomaram seus trabalhos o foco da 

coleta qualitativa e da análise de conteúdo. Com relação ao material produzido pelos dez 

grupos mistos, foi igualmente coletado sem contudo receber qualquer análise. A decisão 

de descarte dos trabalhos dos grupos mistos deveu-se ao próprio objetivo da técnica 

qualitativa para validação de constructo. Se o que se quer verificar são diferenças entre 

comportamentos de tipos psicológicos diferentes e traços típicos de cada tipo psicológico,
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só há sentido em examinar produtos de trabalhos de grupos homogêneos intemamente 

para poder compará-los aos trabalhos dos grupos que lhes são diferentes. Um grupo 

misto, por conceito, englobaria várias tendências e não permitiría uma caracterização 

necessária para o estudo.

Os produtos dos trabalhos de grupo resultantes da “Empresa Ideal” foram 

apresentados pelos respectivos grupos aos demais grupos, através de exposição apoiada 

em projeção de transparências em retroprojetor.

A pesquisadora colheu as transparências, registrou as falas dos grupos utilizando 

papel e lápis, além de ter gravado as apresentações em fita cassete para possibilitar a 

correção de eventuais falhas na coleta e registro. Os dados colhidos foram examinados 

através da técnica da Análise de Conteúdo.

A Análise de Conteúdo é “um conjunto de técnicas destinadas a ressaltar o 

conteúdo de diversas categorias de documentos escritos, certos elementos singulares de 

onde se inferem características psicossociológicas do objeto analisado. Ela pretende 

enfocar tanto a expressão como a coisa, independentemente da espécie de textos 

considerados, desde que o analista suspeite que haja no conteúdo inferências úteis para o 

conhecimento dos homens que as produzem ou do homem em geral” (Cunha, 1990:62). 

Ou, como a defme Bardin (1977:42): “Um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens”.

A Análise de Conteúdo foi escolhida para a validação, pois uma de nossas 

hipóteses de trabalho diz respeito à escolha e expressão diferenciada de visões de mundo, 

de tomada de decisão, de processos de escolha e de modos de percepção de acordo com o 

tipo psicológico do indivíduo, que foram expressas em palavras e fielmente registradas 

para análise.
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Através da análise de conteúdo podem-se obter as respostas às questões colocadas, 

ultrapassando a incerteza de que o que se vê não é uma visão pessoal e está realmente lá 

contido podendo ser partilhada por outras pessoas (Bardin, 1977). Dessa forma, o que foi 

observado através da análise dos trabalhos dos grupos pode sair do terreno das suposições 

e obter a condição de leitura generalizável.

Outra contribuição da técnica ao presente estudo é o aumento da compreensão do 

fenômeno, posto que a leitura sistematizada e mais atenta necessária à aplicação da 

técnica amplia o leque das observações e aumenta a produtividade (Bardin, 1977) da 

tarefa. Por essas razões é que se optou pelo uso da análise de conteúdo neste trabalho, a 

despeito das dificuldades que a acompanham.

A aplicação da técnica é usualmente um processo difícil e que demanda fôlego do 

pesquisador, pois “não existe o pronto-a-vestir em análise de conteúdo” (Bardin, 

1977:31); existem somente regras básicas algumas vezes dificilmente transponíveis. As 

dificuldades com a técnica vão além: ao ser aplicada a um estudo específico, a técnica 

precisa ser reinventada a cada instante demandando grande esforço do analista na busca 

de novos caminhos, principalmente em estudos inovadores.

As alternativas de busca encontradas pelos pesquisadores nem sempre estão 

disponíveis para consulta. Segundo Bardin (1977:32), “cada investigador tem 

repugnância em descrever a sua hesitante alquimia, contentando-se com a exposição 

rigorosa dos resultados finais, evitando assim explicitar as hesitações dos cozinhados que 

os procederam”. Essa peculiaridade desse setor de pesquisa dificulta ainda mais o 

estabelecimento de modelos e procedimentos acabados e testados para uso.

Contando com todos os obstáculos inerentes à técnica, todo o material colhido foi 

analisado através da técnica de Análise de Conteúdo, organizada seguindo as três fases 

propostas por Bardin (1977:95): a) a pré-análise, b) a exploração do material e c) o 

tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação.

Na primeira fase (pré-análise) foi feita a “leitura flutuante” (Bardin, 1977) do 

material coletado dando oportunidade à aparição de orientações e impressões que pouco a
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pouco vão tomando a leitura mais rica e precisa. Todo o material produzido pelos grupos, 

mais as anotações da pesquisadora e as transcrições das gravações de apresentação foram 

submetidos a essa “leitura flutuante”.

A seguir foi feita a escolha dos documentos que mais se prestaram ao objetivo do 

estudo, respeitadas as regras de exaustividade, de homogeneidade e de pertinência: foram 

selecionados todos os produtos dos trabalhos de todos os grupos, solicitados e realizados 

sob condições o mais semelhantes possível. O material produzido pelos grupos mostrou- 

se suficiente para os objetivos da análise.

Ainda na fase da pré-análise foi fixada a hipótese principal de pesquisa para esta 

parte do trabalho - Hipótese H06, foram feitas a referenciação dos índices e a preparação 

do material. Os índices em questão eram a menção explícita de determinados temas nos 

trabalhos dos grupos. O que importou para a análise efetuada não foi a frequência da 

aparição de um determinado tema na mensagem do grupo, mas sim a presença ou 

ausência de determinados temas nos trabalhos de grupos com diferentes tipos 

psicológicos. Esta decisão é coerente com A. L. George apud Bardin (1977:21): “Na 

análise quantitativa, o que serve de informação é a frequência com que surgem certas 

características de conteúdo. Na análise qualitativa é a presença ou a ausência de uma 

dada característica de conteúdo ou de um conjunto de características num determinado 

fragmento de mensagem que é tomado em consideração”.

A segunda fase proposta por Bardin (1977) refere-se à administração sistemática 

das decisões tomadas na fase anterior e é reconhecidamente uma etapa cansativa, repleta 

de idas e vindas, que consiste basicamente de operações de codificação. A codificação é o 

processo que transforma e agrega, de modo sistemático, os dados brutos em unidades que 

permitem melhor investigação, recortando o material, enumerando as ocorrências, 

classificando e agregando as categorias definidas.

Neste estudo, o tema foi a unidade de registro e recorte, utilizando o sentido e não 

a forma; exemplos de temas utilizados: lucro e emoção. O tema é indicado como unidade 

para estudar opiniões, valores, atitudes e para respostas a situações pouco estruturadas, 

semelhantes às condições desta pesquisa.



:
TANIA CASADO TIPOS PSICOLÓGICOS: UMA PROPOSTA DE INSTRUMENTO A PESQUISA EMPlRICA 100

Feito o recorte em temas, foi realizada a primeira categorização numa tentativa de 

imprimir certa organização à presença de temas semelhantes. Por categorização entende- 

se a “classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, 

seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios 

previamente definidos” (Bardin, 1977:117).

O processo de categorização nesta pesquisa iniciou-se com o agrupamento de 

elementos das mensagens dos grupos em títulos genéricos (temas). A primeira 

categorização originou um número excessivo de categorias, que inviabilizaria o 

tratamento dos dados. Foram, então, feitos outros reagrupamentos atendendo às 

exigências de exclusão mútua, de homogeneidade, de pertinência, de objetividade e de 

produtividade, juntando em títulos mais gerais temas com proximidade e semelhança 

entre si. Este procedimento de categorização é frequente, sendo explicitado por Bardin 

(1977:119): “Geralmente as categorias terminais provêm do reagrupamento progressivo 

de categorias com uma generalidade mais fraca”.

Para se chegar às categorias definitivas deste trabalho, foram utilizadas como 

fonte de inspiração os exemplos de conjuntos categoriais apresentado por Bardin (1977). 

As categorias finais, em número de oito, acompanhadas de elementos que as compõem 

(palavras, frases) estão dispostas no quadro 6. Como pode ser observado, as oito 

categorias são na realidade, quatro pares de duas categorias opostas entre si. Este recurso 

visa obter dados que, mais adequadamente, referenciem a teoria subjacente à pesquisa.
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m . Quadro 6
Categorias definidas para esta pesquisa

v**r --
• .

!
L-::

■ ■

:gTKiisg..aaçaõg Palavras e frases

Finalidade de propriedade Lucro, retomo sobre o investimento, preço, custo, pay- 
back, cheque

Objetivos psicológicos Comunicação, imagem, reciclagem de conhecimentos, 
educação, desenvolvimento, aprimoramento pessoal

. T'.' .;. - ÍT* *; . :

Produto concreto Fábrica, fazenda, banco, constmção, centrado no real, 
centrado no conhecido e já vivido
Virtual, informações, pesquisa, visão ampliada, 
símbolo

Produto abstrato

Montante de capital, operacional, enumeração de 
ambientes, montante da capacidade produtiva, 
organograma

Abordagem de detalhes

Políticas organizacionais, rede de comunicação, 
diretrizes, missão, estratégia

Abordagem de aspectos globais

• j- :'
Produtividade, compromisso, empregado, funcionário,: 
formal, corrigir, profissional, qualidade total, 
avaliação, regras
Lazer,prazer, felicidade, crianças, Terceira idade, 
social, - filantrópico, solidariedade, envolvimento, 
carente, qualidade de vida

Intenções de cabeça
;:;V .

• *• •

Intenções de coração

A regra de enumeração seguida foi a de presença ou ausência de determinados 

elementos (temas) no discurso de grupos com diferentes tipos psicológicos. O trabalho de 

cada um dos grupos foi examinado com base na presença ou ausência dos temas acima e 

técnicas estatísticas simples testaram as hipóteses a partir daí. Mais uma vez, os recursos 

do SPSS foram utilizados para operacionalizar os testes estatísticos necessários.

As tabelas fmais bem como os resultados encontram-se na seção seguinte.



Parte IV 

Apresentação e 

Análise dos Dados
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1. INTRODUÇÃO
,

Nesta seção serão apresentados os dados da pesquisa empírica de validação do 

instrumento para aplicação em organizações brasileiras. Inicialmente serão apresentados 

os dados quantitativos referentes à validação de conteúdo do questionário, com o exame 

das hipóteses de independência de 1 a 5. A análise qualitativa terá lugar com o exame da 

validação de constructo do instrumento (hipótese 6).

O objetivo do estudo não é o de fazer inferências sobre a distribuição dos 

diferentes tipos psicológicos em cada uma das empresas; por esta razão, não serão 

apresentados testes de hipóteses verificando associações entre tipos psicológicos e 

empresas. Contudo, a fim de situar o estudo, é oportuno apresentar os números da 

amostra que contou com 253 executivos de cinco empresas diferentes.

Os duzentos e cinquenta e três sujeitos pesquisados tiveram seus tipos 

psicológicos identificados pelo instrumento proposto neste estudo. As ocorrências de tipo 

psicológico são apresentadas a seguir na Tabela 1 que traz as ocorrências absolutas e 

relativas de todas as variáveis para a amostra. A tabela serve para apresentar as 

proporções de ocorrências nas variáveis estudadas, demonstrando a possibilidade da 

aproximação para distribuições normais visto que satisfaz a condição de Np>5 , onde N é 

o número total da amostra e p é a menor proporção encontrada. Como a amostra proposta 

é de 253 sujeitos e a menor proporção é a relativa às ocorrências de função Intuição 

(30,03%), calcula-se 253 x 0,3003, resultando em 75,97; o que é bem maior que 5; 

portanto, podem ser aplicadas técnicas estatísticas a partir da aproximação para uma 

distribuição normal.

Para facilidade de registro e de comparação com dados internacionais, decidiu-se 

pela adoção da nomenclatura e notação compatíveis com os principais instrumentos 

existentes. Dessa forma, os tipos básicos de disposição - Extroversão e Introversão - serão 

representados nas tabelas e no texto pelas letras maiúsculas E e I, respectivamente; as 

funções Sensação e Intuição (funções perceptivas) serão representadas pelas letras S e N,
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respectivamente e também em maiúsculas; as letras T e F, em maiúsculas, representarão 

as funções judicativas Pensamento e Sentimento, respectivamente; e finalmente, a 

dimensão “postura frente ao mundo”, Julgamento e Percepção, será representada 

(respectivamente) nas tabelas pelas letras J e P.

.:p;, Tabela 1
; Ocorrências Absolutas e Percentuais Totais de Tipo Psicológico, por Dimensão A

E SI N T F J P Total (*)

f 140 113 177 76 149 104 144 109 253

f% 55,33 44,66 69,96 30,03 58,90 41,10 56,91 43,08 100

(*) Os dados desta coluna referem-se à soma das frequências de cada par de funções, em cada uma das quatro dimensões
examinadas.

De acordo com as formulações teóricas, as diferenças de preferências determinam 

escolhas profissionais que implicam em distribuições características nas diversas 

ocupações. Como uma coerência à teoria, ao examinar a tabela acima, nota-se maior 

ênfase nas funções Sensação (S) e Pensamento (T).

A frequência alta de tipos Sensação (S) e Pensamento (T) é explicada pela origem 

da amostra: executivos de organizações com processos organizacionais de natureza 

concreta (S) e impessoal (T). É sabido por teoria e atestado por pesquisas (Casado, 1993) 

(Myers e McCaulley, 1987) que a população empresarial é formada primordialmente por 

indivíduos com função perceptiva Sensação (S) e função judicativa Pensamento (T); 

sendo a amostra composta por executivos é de se esperar que suijam dependências entre 

as ocorrências de tipo psicológico e a composição da amostra. Esta predominância do tipo 

ST não se toma um impeditivo para a validação do teste; ao contrário, a dependência 

encontrada aparece como mais uma forma de atestar a pertinência do instrumento.

As ocorrências das funções preferenciais encontradas na amostra de 253 sujeitos, 

executivos de cinco empresas diferentes, estão em acordo com dados do CAPT - Center 

for Applications of Psychological Type (Myers e McCaulley, 1989) para um total de
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3678 sujeitos, denominados genericamente “Gestores e Administradores”, oriundos de 

diversas organizações; mas guarda diferenças importantes com os dados encontrados 

estudo anterior (Casado, 1993) de uma amostra de 305 sujeitos de uma mesma empresa. 

A Tabela 2 contém os dados para comparação das três pesquisas.

em

f. Tabela 2
Ocorrências Percentuais Totais de Tipo Psicológico.

Estudo E% 1% S% N% T% F% J% P% N(*)

55,33 44,66 69,96 30,03 58,90 41,10 56,91 43,08presente 253

CAPT 55,74 44,26 57,97 42,03 63,89 36,11 68,43 31,57 3678

Casado,1993 52,13 47,87 73,44 26,56 84,59 15,41 73,11 26,89 305

(*) Os dados desta coluna referem-se à soma das frequências de cada par de funções, em cada uma das quatro dimensões
examinadas.

O que se verifica é que a decisão de mesclar na amostra deste estudo executivos 

de cinco empresas distintas foi acertada e oferece dados mais condizentes com amostras 

mais gerais da população organizacional do que dados coletados através da participação 

de executivos de uma só empresa, trazendo maiores vantagens para os objetivos desta 

pesquisa. Provavelmente as características por demais marcantes nos processos e no 

produto da empresa objeto do estudo de 1993, fazem com que haja uma concentração 

maior das preferências Sensação, Pensamento e Julgamento; então, comparativamente, ao 

serem mescladas empresas de diferentes processos e produtos/serviços, existe a tendência 

de ocorrências mais moderadas dessas funções.

A comparação dos dados desta pesquisa com os dados da amostra genérica do 

CAPT se faz através de um teste de homogeneidade, onde a hipótese nula (Hq) diz que as 

duas amostras são homogêneas. O teste do x2 é utilizado para provar que as variáveis 

“tipo básico de disposição” - E/I; “função perceptiva” - S/N; “função judicativa” - T/F; e 

“postura frente ao mundo” - J/P estão distribuídas de forma idêntica nas duas amostras. 

Os testes (x2) realizados para cada uma das variáveis, com um grau de liberdade e
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X2tab= 10,83, para p<0,001 resultaram em x2cai < x\b (P313 E/I, X2cai= 0,0066; para 

S/N, x2cai= 5,905; para T/F, X2Gál=l,07S; para J/P X2Caj= 6,135) com a consequente 

aceitação de Hq. Isto demonstra que as variáveis examinadas seguem a mesma 

distribuição nas duas amostras, indicando serem as amostras semelhantes com relação às 

variáveis estudadas.

Com relação à comparação dos dados desta pesquisa com o estudo anterior 

(Casado, 1993), esta resulta na rejeição da hipótese de homogeneidade para as dimensões 

“função judicativa” (T/F) e “postura frente ao mundo” (J/P), com x2«ai==50,629 e 

X2^!3,336 , respectivamente, com um grau de liberdade e p<0,001.

Os resultados acima comprovam o que foi dito sobre a adequabilidade da amostra 

para o presente estudo. Passa-se agora à análise quantitativa dos dados para validação do 

inventário.



TAN1A CASADO TIPOS PSICOLÓGICOS: UMA PROPOSTA DE INSTRUMENTO APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 107

2. ANÁLISE QUANTITATIVA
Esitis. • ^ ,V, t?- •_ \-r va*. *■£ ; •. '■ ;Y > V íl ' ■

A análise quantitativa será efetuada inicialmente mediante testes estatísticos de 

aderência entre o tipo percebido na auto-avaliação e o tipo identificado pelo questionário. 

Os procedimentos realizados nesta pesquisa guardam poucas semelhanças com os estudos 

de Stricker e Ross apud Cohen (1981), Bradway (1964), e Carskadon apud Myers e 

McCaulley (1987), que partiram de comparações entre tipo diagnosticado pelo MBTI - 

Myers-Briggs Type Indicator e tipo percebido a partir de explanações sobre os conceitos 

de tipos.

Existem distinções entre o procedimento do presente estudo e os demais que são 

importantes para as considerações que serão feitas ao longo deste capítulo. No estudo de 

Bradway (1964) foram envolvidos 28 (vinte e oito) sujeitos, analistas junguianos, que 

fizeram sua auto-avaliação sobre três (escalas Introversão/Extroversão; Sensação/Intuição 

e Pensamento/Sentimento) das quatro dimensões identificadas pelo MBTI, após a 

administração do questionário.

Os dois estudos de Carskadon (Myers e McCaulley, 1987) para verificação da 

concordância entre tipo percebido e tipo diagnosticado pelo MBTI, envolveram sujeitos 

estudantes de psicologia que fizeram suas auto-avaliações através de classificação entre as 

descrições de cinco tipos psicológicos diferentes, selecionados pelo aplicador com os 

seguintes critérios: a) o tipo diagnosticado pelo MBTI; b) o tipo com a dimensão 

diagnosticada mais fraca invertida; c) o tipo com as mesmas funções (Sensação/Intuição e 

Pensamento/Sentimento) mas com as outras duas dimensões trocadas em relação ao tipo 

diagnosticado pelo MBTI; d) o tipo com as funções psíquicas trocadas; e) o tipo com 

todas as funções invertidas. Os resultados obtidos por Carskadon relatados no manual do 

“Myers-Briggs Type Indicator” (Myers e McCaulley, 1987:209) apontam que no primeiro 

estudo (1975) com 129 sujeitos, 35% dos sujeitos classificaram como mais aderente à sua 

auto-avaliação o tipo diagnosticado pelo MBTI, enquanto que no segundo estudo (1982) 

que envolveu 118 sujeitos, a porcentagem subiu para 50% de estudantes que apontaram o
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tipo diagnosticado pelo instrumento como seu tipo em primeiro lugar. A porcentagem de 

sujeitos nos estudos de 1975 e 1982 que classificou como mais próxima de sua auto- 

avaliação o tipo completamente oposto ao tipo diagnosticado pelo instrumento foi de 4% 

e 13%, respectivamente.

No estudo de Stricker e Ross relatado por Cohen (1981), estudantes de segundo 

grau foram submetidos ao MBTI; posteriormente, seus diagnósticos foram comparados às 

avaliações que seus pares fizeram sobre sua tipologia. Os resultados de Stricker e Ross 

foram considerados “estatisticamente significativos, ainda que modestos em magnitude: 

56% de concordância para a dimensão E/I, 57% de concordância para a dimensão S/N, 

55% concordância para a dimensão T/F; e 52% de concordância para a dimensão J/P” 

(Cohen, 1981:885).

Nesta pesquisa serão verificadas as associações entre os resultados do inventário 

(funções diagnosticadas) e a auto-avaliação por parte dos respondentes, mediante 

explanação dos conceitos envolvidos. A verificação se dará através do exame das 

hipóteses Hq1 a H05 , utilizando o teste não-paramétrico do qui-quadrado. Todas as 

hipóteses serão testadas ao nível de significância exigente de p<0,001; o que quer dizer 

que as decisões de aceitação ou rejeição das hipóteses nulas têm 99,9% de chances de 

serem acertadas.

Quanto à probabilidade de ocorrência do erro tipo I (a) - rejeitar Hq quando Hq é 

verdadeira - também será examinada com o objetivo de se avaliar probabilisticamente a 

possibilidade de se estar rejeitando a hipótese de independência quando se deveria aceitá-

la.

A primeira hipótese a ser testada trata da independência entre as variáveis “tipo 

básico de disposição diagnosticado” e “tipo básico de disposição percebido”. Os dados 

relativos ao exame da Hq1 acham-se na Tabela 3: as frequências apresentadas nas células 

informam sobre as ocorrências de concordância entre tipo básico diagnosticado pelo 

instrumento e tipo básico percebido pelo sujeito.
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■rr. rrTabela 3
; ^Çonçordân cias enttre tipo básico de disposição diagnosticado X tipo básico de i

^'Diághbsticàdo
■ Introversão ^ Extroversão .

Totais •

; j

Introversão 86 27 113
:r.:

^ / *. ’ JP--

Extroversão,:;.: mm iMia 140■■■

Totais 113 140 253

Os resultados - x2cai = 81,68 , com X2tab= 10>83 e v= 1 (graus de liberdade) - 

conduzem à rejeição da hipótese nula, demonstrando a associação entre o tipo 

diagnosticado pelo instrumento e o tipo percebido pelo sujeito. A probabilidade de erro 

tipo I é de 1,59782 x 10'19, o que dá maiores garantias de que a hipótese de independência 

seja realmente rejeitada.

A segunda hipótese testada (Hq2) refere-se à independência entre as variáveis 

“função perceptiva diagnosticada” e “função perceptiva percebida”.

A Tabela 4 traz as ocorrências de concordâncias entre os aspectos diagnosticados 

pelo inventário e os aspectos percebidos pelos sujeitos. O cálculo do x2 resulta em 

X2cal=59,25 , com x2u»b=10>83 , o que faz com que se rejeite a hipótese nula 

(independência) e se possa afirmar, a um nível de significância de 0,001 que existem 

associações entre a função perceptiva diagnosticada pelo instrumento e a função 

perceptiva percebida pelo sujeito. Neste caso, a probabilidade de erro de tipo I é de 

1,38447 x IO'14.
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ê? Concordâncias entre função pèrceptiva diagnosticada X função perceptiva
&&&&& tfefePe]TÇ^bida....^. .

T7

1
í

ã
: 1P58RSPW -• ■ ’T/ •‘•-I’-:

Diagnosticado
'íT-V? -Í7v “ "■'í

;; . Percebido Totais
; [ Sensação ; >V: Intuição

Sensação 139 38 177

a ^intuição,; \ - l \; :5s;; g 76
Totais 160 93 253

A Hipótese 3 (H03) afirma que há independência entre as variáveis função 

judicativa diagnosticada e função judicativa percebida. O teste de hipótese auferiu um 

X2cai=53,14 com x2tab=10,83 , o que faz com que a hipótese nula seja rejeitada, a um nível 

de significância de 0,001 e um grau de liberdade. Portanto, existem associações entre a 

função judicativa percebida pelo sujeito e a função judicativa diagnosticada pelo 

instrumento, com uma probabilidade de erro do tipo I (a) de 3,10058 x 10‘13. As 

frequências relativas ao exame da hipótese 3 acham-se na Tabela 5.

1 ,.... .. .. ...
Concordâncias entre função judicativa diagnosticada X função judicativa percebida

fsm^o mmmcebuió z-,: -
I . Pensamento . Sentimento

Totais

118 31 149Pensamento
:35--Sentimento 104:.,69 6-":

Totais 100 253153

O exame da hipótese 4 (H04) rejeita a independência das variáveis postura exterior 

diagnosticada e postura exterior percebida. O cálculo do %2 resulta em x2cai=64,14 com 

X2tab=10,83 , para p<0,001 e v= 1. Ou seja, as variáveis tipo diagnosticado e tipo 

percebido pelo sujeito são dependentes, comprovando que as questões identificam 

diferenças, com as quais há a concordância dos sujeitos. A probabilidade de erro na
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rejeição da hipótese de independência é de 1,15451 x 10'15. Os dados relativos ao exame 

da hipótese 4 acham-se na tabela 6.

Concordâncias entre posturaexterior diagnosticada X postura exterior percebida J
w Tabela; 6 !

i-.-v
Diagnosticado D .... Percebido

. Julgamento . Percepção

T-. ^ ... : 7 f
Totais v

» _ ^ • _ . . _ •_\

Julgamento 106 38 144
Percepção " 24;í.;, , —, . 85 109

Totais 130 123 253

Testadas as hipóteses de 1 a 4, que se referem à comparação entre os resultados 

obtidos com o instrumento e a auto-avaliação dos respondentes, tem-se a confirmação de 

que o questionário está diagnosticando aquilo que se propõe diagnosticar. Contudo, é de 

extrema importância que se verifique se em sua elaboração o inventário não apresenta 

superposição de fatores examinados, o que diminuiría sua adequabilidade nos moldes em 

que está proposto, já que se isso acontecesse estaria havendo contaminação de itens e/ou 

um trabalho excessivo e inútil onde várias questões estariam medindo várias vezes um 

mesmo fator.

Uma forma consagrada de verificar se isso não está ocorrendo é testar a 

independência entre variáveis estudadas, que atuará como outra alternativa de verificação 

da validação de conteúdo.

A hipótese 5 (H05: Há independência entre as variáveis diagnosticadas pelo 

questionário) apresentada no item 2 da parte III trata da independência das variáveis 

examinadas pelo questionário (tipos psicológicos: tipos básicos de disposição, funções 

perceptivas, funções judicativas e postura frente ao mundo) e seu exame requer sua 

derivação em seis hipóteses.
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A seguir, estão as hipóteses enunciadas:

HoV As variáveis diagnosticadas “tipo básico de disposição” e “função 

perceptiva” são independentes.

H052: As variáveis diagnosticadas “tipo básico de disposição” e “função 

judicativa” são independentes.

H053: As variáveis diagnosticadas “tipo básico de disposição” e “postura frente do 

mundo” são independentes.

H054: As variáveis diagnosticadas “função perceptiva” e “função judicativa” são 

independentes.

H055: As variáveis diagnosticadas “função perceptiva” e “postura frente ao mundo” 

são independentes.

H056: As variáveis diagnosticadas “função judicativa” e “postura frente ao mundo” 

são independentes.

O teste do qui-quadrado foi utilizado para o exame das hipóteses acima, tendo 

sido construídas tabelas com as ocorrências simultâneas para cada par de variáveis, 

relacionando-as, conforme aparece no enunciado das hipóteses de modo a possibilitar a 

realização do método estatístico adequado. Essas tabelas apresentam as ocorrências 

absolutas e, em itálico, as ocorrências percentuais. Assim, para a primeira hipótese 

derivada de H05: “As variáveis diagnosticadas tipo básico de disposição e função 

perceptiva são independentes” (H^) foi construída a seguinte Tabela 7 onde dentre 253 

sujeitos envolvidos (100,0%), 140 (55,3%) foram diagnosticados como tipo básico de 

disposição Extroversão (E) dos quais 96 (37,9%) com função perceptiva Sensação (S) e 

44 (17,4%) com função perceptiva Intuição (N). Dos 113 (44,7%) diagnosticados como 

Introvertidos (I) oitenta e um (81) (32,0%) foram diagnosticados como tipo Sensação 

enquanto os restantes 32 (12,7%) foram diagnosticados como sendo Intuitivos (N).
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t Tâbèlá 7 t 
;• • Tipo Básico de Disposição e Função Perceptiva

!
i!

■í

S N Totais

96 44 140n
E■

% 37,9 17,4 55,3

81 32 113n
I

% 32,0 12,7 44,7

177 76 253n
Totais

% 69,9 30,1 100,0

Da mesma forma foi feito para o exame da hipótese de independência entre “tipo 

básico de disposição” (E/I) e “função judicativa” (T/F), enunciada como H052 . A Tabela 8 

traz as ocorrências para as duas variáveis, onde dos 140 diagnósticos de extroversão (E), 

84 apresentaram função judicativa Pensamento (T) e 56 apresentaram função judicativa 

Sentimento (F). Com relação aos Introvertidos, dos 113 foram diagnosticados 65 como 

pertencentes ao tipo Pensamento (T) e 48 como pertencentes ao tipo Sentimento (F).

) - Tabela 8
^av aTipo Basico;de D^posigao eFunção Judicativa :

:•
■ -

m

T F Totais

5684 140n
E

% 33,2 22,1 55,3

65 48 113n
I

19,0 44,7% 25,7

104149 253n
Totais

58,9 41,1 100,0%

-

i
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Para o exame de H053: “As variáveis diagnosticadas ‘tipo básico de disposição’ 

(E/I) e ‘postura frente ao mundo’ (J/P) são independentes”, foi construída a Tabela 9. 

Como pode ser observado pela leitura da tabela, dos 140 sujeitos identificados como 

sendo extrovertidos, 74 apresentaram preferência pela postura de tipo julgamento (J), 

enquanto que 66 apresentaram preferência pela postura tipo percepção (P). Dos 113 

introvertidos, setenta (70) foram diagnosticados como preferindo Julgamento (J) e 43 

como preferindo Percepção (P).

!

^^•::.C^.-:.A.!-.X*Po Pásicojde Disposição e Postura Frente ao MundoLá- ,: - - .

J P Totais

74 66 140n
E'-

29,2% 26,1 55,3

70 43 113n
I

% 27,7 17,0 44,7

144 109 253n
Totais

% 56,9 43,1 100,0

A Tabela 10 traz as ocorrências que serão base para a prova de H^: “As variáveis 

diagnosticadas ‘função perceptiva’ e ‘função judicativa’ são independentes”. Do total de 

253 sujeitos, cento e setenta e sete (177) pertencem ao tipo sensação (S), enquanto que 76 

apresentaram preferência pela função perceptiva intuição (N). Dos 177 sujeitos de tipo 

sensação, cento e nove (109) apresentaram preferência pela função judicativa pensamento 

(T), enquanto que 68 foram diagnosticados como função judicativa sentimento (F). 

Quanto aos 76 sujeitos diagnosticados como intuitivos, quarenta (40) foram identificados 

como tipo pensamento (T) e trinta e seis (36) como tipo sentimento (F).
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4

E
L,-,-—__

— TâFelaTO” 
r ^ Função,Perceptiva ^.Função Judicatiya , ]. St ' • . ; >'■ •::.• • • ' ■■■.• •

T F Totais
- ►

68109 177n
s

26,9% 43,1 70,0

40 36 76n
N

. % 15,8 14,2 30,0

149 104 253n
Totais

58,9 41,1 100,0%

As ocorrências relativas ao exame da próxima hipótese nula - Ho55: As variáveis 

diagnosticadas “função perceptiva” e “postura frente ao mundo” são independentes - 

encontram-se na Tabela 11.:

.... "......W Tabela 11 ■«

. i

Função Percepriva e Postura Frente ao Mundo . ....... ,:j

TotaisPJ;
I

t 17758119n
s

69,947,0 22,9%

165125n
N

30,120,29,9%

253109144n
Totais

100,056,9 43,1%

Os dados levantados junto aos 253 sujeitos apontam que dos 177 sujeitos 

identificados como tipo sensação, cento e dezenove (119) apresentam preferência pela
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forma Julgamento (J) de postura frente ao mundo, enquanto que 58 apresentam 

preferência pela forma Percepção (P). Para os 76 intuitivos foram encontrados 25 

diagnosticados como tipo julgamento (J) e 51 diagnosticados como percepção (P).

Finalmente, para o teste da hipótese de independência (H056) entre as variáveis 

diagnosticadas “função judicativa” (T/F) e “postura frente ao mundo” (J/P), foram 

consideradas as ocorrências expressas na Tabela 12. Dos 253 sujeitos, cento e quarenta e 

nove foram diagnosticados como de tipo pensamento (T) e cento e quatro (104) como 

tipo sentimento (F). Com relação aos 149 sujeitos pensamento, cento e um (101) 

apresentaram preferência pela postura julgamento (J) frente ao mundo exterior e 48 

apresentaram preferência pela postura percepção (P). Dos 104 sujeitos identificados 

como tipo sentimento (F), quarenta e três (43) apresentaram preferência pela postura 

julgamento (J) e sessenta e um (61) pela postura percepção (P).

Tabela 12
MmFunção Judicatiya e Postura Frente ao Mundo
í: M

TotaisJ P

48 149101n
T

58,919,039,9%

61 10443n
F

24,1 41,117,0%

109 253144n
Totais

100,056,9 43,1%

Os dados apresentados nas tabelas acima foram utilizados para testar a hipótese de 

independência das variáveis medidas pelo instrumento, através do teste estatístico do qui- 

quadrado (x2) com um grau de liberdade (v= 1) e nível de significância de 0,1% 

(p<0,001). Como todas as seis hipóteses derivadas de Hq5 foram testadas da mesma forma
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operacionalizada através do SPSS, é oportuno exibir os resultados de modo conjunto na 

Tabela 13.

^ •- \ --t -I ‘‘n " •"'u 1 ■----------"Tabela 13
Resultados dos Testes de Qui-quadrado referentes às Hipóteses de iÇ, a___ris

Hoi Dimensões analisadas Qui-quadrado calculado
'■ •. V- ■■■■■•• 7 - ................................... • ■ ■■■■■■ •••■■

Nível Descritivo

H05jS E/I x S/N 0,28778 0,59165

H052: E/I x T/F 0,15859 0,69046

H053: E/I x J/P 2,10689 0,14664

Ho54: S/N x T/F 1,75941 0,18470

H0s5: S/N x J/P 25,56469 0,00000

H056: T/F x J/P 0,0000317,45998

O nível descritivo associado ao resultado do qui-quadrado calculado (x2^) para 

cada hipótese testada representa a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando Hq for 

verdadeira; quer dizer, quanto maior o nível descritivo associado ao teste, maiores as 

chances da hipótese nula ser verdadeira. Portanto, sendo o nível de significância 

estabelecido para esta pesquisa de p<0,001, são aceitas as hipóteses H05,, H052 , Ho53 e Hq54 

. Com relação às hipóteses nulas de independência H<,55 e H056 são rejeitadas, já que 

apresentaram um nível descritivo bem menores do que o nível de significância estipulado 

previamente.
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Para maior clareza, o Quadro 7 apresenta a síntese do resultado dos testes de 

hipóteses referentes ao teste de independência entre variáveis do instrumento.

; Quàdrõ 7
i

Síntese dos Resultadoi dos Testes de Hipóteses de Independência entre Variáveis i

m
^ Hipóteses ■ .: Decisão para H0 .

l&JlãK
• Tabela ;

Hipótese 5.1 Extroversão-Introversão X Sensação-Intuição Aceitação 7

Hipótese 5.2 Extroversão-Introversão X Pensamento-Sentimento Aceitação 8

Hipótese 5.3 Extroversão-Introversão X Julgamento-Percepção Aceitação 9
...

Sensação-Intuição X Pensamento-SentimentoHipótese 5.4 Aceitação 10
• — ---- - ..

Sensação-Intuição X Julgamento-Percepção RejeiçãoHipótese 5.5 11
•irrvr. r—* *\ *

Pensamento-Sentimento X Julgamento-Percepção RejeiçãoHipótese 5.6 12

O que se atesta, diante dos resultados acima, é que as variáveis tipo básico 

disposição (escala E/I), função perceptiva (escala S/N) e função judicativa (escala T/F) 

são independentes entre si, demonstrando a adequabilidade do instrumento ao modelo 

teórico proposto por Jung, que propõe serem as três variáveis dimensões distintas.

Estudos semelhantes para a validação do MBTT (Carlyn, 1977:463) (Myers e 

Maccauley, 1987:150) relatam mesmos resultados. Stricker e Ross (1963) e Webb (1964), 

ambos citados por Carlyn (1977:462) examinaram essas correlações e os “índices E-I, S- 

N e T-F apresentam-se independentes uns dos outros, dando suporte à teoria de Jung ao 

afirmar que realmente só existem três dimensões”.

Foi aceita também a hipótese de independência entre as variáveis 

Extroversão/Introversão e Julgamento/Percepção. De acordo com a teoria, 0 tipo básico 

de disposição somente trata da direção da libido (conforme abordado no item 4.1 da parte 

II); sendo a dimensão Julgamento/Percepção uma variável que trata das preferências 

acerca da utilização das funções perceptivas ou judicativas na atuação no mundo exterior, 

é de se esperar que não estejam associadas. De novo, os resultados são compatíveis não
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só com a teoria, mas também com experimentos semelhantes levados a efeito por Myers e 

McCaulley (1987:150).

A associação verificada neste estudo entre a postura frente ao mundo exterior 

(escala J/P) e as funções perceptivas e judicativas (escalas S/N e T/F) (rejeição das 

hipóteses H055 e H056), em paralelo à independência verificada entre as variáveis “tipo 

básico de disposição” e “postura frente ao mundo”, corrobora o modelo teórico, uma vez 

que a dimensão “postura frente ao mundo exterior” trata da preferência do sujeito na 

utilização prioritária de suas funções perceptivas ou judicativas no contato com o mundo 

exterior, sendo, pois, uma derivação das duas dimensões relativas às funções (S/N e T/F) 

e nada tendo relacionado diretamente ao tipo básico de disposição do indivíduo. Isto se 

reveste de maior importância e valor quando se considera que a dimensão J/P é uma 

extensão da teoria junguiana, proposta por Isabel Myers. “Diferentemente de outras 

dimensões de personalidade medidas pelo indicador, julgamento e percepção nunca foram 

explicitamente definidas por Jung como funções independentes.” (Carlyn, 1977:461)

Rejeitada a hipótese de independência entre as variáveis “função perceptiva” e 

“postura frente ao mundo” a um nível descritivo tão baixo (conforme Tabela 13), vale a 

pena observar com maior atenção os dados constantes da tabela que originaram os 

cálculos (Tabela 11): constata-se que as ocorrências de tipo sensação e tipo julgamento 

(apenas uma das quatro possibilidades) somam 119 casos, ou 47% do total de 253 

sujeitos; ou seja, os sujeitos de tipo sensação estão mais propensos à postura frente ao 

mundo exterior de tipo julgamento. Ao comentar resultados semelhantes encontrados nos 

diversos estudos relatados no Manual do MB TI, Myers e McCaulley (1987:150) afirmam 

que isso reflete um fato sobre a teoria dos tipos: o tipo sensação prefere basear-se na 

experiência passada e se sente pouco à vontade em situações que requerem rápida 

visualização de novas possibilidades; a preferência pela atuação tipo julgamento direciona 

os caminhos de uma vida o mais planejada e consistente possível, longe de situações 

inesperadas.

Sendo desejável discutir um pouco mais a relação encontrada entre a dimensão S- 

N e a dimensão J-P, os dados da Tabela 11 podem ser transformados de modo a fixar a
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dimensão S-N. Considerando-se a totalidade (100%) dos casos identificados como 

Sensação (177 sujeitos), tem-se que 67,2% apresentaram a preferência pela postura 

julgamento frente ao mundo exterior; com relação a todos (100%) os casos Intuição, 

foram encontrados 67,1% com preferência pela postura percepção. Tais dados remetem 

não só à descrição das características associadas ao tipo sensação, como já foi comentado 

no parágrafo anterior, mas também às peculiaridades do tipo intuição, muito mais afetas a 

uma postura frente ao mundo de natureza percepção: a flexibilidade, o interesse por novas 

formas e possibilidades de mudança.

Usando o mesmo recurso para examinar a relação entre função judicativa e 

postura frente ao mundo, ao se fixar a dimensão T-F observa-se, na Tabela 12, que da 

totalidade de casos identificados como tipo pensamento (149 sujeitos), 67,8% apresentam 

a postura julgamento como preferencial; com relação à totalidade dos sujeitos 

diagnosticados como tipo sentimento, 58,7% apresentaram como preferencial a postura 

percepção. Relembrando o que foi citado como peculiaridades do tipo pensamento - a 

objetividade, a racionalidade e a lógica na tomada de decisão impessoal, percebe-se ser 

este tipo muito mais inclinado à postura julgamento, onde o que já foi imparcialmente e 

racionalmente estabelecido não está sob a ameaça de alterações provocadas por 

sentimentos das pessoas envolvidas.

Estudos de validação e aplicação do MBTI - Myers-Briggs Type Indicator (Myers 

e McCaulley, 1987; Cohen, 1981; Carlyn, 1977) têm demonstrado a existência de 

associações entre as dimensões “função perceptiva” e “postura frente ao mundo”, e entre 

as dimensões “função judicativa” e “postura frente ao mundo” diagnosticadas pelo MBTI. 

Ao analisar seus resultados, Cohen (1981:885) escreve sobre a criação de uma escala 

extra (Julgamento/Percepção). “Essa dicotomia extra é derivada dos escritos de Jung e 

descrita no manual do teste [MBTI] como segue:

c... o índice J-P é concebido para identificar se a pessoa se apoia primordialmente 

sobre um processo de decisão (pensamento ou sentimento) ou sobre um processo 

perceptivo (sensação ou intuição) em seu contato em o mundo exterior ... (Myers, 

1962, p.l).’
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Seria de se esperar que se o índice J-P é uma derivação da tipologia básica, 

deveria interagir de acordo.”

Carlyn (1977:463) ao relatar os resultados de estudos de investigação da 

independência entre variáveis afirma: “As escalas E-I, S-N, e T-F apresentam-se 

independentes entre si, e a escala S-N apresenta-se em correlação com a escala J-P, 

consistentemente. Em muitos desses estudos uma correlação significativa foi também 

encontrada entre as escalas T-F e J-P”.

Myers e McCaulley (1987:154) generalizam os resultados observados por vários 

estudos afirmando: “Como esperado, as maiores correlações estão sempre entre SN e JP e 

algumas amostras também apresentam uma relação entre TF e JP”.

O que se pode observar dos resultados e das análises dos testes estatísticos 

apresentados acima é que o desempenho do instrumento é altamente satisfatório, pois:

• foram rejeitadas as hipóteses de independência entre tipo diagnosticado e tipo 

percebido pelo sujeito,

• foi encontrada uma desprezível probabilidade de erro na decisão de rejeição, 

com valores representados em potências negativas,

• foram encontrados resultados de validação do instrumento proposto coerentes 

com o modelo teórico, e plenamente compatíveis e à altura dos resultados encontrados em 

estudos semelhantes com a validação do Myers-Briggs Type Indicator.

Uma vez rejeitadas as hipóteses de independência entre as dimensões 

diagnosticadas pelo inventário e as avaliações dos próprios respondentes, e testadas as 

hipóteses de independência entre as variáveis diagnosticadas pelo instrumento proposto 

neste estudo, tem-se a confirmação da adequação do inventário ao objetivo de 

identificação de diferenças individuais de acordo com a caracterologia junguiana. Para o 

exame aprofundado da adequabilidade do instrumento é de grande interesse verificar as 

proporções de acerto, de forma a auferir-se a precisão do teste.

Neste estudo, a precisão do teste é calculada a partir das porcentagens de acerto 

obtidas e confrontadas com os resultados de um estudo semelhante levado a efeito por
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Bradway (1964). Um acerto aqui é definido como a coincidência de respostas entre o 

resultado do inventário e o resultado da auto-avaliação. A porcentagem de acertos é 

exatamente o número total de respostas coincidentes dividido pelo número total de 

respostas. Ou, {% acertos = n/N), onde n = número de respostas coincidentes (por 

exemplo, o sujeito se auto avalia Extrovertido e o instrumento o avalia também como 

Extrovertido) eiV = número total de respostas. As Tabelas 14, 15, 16 e 17 apresentam 

esses resultados.

' ^Tabela 14T
Proporções de Acerto Obtidas com o Instrumento na Variável Tipo Básico de

Disposição ........

• •

Percebido
Introversão Extroversão

Diagnosticado

0,213% erro total
"1 0,107Introversão k.—,&34:,

k,--. -^0,440-;.- v t0,107Extroversão
S &786^,J% acerto total

□ As células sombreadas contêm as porcentagens de acerto 
(concordância)

Proporções de Acerto Obtidas com o Instrumento na Variável Função Percepfava J
UTr*

Percebido
Intuição Sensação

Diagnosticado

0,233% erro total ___ _______
Intuição | P,217-

Sensação 

% acerto total

0,083
0,150 0,549 1

k 0J66 ,J

□ As células sombreadas contêm as porcentagens de acerto 
(concordância)
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]Tabela 16
Proporções de Acerto Obtidas,com alnstrurnepto na > m /et * uuV»0 ^

•

Percebido
Sentimento Pensamento

Diagnosticado

% erro total 0,260
L 0,213. 1 0,138

^ ^.0,466, _ j
Sentimento

0,122Pensamento

L.^739^J% acerto total

□ As células sombreadas contêm as porcentagens de acerto 
(concordância)

Proporções de Acerto Obtidas cóm ò Instrumento na Variável Postura Frente ao '

W------ -•

—

Percebido
Percepção Julgamento

Diagnosticado

0,245% erro total 
Percepção 

Julgamento 

% acerto total

L •-Q336.,., 0,095
í ' - 1
f;í ~ ■■ Q3419 !0,150 r 0.753 1

□ As células sombreadas contêm as porcentagens de acerto 
(concordância)

A simples leitura das tabelas já oferece informações acerca da capacidade de 

acerto do instrumento; contudo, é importante e oportuno avaliar de alguma forma sua 

precisão.

A forma utilizada aqui é a de comparação com estudo semelhante dedicado a 

validar o MBTI, instrumento já validado e consagrado para a língua inglesa falada nos 

Estados Unidos.

É sabido que esta não é uma forma comum e muito recomendável, posto que estão 

sendo comparados resultados de diferentes sujeitos, obtidos através de dois instrumentos
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diferentes. Contudo, esta medida pouco ortodoxa mostra-se como uma saída válida, se 

considerarmos as dificuldades de procedimentos tipo teste-reteste em estudos desta 

natureza, quer por motivos de tempo disponível, quer por motivos do objeto de estudo. 

Sobre isso, Selltiz (1975:188) comenta: “ ... seria desejável ter muitas medidas repetidas 

dos mesmos indivíduos, sob mesmas condições [...] No estudo do comportamento 

humano, no entanto, isso poucas vezes é possível” e segue relatando diferentes modos de 

se efetuar a avaliação da precisão.

Além dos esclarecimentos acerca dos procedimentos é oportuno também 

confirmar a adequabilidade do número da amostra (253) para os testes que se seguirão. 

Para se definir o tamanho da amostra necessária para determinar a precisão (neste caso 

referida à proporção de erros e acertos), define-se a precisão da estimativa desejada 

(chamada aqui de c), e o nível de confiança desejado. A fórmula utilizada é a seguinte:

jij
ycj

N pi}-p)

onde Néo número da amostra necessária, z é o valor associado ao nível de confiança, c é 

o erro tolerado,/? é a porcentagem de acertos e (1-p) é a porcentagem de erros.

Neste estudo o erro tolerado é de 10% ; em se tratando de identificação de 

diferenças individuais este índice é bastante exigente. Para garantia do processo assume- 

se o maior produto entre acertos e erros - p (1-p) - encontrado nas quatro dimensões 

(tabelas acima) e exige-se um nível de confiança de 95% (portanto, z tabelado de 1,96). 

Feitos os cálculos devidos, chega-se ao número mínimo de 74 sujeitos para uma amostra 

necessária ao estudo da precisão; o que confirma a adequabilidade da amostra.

O tema precisão tem sido pouco explorado nos numerosos e crescentes estudos de 

validação publicados sobre instrumentos consagrados, como por exemplo o MBTI: ao 

longo de sua história - e apesar das inúmeras e diferentes formas de validação a que tem 

sido submetido, algumas das quais possíveis somente a instrumentos com certo tempo de

“estudos de precisão tipo teste-reteste têm sido raros”existência e uso

(Carskadon, 1977:1011).
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Entre os métodos explanados por Selltiz (1975:189) para medir a precisão, sempre 

com ressalvas e adequações devidas às peculiaridades intrínsecas ao que se quer medir, 

estão os métodos que abordam a “equivalência da posição dos indivíduos, em diferentes 

instrumentos destinados a medir a mesma característica, ou em determinado instrumento 

aplicado por diferentes pessoas...”.

Dadas as características deste estudo, o que surge como uma modalidade de 

avaliação da precisão através da equivalência é examinar a porcentagem de acertos do 

instrumento brasileiro proposto (Tabelas 14 a 17), comparando-a com dados de acerto 

(obtidos da mesma forma, ainda que de sujeitos diferentes) de um instrumento já 

consagrado. O estudo de Bradway (1964) levado a efeito para a validação de conteúdo do 

MBTI foi o escolhido para a comparação, não só pela disponibilidade dos dados como 

também por se traduzir em parâmetro exigente de comparação, posto que os sujeitos 

envolvidos no referido estudo eram todos analistas junguianos, com amplos 

conhecimentos sobre os tipos psicológicos e, portanto, grande entendimento sobre as 

variáveis medidas e maior facilidade em fazer sua auto-avaliação.

No estudo de Bradway (1964) 28 (vinte e oito) sujeitos, todos analistas 

junguianos, foram solicitados a fazer sua auto-avaliação de acordo com as escalas E/I, 

S/N e T/F - respectivamente tipo básico de disposição, função perceptiva e função 

judicativa. A Tabela 18 traz os dados do estudo americano e do presente estudo.

;' Taliela 18 i
[ Proporções de Acerto (Concordância) entre Tipo Diagnosticado e Tipo Percebido j

Proporções de Acerto deste estudo Proporções de Acerto (Bradway)
(P‘)(P)

1,00,786

0,766

0,739

E/I
0,68S/N
0,61T/F

sem dados0,755J/P
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A comparação entre os resultados é feita mediante o cálculo de um intervalo de 

confiança (que será chamado y) para os acertos do inventário brasileiro, com um nível de 

confiança de 95%.

O cálculo é feito considerando-se os acertos, os erros, o número de sujeitos e o 

nível de confiança que neste caso é de 95%. A expressão é dada por:

i < .y < %acertos+1>9^-% acertosx% erros % acertosyP/o erros% acertos—
N N

Aplicada a fórmula, tem-se os seguintes intervalos de confiança para cada 

dimensão examinada pelo questionário proposto (Tabela 19).

L - " I" - ' . .... ... .. .. . j
fe- Intervalos de Confiança para as Proporções de Acerto do Inventário Brasileiro J

Tabela 19

Intervalos de Confiança

(Y)

E/I 0,736 <■/< 0,836 

0,714 < y < 0,818 

0,685 £ y < 0,793 

0,702 < y < 0,808

S/N

T/F

J/P

Os dados de Bradway (1964) apresentados na Tabela 18 são tomados como 

referências para avaliar a precisão do inventário proposto neste estudo. Como pode ser 

comparado, os dados pontuais de acerto de Bradway (1964) para as dimensões 

Sensação/Intuição (S/N:0,68) e Pensamento/Sentimento (T/F:0,61) encontram-se abaixo 

dos limites inferiores do intervalo de confiança para os acertos do instrumento brasileiro.

Uma forma complementar de análise é estabelecer o intervalo de confiança para 

os dados de Bradway (1964), com os mesmos parâmetros de nível de confiança. Aplicada 

a mesma fórmula, obtém-se os intervalos de confiança constantes da Tabela 20.
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' 'Tabela 20
^ Intervalos de Confiança para as Proporções de Acerto, do Inventário Americano À

- *: v' v
S;v

Intervalos de Confiança

(r)
S/N 0,507 <<i y < 0,853 

0,430 << y ^ 0,790T/F

Somente são calculados os intervalos de confiança para as dimensões relativas às 

funções psíquicas (S/N e T/F) porque a dimensão Julgamento/Percepção (J/P) não foi 

tratada na pesquisa americana, impossibilitando a comparação nesta variável. Quanto à 

dimensão “tipos básicos de disposição” E/I, o estudo de Bradway apontou um índice 

muito alto de concordância (100%), o que impossibilita sua inclusão num teste de 

intervalos. Testes de intervalos não podem ser aplicados quando os índices envolvidos 

estiverem nos extremos; neste caso, a probabilidade de 100% (posicionada num extremo) 

do estimador não possibilita a definição do intervalo de confiança. A explicação para tal 

índice de concordância entre os resultados do inventário americano e a auto-avaliação na 

dimensão E/I é o fato de que a população pesquisada no estudo americano era formada 

por analistas junguianos, tomando possível o resultado de 100% de acerto para a variável 

Extroversão/Introversão, comprovadamente a variável de melhor entendimento em vários 

estudos semelhantes relatados (Myers, 1987).

O que se observa pela comparação entre os dados das Tabelas 19 e 20, é que o 

comprimento do intervalo de confiança para o instrumento brasileiro é menor nas duas 

dimensões, o que, de acordo com Parasuraman (1991), atesta ter o inventário brasileiro se 

mostrado mais preciso na concordância com a auto-avaliação.

Num excesso de zelo, e ainda de acordo com Parasuraman (1991:463), a precisão 

encontrada neste estudo é importante na confirmação da adequabilidade do tamanho desta 

amostra de 253 sujeitos, pois na fórmula geral para o intervalo de confiança “o termo ± é 

central em determinar quão compacto ou amplo o intervalo de confiança será” e, sendo 

composto pelo desvio padrão “tem um papel na determinação do tamanho da amostra”.
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Quão maior o desvio padrão (e o consequente grau de variabilidade dos dados) maior a 

amostra deve ser. Como outros fatores que influenciam o tamanho de uma amostra, 

Parasuraman (1991:465) inclui os recursos reais para realização da pesquisa, tais como 

tempo e recursos materiais.

Em resumo, o que se conclui é que os dados relativos à concordância entre o tipo 

diagnosticado pelo inventário e o tipo percebido pelo sujeito são mais expressivos e 

positivos no caso do instrumento brasileiro, ao menos para as dimensões referentes às 

funções psíquicas. Mesmo com as restrições ao método de avaliação de precisão expostas, 

ainda a comparação é frutífera e útil, pois esta análise é uma complementação para os 

outros procedimentos de validade aplicados.

Passa-se agora à apresentação e interpretação dos dados referentes à validação de
constructo.
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3. ANÁLISE QUALITATIVA
:'ÍMÍüimi*X$Í\r — r -w: -g. • - ■> >. -

A análise qualitativa refere-se à hipótese H06 (seção 2 da parte III) e foi efetuada 

verificando-se as ocorrências significativas de aspectos redundantes e/ou originais nos 

trabalhos dos grupos mediante exame dos conteúdos expressos pelos grupos. Como já 

relatado na parte III seção 4, a técnica “Empresa Ideal” foi o veículo de expressão dos 

diferentes tipos; sendo assim, todo o material elaborado pelos grupos, bem como sua 

apresentação aos demais, foram objeto de análise. É oportuno ressaltar aqui a 

originalidade da forma empregada de validação de constructo para um questionário que 

identifica diferenças individuais. Embora haja relatos de validação de inventários que 

levantam diferenças com implicações para o comportamento manifesto, não existem 

relatos de validação de constructo do tipo que se propôs e realizou neste trabalho.

Após as etapas preliminares da análise de conteúdo já descritas na seção 4 da parte 

III, foram estabelecidas as categorias (Quadro 6) a serem examinadas em termos de 

ausência ou presença nos resultados dos trabalhos de cada grupo. Depois de analisados 

individualmente, os resultados de cada grupo (ausência ou presença das categorias) foram 

agrupados segundo o tipo psicológico do grupo, considerando cada uma das dimensões 

em separado, para possibilitar as análises estatísticas. Assim, foram computadas as 

ocorrências de cada categoria para os grupos Sensação, para os grupos Intuição, para os 

grupos Sentimento e para os grupos Pensamento.

As ocorrências de cada par de categorias dicotômicas serão examinadas para cada 

tipo de grupo puro, segundo as funções perceptivas e judicativas separadamente. O exame 

dessas ocorrências possibilitará o teste da hipótese de independência entre o 

comportamento observado (elaboração do trabalho) de um grupo de sujeitos de mesmo 

tipo psicológico e o tipo psicológico do grupo (H06). Para operacionalizar esta 

investigação são propostas oito hipóteses secundárias, derivadas de H06.
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Cada hipótese é afeta às relações entre cada uma das categorias e cada uma das 

funções psíquicas:

H06j : Não existem associações entre as ocorrências das categorias “Finalidade de 

Propriedade” e “Objetivos Psicológicos” e as funções perceptivas
Sensação/Intuição.

H062 : Não existem associações entre as ocorrências das categorias “Produto 

Concreto” e “Produto Abstrato” e as funções perceptivas Sensação/Intuição.

H063 : Não existem associações entre as ocorrências das categorias “Abordagem de 

Detalhes” e “Abordagem de Aspectos Globais” e as funções perceptivas 

Sensação/Intuição.

H064 : Não existem associações entre as ocorrências das categorias “Intenções de 

Cabeça” e “Intenções de Coração” e as funções perceptivas Sensação/Intuição.

H065 : Não existem associações entre as ocorrências das categorias “Finalidade de 

Propriedade” e “Objetivos Psicológicos” e as funções judicativas
Pensamento/Sentimento.

H066 : Não existem associações entre as ocorrências das categorias “Produto 

Concreto” e “Produto Abstrato” e as funções judicativas Pensamento/Sentimento.

H067 : Não existem associações entre as ocorrências das categorias “Abordagem de 

Detalhes” e “Abordagem de Aspectos Globais” e as funções judicativas 

Pensamento/S entimento.

H068 : Não existem associações entre as ocorrências das categorias “Intenções de 

Cabeça” e “Intenções de Coração” e as funções judicativas
Pensamento/Sentimento.

O teste das hipóteses acima se dará pela aplicação da técnica estatística não- 

paramétrica do qui-quadrado (x2), sempre ao nível de significância exigente p<0,001. As 

variáveis referentes a cada hipótese de H06, a H068 serão apresentadas em tabelas 

específicas para suas ocorrências.

Iniciando com a Tabela 21 que contém as informações das frequências observadas 

(f0) e das frequências esperadas (fe) para o exame da H06, - ocorrências em termos de 

presença/ausência das categorias “Finalidade de Propriedade” e “Objetivos Psicológicos”



TANIA CASADO TIPOS PSICOLÓGICOS: UMA PROPOSTA DE INSTRUMENTO APRESENTAÇÃO E ANÀUSE DOS PADOS J ^ J

para os trabalhos dos grupos Sensação (S) e dos grupos Intuição (N)- a categoria 

“Finalidade de Propriedade” esteve presente nos trabalhos de vinte e quatro dos vinte e 

sete grupos puros de tipo Sensação, enquanto a categoria “Objetivos Psicológicos” esteve 

presente nos trabalhos de três grupos; para a função Intuição, as ocorrências de 

“Objetivos Psicológicos” estiveram presentes em dez dos doze grupos, enquanto que a 

categoria “Finalidade de Propriedade” foi presente apenas em dois dos grupos. Para 

melhor ilustração do que se está apresentando, as tabelas referentes às hipóteses acima 

trarão também as frequências esperadas (em itálico) para o caso de não-dependência.

¥ Tabela 21
| ^ Ocorrências de Categorias (ausencia/presença) por Função Perceptiva
!■

Objetivos
Psicológicos

Grupos
Examinados

Finalidade de
Propriedade

*0 27324s
918fe

fo 12102
N

8 4fe

391326Totais Observados

Mediante o teste estatístico aplicado para o exame da hipótese, verifica-se a 

rejeição da hipótese de independência, com x2cai - 31,72 , para x2tab=10,83 e v = 1 (um 

grau de liberdade). Isto quer dizer que a função perceptiva preferencial do grupo está 

associada ao aparecimento de conteúdos relacionados à “Finalidade de Propriedade” e 

“Objetivos Psicológicos” nos trabalhos realizados pelos grupos ao definirem a “Empresa 

Ideal”. Tomando-se as características do tipo Sensação e as características do tipo 

Intuição fica fácil entender a dependência das variáveis examinadas. Para maior 

entendimento, são relembradas sinteticamente no Quadro 8 as características descritas por 

Jung para as Funções Perceptivas que ora são examinadas
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[Síntesedas características associadas às Funções Perceptivas - Sensação e Intuição J

. -

Sensação Intuição

Concreto; material; prático; pontual; tempo 

presente; realidade; realização; 

quantificação; atenção a detalhes; uso de 

sinais; aplicar o que aprendeu.

Abstrato; conceituai; teórico; contínuo; 

tempo futuro; possibilidade; elaboração; 

visão global; uso de símbolos; aprender 

novos modelos.

A associação demonstrada entre as variáveis estudadas nessa hipótese são 

explanadas pelo exame do conteúdo das duas primeiras categorias estabelecidas, 

amplamente relacionadas às descrições dos tipos psicológicos Sensação e Intuição. A 

necessidade de obter resultados materiais demonstrada pelos grupos Sensação ao 

delinearem a “Empresa Ideal” é compatível com as características de seu tipo psicológico 

e tem como exemplos alguns dos trechos das falas dos grupos (em itálico e entre aspas) 

reunidos na Categoria Finalidade de Propriedade: “O objetivo de nossa empresa é dar 

lucro”, “A razão de montarmos esta empresa é termos o retorno de nosso investimento”, 

“£/m dos objetivos relacionados ao empregado é que também ganhem bastante dinheiro”, 

“0 que interessa é o chequinho no final do mês”, “Para definirmos o tipo de empresa 

precisamos antes estabelecer qual o pay-back desejado pelo acionista", “Oferecer 

alimentos a um baixo custo". Em todos os exemplos, sempre a característica de posse de 

um bem material pelas pessoas (sócios, acionistas, empregados) é enfatizada e priorizada; 

as definições sobre a empresa idealizada partem sempre de um ponto de vista material- 

quantitativo. As peculiaridades da função Sensação descritas na seção 4 da parte II e 

sintetizadas no Quadro 8 acham-se refletidas nessas elaborações agrupadas sob o título 

“Finalidade de Propriedade”.

No tocante à categoria “Objetivos Psicológicos”, associada à função Intuição, 

estão incluídas as menções dos objetivos das empresas idealizadas referentes ao
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“estabelecimento de uma nova imagem do país na questão ambientar, a Uuma 

organização para o desenvolvimento das pessoas”, à “contribuição da empresa para a 

educação”, ao “oferecimento de novos processos para comunicação entre pessoas”, à 

“oportunidade de reciclagem de conhecimento para nós, os sócios”, por exemplo. Esses 

exemplos das expressões dos grupos sobre as finalidades das empresas idealizadas 

ajustam-se plenamente às características do tipo Intuição voltado aos aspectos 

conceituais, abstratos, às possibilidades e à discussão de questões mais globais.

Estes achados são perfeitamente compatíveis com as conclusões de inúmeros 

estudos de validação do MBTI comparando-o com outras escalas destinadas a medir 

aspectos do comportamento humano, apresentadas por Myers e McCaulley (1987:207), 

das quais alguns trechos serão aqui destacados. Com relação à função sensação descrita 

por Jung está sempre associada aos seguintes aspectos observados: “Visão prática e 

interesses econômicos [...] A visão prática do tipo sensação relacionada ao ganho 

econômico é mostrada diretamente em categorias chamadas econômicas, e indiretamente 

em escalas negócios, contabilidade e finanças”. Com respeito à função Intuição, os 

autores apresentam dados referentes a escalas de medidas de personalidade que são 

correlacionados com o diagnóstico; essas escalas são referentes à manifestação de 

interesses acadêmicos e teóricos.

A segunda hipótese nula do bloco referente à validação de constructo, H062 , trata 

da independência entre a presença das categorias “Produto Concreto” e “Produto 

Abstrato” e o tipo psicológico do grupo puro (Sensação/Intuição). O teste estatístico do 

qui-quadrado será aplicado aos dados registrados na Tabela 22.
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Tabelai -■
Oçorrênçias de Gategorías (ausência/presença) por Função Perceptiva J

Produto Produto Grupos

ExaminadosConcreto Abstrato

24 3 27s
17,31 9,69fe

*b 1 11 12
N

7, <59 4,5/

Totais Observados 25 14 39

O x2cai = 36,21 , com x2^ 10,83 e v = 1 (um grau de liberdade) faz com que seja 

rejeitada a hipótese de independência entre as variáveis examinadas, a um nível de 

significância exigente (p<0,001). Isto vale dizer que os resultados dos trabalhos dos 

grupos puros, considerando a natureza do produto definido para a empresa idealizada, 

analisados e categorizados através da análise de conteúdo, apresentam associações com o 

tipo psicológico que compõe o grupo. Assim, os grupos de tipo Sensação estão inclinados 

a propor como produto/processo para sua empresa ideal objetos concretos e processos já 

vivenciados e conhecidos, tais como: “uma fazenda para produzir alimentos e acabar 

com a fome”, “uma construtora”, “uma fábrica, já que dominamos o processo”, “um 

hoteF. Os grupos de tipo Intuição apresentam produtos/processos novos, alternativos, 

muitas vezes distante da realidade e de difícil operacionalização; como exemplos, podem 

ser citados: “uma agência de turismo virtuaF, “uma rede de informações acessível a 

todos os cientistas para fundamentar pesquisas”, “uma empresa virtual com filial em 

Plutão”.

Os resultados do teste de hipótese que determinam a rejeição da independência de 

variáveis enunciada para H062 são perfeitamente coerentes com a teoria que fundamenta o
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estudo e com pesquisas similares. A função Sensação foi descrita por Jung como a 

“função do real” e tem sido associada em pesquisas realizadas, a atividades rotineiras e a 

interesses por aspectos conhecidos, práticos e concretos da realidade. Já o tipo Intuição 

descrito por Jung como voltado a novas possibilidades, a aspectos abstratos e simbólicos, 

tem sido associado em pesquisas, a comportamentos inovadores, a não-obediência a 

padrões estabelecidos, a busca por alternativas inusitadas quer de resultados, quer de 

processos.

A terceira hipótese elaborada para verificar a validade de constructo do 

instrumento proposto - H063 - trata da independência entre a presença de conteúdos das 

categorias “Abordagem de Detalhes” e “Abordagem de Aspectos Globais” e a função 

perceptiva preferencial dos grupos puros (Sensação/Intuição). Os dados referentes às 

ocorrências das variáveis acima encontram-se na Tabela 23 apresentada a seguir.

m Tabela 23
, Ocorrências de Categorias (ansência/presençáj por Função Perceptiva

: "*!i:
t ■:

Grupos

Examinados

Abordagem 

de Aspectos 

Globais

Abordagem 

de Detalhes

f0 27720
S

12,4614,54fe

*0 12111
N

5,546,46fe

3918Totais Observados 21

O teste estatístico não-paramétrico aplicado resultou num x2^ = 25,00 , com qui- 

crítico (x2,ab) 10,83 e v = 1 (um grau de liberdade), o que faz com que a decisão seja de
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rejeição da hipótese nula, com p<0,001 (0,1%). Esta conclusão demonstra a associação 

entre a natureza do trabalho dos grupos puros e sua função perceptiva preferencial 

(Sensação/Intuição).

Para melhor entendimento da estreita relação entre essas variáveis, é oportuno 

exemplificar as frases e palavras que originaram as duas categorias, comparando-as com 

as características dos tipos Sensação e Intuição. A categoria “Abordagem de Detalhes” 

englobou expressões tais como: “Cada um dos cinco sócios deterá 20% do capital total, 

sendo que serão direcionados 15% do faturamento mensal para investimentos”, “a 

fábrica será construída num terreno de 10.000 m? e terá uma área construída de 6.000 

m? , contará com 1.500 empregados que trabalharão em regime de turno de 6 horas..”, 

uo organograma detalhado é o seguinte:...” As frases e palavras nominadas “Abordagem 

de Aspectos Globais” são ilustradas pelos exemplos das colocações dos grupos a seguir: 

"... de acordo com as políticas organizacionais”, “missão da empresa”, “a estratégia da 

empresa será de..”, “as diretrizes da empresa serão..”, “a rede de comunicações está 

representada neste desenho”.

A função Sensação é definida como a função perceptiva atenta a cada evento em 

particular, voltada ao exame detalhado de cada uma das partes de um problema e 

inclinada a quantificar e ordenar os componentes de uma dada situação; já a função 

Intuição preocupa-se com a visão geral de um problema, com os aspectos globais 

implicados, com os conceitos por trás dos fatos e com o estabelecimento de modelos de 

entendimento amplo. Portanto, a associação verificada entre as variáveis da hipótese H063 

acompanha a teoria em que se baseia o instrumento proposto (Jung, 1967), fazendo eco a 

resultados conhecidos de pesquisas similares (Myers e McCaulley, 1987).

Passa-se agora ao exame da hipótese H064 que trata da independência entre a 

presença das categorias “Intenções de Cabeça” e “Intenções de Coração” e as funções 

perceptivas Sensação e Intuição. A tabela a seguir (Tabela 24) traz as ocorrências 

observadas e esperadas das categorias por função perceptiva, que fornecem as 

informações para o teste estatístico a ser aplicado.
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1
Qcorrências de Categorias (ausência/presença) por Função Perceptiva

' '* Tabela 24 111*'

I

JI. i i'^4

Intenções de 

Cabeça

Intenções de 

Coração

Grupos

Examinados

fO 918 27
S

11,0815,92fe

fo 5 7 12
N

<927,95fe

Totais Observados 1623 39

Mediante os resultados encontrados pela adoção do teste não-paramétrico para o 

teste da hipótese nula - x2ca] = 9,37 , x2tab=10,83 , v = 1 (um grau de liberdade) e p<0,001 - 

decide-se pela aceitação da hipótese de independência entre as variáveis examinadas e 

constantes da Tabela 24.

Como as funções perceptivas têm sido bastante comentadas nesta seção do 

trabalho, parece mais apropriado tecer, primordialmente, comentários relativos às 

categorias de que trata H064. As categorias “Intenções de Cabeça” e “Intenções de 

Coração” foram formadas a partir dos relatos dos trabalhos dos grupos puros acerca dos 

porquês (razões), dos critérios e das avaliações expressos sobre aspectos variados na 

elaboração da empresa idealizada. Como “Intenções de Cabeça” foram agrupadas as 

frases e palavras que davam explicações lógicas, racionais para as deliberações do grupo; 

exemplos: “o empregado será remunerado de acordo com sua produtividade”, “um 

sistema de controle que possa corrigir erros”, “com o processo de qualidade total do 

processo implantado”, “com regras bem definidas de ascensão profissional, “que 

cumpra os compromissos assumidos com clientes”, “voltado ao crescimento 

profissionar, “com um sistema de avaliação de desempenho ” . As frases reunidas em 

tomo da categoria “Intenções de Coração”, tratam das intenções baseadas em sentimentos



TANIA CASADO TIPOS PSICOLÓGICOS: UMA PROPOSTA DE INSTRUMENTO APRESENTAÇÃO E ANAUSE DOS DADOS 138

das pessoas, expressas durante a apresentação do trabalho do grupo; como ilustração, 

podem ser apresentadas: “para o prazer do cliente”, “destinado à felicidade das pessoas 

envolvidas”, “com características filantrópicas”, “voltado às crianças carentes”, “que 

atenda às exigências de qualidade de vida”, “de cunho social-assistencialistd\

A principal diferença entre estas duas categorias e as demais já examinadas é que 

somente estas últimas tratam das razões (critérios de escolha) que levaram às opções dos 

grupos por determinados produtos e processos, nas suas elaborações da empresa ideal. 

Estas categorias não apresentam associações com as funções perceptivas que, por 

definição, não tratam (as funções perceptivas) de processos reflexivos para a tomada de 

decisão; portanto, os resultados que levam à aceitação da hipótese de independência são 

coerentes com a teoria que fundamenta o estudo e o instrumento, colaborando para a 

validação de constructo.

Tendo sido examinadas as hipóteses referentes às funções perceptivas onde foram 

de novo tratadas as questões relativas à composição das categorias para exame da análise 

de conteúdo, inicia-se agora o exame das hipóteses referentes às funções judicativas sem 

que se façam necessárias maiores explicações sobre o conteúdo e a natureza das 

categorias. Da mesma forma como foi feito para as funções perceptivas, uma síntese das 

características das funções judicativas será apresentada a seguir (Quadro 9).



TANIA CASADO TIPOS PSICOLÓGICOS: UMA PROPOSTA DE INSTRUMENTO APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

' Quadro 9
Síntese das características associadas às Funções Judicativas Pensamento e

• SentimentoV .
- V n* • S ? W••

Pensamento Sentimento

Racional e impessoal nas suas decisões; 

voltado às implicações lógicas das 

decisões; imparcial; regras definidas pelo 

dever; precisa de justiça e esforça-se por 

ser justo; critérios universais.

Considera as emoções e sentimentos nas 

decisões; procedimentos definidos pelo 

gostar e querer; faz e gosta de elogios; 

tende a ser simpático; critérios de um grupo 

social.

Embora o conceito de função judicativa e as características associadas aos tipos 

Pensamento e Sentimento já tenham sido detalhados em outras seções deste estudo, a 

síntese acima contribui para o exame das hipóteses referentes a essas variáveis.

A primeira das hipóteses sobre as funções judicativas examinadas nesta seção - 

H065 - trata da independência entre a presença das categorias “Finalidade de propriedade” 

e “Objetivos Psicológicos” e as funções judicativas Pensamento e Sentimento. A Tabela 

25 apresenta as ocorrências para as variáveis examinadas na H065, contendo tanto as 

frequências observadas como as frequências esperadas.
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t
:v..p ^Vyv- r.r-, -.r~ 'f 2 5’ ’

Ocorrências de Categorias (ausência/presença) por Função Judicativa
!

Objetivos

Psicológicos

Grupos

Examinados

Finalidade de

Propriedade

<ò 6 2317
T

15,33 7,67fe

*o 1679
F

10,67 5,33fe

39Totais Observados 1326

Diante dos resultados do teste estatístico efetuado: x2cai = 3,76 > com X2ub=10’83, 

nível de significância de 0,001 e v = 1 (um grau de liberdade), decide-se pela aceitação da 

hipótese nula, que afirma não existirem associações entre as categorias “Finalidade de 

Propriedade” e “Objetivos Psicológicos” e as funções judicativas preferenciais dos grupos 

puros (Pensamento/Sentimento). Sabendo-se que as duas categorias acima não se 

diferenciam em termos de critérios de decisão, o que em resumo é o cerne da dimensão 

judicativa Pensamento/Sentimento, toma-se simples explicar a coerência dos resultados 

que atestam a independência das variáveis estudadas por H065.

A próxima hipótese a ser examinada é H066: Não existem associações entre as 

ocorrências das categorias “Produto Concreto” e “Produto Abstrato” e as funções 

judicativas preferenciais Pensamento/Sentimento. Os dados para o teste da hipótese nula 

estão na Tabela 26.
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= Tabela 26N '
Ocorrências de;Categorias (ausência/presénça) por Função Judicativa

■

Produto Produto Grupos
ExaminadosConcreto Abstrato

16 7 23
T

14,74 8,26fe

f0 9 7 16
F

10,26 5,74fe

Totais Observados 25 3914

A hipótese de independência H/* é aceita, pois os resultados dos testes estatísticos 

determinam x2^ = 2,85 , com x2tab=10,83 e v = 1 (um grau de liberdade), a um nível de 

significância de 0,001. As expressões dos grupos puros englobadas nas categorias 

“Produto Concreto” e “Produto Abstrato” não apresentam associações com as funções 

racionais, de tomada de decisão (judicativas) preferenciais dos grupo puros. Como pode 

ser observado pelos exemplos tirados dos relatos dos grupos, as expressões não dizem 

respeito a critérios de escolha e decisão, que são o centro das funções judicativas 

(Pensamento/Sentimento); portanto, mais uma vez os resultados são coerentes com os 

conceitos elaborados por Jung.

A hipótese a ser testada agora é H067: Não existem associações entre as ocorrências 

das categorias “Abordagem de Detalhes” e “Abordagem de Aspectos Globais” e as 

funções preferenciais judicativas dos grupos puros (Pensamento/Sentimento). A Tabela 

27 apresenta os dados (frequências observadas e esperadas) para os cálculos estatísticos 

necessários ao exame da hipótese nula. A simples leitura da tabela já dá sinais da 

independência entre variáveis, pois as frequências observadas estão muito próximas das 

frequências esperadas.
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r Tabela.27. ... ..
[ Qcorrênçiàs de Gategoria^(ausência/presença) por Função Judicativa

Abordagem 

de Detalhes

Abordagem 

de Aspectos 

Globais

Grupos

Examinados

*0 13 10 23
T

12,38 10,62fe

f0 8 8 16
F

8,62 7,38fe

Totais Observados 21 18 39

Diante dos resultados dos testes estatísticos: x2^ = 1,68 , com x2tab=10>83 e v = 1 

(um grau de liberdade), a um nível de significância de 0,1%, a aceita-se a hipótese de 

independência H067. As funções judicativas, de tomada de decisão, não estão associadas 

com os conteúdos referentes a “Abordagem de Detalhes” e “Abordagem de Aspectos 

Globais”. Esta conclusão é pertinente e coerente com a teoria subjacente ao trabalho, pois 

as funções judicativas são voltadas ao processo de decisão e não a formas de relato, afetas 

às categorias “Abordagem de Detalhes” e “Abordagem de Aspectos Globais”.

Finalmente, passa-se a examinar a última das hipóteses nulas referentes à análise 

de conteúdo: H068 - Não existem associações entre as ocorrências das categorias 

“Intenções de Cabeça” e “Intenções de Coração” e as funções judicativas preferenciais 

Pensamento/Sentimento. A Tabela 28 apresenta as ocorrências das duas categorias por 

função preferencial dos grupos puros.
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WWS Tai.,ia 2s
Ocorrências de Categorias (ausência/presença) por Função Judicativa

y: 3

J

Intenções de 

Cabeça

Intenções de 

Coração

Grupos

Examinados

*0 21 2 23
T

13,56 9,44fe

ío 2 14 16
F

9,44 6,56fe

Totais Observados 23 16 39

Os resultados dos testes estatísticos atestam a dependência entre as variáveis 

examinadas nesta hipótese, onde %2^ 30,00 , x^^lO^ , v = 1 (um grau de liberdade) e 

p<0,001. Com tais valores, rejeita-se a hipótese de independência entre as funções 

judicativas preferenciais dos grupos puros e os conteúdos de seus trabalhos de grupo nas 

categorias “Intenções de Cabeça” e “Intenções de Coração”. As expressões dos grupos 

que foram agrupadas nesta categoria dizem respeito aos critérios de decisão para as 

escolhas feitas na elaboração da empresa idealizada, ilustradas nesta seção, e que são 

pertinentes a processos de decisão. Por definição, as funções judicativas tratam dos 

critérios para as decisões: a função Pensamento privilegia os critérios racionais, 

impessoais, imparciais e lógicos; a função Sentimento tende a considerar os aspectos 

emocionais, afetivos, das reações e sentimentos das pessoas numa decisão. Portanto, a 

dependência entre as funções e as categorias acima é perfeitamente compatível com a 

teoria que serve de base para este trabalho.

Depois de examinadas uma a uma as oito hipóteses enunciadas para responder à 

questão principal colocada sobre a validade de constructo (pág. 68): “se existem e são 

diagnosticadas as diferenças chamadas tipos psicológicos, como são manifestas?” é útil e 

apropriado avaliar os resultados em conjunto e globalmente. Esta tarefa começa com a



TANIA CASADO TIPOS PSICOLÓGICOS: UMA PROPOSTA OE INSTRUMENTO APRESENTAÇÃO E ANÀUSE DOS PAPOS

apresentação do quadro-síntese das oito hipóteses referentes à validação de constructo, 

sua condição e respectiva tabela (Quadro 10).

F

Síntese dos Resultados dos Testes de Hipóteses de Independência entre 
Comportamento Observado e Tipo do Grupo 1

' ■ ■ • 14

Decisão para Ün Tabela

...................wy....................... .
Rejeição. - 21

Rejeição 22Hipótese 6.2 Categorias “Produto Concreto” e “Produto Abstrato” X

Sensação/Intuição

í: WÊÊ, - : Aspectos Globais”'X' Sensação/Intuição: : " _
igT^ar/iio^.Ãw

Aceitação 24Categorias “Intenções de Cabeça” e “Intenções de 

Coração” X Sensação/Intuição

Hipótese 6.4

26AceitaçãoCategorias “Produto Concreto” e “Produto Abstrato” X 

Pensamento/Sentimento

spessM88aHsosriBsaBem*sss’‘ J” 'issswm’~sn
Aspeclos Globais” X Pensamenio/Seatimenlo

Hipótese 6.6

28RejeiçãoCategorias “Intenções de Cabeça” e “Intenções de 

Coração” X Pensamento/Sentimento
Hipótese 6.8

A primeira observação importante com relação aos resultados é que todas as 

hipóteses foram testadas a um nível de significância exigente (p<0,001) e os valores de x2 

foram todos muito expressivos, quer para aceitar quer para rejeitar hipóteses.

As funções perceptivas preferenciais dos grupos puros (Sensação/Intuição) estão 

associadas às categorias “Finalidade de Propriedade”, “Objetivos Psicológicos”, “Produto
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Concreto”, “Produto Abstrato”, “Abordagem de Detalhes” e “Abordagem de Aspectos 

Globais”. Mais especificamente, o que se obteve é que nos trabalhos de elaboração da 

“Empresa Ideal” dos grupos com função perceptiva preferencial Sensação as presenças de 

conteúdos (frases, palavras) categorizados como “Finalidade de Propriedade”, “Produto 

Concreto” e “Abordagem de Detalhes” foram significativas. Já os conteúdos 

categorizados como “Objetivos Psicológicos”, “Produto Abstrato” e “Abordagem de 

Aspectos Globais” foram significativamente presentes nos relatos dos grupos de função 

perceptiva preferencial Intuição.

Uma análise sobre as categorias deixa transparecer que esses três pares de 

categorias tratam de conteúdos relativos à informação julgada necessária por cada grupo 

para o entendimento da natureza das empresas elaboradas, escolhidas por cada grupo 

como seu ideal. Isto concorre para dois pontos importantes: o primeiro é que a natureza 

da empresa ideal, o produto e o processo escolhidos, e o que cada grupo desejou obter 

como retomo idealizado da empresa, são assuntos diretamente relacionados à busca da 

satisfação de suas necessidades, ao atingimento de aspectos prioritários e que fazem 

sentido para eles. Ora, as funções perceptivas Sensação/Intuição, são as que mais 

diretamente na abordagem Junguiana tratam da direção de interesses das pessoas: “as 

diferenças SN são as mais importantes preferências para satisfação na carreira porque 

Sensação e Intuição determinam os aspectos da vida que são mais interessantes” (Myers e 

McCaulley, 1989:206).

O segundo ponto intimamente relacionado à teoria Junguiana sobre as funções 

perceptivas e que foi encontrado neste estudo diz respeito ao processo de coleta de 

informações. As funções perceptivas são, por teoria, as funções de aquisição de 

informações. Portanto, a forma como os grupos abordaram e relataram seus trabalhos na 

Empresa Ideal foram, também por teoria, influenciados pela função perceptiva 

preferencial. Isto explica a associação verificada entre “Abordagem de Detalhes” e 

Sensação, e entre “Abordagem de Aspectos Globais” e Intuição.

Uma das hipóteses envolvendo as funções perceptivas foi aceita como sendo de 

independência - a que buscou associações com as categorias “Intenções de Cabeça” e
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“Intenções de Coração”. Os conteúdos destas duas categorias tratam dos critérios vigentes 

nas empresas idealizadas pelos grupos. Se essas categorias estão compostas de frases e 

palavras que abordam critérios, medidas de valor e julgamentos não poderíam de fato 

estar associadas a uma dimensão da teoria dos tipos psicológicos que Jung chamou de 

“irracional”, pois não engloba a reflexão sobre o que percebe.

Assim sendo, é tão importante para a validação de constructo que tenham sido 

rejeitadas as hipóteses nulas H06,, H062 e H063 , 

independência H064.

como que tenha sido aceita a hipótese de

Dentre as quatro hipóteses de independência relacionadas às funções judicativas 

(H06s a H068), apenas H068 foi rejeitada, indicando haver associação entre as funções 

judicativas preferenciais dos grupos puros com as categorias “Intenções de Cabeça” e 

“Intenções de Coração”. Como já fo; expresso, estas duas categorias tratam do 

estabelecimento de critérios de decisão e avaliação, e apresentam componentes adjetivos 

que julgam sobre os valores das coisas. As funções judicativas, por seu turno, são 

definidas pela teoria junguiana dos tipos psicológicos como “racionais”, em 

contraposição às “irracionais” perceptivas. Nas funções Pensamento e Sentimento há uma 

atribuição de juízo, uma decisão que parte de um critério; se o critério é impessoal, trata- 

se do domínio do Pensamento, se o critério leva em conta as reações das pessoas, trata-se 

do domínio do Sentimento. Os dados estatísticos acompanham essas formulações, 

revelando a dependência entre as variáveis estudadas em H068. Isto quer dizer que o 

conjunto de expressões reunidas sob a categoria “Intenções de Cabeça” apresenta uma 

associação significativa com a função preferencial judicativa Pensamento, e o conjunto de 

expressões reunidas sob a categoria “Intenções de Coração” acha-se associado com a 

função preferencial judicativa Sentimento.

H066 e H067 foram aceitas, demonstrando não haver 

associações entre as categorias “Finalidade de Propriedade”, “Objetivos Psicológicos”, 

“Produto Concreto”, “Produto Abstrato”, “Abordagem de Detalhes” e “Abordagem de 

Aspectos Globais”, e as funções judicativas. As características dessas categorias, já 

comentadas nesta e em outras seções, apontam para a simples descrição (substantiva) das

As hipóteses nulas H06s ,
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características das empresas idealizadas, nada tendo em comum com a natureza das 

funções Pensamento e Sentimento afetas ao julgamento de critérios. Portanto, mais uma 

vez, os dados estatísticos da análise de conteúdo do resultado dos trabalhos de grupos 

puros revelam-se em concordância com a teoria dos tipos psicológicos, atestando a 

validação de constructo para a dimensão Pensamento/Sentimento diagnosticada pelo 

inventário proposto.

Um fato decorrente das considerações feitas até agora e que se reveste de 

importância ao ser colocado em paralelo ao exame da independência entre variáveis, 

discutida no item 6.3.1 da parte III, é que as categorias que apresentaram associação com 

as funções perceptivas Sensação/Intuição não são dependentes das funções judicativas 

Pensamento/Sentimento; de igual modo, as categorias associadas às funções judicativas 

não apresentam dependência das funções perceptivas. De certa forma, a independência 

entre essas variáveis postulada por teoria e demonstrada por esta e outras pesquisas 

similares, se manifesta também através da análise de conteúdo dos resultados dos 

trabalhos dos grupos de mesmo tipo psicológico identificado pelo instrumento brasileiro. 

Mais um endosso à validade de constructo do instrumento.

Todas estas considerações respondem às questões formuladas e à sexta hipótese 

principal formulada no intuito de validação do instrumento: o comportamento observado 

(nesse caso a elaboração da Empresa Ideal) de um grupo de mesmo tipo psicológico 

apresenta as características associadas às descrições do tipo psicológico de seus 

componentes, privilegiando determinados aspectos, e desconsiderando outros, na 

elaboração de seus trabalhos, demonstrando a associação entre o comportamento 

observado e as características de personalidade descritas pela teoria dos Tipos 

Psicológicos para o tipo em questão.
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1. CONCLUSÕES
. -•• •_ &

Este estudo teve como objetivo a elaboração e a validação de um instrumento 

diagnóstico de tipos psicológicos segundo a caracterologia Junguiana, para aplicação nas 

organizações brasileiras.

Ao longo do relato do trabalho foram detalhadas as etapas de gestação do 

instrumento, de construção do questionário, de pré-testes e dos aprimoramentos 

necessários. Foram também descritos cuidadosamente 0 estabelecimento e os 

procedimentos de testes das hipóteses de trabalho, com especial atenção para os 

resultados de validação obtidos.

Após a apresentação, a interpretação e a análise dos dados feitos na seção anterior, 

ficou patente a confiabilidade do inventário proposto, que revelou possuir validade de 

conteúdo e validade de constructo, atendendo aos padrões exigidos para instrumentos de 

mesma natureza e mostrando-se à altura de outros inventários já consagrados 

intemacionalmente.

O inventário brasileiro proposto nesta pesquisa demonstrou validade de conteúdo, 

tendo capacidade para medir 0 que se propõe medir. O exame das associações entre o tipo 

diagnosticado e o tipo percebido pelo sujeito, reconhecidamente um método útil e 

frequentemente aplicado em estudos desta natureza, alcançou índices no mínimo 

equiparáveis aos melhores índices encontrados na literatura para estudos de validação de 

instrumentos similares.

A validade de conteúdo foi atestada não somente pela comparação entre tipo 

diagnosticado e tipo percebido pelo sujeito. Outros procedimentos complementaram a 

validação de conteúdo, demonstrando que os resultados obtidos 

perfeitamente alinhados com a teoria que fundamenta 0 instrumento.

Um dos procedimentos foi o exame da independência entre as variáveis medidas 

pelo instrumento. Vale repetir aqui os achados dessa parte do estudo que atestou: a) a 

independência entre as variáveis diagnosticadas tipo básico de disposição, função

encontram-se
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perceptiva e função judicativa; b) a independência entre tipo básico de disposição e 

postura frente ao mundo; c) a dependência entre postura frente ao mundo e as variáveis 

fimção perceptiva e função judicativa. Com estas comprovações, comprova-se também a 

adequabilidade do instrumento em detectar os três conceitos elaborados por Jung (tipo 

básico de disposição, função perceptiva e função judicativa) como dimensões 

independentes, em toda sua complexidade e sem contaminações.

O instrumento também se mostrou capaz de identificar a dependência inerente aos 

conceitos função perceptiva e função judicativa em relação ao conceito derivado da teoria 

Junguiana, e não proposto por Jung, da postura frente ao mundo. Concebida como uma 

extensão, a dimensão adotada por muitos pesquisadores e estudiosos, foi detectada pelo 

instrumento brasileiro como surgiu: dependente das dimensões fimção perceptiva e 

função judicativa.

A precisão do inventário, definida a partir da comparação entre porcentagem de 

concordâncias e porcentagem de discordâncias entre o tipo diagnosticado e o tipo 

percebido pelo sujeito, alcançou níveis altamente satisfatórios concorrendo para a 

utilização segura do instrumento.

A inclusão de uma técnica qualitativa - a Análise de Conteúdo - para o exame da 

validade de constructo trouxe dados complementares não só para a validação do 

questionário como também para sugestões de aplicação da metodologia às organizações, 

tal como assinala Bardin (1977) em citação já mencionada neste trabalho. A técnica 

projetiva que forneceu o material para a análise de conteúdo propiciou a expressão dos 

aspectos diferenciais decorrentes das funções psíquicas preferenciais diagnosticadas pelo 

inventário, possibilitando a demonstração dos reflexos dos tipos psicológicos no 

comportamento dos sujeitos em relação a assuntos cotidianos de uma organização, tais 

como o estabelecimento de objetivos, a definição de critérios de avaliação, padrões de 

relações interpessoais e de comunicação.

A validação de constructo verificada amplia sua ação para além da validação do 

questionário e, com justificada modéstia, atinge as raízes conceituais desta pesquisa. A 

análise de conteúdo dos relatos dos grupos de mesmo tipo psicológico demonstram as
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implicações da teoria dos tipos psicológicos no comportamento manifesto e ilustram as 

palavras de Jung sobre cada uma das funções psíquicas.

As dependências encontradas entre as funções psíquicas preferenciais dos grupos 

e seus trabalhos estão de acordo com as formulações conceituais da pesquisa. Pessoas 

com preferência pela função Sensação tendem a buscar aspectos concretos, factuais, 

tangíveis, materiais, conhecidos, mensuráveis e realísticos da vida e do mundo. Sua 

procura por cenários de trabalho, portanto, seguirá essa tendência experimentada por eles 

como algo “que vale a pena”, como “o que importa”, ou como “o que é prioritário”. 

Sendo assim, ao desenharem sua empresa dos sonhos incluirão prioritariamente os itens 

de operacionalização, tais como o lucro, as instalações físicas, o detalhamento dos 

recursos materiais, o detalhamento das atribuições, o organograma. A forma de 

reconhecimento é centrada na remuneração. O produto e/ ou o processo escolhido para a 

empresa ideal do tipo Sensação é sempre algo concreto e já conhecido; as pessoas de tipo 

Sensação preferem não se aventurar em desafios do desconhecido. Ao pensarem sobre as 

características de sua empresa dos sonhos pensam sempre no sonho que pode ser real - 

especulações sobre novas formas e modelos não acontecem. “Pesquisas indicam que a 

preferência pela função Sensação conduz ao interesse no que é sólido e real [...] Esses 

achados sustentam a teoria que afirma que os indivíduos tipo Sensação têm uma 

orientação pelos fatos”. (Carlyn, 1977:469)

Já as pessoas com a função perceptiva preferencial oposta - Intuição - incluem 

primordialmente conceitos em suas elaborações sobre a empresa ideal; por exemplo: as 

diretrizes organizacionais, a missão e a estratégia da empresa. Sua proposta de 

reconhecimento ao empregado enfatiza possibilidades de aprimoramento pessoal e 

programas de desenvolvimento profissional. A vinculação da função Intuição à 

descoberta de novos modelos, campos e metodologias, em paralelo ao seu desapego por 

produtos materiais do seu trabalho faz com que suas empresas ideais tratem de educação, 

de pesquisa, de informações e de outras empreitadas virtuais onde a operacionalização 

não é considerada ou é impossível. Mas, segundo eles, “é uma empresa de sonhos”. A 

realização, em seu sentido mais puro, não é abordada.
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Com referência às funções judicativas, as distinções existentes nas formulações da 

função Pensamento e função Sentimento, também foram significativamente observadas 

através da análise de conteúdo. Os grupos formados por pessoas com preferência 

diagnosticada de tipo Pensamento sonharam com empresas atentas a critérios racionais de 

trabalho e remuneração, com avaliações justas e imparciais, com ambiente de 

profissionalismo e produtividade - todas características completamente afetas ao tipo 

Pensamento, apresentadas na revisão da literatura.

Os grupos com preferência pela função Sentimento focalizaram não a qualidade 

total (do processo e do produto), mas a qualidade de vida dos empregados; enfocaram a 

importância da solidariedade e do prazer no ambiente de trabalho, e não a 

profissionalização; referiram-se a envolvimento e não a compromisso - ou seja, todo seu 

relato e sua elaboração são permeados por aspectos emocionais.

As pessoas tendem naturalmente a manifestar suas funções psíquicas preferenciais 

nas suas ações corriqueiras. Esta formulação da Psicologia Analítica foi demonstrada no 

exame dos trabalhos dos grupos puros realizado neste estudo. Reflexões mais 

aprofundadas e amplas sobre os efeitos na organização podem e devem ser feitas.

Uma primeira reflexão, decorrente das respostas às duas primeiras questões 

colocadas à página 69 deste trabalho, é que indivíduos de mesmo tipo psicológico, ao 

formarem grupos puros, apresentam um trabalho conjunto que é o resultado da 

manifestação natural de seu potencial, de seus interesses, de sua forma peculiar de ver o 

mundo e o ambiente organizacional, e que é completamente compatível e coincidente 

com as características associadas ao seu tipo psicológico. Ora, sendo os tipos psicológicos 

formados por dimensões opostas, é de se esperar, e foi realmente observado na pesquisa 

empírica, que grupos de tipos diferentes abordem diferentemente, e mesmo de modo 

oposto, os problemas colocados, resultando em produtos e processos que contêm os 

aspectos prioritários e naturais do próprio tipo e que omitem os aspectos opostos.

A interpretação dos resultados dos testes da validação de constructo e a 

observação dos trabalhos dos grupos analisados permitem a constatação de que ao 

abordar o problema de seu modo preferencial, os grupos de mesmo tipo psicológico não
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consideram aspectos importantes que são contrários (e não contraditórios!) ao seu modo 

preferencial. Seus trabalhos apresentam-se, então, parciais, incompletos e até mesmo de 

difícil assimilação pelos grupos de tipos opostos. Então, a resposta à outra pergunta: “Os 

produtos dos trabalhos dos grupos puros apresentam “pontos cegos” que são ligados às 

limitações de seu tipo psicológico?” surge naturalmente: - Sim.

As observações dos workshops atentaram para certa dificuldade dos grupos em 

entender e aceitar os projetos de empresa ideal de grupos de tipos opostos. Além das 

diferenças no processo de comunicação já mencionadas com certa abundância pela 

literatura (Keirsey e Bates, 1978; Myers, 1980; Myers e McCaulley,1987; Casado, 1994; 

Thompson, 1997) estão presentes as diferenças de interesses, de motivação, de processos 

cognitivos e de perspectivas de mundo.

Estas constatações ao serem trazidas para o ambiente organizacional levam a 

preocupações acerca das composições dos grupos organizacionais que trarão, para seus 

trabalhos, as características mais próprias de seu tipo psicológico. Se os grupos forem 

homogêneos, o viés oriundo da homogeneidade poderá levar a resultados parciais e a 

realizações incompletas, sem que sejam considerados todos os ângulos do problema e 

verificadas todas as possibilidades e implicações da situação. O grupo poderá desenvolver 

um comportamento tendencioso, com dificuldade para visualizar ou considerar 

determinados aspectos de uma situação. Se os grupos forem compostos por indivíduos de 

diferentes tipos psicológicos poderão surgir problemas de comunicação, de foco em 

objetivos e de diferenças na tomada de decisão.

i
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2. APLICAÇÕES DO INVENTÁRIO À ORGANIZAÇÃO
- 2.-T--1 "3?■ —-t'iTSí ;1’7- , _ Lls 1», j' . > I

Algumas sugestões para a utilização do inventário brasileiro em organizações já 

foram enumeradas quando do estabelecimento dos objetivos da pesquisa:

• Uma nova alternativa para os processos de Recrutamento e Seleção, com a 

identificação de traços de personalidade, de potencialidades e limitações e de dinâmica da 

personalidade dos sujeitos, que podem nortear melhores escolhas de colaboradores para a 

organização. É muito frequente que a rotina das organizações dificulte um gasto de tempo 

com esclarecimentos a ex-sujeitos de processos avaliatórios, sejam eles indicados ou 

contra-indicados para a posição que almejam. Embora assunto de discussões básicas de 

ética, os sujeitos nem sempre recebem as informações a que têm direito. Uma vantagem 

adicional do uso do instrumento proposto está no modo prático com que os resultados 

pode ser informados ao sujeito (feedback) , podendo ser efetuado em termos claros e de 

desenvolvimento para o próprio sujeito. A organização, por seu turno, se beneficia com a 

maior produtividade advinda do esforço do processo seletivo, registrando dados que 

possam servir para orientar a carreira do indivíduo enquanto permanecer na organização.

• Em continuidade, outra aplicação importante é a gestão mais produtiva e 

apropriada da carreira dos indivíduos na organização, a partir de uma base sólida e de 

critérios transparentes providos pela estrutura de entendimento das diferentes 

potencialidades. Conhecedor de seus processos internos o indivíduo poderá contribuir 

conscientemente para seu desenvolvimento na organização.

• A conscientização e o entendimento dos limites próprios e dos outros não são 

únicos na resolução dos problemas interpessoais nas organizações, mas sem dúvida, 

podem contribuir grandemente na melhoria dos processos de comunicação e na resolução 

de conflitos. Processos de tomada de decisão diferentes (norteados pelas funções 

judicativas Pensamento e Sentimento) são cruciais para o surgimento de focos de conflito. 

Se os indivíduos compreenderem que muito de suas divergências está no modo
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preferencial de tomada de decisão, conseguirão entender muito mais a perspectiva do 

outro e seu próprio modo de ser e de agir.

• A formação de grupos de trabalho mais efetivos é uma das aplicações mais 

completas da abordagem e da metodologia de identificação dos tipos, pois engloba tanto 

os talentos específicos para tarefas do grupo, quanto o conhecimento das diferenças para 

melhoria do ambiente interno ao grupo. As implicações nos processos grupais são afetas à 

gerência de projetos, à condução de trabalhos multidisciplinares e a grupos de trabalho de 

áreas específicas, por exemplo.

• Os estudos de Bridges (1992) e Parikh (1994) encaminham a discussão dos tipos 

psicológicos para aspectos da cultura organizacional, que podem ser examinados também 

à luz dos tipos psicológicos de seus fundadores e administradores. Esta possibilidade 

amplia a utilização da tipologia no diagnóstico organizacional, colaborando na detecção 

de dificuldades específicas, de falhas nos processos tradicionais administrativos e mesmo 

de dificuldades em processos de mudanças.

• As organizações podem obter maiores benefícios através de processos de 

negociação, quando seus negociadores têm domínio de suas próprias características e são 

capazes de compreender ou, no mínimo, obter indicações acerca das funções preferenciais 

da parte com quem negocia.
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3. APLICAÇÕES - UM PASSO ADIANTE
-fu.’-:, ■ ,1- -c'- . ~r. ILVÍI— «Li

Todas as aplicações mencionadas são sem dúvida de grande valia. Contudo, estão 

restritas a uma parte da abordagem junguiana que é a identificação da caracterologia, e 

têm sido, tradicionalmente, as contribuições mencionadas por teóricos e práticos da 

matéria.

Na apresentação deste estudo foi dito que este é um trabalho de desenvolvimento 

humano. Desenvolvimento inclusive definido de modo bem amplo. Para que isto seja um 

fato, não é possível restringir as aplicações do instrumento validado àquelas referidas no 

item 2 desta parte. Isto seria injusto para com a teoria que o suporta, incompleto para com 

os indivíduos e restrito para as organizações. As diferenças individuais descritas pela 

caracterologia junguiana ganham em aplicação quando o corpo teórico do assunto não é 

fragmentado, quando são integrados os conhecimentos da tipologia consciente e 

inconsciente, dos mecanismos compensatórios de regulação e do processo de 

individuação.

Ainda que a compreensão das características individuais conscientes seja muito 

útil para o entendimento do fator humano na organização, é preciso ir além. À 

identificação dos tipos conscientes feita através do inventário devem ser acrescentadas as 

formulações que tratam do processo de desenvolvimento do homem na teoria da 

Psicologia Analítica. Os mecanismos compensatórios, o papel do inconsciente, o papel da 

função inferior, a função da sombra e o processo de individuação são temas que devem 

ser incluídos nas intervenções no ambiente organizacional.

As verificações obtidas mediante o presente estudo ganham relevância quando são 

consideradas outras formulações de Jung sobre o homem apresentadas na revisão teórica. 

Em estudo anterior (Casado, 1993:102) concluiu-se que existe uma forte e natural 

“relutância por manifestar comportamentos e buscar atuações que requeiram a expressão 

das faculdades menos diferenciadas”. Por conseguinte, a função inferior terá menores 

chances de desenvolvimento o que implica em prejuízo ao processo de individuação;
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prejuízo no processo de individuação significa prejuízo no desenvolvimento pleno do 

homem.

Os efeitos compensatórios que podem ser desencadeados quando há o exagero de 

uma das funções e as dificuldades que existem para que o homem entre em contato com 

sua função inferior são dois temas extraídos da Psicologia Analítica para aprofundar a 

reflexão. Entrar em contato com a Sombra e com a função inferior é neutralizar seu efeito 

devastador e atualizar seu potencial criativo.

No decorrer deste trabalho ficou evidenciado que os comportamentos dos grupos 

puros apresentam as características associadas ao tipo psicológico de seus componentes, 

com respectivas potencialidades e limitações. No limite, um grupo com predominância de 

uma função perceptiva obstará ações de características opostas à sua função preferencial, 

não permitindo que haja um desenvolvimento completo e sadio dos processos e dos 

produtos do grupo.

Para exercitar a função inferior o homem precisa primeiramente reconhecê-la. Em 

segundo lugar necessita disponibilidade interna para aceitá-la como parte complementar 

de si mesmo. Só depois poderá fazer esforços no sentido de exercitá-la. A organização 

pode se transformar em excelente cenário para desenvolvimento humano - as 

possibilidades de encontro com indivíduos de função preferencial diferente e com 

representações de nossa função inferior são grandes oportunidades para exercitá-la.

Os times de trabalho estão entre as práticas gerenciais que mais proliferaram nos 

últimos tempos: possuir habilidades para trabalhar em time tem sido uma recomendação a 

todos os executivos. Os times demandam atenção especial e oferecem, dentro da 

organização, uma das mais relevantes e importantes formas de encontro com a função 

inferior; por isso, eles podem atuar como mecanismos de aprimoramento tanto do 

indivíduo como da organização. Seria imensamente oportuno que neste momento 

estudiosos e práticos da administração de Recursos Humanos enxergassem e 

apresentassem o desenvolvimento dos times de trabalho como uma estratégia para o 

aprimoramento mútuo dos indivíduos e da organização.
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A utilização do instrumento para diagnosticar e clarificar as funções preferenciais 

dos indivíduos na organização dá informações preciosas para a compreensão e para o uso 

consciente das funções inferiores, promovendo um melhor equilíbrio entre as forças do 

consciente e do inconsciente. Ao serem agregados aspectos inicialmente recusados pelos 

indivíduos que podem impedir o crescimento das pessoas tanto pessoal como 

profissionalmente, criam-se condições para um ambiente organizacional verdadeiramente 

sadio da forma postulada por Jung: onde haja a diferenciação das funções, seu 

desenvolvimento e sua posterior integração. Só aí se poderá falar em processo real de 

desenvolvimento.

i
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4. INDICAÇÕES PARA FUTUROS ESTUDOS
. • - •

Uma das contribuições decorrentes de um trabalho como este é suscitar idéias para 

novos estudos e pesquisas futuras. As sugestões e indicações para estudos derivados deste 

podem ser divididas em duas classes: uma destinada ao contínuo aprimoramento do 

instrumento e outra voltada à descoberta de relações entre as variáveis medidas pelo 

instrumento e aspectos da vida organizacional.

Aprimoramento do instrumento

Buscando a argumentação de Anastasi (1976) e de Selltiz (1975:187) de que não 

há instrumento que não seja passível de aprimoramento, e que “além disso, raramente é 

possível demonstrar que um instrumento tem validade tão elevada que não há necessidade 

de aperfeiçoamento”, justificam-se algumas sugestões de estudos mencionadas a seguir.

• Proceder ao exame dos itens do inventário para verificar quais dentre eles são 

mais representativos das variáveis diagnosticadas, examinando possibilidades de redução 

ou eventual substituição de itens.

• Aprimorar o processo de atribuição de escores, visando abarcar melhor 

diferenças de intensidade dentro de cada variável medida.

• Proceder a estudos tipo teste-reteste, visando aferir a precisão através do 

coeficiente de estabilidade. Uma mesma amostra deverá ser testada com um intervalo 

adequado entre aplicações de modo a não haver interferências nas respostas; então seus 

resultados nos dois momentos deverão ser comparados. Este tipo de exame necessita de 

um certo tempo de existência do instrumento validado.

• Examinar a precisão do instrumento através do método das metades. As 

questões do inventário são divididas em duas partes. Os escores das questões são 

comparados para verificar a consistência interna do questionário.
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Pesquisas sobre a dinâmica organizacional

• Efetuar um acompanhamento de uma situação real, semelhante ao que foi 

comprovado com a técnica projetiva da Empresa Ideal. O comportamento observado 

pode ser a definição de objetivos anuais, o estabelecimento de políticas de Recursos 

Humanos, ou mesmo um processo de negociação sindical.

• Verificar associações entre tipos psicológicos e outras variáveis, tais como áreas 

funcionais da empresa, formação e ocupação, para uma maior compreensão de conflitos 

internos à organização e orientação de carreiras, respectivamente. Comparações com 

dados de outras pesquisas realizadas em outros países também poderão resultar em 

informações relevantes.

• Estudar eventuais relações entre tipos psicológicos dos fundadores e 

características das empresas por eles fundadas. Foi demonstrado neste estudo que os 

grupos apresentaram seus ideais de empresas compatíveis com sua tipologia; pesquisar as 

relações entre as características das organizações e as tipologias de seus fundadores 

poderá trazer informações relevantes para diagnóstico e intervenção nas organizações.

• Verificar associações entre aspectos da cultura organizacional e os tipos 

psicológicos dos dirigentes e executivos. As informações resultantes de uma pesquisa 

dessa natureza podem trazer uma maior compreensão da evolução profissional dos 

indivíduos na organização, da rotatividade e de outros aspectos organizacionais.

• Proceder a estudos que verifiquem prováveis diferenças em resultados de 

trabalhos de grupos mistos versus resultados de trabalhos de grupos puros. As 

informações trazidas por pesquisas desse tipo podem ser extremamente úteis na 

composição mais produtiva de grupos de trabalho e na gestão de projetos. Poderão 

também indicar sob que condições a atuação de um grupo homogêneo (puro) ou de 

grupo heterogêneo (misto) pode ser mais indicada.

um
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Os cenários empresariais estão constantemente turbulentos como campos de 

batalha; isto é uma realidade da qual ninguém pode escapar. Há um longo caminho para 

percorrer em direção a estados mais desejáveis para as empresas e seus empregados. Às 

organizações e seus gestores resta a busca por estratégias de gestão que previnam males 

maiores e que restaurem, ou mantenham, a integridade física e mental de seus 

colaboradores.

A Administração de Recursos Humanos tem demandado colaborações de várias 

disciplinas para que possa cada vez melhor integrar as necessidades da organização com 

as necessidades das pessoas que compõem a organização - a Psicologia não pode se furtar 

a esse papel, colocando à disposição da Administração conceitos e ferramentas 

consistentes de trabalho .

A Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung pode representar um valioso auxílio 

ao entendimento da psicodinâmica organizacional em toda a sua extensão e este trabalho 

desejou contribuir para seu uso adequado, instrumentalizando organizações e seus 

gestores para o diagnóstico e o pleno desenvolvimento do potencial humano.

É claro que problemas e soluções não repousam somente nas questões tipológicas; 

mas, dada a complexidade das organizações é muito alentador que se tenha mais uma 

metodologia sólida de entendimento e de aprimoramento de aspectos do componente 

mais complexo das organizações: o fator humano.

Ampliar o conhecimento e a percepção a respeito da psicodinâmica organizacional 

é uma tarefa ambiciosa, da qual estudiosos da Administração e de disciplinas afins não 

podem recuar. Este trabalho respondeu ao chamado e cumpriu seu objetivo, contribuindo 

realmente para a Administração. Sua contribuição é tanto conceituai quanto prática, pois 

oferece um instrumento válido para o diagnóstico e indicações de aplicação de conceitos 

e resultados para a criação de um ambiente organizacional mais produtivo, harmônico e 

sadio.
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