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  RESUMO 

 

A prática de espiritualidade no local de trabalho tem sido alvo de pesquisas 
inclusive no âmbito da administração por estar relacionada ao empenho e ao 
comprometimento dos funcionários de uma organização, o que se refere a 
aspectos da gestão organizacional. A espiritualidade no ambiente de trabalho 
também pode estar relacionada com aspectos da cultura organizacional, quando 
essa prática se torna um valor organizacional. Rego, Cunha e Souto (2007), 
destacam que um ambiente de trabalho que pratica a espiritualidade, desenvolve 
cinco dimensões de espiritualidade, sendo: o sentido de comunidade na equipe, o 
alinhamento do indivíduo com os valores da organização, o sentido de préstimo à 
comunidade, a alegria no trabalho e a oportunidade para a vida interior. O estudo 
objetivou identificar no contexto de uma organização se as dimensões de 
espiritualidade se manifestavam na percepção de seus colaboradores. Para isso, 
desenvolveu-se uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório, com o método 
de estudo de caso em uma instituição confessional educacional da região do ABC 
Paulista. Por meio de entrevistas foram coletadas informações para análise 
quanto a sua cultura e a prática da espiritualidade em seu ambiente de trabalho. 
Para um maior reforço dos resultados da pesquisa, também foi desenvolvida uma 
análise documental da instituição e observações de campo. Foi possível constatar 
que a instituição confessional educacional pesquisada trata-se de uma 
organização que em sua cultura organizacional, possui valores de espiritualidade 
documentados, praticados e percebidos pelos colaboradores. Também constatou-
se que as dimensões de espiritualidade abordadas no referencial teórico, são 
características percebidas pelos colaboradores na realidade da organização. 
Houve destaque para as dimensões de oportunidade para a vida interior e sentido 
de comunidade na equipe. Os gestores da organização demonstraram em seus 
depoimentos que se dedicam no desenvolvimento dessas dimensões e a 
percepção dos funcionários da instituição confirmam esse fenômeno. Assim, 
através dessas duas dimensões de espiritualidade, as outras três encontram base 
para seu desenvolvimento no contexto da instituição pesquisada. Esse resultado 
pode caracterizar um fenômeno em instituições confessionais educacionais, 
porém, a presente pesquisa obtém seu limite de campo e demográfico. Pesquisas 
futuras em instituições confessionais educacionais diferentes e em regiões 
diferentes, poderão contribuir para conclusões mais abrangentes. 

 
Palavras Chave: Espiritualidade no Ambiente de Trabalho; Cultura 
Organizacional; Valores Organizacionais. 

 
 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The spirituality practice in the work has been the subject of research even within 
the administration, because it is related to the efforts and commitment of the 
employees of an organization, which refers to aspects of organizational 
management. Spirituality in the workplace may also be associated to aspects of 
organizational culture, when this practice becomes an organizational value. Rego, 
Cunha and Souto (2007) emphasize that a work environment that practicing 
spirituality, develops five dimensions of spirituality like: the community sense in the 
team, the conditioning of the individual with the organization values, sense of 
contribution to the community, the joy at work and the opportunity for the inner life. 
The study aimed to identify the context of a specific organization, if the dimensions 
of spirituality adopted in the theoretical reference, they manifested in the 
perception of the organization's employees. For this, it developed a qualitative 
exploratory study with the method of case study, in a confessional educational 
institution in ABC Paulista region. Information was collected through interviews for 
analysis of the organization, as their culture as practice of spirituality in the 
workplace. It has also developed a documental analysis of the institution and field 
observations for better search results. It was found that the confessional 
educational research institution, it is an organization that in its organizational 
culture, they has documented spirituality values, practiced and perceived by 
collaborators. It was also found that the dimensions of spirituality addressed in the 
theoretical reference, features are perceived by collaborators in the organization's 
reality. There was emphasis on the dimensions of opportunity for the inner life and 
sense of community in the team. The organization's managers demonstrated in 
their depositions that are dedicated to the development of these dimensions and 
the perception of the institution's employees confirm these elements. So, through 
these two dimensions of spirituality, the other three are the basis for its 
development in the context of the research institution. This result can characterize 
elements in religious educational institutions, however, this research obtains its 
field boundary and demographic. Future researches in different denominational 
educational institutions and in different regions, can contribute to more 
comprehensive conclusions. 

 

Keywords: Spirituality in the Workplace; Organizational Culture; Organizational 
Values. 
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INTRODUÇÃO 

 O tema espiritualidade no ambiente de trabalho tem sido alvo de algumas 

pesquisas nos últimos anos, demonstrando a atenção que o tema vem recebendo 

no meio acadêmico e, consequentemente, o quanto esse assunto tem se tornado 

importante dentro do contexto social e organizacional. A espiritualidade no 

ambiente de trabalho pode influenciar no empenho e comprometimento de 

funcionários (REGO; CUNHA; SOUTO, 2007), visto que esse aspecto influencia 

em suas condições emocionais, sentimentais e motivacionais. Schwartz (1992) 

confirmou esse fenômeno ao realizar uma pesquisa sobre os valores humanos 

universais, definindo onze tipos motivacionais de valores, sendo: hedonismo, 

segurança, poder, autodeterminação, benevolência, universalismo, conformidade, 

tradição, estimulação e espiritualidade. 

 Os valores humanos, que são considerados como características 

pertencentes aos indivíduos por se tratar de seus valores pessoais (SCHWARTZ, 

1992), são questões influenciadoras na construção dos valores organizacionais. 

Os valores organizacionais no surgimento da organização, na maioria dos casos, 

são influenciados pelo fundador ou fundadores, ou seja, os valores pessoais 

desses são inseridos nos valores organizacionais (SMIRCICH, 1983). Esses 

valores organizacionais fazem parte da cultura organizacional, representando a 

filosofia da organização, guiando condutas comportamentais dos indivíduos e 

definindo punições a esses com o objetivo de garantir o sucesso organizacional 

(FREITAS, 2010). 

Considerando que a cultura organizacional é formada pelas experiências e 

características pessoais dos indivíduos que a compõem (SCHEIN, 1985), relata 

que quando esse indivíduo leva a sério o fator espiritualidade em seu contexto de 

vida pessoal, em geral, esse mesmo indivíduo, tentará levar esse mesmo fator 

para o ambiente de trabalho, começando assim a compartilhar valores pessoais 

que contribuirão nas formações ou negociação de valores organizacionais 

(FREITAS, 2010; SMIRCICH, 1983). Compreendendo que os valores 

organizacionais fazem parte da cultura organizacional (FREITAS, 2010), uma 

organização pode ser favorável ou desfavorável à pratica de espiritualidade no 

ambiente de trabalho (GIACALONE; JURKIEWICZ, 2003; GULL; DOH, 2004). Na 
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maioria dos casos os fundadores ou gestores são responsáveis por difundir os 

valores da cultura organizacional (SPINK, 1994; FREITAS, 2010),  

Consequentemente, quando uma instituição pretende praticar 

espiritualidade no local de trabalho, os fundadores ou gestores são os 

responsáveis pelo bom êxito da prática, no que diz a respeito a motivar os 

indivíduos, dialogando, explicando e difundindo os valores organizacionais 

(SPINK, 1994). 

Os valores organizacionais são o coração da cultura organizacional, 

apoiada por outros elementos como as estórias, os rituais, as cerimônias e as 

normas (FREITAS, 2010). Porém, os valores de uma cultura organizacional, ao 

serem assimilados e compartilhados desde a sua fundação (SPINK, 1994) em 

dado momento, podem vir a ser negociados com a interação dos indivíduos que 

compõem o contexto organizacional (SMIRCICH, 1983; FREITAS, 2010), 

podendo reforçar ou gerar descontinuidades em alguns aspectos da cultura 

organizacional. Assim, uma cultura organizacional pode conter em seus valores, 

inclusive registrados em documentos, o ideal da prática de espiritualidade no 

ambiente de trabalho, porém, não praticá-la efetivamente nas atividades da 

organização.  
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1 PROBLEMA 

Compreender que uma cultura organizacional poder ter sua dimensão de 

espiritualidade, visto que esse elemento emerge dos valores organizacionais, 

leva-nos a fazer algumas perguntas diante de uma organização que procura 

apoiar e incentivar a prática de espiritualidade no local de trabalho: foram os 

fundadores que tiveram a iniciativa de incentivar a prática da espiritualidade no 

ambiente de trabalho, ou foi uma iniciativa dos funcionários da organização? 

Como esse valor organizacional é incentivado e praticado nas atividades diárias 

da organização? No geral, a organização que apoia e incentiva a prática de 

espiritualidade no ambiente de trabalho, obtém reforços ou descontinuidades por 

parte dos funcionários na prática? Aquilo que a organização considera ser uma 

prática de espiritualidade, de fato condiz com as definições teóricas? Assim, o 

presente estudo destaca a seguinte pergunta para o problema da pesquisa: Uma 

instituição confessional de ensino apresenta em sua cultura organizacional  

dimensões de espiritualidade? 

 

1.1 Justificativa 

Considerando que a espiritualidade no local de trabalho pode ser fruto dos 

valores da cultura organizacional, seria viável identificar uma organização que em 

suas declarações de valores organizacionais documentadas, menciona as 

dimensões de espiritualidade no trabalho, baseadas nas definições de Rego, 

Cunha e Souto (2007), e considera promove-las efetivamente. Por meio de 

pesquisa qualitativa, será possível constatar se a percepção dos funcionários 

condiz com as intenções dos valores de espiritualidade que constam nos registros 

da cultura organizacional da organização, pois como menciona Barchifontaine 

(2007), uma organização que pretende praticar a espiritualidade no trabalho, 

precisa criar uma cultura corporativa amparada em valores. Além da percepção 

dos funcionários quanto à prática de espiritualidade no ambiente de trabalho, será 

possível avaliar como esses valores surgiram e como de fato são praticados, 

comparando-os com o referencial teórico adotado (REGO; CUNHA E SOUTO, 

2007). 
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O tema ainda apresenta relevância para pesquisas na atualidade, visto que 

pensarmos nos problemas sociais que passam a fazer parte da rotina das 

organizações, relacionados ao individualismo, o egoísmo, abuso de poder, 

tratamentos desumanos, stress, etc., podem ser diminuídos por meio da prática 

de espiritualidade no ambiente de trabalho (VERGARA; MOURA, 2012). Isso 

porque o fator comunitário, que a prática da espiritualidade contribui no 

desenvolvimento, pode melhorar as relações interpessoais e aspectos 

relacionados à dignidade humana, influenciando para o desenvolvimento de um 

ambiente de trabalho mais harmonioso e alegre. Assim, considerar que um 

indivíduo empregado, em sua maioria dedica cerca de 8 (oito) horas do seu dia ao 

trabalho, o ambiente de exercícios de suas atividades profissionais é altamente 

influenciador na maneira como o indivíduo retorna para as atividades fora da 

empresa, seja essa atividade com a família, amigos, vizinhos, ou a própria 

comunidade. Logo, um ambiente de trabalho que gera prejuízos emocionais, 

intelectuais, comportamentais, físicos e até espirituais, pode desencadear uma 

série de problemas sociais, os quais podem ser diminuídos ou até evitados pela 

prática da espiritualidade no ambiente de trabalho. 

 

1.2 Objetivos 

 O objetivo geral da pesquisa consiste em identificar se as dimensões de 

espiritualidade se manifestam no contexto de trabalho de uma instituição 

confessional educacional. 

Como objetivos específicos, destaca-se: 1) identificar se os registros 

documentais que demonstram os valores organizacionais da instituição revelam 

dimensões de espiritualidade, sendo essas dimensões características de uma 

organização que pratica espiritualidade no ambiente de trabalho; 2) identificar 

como os gestores procuram promover a espiritualidade no ambiente de trabalho; 

3) Identificar a percepção dos funcionários quanto a espiritualidade e suas 

dimensões no ambiente de trabalho. 
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 Considerando que essas dimensões de espiritualidade que emergiram das 

pesquisas e estudos realizadas por Rego, Cunha e Souto (2007), e são 

dimensões presentes em outras pesquisas e ensaios teóricos relacionados à 

espiritualidade no trabalho (SOUTO; CUNHA, 2006; REGO; CUNHA; SOUTO, 

2007; BEZERRA; OLIVEIRA, 2007; VERGARA; MOURA, 2012), pretende-se 

apropriar-se de tais dimensões para a avaliação de uma cultura organizacional 

que considera promover a espiritualidade no local de trabalho, por meio da 

percepção dos indivíduos da organização, buscando constatar na experiência 

vivencial desses, se em sua rotina de trabalho tais dimensões de espiritualidade 

são contempladas. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 Nessa seção serão abordadas as teorias que servirão de base para a 

pesquisa da cultura organizacional e sua dimensão de espiritualidade. Para isso, 

serão apresentadas as menções teóricas a respeito da cultura organizacional e 

espiritualidade nas organizações. Os conceitos teóricos de Rego, Cunha e Souto 

(2007) foram adotados como referencial sobre espiritualidade nas organizações, 

visto que suas pesquisas empíricas têm norteado outras pesquisas no âmbito 

nacional. Os conceitos teóricos de Smircich (1983); Schein (1985) e Freitas 

(2010), foram adotados como referencial sobre cultura organizacional. 

 

2.1 A Cultura Organizacional 

 A cultura organizacional, para Schein (1985), pode ser vista como o 

produto das circunstâncias internas das organizações criadas por fundadores, 

líderes significativos ou como produto de crises anteriores.  Spink (1994) expõe 

que diferenças são notadas entre estilos da prática gerencial, padrões de 

autoridade, relacionamentos sociais e a sabedoria convencional do discurso, de 

nação para nação, dentro de uma cultura organizacional. Porém, empresas de um 

mesmo segmento, dentro da mesma nação, podem apresentar culturas 

organizacionais diferentes. Essas diferenças podem ser vistas do ponto como as 

coisas são, onde o indivíduo é prisioneiro de seus padrões sociais, ou podem ser 

vistas do ponto como as coisas ocorrem, onde os indivíduos constroem, Spink 

(1994) enfatiza que o imaginário social é composto de ambos simultaneamente. 

 As pessoas constroem sua realidade, individualmente ou em colaboração 

com os outros, tornando-se não meros espectadores, mas participantes ativos na 

experiência de edificação da cultura organizacional (SMIRCICH, 1983). Isso 

justifica o processo de negociação existente dentro das organizações que 

sobrecarregam estilos de vida dos seus membros com padrões aos quais eles 

precisam interpretar e compreender para gerar significados compartilhados, 

permitindo assim o seu apoio em tal atividade organizada. Pode-se observar que 

todos os membros participam nesse processo, em moldar a vida da organização 
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através das interpretações e significados que atribuem à experiência cotidiana 

(SMIRCICH, 1983). 

 A cultura organizacional permeia os diversos setores e níveis das 

empresas, exercendo reconhecida influência sobre muitos aspectos, desde o 

comportamento dos seus profissionais e gestores até a formulação de estratégias 

e o desempenho organizacional. Dentro da cultura organizacional, o seu processo 

de formação e mudanças ocorre pela ação dos indivíduos, sejam eles 

subordinados ou superiores. Uma vez formada a cultura, essa exerce influência 

na forma de pensar, sentir e responder dos indivíduos pertencentes a ela. 

 Esse processo de negociação e compartilhamento de significados pode 

encontrar dificuldades, impedindo os avanços na edificação e cultivo 

organizacionais (Smircich, 1983). Esse fenômeno, dentro de uma organização, 

aponta para um sistema sem a prática da empatia, sem o diálogo e sem 

oportunidade de construção de identidade, seja por parte dos membros liderados 

ou por parte dos gestores da organização, afetando o clima organizacional, 

gerando sentimentos e percepções negativas, diminuindo o grau de satisfação de 

participação das atividades por parte dos indivíduos. Logo a falta de engajamento, 

ou seja, a falta de envolvimento emocional com a organização ocorrerá, 

provocando prejuízos sociais e organizacionais. 

 Uma vez que os líderes devem ser capazes de influenciar no 

desenvolvimento das organizações mediando a relação dos membros com os 

objetivos e valores organizacionais, promovendo o senso de identidade, ligando 

um indivíduo a um grupo (SMIRCICH, 1983), um estilo de liderança edificador que 

promova a cultura organizacional que deve ser um elemento de atenção para as 

organizações. 
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2.2 Elementos da Cultura Organizacional 

 A organização pode ser entendida como uma cultura, quando os indivíduos 

que dela participam, exercem um papel ativo na construção da realidade 

organizacional e no desenvolvimento de interpretações compartilhadas para as 

experiências internas da organização (SMIRCICH, 1983), porém, a cultura 

também pode ser entendida como uma variável da organização, a qual pode ser 

utilizada como estratégia e estrutura, para que os dirigentes a utilizem como 

forma de controle para alcançar os objetivos organizacionais (FREITAS, 2010). 

Portanto, a cultura pode apresentar-se como algo que a organização é, como 

também como algo que a organização tem, dependendo da forma como ela se 

desenvolve (SMIRCICH, 1983; FREITAS, 2010). 

 O conceito desenvolvido por Schein (1984) sobre cultura organizacional 

aborda esses dois aspectos, pois, para ele, cultura organizacional é: 

 

[...] o modelo dos pressupostos básicos, que determinado grupo 
tem inventado, descoberto ou desenvolvido no processo de 
aprendizagem para lidar com os problemas de adaptação externa 
e integração interna. Uma vez que os pressupostos tenham 
funcionado bem o suficiente para serem considerados válidos, são 
ensinados aos demais membros da organização como a maneira 
correta para se perceber, se pensar e sentir-se em relação 
àqueles problemas (SCHEIN, 1984, p. 3-4). 

 

 Os elementos que contribuem na construção e expressão da cultura 

organizacional são características de importante compreensão, pois ajudam uma 

melhor identificação da cultura presente em determinado ambiente organizacional 

(OLIVEIRA, 2001). Freitas (2010) observando aspectos antropológicos que muitas 

vezes acabam passando despercebidos no cotidiano organizacional apresenta os 

elementos que compõem uma cultura organizacional, podendo ser divididos em 

sete classes: 

• Valores;  

• Crenças e pressupostos;  

• Ritos, rituais e cerimônias;  
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• Sagas e Heróis; 

• Estórias;  

• Tabus e 

• Normas. 

 

2.2.1 Valores  

 Os valores organizacionais foram considerados por Deal e Kennedy (1982) 

como o coração da cultura organizacional, uma vez “que esses definem o 

sucesso em termos concretos para os empregados e estabelecem os padrões 

que devem ser alcançados” (FREITAS, 2010, p. 16).  

 Esses valores representam a filosofia da organização, guiando as condutas 

comportamentais dentro e fora da mesma, para se preciso, gerar punições pelos 

desvios graves, buscando a correção para que se obtenha o sucesso 

organizacional (FREITAS, 2010, p. 16). 

 Deal e Kennedy (1982) citam quatro indicadores importantes que os 

valores apontam:  

• Que tipo de informação é mais importante em um processo 

decisório; 

• Quais as categorias profissionais são mais respeitadas;  

• Em que áreas estão alocados os cargos de maiores salários;  

• Quem ascende mais rapidamente na empresa. 

 Freitas (2010, p.17) cita que os valores internos de uma organização 

expressam ao mundo exterior o que se pode esperar da mesma em forma de 

slogans, como por exemplo: “Volkswagen, você conhece, você confia” 

(Volkswagen); “Vem ser feliz” (Magazine Luisa); “Mais barato” (Extra). 

 Dentro da cultura organizacional, os valores costumam ser reforçados por 

outros elementos que compõem a cultura, como as estórias, os rituais, as 

cerimônias, as normas, etc (FREITAS, 2010). 
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2.2.2 Crenças e Pressupostos 

 As crenças e os pressupostos organizacionais podem ser considerados 

como aquilo que é tido como verdade não questionada e nem discutida 

(FREITAS, 2010, p.17). 

 Para Peters e Waterman (1982) essas crenças e pressupostos são 

capazes de tornar uma organização insignificante e até medíocre, pois tais 

crenças e pressupostos determinarão o que de fato a organização levará a sério 

em sua prática. Entre essas práticas podem estar à importância de ser a melhor, 

nos detalhes da execução das tarefas, a forma de tratamento das pessoas, a 

qualidade de produtos e serviços, a inovação, a informalidade como estímulo, a 

comunicação, aos lucros e crescimento econômico (PETERS; WATERMAN, 

1982). 

 As crenças estão relacionadas com aquilo que as pessoas acreditam ou 

não e determinarão os seus comportamentos. Os pressupostos também, porém, 

diferente das crenças que são discutíveis, alcançarão um nível de inconsciência e 

não serão mais debatidos (OLIVEIRA, 2001; SCHEIN, 1984).  

 Oliveira (2001) menciona: 

[...] as crenças são cognições, e os pressupostos incluem não 
somente crenças, mas também percepções, interpretações das 
cognições, valores e sentimentos (afetos) (OLIVEIRA, 2001, p. 
181). 

 

 Assim, as decisões do indivíduo ou do grupo de uma organização, estarão 

influenciadas pelas crenças e pressupostos da cultura organizacional, 

demonstrando o quanto são importantes para a organização (SCHEIN, 1984). 

   

2.2.3 Ritos, Rituais e Cerimônias 

   Freitas (2010) define rituais, ritos e cerimônias como atividades 

planejadas que manifestam o lado concreto da cultura organizacional. Ainda 

menciona: 



21 
 

 

Eles preenchem várias funções: comunicam a maneira como as 
pessoas devem se comportar na organização, sinalizam os 
padrões de intimidade e decoro aceitáveis, exemplificam a 
maneira como os procedimentos são executados, liberam tensões 
e ansiedades, visto que geralmente têm um lado criativo ou lúdico, 
dramatizam os valores básicos e exibem experiências que 
poderão ser lembradas com mais facilidade ou como exemplos 
(FREITAS, 2010, p. 17). 

  

Empresas cuidadosas têm sua atenção voltada para este aspecto, visto 

que resulta em adequação do indivíduo à cultura da organização, estabilidade do 

grupo, construção e partilha de regras em relação à forma de agir em certas 

situações, e a maneira de perceber o nível de importância das coisas (TRICE; 

BEYER, 1984; FREITAS, 2010). 

Deal e Kennedy (1982) consideram que o papel dos ritos no processo é 

importante para tornar expressiva a cultura. Assinalam que os mesmos guiam o 

comportamento por meio de dramatizações dos valores básicos, que simbolizam 

as crenças centrais das organizações. 

Freitas (2010) menciona os vários tipos de rituais e cerimônias que uma 

organização pode executar: os rituais de passagem, os quais o indivíduo deixa da 

condição de estranho, para fazer parte do grupo por meio de um evento interno 

ou externo, que faz o indivíduo se sentir aceito pelo grupo e pela organização; os 

rituais de reforço e reconhecimento, os quais comemoram os bons resultados 

com premiações, títulos ou aplausos; os rituais de integração, os quais se utilizam 

de festas e eventos sociais para aproximar o grupo; os rituais de redução de 

conflitos, os quais são momentos de negociações; os rituais de renovação, ao 

quais são momentos do grupo discutir novos caminhos e projetos, geralmente 

através de reuniões; e os rituais de degradação, os quais retiram poder, sendo a 

demissão a mais radical deles (FREITAS, 2010). 
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2.2.4 Sagas e Heróis 

 As organizações, ou os próprios departamentos dentro de uma 

organização, podem conter estórias, casos épicos e caminhos traçados em 

momentos de dificuldade que resultaram em sucesso e acabaram sendo 

lembradas pelos membros da equipe ou organização como uma forma de 

inspiração ou ensino comportamental. 

 Quanto a essas sagas, Freitas (2010) comenta: 

 

As sagas são narrativas heróicas, ou épicas, que louvam o 
caminho percorrido pela organização com ênfase nos grandes 
obstáculos que ela encontrou e como eles foram vencidos. Uma 
das principais funções da saga é a de despertar a admiração dos 
membros da organização e suscitar o orgulho em fazer parte de 
algo tão especial, captando a necessidade de associação positiva 
e identificação que todo ser humano sente (FREITAS, 2010, p. 
21). 

 

 Consequentemente, dentro das sagas existem os heróis que são os 

personagens que inspiram coragem e exemplo de comportamento, porém se eles 

serão lembrados em meio às sagas, dependerá da forma como a organização 

administra a permanência de um membro na equipe, pois se a rotatividade interna 

for alta, o herói será esquecido e os méritos ficarão para o nome da organização, 

mas caso seja diferente, o nome do herói fará parte da estória da organização e 

sempre será lembrado (FREITAS, 2010, p. 22-23). 

 

2.2.5 Estórias 

 Freitas (2010, p. 22) define estória como: 

 

Narrativa baseada em eventos reais que informam sobre a 
organização, reforçam o comportamento existente e enfatizam 
como esse comportamento se ajusta ao ambiente organizacional 
desejado (FREITAS, 2010, P. 22). 
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 As estórias são meios importantes a serem utilizados como ferramentas 

para o ensino da cultura organizacional, ajudam a evitar atitudes indesejadas, 

devido o desejo de imposição por parte dos líderes.  

Essas estórias podem funcionar como mapas e scripts, auxiliando os 

indivíduos a saberem como as coisas são realizadas pelo grupo. Esses mapas 

fornecem especialmente para os recém-admitidos, uma ideia a respeito dos 

limites de segurança dentro da organização, que constituem uma espécie de 

território (WILKINS, 1984). 

 

2.2.6 Tabus 

 Os tabus existem dentro da cultura organizacional, porém são pouco 

comentados, pois abordam assuntos comprometedores, temas que causam 

constrangimentos, erros que envergonham, segredos que devem ser mantidos 

guardados, comportamentos pouco habituais ou perversos, decisões 

catastróficas, preconceitos e discriminação em relação aos assuntos ou 

segmentos específicos, quebra de normas ou de contratos ditados pela 

conveniência momentânea, atos que ignoram aspectos morais ou éticos 

(FREITAS, 2010). 

 Isso justifica o fato de ser um assunto pouco comentado, uma vez que são 

assuntos que expõem erros que podem afetar a imagem organizacional de forma 

negativa, porém esses mesmos tabus apresentam benefícios didáticos. 

 

O exercício e o ensino da administração ganharia muito se as 
organizações considerassem que os erros têm forte teor didático; 
a aprendizagem pode resultar da verificação dos acertos, mas 
também da análise dos erros cometidos e das consequências que 
eles geram. Todavia, é compreensível que a atitude mais comum 
sejam jogados para debaixo do tapete e continuem partilhadas 
apenas pela minoria que o silenciou (FREITAS, 2010, p 27). 
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2.2.7 Normas 

 Outro elemento da cultura organizacional diz respeito às normas, que toda 

organização contém, sejam elas explícitas ou não. Freitas (2010) comenta que as 

normas referem-se aos procedimentos ou comportamentos considerados como 

padrão. Também são regras a serem seguidas e praticadas na maior parte das 

situações e eventos organizacionais. Esse sistema normativo da cultura 

organizacional funda-se na impessoalidade, ou seja, ele deve ser seguido por 

todos, inclusive pelo criador da organização (FREITAS, 2010). 

As culturas organizacionais são criadas, apoiadas, sustentadas, 

transmitidas e mudadas pela interação social e os processos de negociação 

(SMIRCICH, 1983), e nesse processo, as normas são transmitidas e 

sociabilizadas. A norma resulta de um comportamento adotado pelo grupo e 

repassado pelos outros elementos da cultura organizacional (FREITAS, 2010). 

 

De acordo com Freitas (2010): 

 

Costuma-se associar as normas aos manuais de instruções, o que 
guarda certa veracidade, pois estes dizem respeito aos 
procedimentos adequados naquelas situações específicas, 
particularmente relacionadas com normas de produção, padrões 
de qualidade e especificações técnicas. Com o uso dos recursos 
eletrônicos, muitas normas foram incorporadas aos próprios 
sistemas que comandam as máquinas e recusam o “fora do 
padrão”. Em relação aos processos administrativos, também 
houve essa incorporação, tornando desnecessárias algumas 
normas explícitas. Pelas Intranets, as organizações informam, 
comunicam e atualizam os padrões comportamentais e as formas 
de interação dos indivíduos (FREITAS, 2010, p. 30). 

 

 Consequentemente, as normas estão sempre sendo comunicadas pelos 

elementos da cultura organizacional, que por sua vez apresentam-se numa 

coerência de ideias, ou seja, ligadas entre si. 
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2.3 Como se Forma a Cultura Organizacional 

 A cultura organizacional começa a ser formada na fundação da 

organização, contendo características da personalidade dos fundadores e 

idealizadores. Gartner (1989) menciona a influência do indivíduo que forma a 

organização, observando que esse fundador possui personalidade e traços que o 

levam a fundar a organização com as características adquiridas. Dessa forma, 

aquilo que a organização é (suas características, estruturas e cultura), são na 

maioria das vezes, frutos da personalidade do fundador ou fundadores.  

  

Segundo Oliveira (2001): 

O começo da cultura organizacional se dá quando o fundador, a 
partir da ideia de um novo empreendimento, reúne em torno de si 
outras pessoas que nela acreditam e se dispõem a obter recursos, 
investir tempo, dinheiro e energia para a realização do 
empreendimento (OLIVEIRA, 2001, p. 176). 

 

 Para Freitas (2010), a cultura organizacional herdada e construída pelos 

fundadores e sócios, passa a ser expressa pelas decisões que mostram: 

 

[…] a razão da existência da empresa que criaram (missão), que 
visão eles têm do cenário e quais serão os seus diferenciais para 
o sucesso (valores), […] que futuro eles querem para a empresa e 
como ela vai crescer (estratégia), os objetivos concretos que 
pretendem atingir (objetivos específicos e operacionais), qual a 
forma será mais apropriada à realização desses objetivos 
(estrutura e processo decisório), que tipo de acompanhamento 
será feito para dizer se está ocorrendo ou não o progresso 
pretendido (sistema de informações e controle) e quais os ajustes 
necessários para corrigir desvios (controle de resultados) 
(FREITAS, 2010, p. 32-33). 

  

 Dessa forma, a cultura organizacional passa a ser formada por um 

aprendizado coletivo que um grupo desenvolve para cuidar de sua adaptação 

externa e questões internas onde, à medida que essas definições vão sendo 

confirmadas, bem como adequadas, elas vão gerando um saber partilhado por 
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esse grupo, que vai enriquecendo a sua experiência enquanto vai 

experimentando outras situações (SCHEIN, 1985). 

 Uma vez formada a cultura inicial da organização, ela passa a se 

desenvolver (SMIRCICH, 1983). Em um primeiro momento, sua ação é unir e 

gerar uma identidade organizacional, porém a cultura organizacional pode sofrer 

mudanças, considerando que novos produtos e novos mercados podem levar a 

organização a defrontar-se mais claramente com subculturas, crise de identidade 

e alteração profunda de seus objetivos (SCHEIN, 1985). 

 Na maioria dos casos, a formação de uma cultura organizacional passa por 

três fases: 1) os fundadores e os líderes trazem consigo um conjunto de 

pressupostos, valores, perspectivas e artefatos para a organização e o impõem a 

seus empregados; 2) uma cultura emerge com a interação dos membros da 

organização para resolver problemas relacionados com a interação interna e a 

adaptação externa; 3) os membros individuais podem tornar-se criadores da 

cultura, por meio da solução de problemas individuais de identidade, controle, 

necessidade de aceitação, passando-as para gerações (FREITAS, 2010). 

 Apresenta-se nesse parágrafo os estágios de desenvolvimentos de criação 

de uma organização: 1) nascimento da organização; 2) diversificação e meia 

idade; 3) maturidade organizacional; 4) declínio e estagnação (SCHEIN, 1991). 

Portanto, nesse processo de desenvolvimento organizacional, a cultura 

organizacional também passa a ser desenvolvida, ou seja, passa a formar os 

elementos da cultura organizacional (SCHEIN, 1991; FREITAS, 2010). 

 

2.4 A Espiritualidade enquanto Dimensão da Cultura Organizacional 

 Compreender os aspectos e os elementos da cultura organizacional 

possibilita a compreensão da prática da espiritualidade no ambiente de trabalho 

enquanto uma dimensão da cultura, pois trata-se de um valor da cultura 

(GIACALONE; JURKIEWICZ, 2003). 

Oliveira (2001) ao desenvolver um estudo sobre a cultura organizacional 

apresentou os valores humanos básicos, mencionando que esses fazem parte 
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das exigências humanas universais, visto que esses valores resultam em 

motivação para ação dos indivíduos na sociedade.  

Schwartz e Bilsky (1987) definiram oito domínios motivacionais de valores, 

sendo eles: prazer, segurança, poder social, realização, autodeterminação, 

prossocial, conformidade restritiva e maturidade. Schwartz (1992), prosseguindo 

nas pesquisas da teoria do conteúdo e estruturas universais dos valores 

humanos, definiu onze tipos motivacionais de valores: hedonismo, segurança, 

poder, autodeterminação, benevolência, universalismo, conformidade, tradição, 

estimulação e espiritualidade.  

Embora nas pesquisas de Schwartz (1992) tenham surgidos novos valores 

motivacionais comparados com as pesquisas de Schwartz e Bilsky (1987), os 

testes também confirmaram que o valor espiritualidade não se tratava de um valor 

universal, visto que a pesquisa foi desenvolvida em 20 países. Assim, observa-se 

que em alguns países, a espiritualidade no trabalho seria algo importante, 

considerando que o indivíduo ao chegar em um ambiente de trabalho, leva 

consigo seus valores pessoais, porém, para aqueles ou para os países que a 

espiritualidade não se tratava de um valor importante, o ambiente de trabalho que 

não cultiva a espiritualidade não teria nenhuma influência em seus 

comportamentos. Compreendendo que os valores organizacionais fazem parte da 

cultura organizacional (FREITAS, 2010), e esses surgem dos valores pessoais 

dos indivíduos da organização (SMIRCICH, 1983), seja ele o fundador ou os 

fundadores, ou ainda, os colaboradores, uma organização pode ser favorável ou 

desfavorável à pratica de espiritualidade no ambiente de trabalho (GIACALONE; 

JURKIEWICZ, 2003; GULL; DOH, 2004), devido sua cultura organizacional que 

pode contribuir para maiores ou menores índices de espiritualidade no trabalho. 

 

2.5 Espiritualidade no Trabalho 

 Embora seja difícil encontrar uma definição universal para espiritualidade 

no trabalho (SOUTO; REGO, 2006), é preciso compreender que as definições 

abordam pelo menos três perspectivas: 1) a intrínseca, quando algo faz parte do 
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interior do indivíduo, independente de religião; 2) a religiosa, quando envolve 

crenças e instituições religiosas; 3) e a existencial, quando o indivíduo busca 

significado pessoal e sentido nas relações sociais, sejam elas com a comunidade, 

família e trabalho (KRISHNAKUMAR; NECK, 2002). Assim, toda definição que 

encontrarmos para termo espiritualidade, poderemos fazer uma avaliação que 

permitirá identificar em qual perspectiva a mesma é obtida.  

Hodge (2001) define espiritualidade como o relacionamento com Deus 

como propósito e missão de vida. Nessa relação são gerados sentimentos de 

afetividade, altruísmo, amor e perdão. Dentro dessa definição, ao integrar a 

consideração de uma divindade, envolvendo de certo modo a crença, pode-se 

considerar que essa espiritualidade tem uma perspectiva religiosa.  

Giacalone e Jurkiewicz (2003), definem espiritualidade como: 

 

 [...] um quadro de valores organizacionais destacado em uma 
cultura que promove no empregado, uma experiência que 
transcende o processo de trabalho, facilitando seu senso de 
conexão com os outros, de maneira que proporciona sentimentos 
de alegria e plenitude (GIACALONE; JURKIEWICK, 2003, p. 129). 

 

Silvia e Siqueira (2009) mencionam que a espiritualidade no trabalho indica 

não somente a valorização dos funcionários nas organizações, mas reconhece o 

envolvimento emocional e espiritual do trabalhador, trazendo vantagens não 

apenas financeira, mas coletivas e sociais relacionadas a ganhos como satisfação 

no trabalho e maior comprometimento organizacional dos funcionários. 

Barchifontaine (2007) sugere uma síntese para a espiritualidade nas 

empresas, de modo que relaciona primeiramente o respeito à vida, o que envolve 

o ser humano na sua totalidade, ou seja, suas características físicas, intelectuais, 

emocionais e espirituais. Assim, para que isso ocorra, as organizações precisam 

criar uma cultura corporativa amparada em valores. 

Para Vergara e Moura (2012), a espiritualidade no trabalho é a busca da 

condição humana, sendo essa condição: 
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[...] a compreensão de um ser biológico e social, individual e 
coletivo, intelectual, emocional e espiritual, dotado de objetividade 
e de subjetividade, a partir da premissa de que não é possível a 
construção de um ambiente de trabalho prazeroso e produtivo 
sem que os valores e as necessidades espirituais das pessoas 
sejam atendidos (VERGARA; MOURA, 2012, p. 2). 

 

Questões sobre respeito e dignidade, as oportunidades de 

desenvolvimento e as necessidades de amor, de estima e de auto realização, 

estão presentes na literatura sobre espiritualidade nas organizações. (ASHMOS; 

DUCHON, 2000; BROWN; LEIGH, 1996; MILLIMAN; CZAPLEWSKI; 

FERGUSON, 2003; REGO; CUNHA; SOUTO, 2005). 

 

Santiago (2007) considera que a experiência da espiritualidade no trabalho 

é vivida pelos empregados como uma ligação ao processo de trabalho, 

permitindo-lhes provar sentimentos positivos no seu ambiente de trabalho. 

Gull e Doh (2004), em discordância a prática de espiritualidade no 

ambiente de trabalho, reconhecem que o mundo industrializado é muito melhor 

materialmente, por nos fazer acreditar que tudo o que é importante é o externo, o 

material é objetivo. Esse contraponto demonstra que teorias relacionadas aos 

resultados da prática da espiritualidade no local de trabalho podem abordar 

perspectivas diferentes. 

Visto que as definições de espiritualidade podem obter ao menos três 

perspectivas (KRISHNAKUMAR; NECK, 2002), buscou-se uma definição que 

abordasse as três, a saber, a intrínseca, a religiosa e a existencial. Assim, optou-

se pela definição de Rego, Souto e Cunha (2007), que define espiritualidade no 

trabalho como a existência de oportunidades para realizar trabalho com 

significado no contexto de uma comunidade, com um sentido de alegria e respeito 

pela vida interior. 

 Mesmo sendo considerada uma questão de subjetividade humana 

(VERGARA; MOURA, 2012), a espiritualidade nas organizações passou a ser 

vista como uma dimensão a ser compreendida, pois conforme as pesquisas 

realizadas por Rego, Cunha e Souto (2007), esse aspecto pode influenciar no 

comprometimento do indivíduo em uma organização.  
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Considerando que um indivíduo pode desenvolver três tipos de 

comprometimento com uma organização, sendo: 1) o normativo, onde os 

empregados sentem que tem o dever de lealdade com a empresa em que atua; 2) 
o comprometimento afetivo, onde o empregado tem um vínculo emocional com a 

organização se tornando mais comprometido; 3) o instrumental, onde os 

empregados não sentem nenhuma predisposição a oferecer à empresa em que 

atua, mais do que são obrigados, as pesquisas de Rego, Cunha e Souto (2007), 

constataram que quanto maior o nível de espiritualidade no ambiente de trabalho, 

maior o comprometimento afetivo dos indivíduos e quanto menor o nível de 

espiritualidade no ambiente de trabalho, maior o comprometimento instrumental 

dos mesmos. Isso demonstra o quanto a espiritualidade nas organizações, ainda 

que um fator subjetivo, tem encontrado a atenção dos pesquisadores, pois, 

conforme Souto e Rego (2006), o desempenho dos indivíduos nas organizações 

pode ser afetado quando a espiritualidade no ambiente de trabalho pode ser 

considerada de baixo nível. 

 A espiritualidade no local de trabalho pode tornar o ambiente amigável, 

pois aumenta o desempenho, melhora o clima, e a produtividade organizacional, 

bem como todas as atitudes relacionadas ao trabalho (REGO; CUNHA; SOUTO, 

2007). 

A medição do nível de espiritualidade, desenvolvida por Rego, Cunha e 

Souto (2007), utilizou algumas informações colhidas na literatura de Ashmos e 

Duchon (2000) e Milliman et. al., (2003).  Como resultado, Rego, Cunha e Souto 

(2007) consideram que a espiritualidade no trabalho contempla 5 (cinco) 

dimensões, a saber: 

1. Sentido de comunidade na equipe: engloba itens relacionados com o 

espírito de equipe, o zelo mútuo entre os seus membros, e o sentido de 

comunidade e de propósito comum. 

 

2. Alinhamento do indivíduo com os valores da organização: engloba, 

sobretudo descritores relacionados com a compatibilidade entre os valores 

do indivíduo e os da organização. Abarca ainda um item relacionado ao 

sentimento de que os líderes procuram ser úteis à sociedade. Este item 
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parece semanticamente distinto dos restantes. Todavia, é possível que a 

sua presença resulte de os indivíduos se sentirem “interiormente” mais 

alinhados com organizações cujos líderes se preocupam com a sociedade 

como um todo, e não apenas com os interesses “egoísticos” da 

organização e/ou dos acionistas. 

 

3. Sentido de préstimo à comunidade: inclui itens relacionados com o 

grau em que o trabalho é útil à comunidade e corresponde a valores 

importantes para o indivíduo. 

 

4. Alegria no trabalho: engloba itens relacionados com o sentido de 

alegria e de prazer no trabalho. 

 

5. Oportunidades para a vida interior: abrange itens relacionados ao 

modo como a organização respeita a espiritualidade e os valores 

espirituais do indivíduo. 

 

Quando essas cinco dimensões ou alguma delas são percebidas em uma 

organização, considera-se que a prática de espiritualidade está ocorrendo em 

dado contexto organizacional. Assim, quanto mais dimensões a organização 

abranger, maior o nível de espiritualidade estará sendo praticado. 
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3 PROCEDIMENTOS METOLÓGICOS 

 
A metodologia utilizada nesse estudo, o método e o tipo de pesquisa serão 

apresentados a seguir, assim como os sujeitos da pesquisa e os procedimentos 

para coleta e análise dos dados. 

 

Foi assumida a abordagem qualitativa para o desenvolvimento da 

pesquisa. A abordagem qualitativa busca a compreensão do significado que os 

indivíduos constroem para si com base em suas experiências e sobre o mundo, 

sem se preocupar com o que poderá ocorrer no futuro, mas sim buscar 

compreender o ambiente e o significado de estar no ambiente (GODOY, 1995).  

 

Para Godoy (1995), “a abordagem qualitativa, por meio de seus diferentes 

subtipos de pesquisa, tem lugar assegurado como uma forma viável e promissora 

de trabalhar em ciências sociais”. 

 

Merrian (1998) considera que a pesquisa qualitativa foca o nível social com 

objetivo de interpretar as intenções e significados, de acordo com a visão da 

realidade que é construída pela interação dos indivíduos na sociedade. A escolha 

desse método se justifica pelas definições de Smircich (1983), que considera a 

cultura organizacional como um fenômeno construído socialmente a partir de 

processos de interpretação e processamento de informações. 

 

Esse trabalho é de caráter exploratório e, para tanto, será adotado o estudo 

de caso. Yin (2005) considera adequado esse tipo de pesquisa, quando essa é 

social e empírica, buscando verificar um fenômeno no seu contexto real.  

 

O estudo de caso é o método de olhar a realidade social que utiliza um 

conjunto de técnicas de pesquisas, como entrevistas, observação participante, 

documentos pessoais e coleta de histórias de vida (GODOY, 2010). Para Goode e 

Hatt (1968, p. 421) o estudo de caso constitui-se em um “meio de organizar os 

dados sociais preservando o caráter unitário do objeto social estudado”. 



33 
 

 

Outra definição técnica para o estudo de caso é: 

 
[...] uma investigação empírica que investiga um fenômeno 
contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 
especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto 
não estão claramente definidos [...] (YIN, 2001, p. 32). 

 

 Assim, se buscará contemplar a realidade social de uma unidade de 

análise específica e organizar os resultados obtidos. 

 

3.1 Organização da Pesquisada 

 A instituição na qual trabalham os participantes entrevistados trata-se de 

uma escola confessional localizada na região do Grande ABC Paulista, com 

participação na região, atendendo cerca de 200 alunos por intermédio dos seus 

37 funcionários. A escola é ligada a uma instituição religiosa de caráter cristão, a 

qual motivou a criação da instituição. Esse fator esclarece a causa da orientação 

confessional da instituição. 

 A escola, em seu sentido primário, segundo Ferreira (2006), aborda o 

seguinte aspecto: 

 
Para tanto, o espaço formal da educação, a escola, precisa 
ser o encontro entre cidadãos para dialogarem sobre o 
mundo, sobre si e sobre suas demandas. Enquanto local 
formado por pessoas organizadas, possui uma 
intencionalidade que deve estar clara a todos os 
participantes. É o local onde se produzem conhecimentos e 
onde se convive com a pluralidade cultural. Da mesma 
forma, é um dos espaços sociais para a convivência e para a 
produção da cultura (FERREIRA, 2006, p. 7). 
 
 

Em um contexto histórico, as escolas junto às instituições religiosas, 

surgiam com objetivos definidos como relata Hack (2000): 

 
A escola estabelecida junto a uma igreja evangélica tinha 
objetivos definidos. Além de ensinar as primeiras letras, 
também ministrava o ensino religioso da Bíblia e o Breve 



34 
 

Catecismo. Também eram observadas as práticas do culto 
diário com orações e cânticos religiosos (HACK, 2000, p. 
65). 

 

 A instituição pesquisada se caracteriza como uma escola ligada a uma 

instituição religiosa e consequentemente, preserva seu caráter de 

confessionalidade (NOBRE, 2013).  

 Nobre (2013) define a confessionalidade como a identidade de uma 

denominação religiosa que mostra por meio da fé a sua maneira de ver o mundo. 

Logo, essa confissão está relacionada a uma crença religiosa ou uma declaração 

de fé, ou até mesmo, a conjunto de princípios e valores (NOBRE, 2013). 

 Borges (2008) esclarece que o termo confissão: 

Num contexto cristão tradicional ou mesmo no senso comum, 
pode remeter à compreensão simples da admissão de algo ou 
reconhecimento da veracidade de determinado fato ao qual se 
confessa (BORGES, 2008, p. 32). 

 

  O plano escolar da instituição pesquisada, no campo “fundamentos 

filosóficos e objetivos” (p. 7), afirma que a instituição possibilita a vivência e a 

transmissão de alguns princípios cristãos fundamentais sendo: 1) Jesus Cristo é a 

suprema autoridade da vida e da verdade; 2) A Bíblia sagrada é a revelação 

divina, sendo a regra de fé e conduta; 3) e o homem foi criado por Deus a sua 

imagem e semelhança, merecendo, portanto respeito e consideração como ser 

individual que é. 

 Esses pontos procuram garantir o respeito ao lado confessional da 

instituição, pois “ainda que vários alunos, pais, professores e funcionários não 

professem a mesma fé se espera que eles compreendam e respeitem esse 

direcionamento” (VIEIRA, 2009, p. 73). 

 

 Assim, com o seu caráter de confessionalidade, fundada em 1988 como 
um centro de recreação infantil, em 1994 atendendo à solicitação dos pais dos 
alunos, a escola deu entrada no pedido de autorização para o 1º grau, atual 
Ensino Fundamental, junto aos órgãos competentes. No mesmo ano o curso foi 
aprovado, e atualmente mantém os cursos de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental. A instituição tem como missão educar indivíduos que sejam 
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capazes de analisar interpretar e transformar a realidade, por meio dos princípios 
cristãos, visando o bem-estar pessoal e coletivo do homem. Como visão a 
instituição pretende ser reconhecida pela excelência do seu trabalho educacional 
na formação integral do ser humano. A instituição ainda adota como filosofia 
educativa os princípios cristãos que buscam uma educação integrada, que 
desenvolve o ser humano em seus aspectos afetivos, cognitivos, físicos e 
espirituais. Por meio de uma ação pedagógica procura contribuir com uma 
consciência crítica, inserindo-se no processo de desenvolvimento da sociedade, 
analisando e avaliando o patrimônio cultural da humanidade, levando em conta o 
contexto social atual em que vive e o momento histórico que atravessa, como 
também projetando a construção do futuro pela ação refletida do homem (IEBAM, 
Conheça o IEBAM. Disponível em: 
<http://www.iebam.com.br/conheca_o_iebam.htm>. Acesso em 20 de Ago. 2014). 

  

3.2  Perfil dos participantes 

Conforme descrevem Lakatos e Marconi (2001), uma pesquisa exige o 

levantamento de dados de diversas fontes. Além da pesquisa bibliográfica, da 

análise documental e das observações de campo realizadas, efetuou-se também 

as entrevistas e todas as informações contribuíram com a análise e interpretação 

dos dados. As entrevistas foram realizadas com gestores e funcionários da 

instituição. A nível de gestão, participou a diretora (54 anos) que atua na 

instituição há um ano e a coordenadora (40 anos) que atua na organização há 

vinte e cinco anos. Entre os oito funcionários entrevistados, além dos gestores, 

quatro são professores, três são monitores e uma cozinheira. A idade e tempo de 

atuação na instituição dos funcionários podem ser conferidos na tabela  a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iebam.com.br/conheca_o_iebam.htm
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Quadro 1 - Informações sobre os participantes do grupo focal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: elaborado pelo autor 

 

3.3 Instrumento 

Para definir o processo de coleta de dados para a pesquisa, foi solicitado o 

consenso da diretora da instituição, adotou-se três instrumentos de pesquisa para 

o estudo de caso: a análise documental, a entrevista semiestruturada e a 

observação de campo assistêmica (GODOY, 1995; HAGUETTE, 1997; BONI; 

QUARESMA, 2005; LAKATOS; MARCONI, 1996). 

A técnica de análise documental permite ao pesquisador se prover de 

informações complementares para maior compreensão do problema investigado 

(GODOY, 1995). Essa técnica foi adotada para buscar identificar em registros 

documentais da organização, como por exemplo, o projeto pedagógico, 

dimensões de espiritualidade dentro dos conceitos de Rego, Cunha e Souto 

(2007), para constatar se de fato a instituição de origem confessional registra 

valores de espiritualidade como fator da cultura organizacional. 

A entrevista é um “processo de interação social entre duas pessoas na qual 

uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de informações por parte 

do outro, o entrevistado” (HAGUETTE, 1997, p. 86). Através da entrevista foi 

possível coletar dados subjetivos que se relacionam aos valores, às atitudes e às 

FUNÇÃO IDADE 
TEMPO DE ATUAÇÃO NA 

INSTITUIÇÃO 

Professor(a) 25 anos 6 meses 

Professor(a) 38 anos 2 anos 

Professor(a) 50 anos 7 anos 

Professor(a) 26 anos 6 meses 

Cozinheiro(a) 33 anos 11 meses 

Monitor(a) 24 anos 5 meses 

Monitor(a) 25 anos 3 meses 

Monitor(a) 32 anos 1 ano 
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opiniões dos sujeitos entrevistados (BONI; QUARESMA, 2005). Para o alcance 

dos objetivos da pesquisa, foi adotado o método de entrevista semiestruturada, 

que proporcionou ao entrevistado a oportunidade discorrer sobre o tema 

pesquisado (BONI; QUARESMA, 2005). 

 

A entrevista semiestruturada foi aplicada a dois tipos de colaboradores da 

instituição, sendo: 1) aos de responsabilidade de gestão (diretora e 

coordenadora); 2) aos funcionários em geral. A entrevista objetivou identificar 

como esses que são responsáveis por influenciar em um primeiro momento a 

cultura organizacional da instituição, procuram disseminar os valores de 

espiritualidade para o ambiente de trabalho. Também se procurou confirmar como 

esses valores surgiram no contexto da instituição. Já o objetivo de entrevistar os 

colaboradores da instituição em geral, foi o de identificar as percepções quanto à 

existência de espiritualidade no ambiente de trabalho. As entrevistas realizadas 

com os funcionários, não foram individuais, utilizou-se a técnica de grupo focal. 

Para Caplan (1990), os grupos focais são “pequenos grupos de pessoas 

reunidos para avaliar conceitos ou identificar problemas”. 

 

Na concepção de Vaughn et. al., (1996), que utilizaram essa técnica em 

pesquisas na área educacional, a entrevista de grupo focal é uma técnica 

qualitativa que pode ser usada sozinha ou com outras técnicas qualitativas/ 

quantitativas para aprofundar o conhecimento das necessidades de usuários e 

clientes. 

 

O objetivo central do grupo focal é identificar percepções, sentimentos, 

atitudes e ideias dos participantes a respeito de um determinado assunto, produto 

ou atividade (DIAS, 2000). Seus objetivos específicos variam de acordo com a 

abordagem de pesquisa. Dias (2000) menciona: 

 
Em pesquisas exploratórias, seu propósito é gerar novas ideias ou 
hipóteses e estimular o pensamento do pesquisador, enquanto 
que, em pesquisas fenomenológicas ou de orientação, é aprender 
como os participantes interpretam a realidade, seus 
conhecimentos e experiências (DIAS, 2000, p. 3).  
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De acordo com Johnson (1994), os usuários dessa técnica partem do 

pressuposto de que a energia gerada pelo grupo resulta em maior diversidade e 

profundidade de respostas, isto é, o esforço combinado do grupo produz mais 

informações e com maior riqueza de detalhes do que o somatório das respostas 

individuais. Resumindo, a sinergia entre os participantes leva a resultados que 

ultrapassam a soma das partes individuais. 

 

Para isso, o grupo a ser entrevistado é reunido e com a participação de um 

moderador, a discussão sobre o assunto é iniciada permitindo que todos 

comentem sobre o assunto (DIAS, 2000). 

 

A observação de campo é uma técnica que proporciona a coleta de dados. 

Por meio dessa técnica, é possível identificar e obter provas a respeito de 

objetivos sobre os quais os indivíduos não têm conhecimento, mas que 

influenciam seu comportamento (LAKATOS; MARCONI, 1996). Através da 

observação dos momentos de intervalos dos funcionários e de eventos 

organizados pela instituição, se aplicará o método de observação assistêmica, 

“onde o pesquisador procura recolher e registrar os fatos da realidade sem a 

utilização de meios técnicos especiais, ou seja, sem planejamento ou controle” 

(BONI; QUARESMA, 2005). Através dessa observação, se buscou constatar se 

de fato os valores de espiritualidade da cultura organizacional da instituição 

existem e como se manifestam. 

 

Com essas informações foi possível fazer a triangulação dos dados, 

permitindo obter reforços na avaliação das informações recebidas e pesquisadas. 

O método de triangulação visa mostrar a validade de uma pesquisa científica, pois 

o termo tem origem nas ciências que se utilizam de pesquisas sobre terra e 

navegação, referindo-se a um método de determinar a posição de um ponto 

mediante observação de outros dois pontos (FARMER et. al., 2006). Assim, a 

triangulação de dados é executada através de diferentes fontes de dados ou de 

informações para se chegar ao mesmo resultado (GUION, 2002), o que poderá 

proporcionar maior fidelidade nos resultados. 
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3.4  Roteiro para a Elaboração da Entrevista 

Para o desenvolvimento do roteiro para as entrevistas, utilizou-se como 

base as proposições e estudos abordados no referencial teórico, tendo como 

resultado as questões descritas nos quadros a seguir: 

Quadro 2 - Roteiro para entrevista com os gestores 

Pergunta Justificativa Base Teórica 

Como você define 
espiritualidade no 

ambiente de trabalho? 

Avaliar o conhecimento do 
entrevistado em relação 

ao tema; Avaliar 
convergências e 

divergências teóricas. 

Rego; Cunha; Souto, 
2007; 

Você incentiva a prática 
de espiritualidade no 

ambiente de trabalho? Se 
sim, por que e como? 

Avaliar a forma de 
disseminação dos valores 

de espiritualidade da 
cultura organizacional; 

Avaliar convergências e 
divergências teóricas. 

Freitas, 2010;  
Rego; Cunha; Souto, 

2007; 
Deal; Kennedy, 1982; 

Você sabe dizer quando a 
prática de espiritualidade 
no ambiente de trabalho 
começou na instituição? 

Avaliar convergências e 
divergências teóricas. 

Freitas, 2010; 
Schein, 1985; 

Rego, Cunha e Souto, 
2007; 

Vocês encontram 
resistência por parte dos 
funcionários em praticar 

espiritualidade no local de 
trabalho? 

Avaliar convergências e 
divergências teóricas. 

Schein, 1985; 
 Freitas, 2010;  

Rego; Cunha; Souto, 
2007; 

Como você vê e se sente 
em relação ao trabalho 

em equipe da instituição? 

Avaliar o sentido de 
comunidade na equipe 

 

Rego; Cunha; Souto, 
2007; 

As exigências da 
instituição afetam 

negativamente sua vida, 
inclusive a interior ou 
contribuem para você 
buscar desenvolver-se 

como profissional e como 
pessoa? 

Avaliar o alinhamento do 
indivíduo com os valores 

da organização 
 Rego; Cunha; Souto, 

2007; 

Você considera seu 
trabalho importante para a 

sociedade? 

Avaliar o sentido de 
serviço à comunidade Rego; Cunha; Souto, 

2007; 

Trabalhar na instituição te 
proporciona alguma 

alegria? 

Avaliar a alegria no 
trabalho Rego; Cunha; Souto, 

2007; 

Sua vida interior encontra 
espaço para ser cultivada 

na instituição? 

Avaliar as oportunidades 
para a vida interior Rego; Cunha; Souto, 

2007; 

  Fonte: elaborado pelo autor 
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 Com esse roteiro, efetuou-se a entrevista com os gestores, procurando 

avaliar a espiritualidade no ambiente de trabalho e sua prática, conforme as 

justificativas e bases teóricas mencionadas.  

 

Quadro 3 -  Roteiro para entrevista com os funcionários 

Pergunta Justificativa Base Teórica 

Como você define 
espiritualidade no 

ambiente de trabalho? 

Avaliar o conhecimento do 
entrevistado em relação 

ao tema; Avaliar 
convergências e 

divergências teóricas. 

Rego; Cunha; Souto, 
2007; 

Você acha que a 
instituição incentiva a 

prática da espiritualidade 
no ambiente e de 
trabalho? Porquê? 

Avaliar a percepção dos 
funcionários quanto a 

prática de espiritualidade 
no ambiente de trabalho. 

Avaliar a forma de 
disseminação dos valores 

de espiritualidade da 
cultura organizacional. 

Avaliar convergências e 
divergências teóricas. 

Freitas, 2010;  
Rego; Cunha; Souto, 

2007; 
Deal; Kennedy, 1982; 

Você considera 
importante a prática de 

espiritualidade no local de 
trabalho? Porquê? 

Avaliar convergências e 
divergências teóricas. 

Schein, 1985; 
 Freitas, 2010;  

Rego; Cunha; Souto, 
2007; 

Como você vê e se sente 
em relação ao trabalho 

em equipe da instituição? 

Avaliar o sentido de 
comunidade na equipe 

 

Rego; Cunha; Souto, 
2007; 

As exigências da 
instituição afetam 

negativamente sua vida, 
inclusive a interior ou 
contribuem para você 
buscar desenvolver-se 

como profissional e como 
pessoa? 

Avaliar o alinhamento do 
indivíduo com os valores 

da organização 
 Rego; Cunha; Souto, 

2007; 

Você considera seu 
trabalho importante para a 

sociedade? 

Avaliar o sentido de 
serviço à comunidade Rego; Cunha; Souto, 

2007; 

Trabalhar na instituição te 
proporciona alguma 

alegria? 

Avaliar a alegria no 
trabalho Rego; Cunha; Souto, 

2007; 

Sua vida interior encontra 
espaço para ser cultivada 

na instituição? 

Avaliar as oportunidades 
para a vida interior Rego; Cunha; Souto, 

2007; 

  Fonte: elaborado pelo autor 
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Com esse roteiro, efetuou-se a entrevista com os funcionários, procurando 

avaliar a espiritualidade no ambiente de trabalho e sua prática, conforme as 

justificativas e bases teóricas mencionadas. 

 Com base nos roteiros apresentados, se buscou-se avaliar as dimensões 

de espiritualidade consideradas por Rego, Cunha e Souto (2007) de forma 

qualitativa no ambiente de trabalho da instituição. Procurou-se elaborar questões 

abertas que contemplam o objetivo do estudo, bem como escolheu-se palavras 

acessíveis ao público respondente, de modo que as informações necessárias 

para verificar a espiritualidade no ambiente de trabalho, fossem transmitidas sem 

distorção por falta de compreensão dos respondentes. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Nesse capítulo serão apresentados dados coletados, trechos das 

entrevistas e suas relações com as teorias abordadas no referencial teórico, bem 

como as suas relações com os objetivos da pesquisa. 

 A partir das entrevistas verificou-se como os gestores da organização 

procuram incentivar a prática de espiritualidade no ambiente de trabalho, como os 

funcionários percebem o desenvolvimento dessa prática e quais dimensões de 

espiritualidade são contempladas no contexto da organização. Segundo Rego, 

Cunha e Souto (2007), o local de trabalho que desenvolve a espiritualidade pode 

contemplar cinco dimensões: sentido de comunidade na equipe; alinhamento do 

indivíduo com os valores da organização; sentido de préstimo à comunidade, 

alegria no trabalho e oportunidade para a vida interior. Também procurou-se 

avaliar junto aos gestores a existência de algum documento da organização que 

registrasse seus valores organizacionais para que nesse, buscasse identificar a 

existência de dimensões de espiritualidade. Isso proporcionaria um reforço sobre 

a consideração de que a prática da espiritualidade no local de trabalho encontra 

incentivo, quando esse fator faz parte da cultura da organização. Ainda, procurou-

se observar momentos na rotina de trabalho dos funcionários da instituição de 

modo a avaliar se os comportamentos desses apresentam práticas de 

espiritualidade condizentes com os valores organizacionais documentados e 

estimulados pelos gestores. Isso permitiu executar a triangulação dos dados 

pesquisados, visando um maior reforço na interpretação dos dados. 

 

1. O Incentivo da prática da espiritualidade no ambiente de trabalho: a ação 

dos gestores na instituição 

 

Considerando que a cultura organizacional começa a ser formada na 

fundação da organização, contendo características da personalidade dos 

fundadores (GARTNER, 1989), fato que pode se comprovar na instituição 

pesquisada, pois ao se questionar os gestores se tinham conhecimento sobre 
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como se iniciou a prática da espiritualidade no ambiente de trabalho, esses 

confirmaram que desde do início da instituição o fundador levava a sério sua 

forma de espiritualidade, que incentivou na criação da instituição com 

características visando a contribuição social e espiritual. 

 

[...] começou com um pastor que tinha aqui há vinte e cinco anos 
atrás, então ele começou a querer expandir o temor a Deus pra 
todo mundo e aí nasceu no coração dele esse projeto escola onde 
a gente abriria as portas pra famílias que ainda não conheciam 
Jesus e aqui dentro a gente pregaria sim o evangelho na aula de 
ensino religioso que faz parte do currículo, né? Então essa era 
uma maneira de evangelizar (GESTOR 1). 

[...] foi há muitos anos quando o pastor fundador sentiu no 
coração a necessidade de abrir esta escola aqui em Mauá, com o 
propósito de melhorar Mauá, melhorar as pessoas, além de 
oferecermos para os nossos alunos uma qualidade excelente de 
ensino, nasceu no coração desse pastor que essa escola fosse 
uma benção na vida dos alunos, na vida dos familiares, na vida 
dos funcionários, então isso foi há vinte e seis anos atrás 
(GESTOR 2). 

 

 Essas características da fundação da instituição são herdadas das 

características pessoais do fundador (OLIVEIRA, 2001), e passam a fazer parte 

da cultura organizacional, sendo expressa através de decisões que mostram: 

 

[…] a razão da existência da empresa que criaram (missão), que 
visão eles têm do cenário e quais serão os seus diferenciais para 
o sucesso (valores), […] que futuro eles querem para a empresa e 
como ela vai crescer (estratégia), os objetivos concretos que 
pretendem atingir (objetivos específicos e operacionais), qual a 
forma será mais apropriada para a realização desses objetivos 
(estrutura e processo decisório), que tipo de acompanhamento 
será feito para dizer se está ocorrendo ou não o progresso 
pretendido (sistema de informações e controle) e quais os ajustes 
necessários para corrigir desvios (controle de resultados) 
(FREITAS, 2010, p. 32-33). 

 

 Considerando o referencial teórico adotado, pode-se constatar que o 

fundador da instituição reúne em torno de si pessoas que acreditam e se dispõem 

na realização do empreendimento (OLIVEIRA, 2001). Os gestores da 
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organização, que tem a responsabilidade de preservar a cultura organizacional 

(SPINK, 1994; FREITAS, 2010), foram questionados sobre como procuram 

incentivar a prática da espiritualidade no ambiente de trabalho. O gestor 1 

enfatizou a importância da vida interior, pois busca “ajudar os alunos, pais e 

professores a encontrar uma paz que só tem em Deus” (GESTOR 1). Assim, 

incentivar a prática espiritual de relacionamento com Deus, para o gestor 1, é a 

forma como ele incentiva a prática da espiritualidade no ambiente de trabalho, 

pois conclui:  

[...] não dá para estar pregando e falando de Deus o tempo todo, 
mas assim numa confusão com aluno, problema com professor, 
num problema na área administrativa da escola a gente sempre 
procura orar antes “pra” que Deus esteja na frente nos ajudando a 
tomar as decisões, então eu sempre busco antes colocar Deus na 
frente de todas as coisas [...] (GESTOR 1). 

 

 O gestor 1, mencionou sobre as orações que são realizadas no início das 

aulas pela diretora e também das orações e leituras bíblicas feitas em todas as 

reuniões, bem como sobre os cultos organizados uma vez por mês, o que reforça 

a valorização dada à vida interior das pessoas. Essa forma de praticar a 

espiritualidade revelam os rituais, ritos e cerimônias que manifestam o lado 

concreto da cultura organizacional (FREITAS, 2010) e simbolizam as crenças 

centrais da organização (DEAL; KENNEDY, 1982). 

Além da percepção pessoal do gestor 1, procurou-se identificar 

depoimentos que revelaram incentivos à prática da espiritualidade no ambiente de 

trabalho. Pode-se constatar que a instituição oferece aos funcionários o apoio do 

capelão e da psicóloga na resolução de problemas pessoais. Essa atitude pode 

contribuir para a espiritualidade no ambiente de trabalho por favorecer o 

desenvolvimento das dimensões de sentido de comunidade na equipe, 

alinhamento do indivíduo com os valores da organização e alegria no trabalho 

(REGO; CUNHA; SOUTO, 2007). 

O gestor 2 reforçou a afirmação do gestor 1, quanto ao incentivo que esses 

proporcionam para a prática da espiritualidade no local de trabalho, dizendo: 
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[...] acredito que nós incentivamos bastante porque ao começar o 
dia de trabalho aqui, nós temos o cuidado de ir à sala dos 
professores de reunir todo mundo, de orar, de buscar a direção de 
Deus juntos, orientamos os professores “pra” tudo o que for 
resolvido na sala de aula, tudo ou que se tratar, colocar Deus em 
primeiro lugar. Então, eu acredito que nós fazemos o possível 
para demonstrarmos, agirmos de uma forma espiritual e levarmos 
os nossos funcionários a confiar em Deus também, não apenas 
aqui no trabalho, mas numa vida diária (GESTOR 2). 

 

 O gestor 2 ainda afirmou:  

 

Nós fazemos de tudo ”pra” resolver qualquer conflito  e assim com 
a direção de Deus sem ter problemas, sem ter maus tratos com 
ninguém, estou na direção desta escola há um ano e não percebi 
até hoje nenhuma pessoa que venha falar comigo: “não estou 
contente, eu não quero assim, pra mim não serve, o meu modo de 
agir é outro, a minha crença é outra”. Nós respeitamos cada um 
na sua crença, mas o lado espiritual é preservado e nós sempre 
buscamos somente a Deus aqui “pra” dirigir todos os nossos 
problemas e todas as nossas decisões (GESTOR 2). 

 

 Dessa forma, pode-se concluir que na concepção dos gestores, incentivar 

a religiosidade dos funcionários para que esses encontrem motivação e 

inspiração para as atividades e resoluções de problemas diários, e também 

viabilizar o apoio do capelão e da psicóloga, são características básicas para o 

desenvolvimento da espiritualidade no ambiente de trabalho. Essas 

características possibilitam identificar que a ação dos gestores em um momento 

inicial, quanto a espiritualidade no trabalho, abrange a dimensão de oportunidade 

para a vida interior por estar incentivando a espiritualidade e sentido de 

comunidade na equipe pelo apoio e cuidado com os funcionários nas tarefas 

(REGO; CUNHA; SOUTO, 2007). 

 Nas observações esporádicas dos momentos de trabalho da instituição, foi 

possível observar que os momentos de orações são levados a sério e praticados 

em ocasiões oportunas, (início e finais de atividades). 
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2. Avaliação de Registros Documentais: dimensões de espiritualidade nos 

valores organizacionais. 

Ao dialogar com o gestor da instituição sobre documentos que poderiam 

revelar os valores da organização para a observação da cultura organizacional 

documentada, foi sugerido o plano escolar da instituição. O plano escolar da 

instituição contém diretrizes da proposta pedagógica, filosofias e políticas 

desenvolvidas pela instituição. Ao observá-lo, foi possível identificar as seguintes 

dimensões de espiritualidade: 

a. Sentido de préstimo à comunidade: essa dimensão está relacionada à 

utilidade do trabalho para a comunidade e corresponde a valores importantes 

para o indivíduo (REGO; CUNHA; SOUTO, 2007). Isso porque no plano 

pedagógico, está descrito:  A instituição tem como filosofia educativa os princípios 

cristãos que buscam uma educação integrada, com vista a promover nos 

educandos uma consciência crítica que os leva a se inserirem no processo do 

desenvolvimento da sociedade, bem como a terem em conta o fato do contexto 

social em que vivemos, assim como o momento histórico que atravessamos.  

Essas características podem contribuir para o desenvolvimento da dimensão 

de sentido de préstimo à comunidade, pelo fato da instituição e seus funcionários 

terem o propósito de contribuir para o desenvolvimento de pessoas que atuarão 

na sociedade em seus diversos contextos. 

b. Oportunidade para a vida interior: essa dimensão abrange itens 

relacionados ao modo como a organização respeita a espiritualidade e os valores 

espirituais do indivíduo (REGO; CUNHA; SOTO, 2007). No plano pedagógico da 

instituição, encontra-se a descrição de que a liberdade religiosa do homem e seu 

livre arbítrio é um direito inalienável e deve ser sempre protegido. Essa questão 

encontrou reforço nos depoimentos dos gestores ao afirmarem que a religiosidade 

dos funcionários é respeitada, mesmo a instituição sendo de caráter confessional 

e desenvolver certos ritos e cerimônias em sua prática diária. 

 

[...] a gente não vê resistência porque até os católicos e aqueles 
que não têm religião eles participam desse momento, se tem 
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louvor eles participam. Nós temos o culto uma vez por mês no 
templo com todos os funcionários e professores e eles participam. 
Até agora eu não vi nenhuma resistência por parte deles assim 
de: “Ah não vou orar, não vou participar do culto”, mesmo porque 
eu acredito que não seja nem por temor a Deus, eu vejo que 
porque é assim, quando a gente faz entrevista com o funcionário a 
gente já pergunta se ele tem problema de entrar em uma igreja 
evangélica e se tem algum problema de participar de cultos com 
as crianças. Eles falam que não, então eu acho que é mais assim 
“pra” fazer o social, não digo que é pra estar ali interagindo 
mesmo, participando espiritualmente do culto né, mas não tenho 
oposição nenhuma (GESTOR 1). 

 

 Outro depoimento também registra a questão: 

 

Por ser uma escola confessional cada pessoa que nós 
contratamos “pra” trabalhar aqui elas necessariamente não 
precisam ter a religião da diretora ou das pessoas que fazem 
parte da diretoria, mas elas já sabem que há uma conduta 
diferenciada, elas já entram aqui sabendo que há um certo 
padrão, então até hoje nós não encontramos problema nenhum. 
Pois na forma quando acontece a entrevista nós já passamos o 
que nós esperamos e se a pessoa concorda ou não com isso, 
caso não concorde com certeza ela própria não vai querer fazer 
parte do quadro. Mas nós nunca tivemos problema, nunca 
precisamos impor, nunca tivemos problemas do tipo por ter que 
demitir alguém por estar fora do nosso padrão [...] nós 
respeitamos cada um na sua crença, o lado espiritual é 
preservado e nós sempre buscamos somente a Deus aqui “pra” 
dirigir todos os nossos problemas e todas as nossas decisões 
(GESTOR 2). 

 

 Os relatos dos funcionários que participaram do grupo focal confirmam 

esse posicionamento: 

 [...] quando eu fui contratado eu...senti que eles respeitam porque 
cada um tem sua religião, tanto é que eu sou católica e tem 
alunos católicos, espíritas, então existe o respeito por parte da 
instituição por todas as religiões [...] eu vejo muito respeito com 
essa parte da escola, até mesmo já começa na 
contratação.....fiquei com medo: “um católico quero ver como é 
que vai ser aqui dentro”, então conversaram comigo e falaram: 
“Pode ficar mais tranquilo, nós somos voltados mais para 
educação, respeitamos e isso aqui também tem que ser 
respeitado” [...] Se você quiser você não precisa estar no 
momento, no caso do Capelão ele sempre coloca, quem precisar 
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fazer suas coisas pode fazer, não precisa ficar ali no momento 
(FUNCIONÁRIO 2). 

Eles também respeitam porque acho que isso não é incomum, 
mas no ano passado tinha um aluno que não participava dos 
cultos (FUNCIONÁRIO 3). 

[...] ninguém é obrigada a participar de nada. Culto, oração, seja o 
que for, você fica à vontade “pra” participar ou não. Eu vejo assim, 
claro não tem como né, eu tinha muito medo de não arrumar 
emprego porque eu... não mexo com religião, mexo mesmo com 
países africanos tal eu tinha muito... Toda vez que eu vou falar 
sobre religião eu sento na coordenação e consulto: O que vocês 
acham? Eles falam: “Não, fica à vontade, é uma coisa que todo 
mundo tem que saber e faz parte do currículo dos alunos” 
(FUNCIONÁRIO 1). 

 

 Essas características contribuem para o desenvolvimento da dimensão de 

oportunidade para a vida interior, pois as pessoas podem exercer sua 

espiritualidade e tem seus valores espirituais respeitados (REGO; CUNHA, 

SOUTO, 2007). 

 

c. Alinhamento do indivíduo com os valores da organização: engloba, 

sobretudo descritores relacionados com a compatibilidade entre os valores do 

indivíduo e os da organização. Abarca ainda um item relacionado ao sentimento 

de que os líderes procuram ser úteis à sociedade (REGO; CUNHA; SOTO, 2007). 

No plano pedagógico da instituição, está descrito: a finalidade da instituição é 

formar cidadãos capazes de analisar, compreender e intervir na realidade, 

visando ao bem-estar do homem, ao plano pessoal e coletivo. Isso, dentro de 

princípios cristãos fundamentais para a instituição, relatados no plano 

pedagógico: 1) Jesus Cristo é a suprema fonte da autoridade da vida e da 

verdade; 2) A Bíblia sagrada é a revelação divina, sendo nossa regra de fé e 

conduta; 3) O homem foi criado por Deus à Sua imagem e semelhança, merece, 

portanto, respeito e consideração como ser individual que é.  

 

  O plano escolar também descreve que é importante a identificação do 

educador com a filosofia e a política desenvolvida pela escola, confirmando a 

afirmação dos gestores, de que os princípios da instituição são divulgados aos 
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candidatos a algum cargo da instituição e esses devem avaliar se terão 

problemas em conviver (GESTOR 1 e GESTOR 2).  

 

  Essas identificações apresentam condições para que a dimensão de 

alinhamento do indivíduo com os valores da organização possa ser desenvolvida 

na instituição, embora seja possível que em dado momento, esse alinhamento 

aconteça por conveniência empregatícia ao invés de uma ação espontânea. 

 

d. Sentido de comunidade na equipe: engloba itens relacionados com o 

espírito de equipe, o zelo mútuo entre os seus membros, e o sentido de 

comunidade e de propósito comum (REGO; CUNHA; SOUTO, 2007). No plano 

escolar da instituição há o relato de que é fundamental que se garanta uma 

formação integral voltada para a capacidade e potencialidades humanas de forma 

que esse processo gere um homem com aptidões e atitudes para colocar-se a 

serviço do bem comum, possuir o espírito solidário, sentir o gosto pelo saber, 

dispor-se a conhecer-se, a desenvolver a capacidade afetiva, possuir visão 

inovadora capaz de exercer conscientemente a sua cidadania. Considerando que 

esse processo exige a participação direta do educador no plano escolar da 

instituição, referindo-se ao perfil do educador, ressalta-se a influência que ele 

exerce no comportamento do aluno, a importância de sua participação na 

construção da proposta pedagógica da instituição e a colaboração com a equipe e 

com a escola. Essas características apresentam condições para o 

desenvolvimento da dimensão de sentido de comunidade na equipe, por estarem 

relacionadas com o espírito de equipe, o zelo mútuo, o sentido de comunidade e 

propósito comum na organização (REGO; CUNHA; SOUTO, 2007). 

 

e.  Alegria no trabalho: essa dimensão engloba itens relacionados com o 

sentido de alegria e prazer no trabalho (REGO; CUNHA; SOUTO, 2007). O plano 

escolar da instituição menciona: o educador deve sentir-se vocacionado, isto é, 

não basta tão somente ter conhecimento científico, é mais do que necessário o 

educador ter na alma o gosto pela profissão e aptidão para enfrentar o desafio do 

dia-a-dia. Essas características apresentam condições para o desenvolvimento da 

dimensão de alegria no trabalho, por estarem relacionadas com a satisfação do 
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funcionário em fazer aquilo que gosta sentindo-se motivado, podendo gerar 

alegria e prazer no trabalho (REGO; CUNHA; SOUTO, 2007).   

 

 Assim, a análise do plano pedagógico permitiu identificar que a cultura 

organizacional da instituição, em seus valores organizacionais, incentiva a prática 

da espiritualidade no ambiente de trabalho, contemplando as dimensões de 

espiritualidade teorizadas por Rego, Cunha e Souto (2007).  

 

3. Espiritualidade no ambiente de trabalho: percepção dos funcionários 

quanto às dimensões de espiritualidade na instituição. 

 

 Os funcionários da instituição foram entrevistados por meio do método de 

grupo focal e apresentaram uma percepção positiva quanto à espiritualidade no 

ambiente de trabalho, pois ao serem questionados se essa espiritualidade ajuda, 

responderam: 

 
Eu sou católico, mas devido à influência da instituição hoje eu sou 
mais tranquilo. Muitas coisas em relação ao meu trabalho 
incomodavam, não só na instituição, e a espiritualidade acalmou 
bastante. Não que eu não fizesse as minhas orações, mas hoje é 
mais frequente e isso me acalmou mais. Eu percebi em colegas 
fora da instituição, que no momento em que eles estiveram mais 
próximos da sua religião eles estavam mais calmos. Mas eu vejo 
que ajudou muito (FUNCIONÁRIO 2). 

 
Um aspecto diferente que eu levantaria não é pelo nosso lado, 
nós dizemos que evoluímos através dos profissionais da escola. 
Ao abordarmos a profissional psicóloga, sentimos que é uma 
profissional muito religiosa, não é a questão da espiritualidade e 
por ter um compromisso religioso, ela também tem o compromisso 
com o profissional. O fato de ser comprometida com a religião e 
ser uma profissional muito séria, traz pra nós uma motivação 
(FUNCIONÁRIO 1). 

 

 Para alguns funcionários presente no desenvolvimento do grupo focal, a 

definição de espiritualidade encontra afirmações além da religiosa, mas também 

existencial e intrínseca (KRISHNAKUMAR; NECK, 2002). O funcionário 1 relatou:  
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Eu acredito que a espiritualidade te desvencilha da religião dentro 
do ambiente de trabalho. Nós trabalhamos dentro de um ambiente 
escolar e não podemos misturar isso com religião porque tem 
algumas ou todas as vertentes.... e professores também tem todas 
as vertentes. Eu acho que espiritualidade dentro da instituição 
entra mais assim como... um auxílio... é um auxílio como eu posso 
dizer... não seria nem um auxílio divino, mas um auxílio meio que 
pedagógico uma coisa mais para confortar. Eu acho, lá dentro eu 
vejo dessa maneira, não vejo como uma religião, não vejo como 
uma obrigação. É assim, é mais um auxílio para os professores, 
alunos para a própria escola também, eu vejo dessa maneira 
(FUNCIONÁRIO 1). 

 

 O funcionário 2 complementou o argumento afirmando: 
 

Até mesmo porque nós temos um momento lá na entrada que é o 
momento da oração, “lá tudo”.... nós  professores né? E na 
questão do capelão que uma vez no mês passa para conversar 
com a gente, orar, tudo “pra” ver como é que nós estamos e se 
precisamos de algum auxílio nesta questão (FUNCIONÁRIO 2). 
 

 Os gestores em seus depoimentos demonstraram estarem conscientes do 

apoio que oferecem e viabilizam por meio da psicóloga, do capelão e de suas 

próprias atividades em prol dos funcionários, porém na definição de 

espiritualidade apresentada por eles, foi possível identificar uma perspectiva 

amplamente religiosa, ou seja, uma definição que ressalta suas crenças 

(KRISHNAKUMAR; NECK, 2002). Embora os funcionários também tenham como 

definição de espiritualidade uma perspectiva religiosa, apresentaram outras 

perspectivas além da religiosa como observado anteriormente. Pode-se afirmar 

que entre eles há uma perspectiva religiosa quanto à espiritualidade 

(KRISHNAKUMAR; NECK, 2002), pois mencionaram: 
 

É.. isso eu vejo como um auxílio e mais uma questão de falar que 
Deus está presente no meio de todos nós, não importa a religião 
que você siga, mas ele se faz presente conosco. Agora ficou uma 
coisa muito tranquila é. até o culto mesmo que nós temos na 
escola (uma vez por mês). O auxílio do Capelão também é uma 
coisa muito, muito tranquila. Então, esse lado espiritual lá dentro 
eu vejo assim, como um auxílio e uma maneira de Deus estar 
presente, falar que Deus está entre nós, falar que estamos 
amparados de todos os lados (FUNCIONÁRIO 1). 
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 Embora a perspectiva de espiritualidade no ambiente de trabalho por parte 

dos gestores encontre maior ênfase religiosa que os funcionários, tal perspectiva 

converge na percepção de ambos, pois a gestor 1 relata:  

 

[...] aqui é o meu papel é que eu teria muita dificuldade de 
trabalhar em um lugar onde eu não pudesse é assim, pudesse 
ajudar os alunos, pais e professores a encontrar uma paz que só 
tem em Deus. Claro que não dá para estar pregando e falando de 
Deus o tempo todo, mas assim numa confusão com aluno, 
problema com professor, num problema na área administrativa da 
escola a gente sempre procura orar antes “pra” que Deus esteja 
na frente nos ajudando a tomar as decisões, então eu sempre 
busco antes colocar Deus na frente de todas as coisas [...] 
(GESTOR 1). 

 

  Portanto, no depoimento da gestora 1, se relacionar com Deus de modo 

que isso gere paz para o funcionário é um fator de espiritualidade. Esse fator está 

relacionado com a dimensão de oportunidade para a vida interior e sentido de 

comunidade na equipe, por estar associado ao zelo mútuo, fatores que 

convergem com os depoimentos dos funcionários no grupo focal: 

 
Eu sou católico, mas devido à influência da instituição, hoje eu sou 
mais tranquilo. Muitas coisas em relação ao meu trabalho 
incomodavam não só na instituição a espiritualidade acalmou 
bastante. Não que eu não fizesse as minhas orações, mas hoje é 
mais frequente e isso me acalmou mais. Eu percebi em colegas 
fora da instituição que no momento em que eles estiveram mais 
próximos da sua religião, eles estavam mais calmos. Mas eu vejo 
que ajudou muito (FUNCIONÁRIO 2). 

 

O funcionário 4 complementou: 

 
É como o funcionário 2 falou, nos acalma... Nós que seguimos a 
palavra, oramos ou rezamos ou praticamos de alguma forma a 
espiritualidade, percebemos que não estamos sozinhos. 
Conseguimos lidar com as dificuldades, desafios que sempre 
terão e é um conforto saber que eu não estou sozinho eu serei 
orientado e saberei lidar com aquela criança, como é a deficiência 
e como agir. Ao mesmo tempo, tenho conforto de saber que Deus 
está ao meu lado e vai me ajudar e haverá meios de superar os 
desafios (FUNCIONÁRIO 4). 
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  Além da consequência de gerar paz e calma, a perspectiva e prática 

religiosa da espiritualidade que ocorre na instituição também proporciona 

motivação, conforme o relato do funcionário 1 no grupo focal: 

 
Um aspecto diferente que eu levantaria não é pelo nosso lado, 
nós dizemos que evoluímos através dos profissionais da escola. 
Ao abordarmos a profissional psicóloga, sentimos que é uma 
profissional muito religiosa, não é a questão da espiritualidade e 
por ter um compromisso religioso, ela também tem o compromisso 
com o profissional. O fato de ser comprometida com a religião e 
ser uma profissional muito séria, comprometida traz pra nós uma 
motivação (FUNCIONÁRIO 1). 

 

  O relato do funcionário 1 converge com o depoimento do gestor 2, 

afirmando que o fator religioso gera uma maior motivação nas atividades diárias. 

 
Ainda que com toda certeza, nós precisamos ter a capacitação 
humana de cada funcionário, da direção, de todo mundo, tem de 
ser pessoas capacitadas, mas eu tenho uma verdadeira 
espiritualidade. É preciso que além dessa pessoa ser capacitada 
que ela não confie somente na sua capacitação, mas que ela 
confie principalmente na direção de Deus em tudo. Porque 
quando Deus está dirigindo, nós temos experiência própria aqui, 
tudo funciona da melhor forma possível (GESTOR 2). 
 

  Embora a definição sobre o que seria espiritualidade no ambiente de 

trabalho encontre ênfase na perspectiva religiosa na concepção dos gestores, e 

uma perspectiva mais diversificada na concepção dos funcionários, foi possível 

constatar que essa divergência ocorre apenas nos pressupostos conceituais de 

ambos, pois na prática, os objetivos de se praticar a espiritualidade no ambiente 

de trabalho geram resultados percebidos igualmente entre eles. Esses resultados 

podem ser resumidos em melhoria da prática religiosa e maior auxílio nas 

dificuldades diárias, relacionam-se diretamente a duas dimensões de 

espiritualidade identificadas por Rego, Cunha e Souto (2007), sendo a 

oportunidade para a vida interior e sentido de comunidade na equipe.  
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 Quanto ao sentido de comunidade na equipe, os funcionários ainda 

responderam no grupo focal: 

  
Eu trabalhei em três escolas, já cheguei a trabalhar em quatro. O 
lugar mais família que não tem problema, não tem fofoca, não tem 
briga é a instituição. As outras escolas, sempre tem alguém 
falando de problemas. Eu pelo menos não sei se tem. Eu vou para 
a instituição duas vezes por semana, talvez quem está lá todos os 
dias veja mais do que eu. Eu, comparando com os outros lugares, 
é o melhor de todos que eu trabalho (FUNCIONÁRIO 5). 

 
Lá existe hierarquia, mas nada muito separado. Eu, como 
professora, tenho contato com as meninas da limpeza muito 
tranquilo, da cozinha, com a diretora da escola que sai da sala 
dela “pra” almoçar com a gente, senta na mesa dos professores 
para conversar, com a coordenadora que até “pra” achar a 
Carmelita? ...é uma família mesmo. A questão da hierarquia que 
tem dentro de uma escola, por exemplo, isso não existe lá, nós 
somos uma grande família. A instituição foi uma grata surpresa 
este ano, porque nova escola, uma doutrina que não é da escola. 
Eu achava que... não, foi uma grata surpresa, todos muito 
parceiros, prestativos, um aluno ajuda o outro e o que eu acho 
mais legal é a questão do carinho. Eu falo que eu estou muito 
calejada de escola pública, nós não temos a questão do afeto, do 
abraçar, o abraço sincero, geralmente no estado isso não 
acontece e lá nós temos e às vezes, eu penso: “Como eu sou 
grossa com eles”, porque eu estou acostumada com outro tipo de 
situação e lá nós percebemos que é uma família, desde o porteiro 
que fica até a diretora da escola, todos com muita educação, se 
cumprimentam, respeitam, abraçam, eu acho muito legal isso 
(FUNCIONÁRIO 1). 

 

  Esses depoimentos convergem com os valores organizacionais 

documentados, que se relacionam com a dimensão de sentido de comunidade na 

equipe observados anteriormente, e com o depoimento dos gestores que 

afirmaram:  

 
Dá muito trabalho, é difícil a gente conseguir com que a equipe 
esteja pensando a mesma coisa, mas isso é impossível de 
conseguir. Eu já coloquei isso na minha cabeça, não tem como 
agradar a todos, mas assim.... a gente sempre tenta ir pelo que a 
maioria gosta e aquela minoria ali que ficou descontente a gente 
compensa de uma outra maneira em um outro dia né, então eu 
gosto muito do que eu faço, eu gosto da equipe que eu trabalho 
(GESTOR 1 ). 
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Eu me vejo engajada. Eu como diretora estou sempre presente 
nas reuniões, em tudo que se faz e percebo também na nossa 
equipe de trabalho um bom entrosamento, professores, um ajuda 
o outro. Quando nós temos capacitação, todos participam, a 
menos que tenham algum compromisso naquele dia, mas eu 
percebo que a equipe funciona bem, tanto a equipe administrativa 
como a equipe de professores, lógico há alguns problemas, há 
alguns conflitos, mas estamos sempre aí fortalecendo a equipe, 
fazendo de tudo pra isso (GESTOR 2). 

 

 Nas observações presenciais feitas em momentos de trabalho da 

instituição, foi constatado bastante diálogo por parte dos funcionários na 

execução da tarefa, transparecendo um ambiente harmônico nos relacionamentos 

e eficiente nas atividades. Essas características demonstram a prática do sentido 

de comunidade na equipe (REGO; CUNHA; SOUTO, 2007). 

A união e apoio mútuo também são preservados na instituição onde pode-

se perceber na referência feita pelo funcionário 1, no grupo focal, sobre um 

acidente que ocorreu com um aluno no período escolar: 

 

[..] todos se uniram em oração, numa corrente de oração pra que 
desse tudo certo. Quando a escola passa por dificuldade, nós nos 
unimos em oração e unimos os alunos juntos, né. Eu acho isso 
muito bacana. Como eu vejo o outro lado, eu vejo o lado da 
história, eu vejo que é uma maneira da diversidade se encontrar, 
entendeu? Eu vejo a diversidade participando do mesmo intuito, 
do mesmo fim, né? Que é o bem comum, então eu acho muito 
legal essa parte do lado espiritual lá dentro, eu acho muito bacana 
(FUNCIONÁRIO 1). 

 

 Quanto à dimensão de oportunidade para a vida interior, ao serem 

questionados sobre suas percepções dessa questão, os funcionários 

responderam que não são obrigados a seguir uma religião (FUNCIONÁRIO 5) e 

que candidatos a cargos da instituição de outras religiões são aceitos desde que 

respeitem a filosofia da instituição (FUNCIONÁRIO 7). Essas afirmações 

convergem com o depoimento dos gestores: 
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[...] hoje nós temos alguns funcionários evangélicos, não são 
todos, eu acredito que 30% dos funcionários são evangélicos. Os 
outros são católicos ou não têm nenhuma religião. Então nós 
temos uma oração sempre no início de todas as aulas, todos os 
dias é feito pela diretora e em todas as nossas reuniões, nós 
começamos sempre com uma leitura bíblica e uma oração, até aí 
a gente não vê resistência porque até os católicos e aqueles que 
não têm religião, eles participam desse momento, se tem louvor 
eles participam. Nós temos o culto uma vez por mês no templo 
com todos os funcionários e professores e eles participam. Até 
agora eu não vi nenhuma resistência por parte deles, assim de: 
“Ah não vou orar, não vou participar do culto”, mesmo porque eu 
acredito que não seja nem por temor a Deus, eu vejo que porque 
é assim, quando a gente faz entrevista com o funcionário, a gente 
já pergunta se ele tem problema de entrar em uma igreja 
evangélica e se tem algum problema de participar de cultos com 
as crianças. Eles falam que não, então eu acho que é mais assim 
“pra” fazer o social, não digo que é pra estar ali interagindo 
mesmo, participando espiritualmente do culto [...] (GESTOR 1). 
 
Por ser uma escola confessional, cada pessoa que nós 
contratamos “pra” trabalhar aqui elas necessariamente não 
precisam ter a religião da diretora ou das pessoas que fazem 
parte da diretoria, mas elas já sabem que há uma conduta 
diferenciada, elas já entram aqui sabendo que há um certo 
padrão, então até hoje nós não encontramos problema nenhum. 
Porque na forma quando acontece a entrevista, nós já passamos 
o que nós esperamos e se a pessoa concorda ou não com isso. 
Caso não concorde, com certeza ela própria não vai querer fazer 
parte do quadro (GESTOR 2). 

  

 Essas condições de espiritualidade contribuem diretamente para a dimensão 

de alinhamento do indivíduo com os valores da organização, visto que essa 

dimensão está relacionada com a compatibilidade dos valores do indivíduo com 

os valores da organização (REGO; CUNHA; SOUTO, 2007). Ao serem 

entrevistados no grupo focal, os funcionários fizeram as seguintes afirmações 

referentes às exigências da instituição: 
 

Por mais que seja uma família, tem o seu limite, não é por isso 
que vai extrapolar, mas tudo que ajuda você tem que fazer o seu 
melhor, como se fizesse para Deus, tenho que andar como Cristo 
andou, não somente seguir a parte espiritual, se dar bem com 
todos seja lá quem for, e ir se aprimorando no sentido de se 
ajudar. No caso da inclusão, acho um aspecto bem interessante 
que a escola não trata como um a mais ou um a menos. É um 
diferencial que nem todos têm. Muitos pais acabaram tirando seus 
filhos de outras escolas e colocando na instituição porque têm um 
apoio tanto psicológico como espiritual com o pastor, não só os 
funcionários como os próprios alunos são vistos como seres 
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humanos. Temos normas, exigências, mas não é aquela ditadura. 
Cada um sabe do seu papel, bem interessante, contribui bastante 
(FUNCIONÁRIO 6). 

Ela falou uma coisa importante sobre inclusão, os alunos não são 
vistos como um a mais e um a menos. Esta é a segunda escola 
particular que dou aula. Tem a psicóloga e, de fato, tem a 
psicóloga que faz a diferença, estou acostumada com psicóloga 
que mal aparece na escola e que não está envolvida com o grupo 
de professores, não está inserida na escola. A psicóloga tem 
muito a ensinar, especialmente sobre os alunos de inclusão. Os 
professores não têm essa formação, pelo menos eu não tenho 
direcionada para alunos de inclusão. Sou formada em letras e 
arte, e não aprendi nada de inclusão, mas não é jogar, o professor 
tem o aluno e tem que se virar. É como o funcionário A falou, tem 
um curso com todo respaldo para saber lidar com a situação, não 
ignorar, na medida do possível tentam auxiliar, não formar porque 
não é faculdade, como lidar com a situação. Não ficamos jogados 
sem direção (FUNCIONÁRIO 4). 

Muitas vezes eu pessoalmente não sabia como trabalhar com 
aquela criança de que maneira trabalhar, como lidar com aquela 
dificuldade, a questão das deficiências, síndromes. Quando se 
falava, “o cidadão tem falha no processamento auditivo, déficit de 
atenção”, o que significa isso? E lá não, se você quiser sentar e 
conversar sobre isso, será mostrado um caminho é o caminho do 
“Batman”, é passado toda a situação de como trabalhar, foi 
ministrado curso com apostila. Eu tenho paixão pelos autistas que 
nós temos e fui orientada. Para nós, é um ganho profissional 
querendo ou não, um crescimento profissional e espiritual, porque 
você aprende a trabalhar e aceitar as diferenças (FUNCIONÁRIO 
1). 

Na outra escola particular que eu trabalhei, nós tínhamos alunos 
de inclusão. Os professores mais antigos diziam para não pegar 
que atrapalhava a aula, mas nós não tínhamos orientação de 
como trabalhar como nós temos aqui na instituição, eu senti 
dificuldade tanto lá como aqui, mas como recebemos orientação, 
conseguimos trabalhar melhor, entender e aceitar 
(FUNCIONÁRIO 2). 

E é o que faz a gente ter motivação “pra” passar os dias, é esse 
tipo de motivação, o seu objeto de trabalho é ver que o aluno está 
evoluindo e que “pra” isso você também está evoluindo, e é isso 
que dá motivação. Ter robô na sala de aula nós não trabalhamos 
(FUNCIONÁRIO 1). 

 

 Dessa forma, os valores da organização que são repassados aos 

funcionários em forma de atividades exigidas em suas rotinas, destacam-se os 

desafios comportamentais que eles enfrentam em situações relacionadas a 

determinados alunos. Porém, pode-se constatar em seus depoimentos que tais 

desafios e exigências motivam e contribuem para o desenvolvimento espiritual e 
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profissional deles. Essa afirmação converge com as afirmações dos gestores ao 

dizerem:  

 
[...] eu vejo essa situação como uma chance que eu tenho de 
colocar Deus em todas as situações, as mais bobas possíveis [...] 
(GESTOR 1). 
 
As exigências da instituição “pra” mim só contribuem, porque eu 
como diretora da instituição encarei esse trabalho como um 
ministério, então sendo um ministério eu me sinto na vontade de 
Deus, na direção de Deus, busco a ele em tudo “pra” todas as 
situações e com isso acaba me fazendo bem, muito bem. Me 
envolvo no trabalho. Toma muito meu tempo, me faz ficar 
bastante cansada, mas por outro lado me faz sentir muita paz, 
muita certeza de que por eu estar na direção de Deus, eu durmo 
bem, eu descanso bem, e a cada dia eu sinto que o Senhor 
renova as minhas forças, então é um trabalho que, por ser feito na 
direção de Deus e em equipe, uma pessoa ajuda a outra, não 
importa se esse é o meu trabalho ou se eu tenho dificuldade, eu 
busco orientação das pessoas, digamos assim, do nível do cargo 
inferior ao meu, sem o menor constrangimento, pois nós nos 
entendemos com um corpo que coopera e acaba fazendo muito 
bem pra mim, não vejo nenhum problema de forma alguma 
(GESTOR 2). 

 

  Tais informações convergem com os registros documentais que descrevem 

filosofias e políticas da organização que viabilizam o alinhamento do indivíduo 

com os valores da organização desde o momento da contratação.  

 

 Embora essa característica possa se manifestar por conveniência 

empregatícia ao invés de algo espontâneo, nos relatos coletados e observações 

campo, não foi constatado essa situação. 

 

  Nas observações efetuadas nos momentos de atividade da instituição, os 

funcionários transparecem autonomia e iniciativa nas atividades, demonstrando  

certo nível de motivação sem a necessidade de supervisão. 

  

 Essa motivação também pode estar relacionada a dimensão de sentido de 

préstimo à comunidade. Considerando que essa dimensão refere-se à utilidade 

do trabalho para a comunidade e aos valores importantes para o indivíduo ao 

serem questionados quanto as suas percepções, os funcionários responderam: 
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Sem educação não tem sociedade. A base da sociedade desde os 
primórdios, desde quando entendermos o que é ser humano é a 
educação. Se hoje nós temos no nosso país um atraso em relação 
a muitas questões, ambientais, tecnológicas até humanas mesmo, 
é porque na nossa sociedade no Brasil a educação deixou ser o 
primordial, outras coisas tomaram esse lugar. Quando eu optei ser 
professora não foi minha primeira alternativa. Eu queria ser 
veterinária, cuidar de animais, mas acabei optando por ser 
professora. O ser humano é incrível pra se trabalhar, não estou lá 
pra ensinar história, se fosse fácil os alunos acessariam o google 
e youtube baixavam o que tem de saber e pronto. Estou lá para 
formar cidadãos, cidadãos de bem, pessoas corretas, dedicadas, 
cidadãos do futuro que enxergam o mundo, as pessoas de 
maneira melhor. Para nós professores, é muito mais gratificante, 
por exemplo, um autista que tem uma fragilidade, sensibilidade, 
pegar um instrumento “pra” tocar do que ele sair de lá sabendo 
tudo sobre Grécia antiga. Nós professores não estamos aqui 
todos os dias pelo salário, não é pela disciplina ou a idade que 
cada um escolheu, estamos aqui pelo ser humano, pelo ser. 
Quero daqui a algum tempo encontrar eles na rua e ver que se 
tornaram pessoas de bem e neste lado está a espiritualidade, 
porque se nós temos um professor bom na sua disciplina, mas 
não passa valores para os seus alunos, ele não é um bom 
professor (FUNCIONÁRIO 1). 
 

  Os funcionários 2 e 5, também relataram a alegria de ver avanços nos 

alunos que apresentavam dificuldades em suas aulas. O funcionário 8 relembrou 

um momento relacionado a uma aluna que tinha dificuldades de comunicação 

com as pessoas. O funcionário presenciou o dia que a diretora da instituição fez 

uma pergunta a essa aluna e ela respondeu. Esse desenvolvimento por parte da 

aluna foi algo relevante, a ponto do funcionário 8 relatar que “a diretora ficou 

emocionada”. 

 

  Os gestores da instituição também foram unânimes quanto a se sentirem 

que estão contribuindo para a sociedade e relataram: 

 
 

Nada que a gente faz é perfeito, não tem como ser perfeito, 
perfeito só é Deus, mas o que a gente colabora aqui é com a 
sociedade... Nós somos uma escola família então é.... aqui a 
gente recebe famílias com todas as suas mazelas com todo seu 
sofrimento e aqui a gente consegue trabalhar com a família, com a 
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criança de forma que ela consiga, lá no futuro, colher os frutos que 
estão sendo plantados hoje [...] (GESTOR 1). 
 
Nós percebemos a diferença que fazemos na vida dos nossos 
alunos, porque muitas vezes os próprios pais vêm conversar 
conosco e eles falam porque os filhos estão aqui, a diferença que 
eles estão tendo em casa, então eu vejo como algo que é muito 
mais que um trabalho, realmente é um trabalho social, é um 
trabalho que envolve fazer o bem ao próximo (GESTOR 2). 

 

 Notou-se também no depoimento dos funcionários que a instituição 

contribui positivamente com essa dimensão de espiritualidade por meio de um 

projeto, pelo qual os funcionários fazem um curso com o objetivo de capacitá-los 

a entender como um aluno inclusivo pensa, para lidar com os desafios do dia-a-

dia. Os resultados que a aplicação da teoria aprendida no curso está trazendo, 

tem sido um fator de causar emoção, pois a transformação percebida em alguns 

casos de alunos da instituição, tem sido muito gratificante (FUNCIONÁRIOS 2 e 

3). 

O sentido de préstimo à comunidade também é uma dimensão que faz 

parte da espiritualidade praticada pela instituição na percepção dos funcionários e 

gestores, pelo fato dos colaboradores se sentirem úteis por meio do seu trabalho 

prestado na instituição.  (REGO; CUNHA; SOUTO, 2007). 

A dimensão de alegria no trabalho também é algo que encontrou reforços 

nos depoimentos dos gestores e funcionários, pelo fato de considerarem que suas 

atividades estão contribuindo para um bem espiritual e social, para si e para as 

pessoas ligadas à instituição (alunos e pais de alunos), convergindo assim com os 

valores organizacionais documentados no plano escolar da instituição, além das 

observações feitas pessoalmente em momentos de trabalho da instituição. Alguns 

depoimentos dos momentos de entrevista com os gestores e do grupo focal com 

os funcionários podem ser destacados: 

 

Eu posso falar que eu não precisaria estar aqui hoje, não que eu 
seja rica, mas eu já estava com a minha vida estabilizada, não 
queria mais nada de trabalho quando eu percebi uma necessidade 
da escola de uma mudança na diretoria, Deus me incomodou de 
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tal forma que eu não pude dizer não. Não que eu precisasse 
financeiramente não, mas eu encarei como uma missão, algo que 
me faz bem, que me faz sentir realizada, me faz feliz e útil. Então, 
como ocupação, como trabalho no momento em que eu encarei, 
eu pensei: “Meu Deus porque eu vou assumir mais essa? Eu já 
tenho tantos compromissos, não preciso de mais esse”.  Mas, por 
outro lado eu fui incomodada de tal forma por Deus, por sentir que 
o Senhor me queria nesse ministério eu encarei com alegria e 
hoje eu vejo que estou na direção de Deus por isso eu me sinto 
muito feliz (GESTOR 2). 

 

 No depoimento do gestor 2 é possível identificar que o seu alinhamento 

com os valores da organização e o seu sentido de préstimo à comunidade que é 

fruto de sua vida interior (REGO; CUNHA; SOUTO, 2007), lhe proporciona alegria 

no trabalho. Seu senso de missão e contribuição social e espiritual está 

diretamente ligado a essa alegria no trabalho (REGO; CUNHA; SOUTO, 2007. O 

fenômeno é semelhante ao que acontece com a gestor 1, pois os desafios 

enfrentados em suas atividades diárias, incentiva sua vida interior, gera o senso 

de préstimo à comunidade (REGO; CUNHA; SOUTO, 2007) lhe proporcionando 

prazer naquilo que faz, como podemos conferir no depoimento: 

 

[...] eu gosto muito do que eu faço porque na sala de aula era bem 
mais tranquilo. Na sala de aula eu tinha que dar conta dos meus 
quinze alunos dos quinze pais e mais ninguém. Hoje eu tenho que 
dar conta dos trezentos alunos, dos trezentos pais dos trinta e 
cinco funcionários que a gente tem, então eu estou aqui hoje por 
escolha mesmo porque eu gosto mesmo do que eu faço [...] estar 
sempre com Deus na frente, que eu não posso fazer nada e 
resolver nada sem Ele, então pra mim é super positivo (GESTOR 
1). 

 

 Para os funcionários 7 e 8, a dimensão de espiritualidade de sentido de 

comunidade na equipe (REGO; CUNHA; SOUTO, 2007), contribui para sua 

alegria no trabalho:  

 

Eu gosto, nenhuma escola que eu fosse trabalhar me daria tantas 
oportunidades como a instituição. Por ser estagiário ainda tenho 
muito acesso a coisas que eu teria que buscar sozinho e a 
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instituição abriu muito as portas, até na parte de gestão, acho 
muito bom (FUNCIONÁRIO 7). 

Eu gosto muito de trabalhar na instituição. Eu trabalho na limpeza, 
fui promovido para chefia, saí da empresa que terceirizava o 
serviço. Eu gosto, não sei se tem alguém que não gosta de mim 
lá, mas eu gosto de todos (FUNCIONÁRIO 8). 

 

 O funcionário 2 também transpareceu sentir alegria no trabalho devido o 

sentido de comunidade na equipe (REGO; CUNHA; SOUTO, 2007) em forma de 

apoio à sua criatividade, contribuir para o seu sentido de préstimo à comunidade 

(REGO; CUNHA; SOUTO, 2007):  

 

A escola que eu trabalhava em Diadema é como a instituição 
atual, era muito familiar. A única questão é que eu não tinha 
liberdade de promover algumas atividades que hoje eu promovo 
com meus alunos e aqui me deram mais abertura (FUNCIONÁRIO 
2). 

 

   Diante das análises dos dados, foi possível identificar que a instituição de 

ensino confessional localizada na região do ABC Paulista tem a intenção de 

praticar a espiritualidade no ambiente de trabalho. Essa característica procurou 

ser exercida desde a fundação da instituição, como foi mencionado pelos 

gestores atuais e pode-se constatar nos registros históricos no site da instituição.  

   Os gestores que são responsáveis por manter e influenciar a cultura 

organizacional (FREITAS, 2010), procuram incentivar a prática da religiosidade 

por parte dos funcionários e prestar apoio a esses em suas atividades diárias. 

Essas características se relacionam com o referencial teórico, pois está associado 

a dimensão de espiritualidade de oportunidade para a vida interior, e a dimensão 

de sentido de comunidade na equipe (REGO; CUNHA; SOUTO, 2007). 

 Essas características da gestão fazem parte dos registros dos valores 

organizacionais (FREITAS, 2010), identificados no plano escolar da instituição, 

descritos em forma de filosofia, objetivos e política organizacional. Isso demonstra 

que a espiritualidade no ambiente de trabalho é um valor da cultura 

organizacional (REGO; CUNHA; SOUTO, 2007; FREITAS; 2010) que a instituição 

procura praticar. 
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 As percepções dos funcionários quanto à espiritualidade no local de 

trabalho da instituição, convergem com a cultura organizacional registrada e a 

prática que os gestores procuram exercer. Assim, pode-se identificar que os 

gestores procuram com maior ênfase, praticar as dimensões de espiritualidade de 

oportunidade para a vida interior e sentido de comunidade na equipe (REGO; 

CUNHA; SOUTO, 2007), que fazem parte dos valores organizacionais (FREITAS, 

2010). Como consequência as dimensões de espiritualidade de alinhamento do 

indivíduo com os valores da organização, sentido de préstimo à comunidade e 

alegria no trabalho (REGO; CUNHA; SOUTO, 2007), encontram oportunidade 

para serem praticadas. Essas dimensões de espiritualidade também foram 

identificadas nos registros de valores organizacionais da instituição (FREITAS, 

2010) e são percebidas no ambiente de trabalho pelos gestores e funcionários 

entrevistados. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Essa pesquisa teve por objetivo verificar a prática da espiritualidade no 

ambiente de trabalho de uma instituição confessional de ensino. O campo de 

pesquisa adotado contribuiu para a constatação de fenômenos relacionados à 

espiritualidade nas organizações. Em pesquisas efetuadas em alguns 

repositórios, não foram encontradas organizações desse segmento, pesquisadas 

quanto ao tema. Dessa forma, a dissertação pode esquadrinhar novos horizontes 

dos fenômenos relacionados ao tema e proporcionar outros estudos como serão 

sugeridos adiante. 

 Na análise teórica pode-se constatar que as organizações se formam e 

geram sua cultura, conhecida como cultura organizacional. Essa cultura resume-

se na forma como a organização se estrutura para alcançar seus objetivos e 

resolver os problemas que dificultam o alcance de suas metas. A formação da 

cultura organizacional é resultado da junção de vários elementos e características 

de sua realidade. Entre os vários elementos de uma cultura organizacional estão 

os valores organizacionais. Os valores organizacionais guiam as condutas 

comportamentais de seus colaboradores, pois define o que é importante e se 

espera deles como ideal.  

 A espiritualidade no ambiente de trabalho é a existência de oportunidades 

para realizar trabalho com significado no contexto de uma comunidade, com um 

sentido de alegria e respeito pela vida interior. Essa definição adotada no 

referencial teórico, pode ser uma característica que uma organização considera 

importante em sua realidade. Dessa forma, a espiritualidade no ambiente de 

trabalho pode ser um valor organizacional, consequentemente, a espiritualidade 

no ambiente de trabalho pode ser uma dimensão da cultura de uma organização. 

Isso significa que uma organização pode se estruturar de forma que as atividades 

e comportamentos dos funcionários sejam exercidas com práticas de 

espiritualidade. 

 A prática de espiritualidade no ambiente de trabalho proporciona resultados 

nos funcionários e na organização, como o espírito de equipe, zelo mútuo entre 

os membros, sentido de comunidade na equipe, propósito comum, alinhamento 
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dos funcionários com os valores da organização, sentimento de contribuição 

social, sentimento de alegria e prazer no trabalho e respeito aos valores 

espirituais dos funcionários. Esses resultados são distribuídos nas classes de 

dimensões de espiritualidade no ambiente de trabalho, como verificado no 

referencial teórico, sendo a dimensão de sentido de comunidade na equipe, 

alinhamento do indivíduo como os valores da organização, sentido de préstimo à 

comunidade, alegria no trabalho e oportunidade para a vida interior. 

 A instituição confessional de ensino pesquisada tem a pretensão da prática 

de espiritualidade no ambiente de trabalho, como constatado em suas filosofias, 

objetivos e políticas organizacionais e mencionado no referencial teórico adotado 

sobre as características de uma escola confessional. Assim, com o objetivo de 

identificar quais dimensões de espiritualidade são contempladas na percepção 

dos funcionários da instituição pesquisada, e se o referencial teórico adotado 

converge com a constatação dos fenômenos que ocorrem na instituição, foi 

assumida a abordagem qualitativa para o desenvolvimento da pesquisa. 

 A abordagem qualitativa busca a compreensão do significado que os 

indivíduos constroem para si com base em suas experiências, sobre o mundo, o 

ambiente e o significado de estar no ambiente. Foi desenvolvido um estudo de 

caso de caráter exploratório para verificar o fenômeno no seu contexto real. 

 Adotou-se três instrumentos de pesquisa para o estudo de caso: a análise 

documental, a entrevista semiestruturada e a observação de campo assistêmica. 

A técnica de análise documental permitiu prover informações complementares 

para maior compreensão do problema investigado. Com essa técnica buscou-se 

identificar no plano escolar da instituição menções sobre a pretensão à prática 

das dimensões de espiritualidade no ambiente de trabalho. O plano escolar da 

instituição contém diretrizes da proposta pedagógica, filosofias e políticas 

desenvolvidas, que ao observá-lo, foi possível identificar que as dimensões de 

espiritualidade, encontram a pretensão de serem praticadas na instituição. 

A entrevista adotada foi a semiestruturada que contém questionários pré-

estabelecidos, mas proporciona ao entrevistado a oportunidade de discorrer sobre 

o tema pesquisado.  Foi possível coletar dados subjetivos que se relacionam aos 
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valores, às atitudes e às opiniões dos sujeitos. Foram elaborados dois roteiros, 

um para a entrevista com os gestores e outro com os funcionários, isso porque a 

pesquisa também teve por objetivo identificar características diferentes 

relacionadas aos gestores e aos funcionários. A entrevista com os gestores 

objetivou identificar como esses que são responsáveis por influenciar, em um 

primeiro momento, a cultura organizacional da instituição, e como procuram 

disseminar os valores de espiritualidade para o ambiente de trabalho. Já o 

objetivo de entrevistar os funcionários da instituição em geral, foi identificar as 

percepções desses quanto à existência de espiritualidade no ambiente de 

trabalho. Participaram das entrevistas dez pessoas, por parte da gestão, 

participaram a diretora da instituição e a coordenadora. Entre os oito funcionários 

entrevistados, além dos gestore(a)s, quatro são professore(a)s, três monitores e 

uma cozinheira.  

 

Na entrevista com os gestores pode-se concluir que em suas concepções, 

incentivar a religiosidade dos funcionários para que esses encontrem motivação e 

inspiração para as atividades e resoluções de problemas diários, e também 

viabilizar o apoio do capelão e da psicóloga, são características básicas para o 

desenvolvimento da espiritualidade no ambiente de trabalho.  

 

 Na entrevista com os funcionários, utilizou-se o método de grupo focal por 

meio da análise dos dados. Constatou-se que as dimensões de espiritualidade no 

trabalho adotada no referencial teórico são percebidas por esses e há o destaque 

para a contribuição que a instituição oferece na melhoria da prática religiosa e 

resolução dos problemas diários. 

 Assim, embora as dimensões de espiritualidade no ambiente de trabalho 

adotados no referencial teórico sejam características percebidas pelos 

entrevistados, a dimensão oportunidade para a vida interior e sentido de 

comunidade na equipe, são dimensões que encontram maior atenção e 

percepção em seus depoimentos, seja por parte dos gestores, seja por parte dos 

funcionários. 
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 A ação do capelão e da psicóloga da instituição contribuem diretamente 

para o fortalecimento dessas dimensões de espiritualidade praticadas com maior 

ênfase na instituição. Isso porque o capelão contribui para a vida interior dos 

funcionários e a psicóloga auxilia na resolução de problemas diversos, pessoais e 

profissionais dos funcionários. 

 Considerando que a prática de espiritualidade da instituição encontrou por 

parte dos entrevistados grande menção a uma perspectiva religiosa, revelou que 

os valores da cultura organizacional da instituição são altamente influenciados 

pelas características confessionais da mesma. Essa cultura organizacional é 

fortalecida pelos gestores e preservadas nas contratações efetuadas pela 

instituição, pelo fato de negociar o alinhamento do indivíduo com os valores da 

organização. Esse alinhamento garante que o indivíduo contratado respeitará o 

caráter confessional da instituição.  

 A dimensão de espiritualidade de oportunidade para a vida interior encontra 

um maior reforço na instituição, pelo fato de embora a instituição ser confessional, 

se comprometer com o respeito à religião dos funcionários, visto que alguns não 

professam o mesmo credo religioso. Esse alinhamento pode ocorrer por 

conveniência empregatícia ao invés de uma condição espontânea, porém, através 

dos dados coletados por meio dos instrumentos adotados na pesquisa, não foi 

constatado condições de alinhamento com os valores organizacionais por 

conveniência empregatícia. Os dados coletados apontaram para um verdadeiro 

respeito mútuo relacionado à vida interior dos funcionários e o caráter 

confessional da instituição. As relações éticas dessas negociações de 

alinhamento organizacional surgem como campo de pesquisas futuras, pois é 

possível que mesmo havendo condições de respeito pela vida interior na 

organização, a forma como isso é disseminado pode ferir certos princípios éticos.  

Nas observações de campo, foi aplicado o método assistêmico, em que o 

pesquisador procura recolher e registrar os fatos da realidade sem a utilização de 

meios técnicos especiais, ou seja, sem planejamento ou controle. Nas 

observações de momentos de atividades da instituição, o trabalho em equipe e a 

serenidade por parte dos funcionários pode ser percebido. Períodos de oração no 



68 
 

início e fim de algumas atividades também transparecem ser algo comum e que 

fazem parte da cultura organizacional da instituição.  

 

 Dessa forma, a instituição educacional confessional pesquisada apresenta 

conforme a análise dos dados comparados ao referencial teórico adotado, a 

espiritualidade como uma dimensão de sua cultura organizacional. A cultura 

organizacional da instituição pretende praticar, e são percebidos pelos 

funcionários, as dimensões de espiritualidade adotadas no referencial teórico, 

porém encontra-se maior ênfase nas dimensões de oportunidade para a vida 

interior e sentido de comunidade na equipe. Essa característica aponta para uma 

tendência nas instituições de ensino confessional. A pesquisa apresenta 

limitações pelo fato de ter sido efetuada em apenas uma instituição ligada a uma 

determinada denominação religiosa e presente em uma determinada região. 

Pesquisas futuras poderão ser realizadas para comprovar se outras instituições 

confessional de ensino, de outras regiões, diferente da região pesquisada, ligadas 

a denominações diferentes, apresentam o mesmo resultado. 

 Pesquisas quantitativas em instituições confessionais educacionais, 

também são válidas para contribuir com informações científicas para 

organizações desse segmento, dada a dificuldade de se encontrar informações 

nesse sentido. Pesquisas de ordem qualitativa e quantitativa relacionadas à 

contribuição da capelania e a psicologia organizacional para as dimensões de 

espiritualidade no trabalho, encontram horizontes propícios para futuros estudos. 
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APÊNDICE – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

  ENTREVISTA COM GESTORES E FUNCIONÁRIOS 
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- GESTOR 1 - 
1. Como você define espiritualidade no ambiente de trabalho? 
Eu acho hoje nesse mundo que nós estamos vivendo imprescindível, não tem 

como a gente trabalhar, andar e falar e tomar decisões sem ter o nosso espírito 

voltado, no meu caso aqui, a Deus né? Então hoje eu não me vejo fazendo 

absolutamente nada que eu não tenha que incluir a minha área espiritual que é a 

crença em Deus. É assim que eu vejo. 

 

2. Você incentiva a prática de espiritualidade no ambiente de trabalho? Se 
sim, por que como? 
Não, aqui é o meu papel é que eu teria muita dificuldade de trabalhar em um 

lugar onde eu não pudesse é assim, pudesse ajudar os alunos, pais e 

professores a encontrar uma paz que só tem em Deus. Claro que não dá para 

estar pregando e falando de Deus o tempo todo, mas assim numa confusão com 

aluno, problema com professor, num problema na área administrativa da escola 

a gente sempre procura orar antes “pra” que Deus esteja na frente nos ajudando 

a tomar as decisões, então eu sempre busco antes colocar Deus na frente de 

todas as coisas, não tem como fugir não. 

 

3. Você sabe dizer quando a prática de espiritualidade no ambiente de 
trabalho começou na instituição? 
Então, a escola começou com um pastor que tinha aqui há vinte e cinco anos 

atrás, então ele começou a querer expandir o temor a Deus pra todo mundo e aí 

nasceu no coração dele esse projeto escola onde a gente abriria as portas pra 

famílias que ainda não conheciam Jesus e aqui dentro a gente pregaria sim o 

evangelho na aula de ensino religioso que faz parte do currículo, né? Então essa 

era uma maneira de evangelizar. Eu trabalho aqui há quinze anos já vou pra 

dezesseis anos. Hoje eu posso dizer que eu não sei se por conta do meu cargo 

aqui porque eu sempre fui professora e “tô” há dois anos como coordenadora. Eu 

não sei se foi pelo meu cargo, ou não, mas hoje eu sinto a necessidade maior de 

buscar a Deus, pois nós estamos sendo massacrados por várias religiões 
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principalmente a evangélica. Hoje existem algumas religiões evangélicas que 

não deixam fazer nada, e até o nosso material didático que fala sobre folclore, 

que fala sobre carnaval, alguns pais acabam não gostando disso, então nós 

estamos de todos os lados sendo atacados mesmo por conta da escola ser 

evangélica. Estamos sendo atacados pelos próprios evangélicos, então eu 

acredito que hoje tá afunilando mesmo a nossa espiritualidade, hoje é assim, ou 

você cede né e de repente nem trabalha mais no material ou você...então hoje 

eu vejo assim: ou a gente cede e deixa tudo oba-oba ou você acaba até 

perdendo alunos por estar se professando a religião em Cristo né, Cristo Jesus. 

Então eu acredito que com o passar do tempo isso vai afunilar mais. E assim ou 

a gente abre mão ou a gente continua na dependência de Deus. 

 

4. Vocês encontram resistência por parte dos funcionários em praticar 
espiritualidade no local de trabalho? 
Então, hoje nós temos alguns funcionários evangélicos, não são todos, eu 

acredito que 30% dos funcionários são evangélicos. Os outros são católicos ou 

não tem nenhuma religião. Então nós temos uma oração sempre no início de 

todas as aulas, todos os dias é feito pela diretora e em todas as nossas reuniões, 

nós começamos sempre com uma leitura bíblica e uma oração, até aí a gente 

não vê resistência porque até os católicos e aqueles que não tem religião eles 

participam desse momento, se tem louvor eles participam. Nós temos o culto 

uma vez por mês no templo com todos os funcionários e professores e eles 

participam. Até agora eu não vi nenhuma resistência por parte deles assim de: 

“Ah não vou orar, não vou participar do culto”, mesmo porque eu acredito que 

não seja nem por temor a Deus, eu vejo que porque é assim, quando a gente faz 

entrevista com o funcionário a gente já pergunta se ele tem problema de entrar 

em uma igreja evangélica e se tem algum  problema de participar de cultos com 

as crianças? Eles falam que não, então eu acho que é mais assim pra fazer o 

social, não digo que é pra estar ali interagindo mesmo, participando 

espiritualmente do culto né, mas não tenho oposição nenhuma. 
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5. Como você vê e se sente em relação ao trabalho em equipe da 
instituição? 
Então, eu gosto muito do que eu faço porque na sala de aula era bem mais 

tranquilo. Na sala de aula eu tinha que dar conta dos meus quinze alunos dos 

quinze pais e mais ninguém. Hoje eu tenho que dar conta dos trezentos alunos, 

dos trezentos pais dos trinta e cinco funcionários que a gente tem, então eu 

estou aqui hoje por escolha mesmo porque eu gosto mesmo do que eu faço. Dá 

muito trabalho é difícil a gente conseguir com que a equipe esteja pensando a 

mesma coisa, mas isso é impossível de conseguir eu já coloquei isso na minha 

cabeça, não tem como agradar a todos, mas assim...a gente sempre tenta ir pelo 

que a maioria gosta e aquela minoria ali que ficou descontente a gente 

compensa de uma outra maneira em um outro dia né, então eu gosto muito do 

que eu faço, eu gosto da equipe que eu trabalho, apesar que hoje nós estamos 

com uma equipe com várias diferenças de opiniões, mas eu ainda acredito que 

vale apena né, porque ai quando eu achar que não vale mais a pena, ai sim tá 

na hora de mudar de profissão, pois se eu não estou contente eu acabo 

estragando a equipe que tá do meu lado porque é horrível trabalhar com 

pessoas descontentes e a liderança estar descontente né? Aí afunda mesmo. 

Então enquanto eu acreditar que mesmo tendo uma equipe com trinta 

funcionários e dez ali ainda valerem a pena eu ainda continuo por aqueles dez, 

acho que vale a pena. 

 

6. Você considera seu trabalho importante para a sociedade? 
Eu acho que sempre a gente pode melhorar né? Nada que a gente faz é perfeito, 

não tem como ser perfeito, perfeito só é Deus, mas o que a gente colabora aqui 

é com a sociedade... Nós somos uma escola família então é... aqui a gente 

recebe famílias com todas as suas mazelas com todo seu sofrimento e aqui a 

gente consegue trabalhar com a família, com a criança de forma que ela consiga 

lá no futuro colher os frutos que estão sendo plantados hoje, então, por exemplo 

nós temos famílias aqui desestruturadas emocionalmente, espiritualmente, que 

não sabem educar o filho e que o filho se continuasse daquela maneira  iria virar 

um marginal... um marginal...e nós junto com oração temos o capelão a direção 

em si e a gente ora a gente conversa a gente sempre tá instruindo para que a 
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família tome a posição dela como pai e mãe e que o filho tem que obedecer, 

então acredito que isso é para o nosso futuro, que dizer, talvez eu vejo assim, se 

a gente conseguir ali através de conversa de oração fazer com que pelo menos 

um aluno não entre na marginalidade já é uma contribuição pro meu futuro pro 

futuro dos meus filhos, dos meus netos, já é um a menos. 

 

7. As exigências da instituição afetam negativamente sua vida, inclusive a 
interior ou contribuem para você buscar desenvolver-se como profissional 
e como pessoa? 
Então, o que eu vejo é que é assim. Aqui na instituição, na minha função nunca 

um dia é igual ao outro. Então o dia de ontem aconteceu coisas que hoje não 

vão acontecer novamente, mas vão acontecer melhores ou piores e assim vai. 

Eu até costumo brincar com a psicóloga eu falo que aqui cada mergulho é um 

flash, aqui na instituição, porque tudo acontece e todo dia as coisas são 

diferentes e aí muitas vezes eu me vejo em situações de rotina onde eu acabo 

esquecendo que eu preciso de Deus pra resolver aquela situação boba de uma 

briga de criança na hora de intervalo né, e aí eu resolvo, resolvo, resolvo e aí 

depois de um tempo Deus ele me..., é como fala, Ele me toca dizendo assim: 

“Oh você tá envolvida com tanta coisa burocrática, cotidiana, mas se eu não tiver 

numa simples briga ali de criança onde você vai ter sabedoria pra resolver, tudo 

é em vão”.  Então eu vejo essa situação como uma chance que eu tenho de 

colocar Deus em todas as situações as mais bobas possíveis até assim, “ah eu 

preciso orientar essa professora que o trabalho dela não tá muito legal”, mas eu 

coordenadora, se eu for orientar, eu vou falar palavras e coisas que vai ofender, 

vai desestimular e vai causar um stress entre nós duas né?. 

 

8.Trabalhar na instituição te proporciona alguma alegria? 
Então eu vejo essas situações como um privilégio de estar sempre com Deus na 

frente, que eu não posso fazer nada e resolver nada sem Ele, então pra mim é 

super positivo.  

 

9. Sua vida interior encontra espaço para ser cultivada na instituição? 
Sim, antes de chamar a professora eu tenho que falar: Deus eu vou chamar, mas 
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me orienta. E tem vezes que eu esqueço disso, mas Deus me chama a atenção 

pra falar: “Oh aqui você não pode resolver nada sem eu estar no controle”. 
 

10. Quem pode usufruir dos serviços de capelania e psicologia na 
instituição? 
Todos podem funcionários, pais, todos podem usufruir deste trabalho. Então é 

assim, quando é... eu seu sempre atendo com a psicóloga eu nunca atendo 

sozinha,  ou eu e a diretora ou eu e a psicóloga a gente nunca atende sozinha 

ninguém, porque assim...é um respaldo que a gente tem né? Tanto como o 

professor, pai, aluno e nós também... nós temos professores que por exemplo, 

se agente nota que um professor chegou e não chegou bem, agente nota na 

hora tanto eu como ela, mais ela até porque estuda observação no curso de 

psicologia, então ela consegue é....  eu acho muito engraçado, ela fala pra mim: 

coordenadora eu consigo olhar através do olhar”, ela é evangélica também. 

Então ela lida com essa parte espiritual e também profissional e aí quando chega 

um professor, só dele entrar e falar, ela já percebe que tem alguma coisa e que 

não tá bem, aí a gente arruma um tempinho naquele mesmo dia e ela chama o 

professor e ai ela fala: Você que falar perto da coordenadora? você quer falar? 

se o professor falar que não, não e o capelão a mesma coisa. Nós já tivemos 

alguns professores aqui que procuraram particularmente o capelão pra falar de 

problemas particulares, o capelão não passa pra gente e nós também não 

passamos pra ele aquilo que é falado. O capelão ora e ele procura saber se 

melhorou, é bem legal, e com os alunos também. Nós temos problemas de 

alunos, alunos com famílias, problemas espirituais graves né. Inclusive a gente 

tá enfrentado uma batalha muito grande espiritual agora com um aluno que... a 

alma dele foi vendida ao diabo quando ele era bebê e hoje ele é uma criança que 

tem surtos muito graves de até atacar um adulto, é manifestação demoníaca 

mesmo, e a escola comprou esse pacote só que a gente sabe que a gente vai 

sofrer as consequências, mas nós estamos em oração por isso. Então esse 

capelão junto com a direção trata desse aluno, já conversamos com a professora 

ela também é evangélica e fica mais tempo com ele tá sempre em espírito de 

oração, então aqui nós temos esse privilégio de contar com pessoas que temem 

a Deus, conhecem e existem situações. Não tem jeito não é falta de surra, não é 
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falta de educação, não é falta de castigo é falta de Deus, então o professor, nós, 

o capelão, a gente precisa estar em espírito de oração direto. Então quando a 

psicóloga descobriu o caso desse aluno que foi agora essa semana a gente 

entrou em espírito de oração a psicóloga fez um trabalho com ele pra ele 

confessar diante de Deus que a vida dele pertencia a Deus, mas a gente sabe 

que tá pisando num terreno bem, é assim é... difícil, mas a gente sabe que o 

nosso general é Cristo ele vai tá na frente e a gente tá aí pro que der e vier, mas 

a gente precisa mesmo estar coberto pelas orações de todos e protegidos por 

Deus, porque é uma batalha, então aqui a gente não só ensina a ler e escrever é 

muito mais, muito mais do que isso né. Não sei se eu respondi falei, falei não sei 

se respondi. 
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- GESTOR 2 - 
 1. Como você define espiritualidade no ambiente de trabalho? 

Eu defino espiritualidade no trabalho como uma forma depender de Deus para 

tudo, pra tudo mesmo que tiver que ser realizado. Ainda que com toda certeza, 

nós precisamos de ter a capacitação humana de cada funcionário, da direção, de 

todo mundo, tem de ser pessoas capacitadas, mas eu tenho uma verdadeira 

espiritualidade é preciso que além dessa pessoa ser capacita que ela não confie 

somente na sua capacitação, mas que ela confie principalmente na direção de 

Deus em tudo. Porque quando Deus está dirigindo nós temos experiência própria 

aqui, tudo funciona da melhor forma possível. Coisas que pra nós muitas vezes 

parece impossível acaba acontecendo, e depois é só motivo de realmente dar 

glórias a Deus, porque tudo acontece até melhor do que desejávamos, porque foi 

feito conforme a direção de Deus. 

 

2. Você incentiva a prática de espiritualidade no ambiente de trabalho? Se 
sim, por que como? 
Sim, sim, eu acredito que nós incentivamos bastante porque ao começar o dia de 

trabalho aqui, nós temos o cuidado de ir a sala dos professores de reunir todo 

mundo, de orar, de buscar a direção de Deus juntos, orientamos os professores 

pra tudo o que for resolvido na sala de aula, tudo que se tratar, colocar Deus em 

primeiro lugar. Então, eu acredito que nós fazemos o possível para 

demonstrarmos, agirmos de uma forma espiritual e levarmos os nossos 

funcionários a confiar em Deus também, não apenas aqui no trabalho, mas numa 

vida diária. 

 

3. Você sabe dizer quando a prática de espiritualidade no ambiente de 
trabalho começou na instituição? 
Se formos falar de como começou, eu vou ter que falar da fundação da escola, 

que foi há muitos anos quando o pastor fundador, sentiu no coração a 

necessidade de abrir esta escola aqui em Mauá, com o propósito de melhorar 

Mauá, melhorar as pessoas, além de oferecemos para os nossos alunos uma 
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qualidade excelente de ensino, nasceu no coração desse pastor que essa escola 

fosse uma benção na vida dos alunos, na vida dos familiares, na vida dos 

funcionários, então isso foi há vinte e seis anos atrás. Desde lá nós viemos 

buscando a direção de Deus. Por exemplo, se nós sabemos que a família de um 

dos nossos alunos está passando uma situação complicada, situação de 

enfermidade, situação de crise, mesmo de relacionamentos, sempre que possível 

nós procuramos visitar, nós procuramos ajudar as pessoas encaminhado para o 

capelão escolar para que eles tenham um apoio mesmo, um apoio espiritual e 

assim ajude a viver a passar por essa situação com o mínimo de conflito. 

 

4. Vocês encontram resistência por parte dos funcionários em praticar 
espiritualidade no local de trabalho? 
Por ser uma escola confessional cada pessoa que nós contratamos pra trabalhar 

aqui elas necessariamente não precisam ter a religião da diretora ou das pessoas 

que fazem parte da diretoria, mas elas já sabem que há uma conduta diferenciada, 

elas já entram aqui sabendo que há um certo padrão, então até hoje nós não 

encontramos problema nenhum. Porque na forma quando acontece a entrevista 

nós já passamos o que nós esperamos e se a pessoa concorda ou não com isso, 

caso não concorde com certeza ela própria não vai querer fazer parte do quadro. 

Mas nós nunca tivemos problema, nunca precisamos impor, nunca tivemos 

problemas do tipo por ter que demitir alguém por estar fora do nosso padrão. 

Porque logo quando elas entram, elas logo amam se identificam com isso, porque 

acaba sendo um ambiente muito bom pra se trabalhar, um ambiente pacífico, um 

ambiente onde um procura ajudar o outro. Nós fazemos de tudo pra resolver 

qualquer conflito, assim, com a direção de Deus, então sem ter problemas, sem ter 

maus tratos com ninguém, então não percebi estou na direção desta escola há um 

ano e não percebi até hoje nenhuma pessoa que venha falar comigo: “não estou 

contente, eu não quero assim, pra mim não serve, o meu modo de agir é outro, a 

minha crença é outra”. Não, nós respeitamos cada um na sua crença, mas o lado 

espiritual é preservado e nós sempre buscamos somente a Deus aqui pra dirigir 

todos os nossos problemas e todas as nossas decisões. 
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5. Como você vê e se sente em relação ao trabalho em equipe da instituição? 
Eu me vejo engajada. Eu mesma como diretora estou sempre presente nas 

reuniões, em tudo que se faz e percebo também na nossa equipe de trabalho um 

bom entrosamento, professores um ajuda o outro. Quando nós temos capacitação 

todos participam a menos que tenham algum compromisso naquele dia, mas eu 

percebo que a equipe funciona bem, tanto a equipe administrativa como a equipe 

de professores, lógico há alguns problemas, há alguns conflitos, mas estamos 

sempre aí fortalecendo a equipe, fazendo de tudo pra isso. 

 

6. As exigências da instituição afetam negativamente sua vida, inclusive a 
interior ou contribuem para você buscar desenvolver-se como profissional e 
como pessoa? 
As exigências da instituição pra mim só contribuem, porque eu como diretora da 
instituição encarei esse trabalho como um ministério, então sendo um ministério 

eu me sinto na vontade de Deus, na direção de Deus, busco a ele em tudo pra 

todas as situações e com isso acaba me fazendo bem, muito bem. Me envolvo no 

trabalho. Toma muito meu tempo, me faz ficar bastante cansada, mas por outro 

lado me faz sentir muita paz, muita certeza de que por eu estar na direção de 

Deus, eu durmo bem, eu descanso bem, e a cada dia eu sinto que o Senhor 

renova as minhas forças, então é um trabalho que por ser feito na direção de Deus 

e em equipe, uma pessoa ajuda a outra, não importa se esse é o meu trabalho ou 

se eu tenho dificuldade, eu busco orientação das pessoas, digamos assim, do 

nível do cargo inferior ao meu, sem o menor constrangimento, pois nós nos 

entendemos com um corpo que coopera e acaba fazendo muito bem pra mim, não 

vejo nenhum problema de forma alguma. 

 

7. Você considera seu trabalho importante para a sociedade? 
Muito importante, muito mesmo. Nós percebemos a diferença que fazemos na vida 

dos nossos alunos porque muitas vezes os próprios pais vêm conversar conosco e 

eles falam porque os filhos estão aqui, a diferença que eles estão tendo em casa, 

então eu vejo como algo que é muito mais que um trabalho, realmente é um 

trabalho social, é um trabalho que envolve fazer o bem ao próximo. 
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8.Trabalhar na instituição te proporciona alguma alegria? 

Já deu pra sentir né que proporciona muito alegria. Eu posso falar que eu não 

precisaria estar aqui hoje, não que eu seja rica, mas eu já estava com a minha 

vida estabilizada, não queria mais nada de trabalho quando eu percebi uma 

necessidade da escola de uma mudança na diretoria, Deus me incomodou de tal 

forma que eu não pude dizer não. Não que eu precisasse financeiramente não, 

mas eu encarei como uma missão, algo que me faz bem, que me faz sentir 

realizada, me faz feliz e útil. Então como ocupação, como trabalho no momento 

em que eu encarei eu pensei: “Meu Deus porque eu vou assumir mais essa? Eu já 

tenho tantos compromissos, não preciso de mais esse”.  Mas, por outro lado eu fui 

incomodada de tal forma por Deus, por sentir que o Senhor me queria nesse 

ministério eu encarei com alegria e hoje eu vejo que estou na direção de Deus por 

isso eu me sinto muito feliz. 

 

9. Sua vida interior encontra espaço para ser cultivada na instituição? 
É muito cultivada. Você está apenas gravando não tá filmando, senão você veria 

que há uma bíblia na minha mesa. Você ia perceber que aqui pra mim é o espaço 

que eu me reservo pra ter comunhão com meu Deus, tanto pela leitura da bíblia, 

como em oração em cada decisão a ser tomada. Por isso, ela só enriquece a 

minha vida espiritual até mesmo nas dificuldades que são muitas. Hoje administrar 

uma escolha não está fácil, problemas com inadimplência, problemas financeiros, 

eu acredito que todas as escolas têm e a nossa por ser uma escola cristã age 

dentro da lei de uma forma totalmente legal. Por isso, por ter tantos encargos a 

pagar acaba ficando numa situação complicada, mas mesmo nestas situações, 

aliás, nessas situações especialmente complicadas eu percebo que aí é que eu 

me apego mais a Deus pra buscar direção, pra buscar sabedoria, pra resolver as 

coisas da forma legal, e isso só enriquece a minha vida espiritual. 
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ENTREVISTAS COM OS FUNCIONÁRIOS 

1. Como você define espiritualidade no ambiente de trabalho? 
Funcionário 1: Eu acredito que a espiritualidade te desvencilha da religião 

dentro do ambiente de trabalho. Nós trabalhamos dentro de um ambiente 

escolar e nós não podemos misturar isso com religião porque  tem algumas ou 

todas as vertentes.... e professores também e todas as vertentes. Eu acho que 

espiritualidade dentro da instituição entra mais assim como....um auxílio...é um 

auxílio como eu posso dizer... não seria nem um auxílio divino, mas um auxílio 

meio que pedagógico uma coisa mais para confortar. Eu acho, lá dentro eu vejo 

dessa maneira, não vejo como uma religião, não vejo como uma obrigação. É 

assim, é mais um auxílio para os professores, alunos para a própria escola 

também, eu vejo dessa maneira. 

Funcionário 2: Até mesmo porque nós temos um momento lá na entrada que é 

o momento da oração, lá tudo.... nós professores né? e na questão também do 

capelão que uma vez no mês passa para conversar com a gente, orar, tudo pra 

ver como é que nós estamos e se precisamos de algum auxílio nesta questão. 

Entrevistador: Vocês acham que a ação do Capelão ajuda nesse sentido? 

Funcionário 2: Sim, na entrada que nós fazemos....ele sempre está olhando 

pelos professores, funcionários, alunos e pais dos alunos. 

Funcionário 1: É... isso eu vejo como um auxílio e mais uma questão de falar 

que Deus está presente no meio de todos nós, não importa a religião que você 

siga, mas ele se faz presente conosco. Agora ficou uma coisa muito tranquila 

é... até o culto mesmo que nós temos na escola (uma vez por mês). O auxilio 

do Capelão também é uma coisa muito muito tranquila. Então, esse lado 

espiritual lá dentro eu vejo assim, como um auxílio e uma maneira de Deus 

estar presente, falar que Deus está entre nós, falar que estamos amparados de 

todos os lados. 

Funcionário 1: Até porque cada um tem sua religião, né? então é um auxílio 

mesmo. 

Funcionário 3: E ele fica lá na escola né, disponibiliza os horários dele, os 

funcionários e os alunos podem conversar com ele. 
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2. Você acha que a instituição incentiva a prática da espiritualidade no 
ambiente de trabalho? Porque? 
 
3. Você considera importante a prática de espiritualidade no local de 
trabalho? Porquê? 
Funcionário 2: É bom. Assim, quando eu fui contratado eu...senti que eles 

respeitam porque cada um tem sua religião, tanto é que eu sou católica e tem 

alunos católicos, espíritas, então existe o respeito por parte da instituição por 

todas as religiões. Ali no caso estamos inseridos na área da educação, então 

eles respeitam cada um, só que também os alunos em si têm que respeitar a 

religião dos outros. Na minha aula, principalmente que eles ficam mais libertos 

de cadeiras e carteiras que é na educação física, então de vez em quando eu 

tenho que controlar isso né. Agora os professores não tem problema nenhum, o 

problema eu vejo mais na questão dos alunos que eles não tem ainda essa 

maturidade, então eu tenho que dar umas puxadas de orelha. Porque eles 

começam a puxar... como eles sabem que a escola é evangélica, então as 

vezes eles começam a cantar músicas que não são adequadas para o 

ambiente, então tem que dar uma puxada de orelha:  “Respeita, assim como tá 

sendo respeitado” e assim eu vou levando a minha aula, né. Só que eu tenho 

que puxar a orelha deles. Agora em relação aos funcionários, eu vejo muito 

respeito com essa parte da escola, até mesmo já começa na 

contratação.....fiquei com medo: “um católico quero ver como é que vai ser aqui 

dentro”, então conversaram comigo e falaram: “Pode ficar mais tranquilo, nós 

somos voltados mais para educação, respeitamos e isso aqui também tem que 

ser respeitado, então...isso ai é lógico, é claro. 

Funcionário 4: A escola, assim como você perguntou é séria nessa questão. O 

que foi comentado lá na entrevista acontece... Hoje tem oração e amanhã não 

tem, daqui três dias tem novamente. Não é uma coisa que é levada a sério só 

que é natural entre nós, porque não é imposto, entendeu. Não é aquela coisa 

assim: “A eu vou chegar vou ter que orar...” 

Funcionário 2: Se você quiser você não precisa estar no momento, no caso do 

Capelão ele sempre coloca, quem precisar fazer suas coisas pode fazer não 
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precisa ficar ali no momento. 

Funcionário 4: Não é imposto né. 

Funcionário 3: Eles também respeitam porque isso acho que não é incomum, 

mas no ano passado tinha um aluno que não participava dos cultos.  

Funcionário 1: Sim, tem essa também, ninguém é obrigada a participar de 

nada. Culto, oração seja o que for você fica a vontade pra participar ou não. Eu 

vejo assim, claro não tem como né, eu tinha muito medo de não arrumar 

emprego porque eu... não mexo com religião, mexo mesmo com países 

africanos tal eu tinha muito... Toda vez que eu vou falar sobre religião eu sento 

na coordenação e consulto: O que vocês acham? Eles falam: “Não, fica a 

vontade é uma coisa que todo mundo tem que saber e faz parte do currículo 

dos alunos”. 

Funcionário 2: E é cultura né? 

Funcionário 1: E é cultural eles não impõem nada. Eu acho que assim é o que 

eu falei, a apostila é mais um exemplo né. Eu vejo que orar é uma maneira que 

nós temos de se unir também, entendeu? Então nós acabamos de fazer o 

planejamento da escola com o filho da coordenadora, todos se uniram em 

oração numa corrente de oração pra que desse tudo certo. Quando a escola 

passa por dificuldade nós nos unimos em oração e unimos os alunos juntos, né. 

Eu acho isso muito bacana. Como eu vejo o outro lado, eu vejo o lado da 

história, eu vejo que é uma maneira da diversidade se encontrar, entendeu. Eu 

vejo a diversidade participando do mesmo intuito do mesmo fim, né que é o 

bem comum, então eu acho muito legal essa parte do lado espiritual lá dentro 

eu acho muito bacana. 

Entrevistador: Espiritualidade fora do trabalho como você acha que seria o 

ideal que acontecesse. A espiritualidade fora de uma religiosidade. O ideal de 

acontecer no ambiente de trabalho.... 

Funcionário 1: Sim, eu lecionando na instituição, eu leciono num estado e o 

estado é laico. O estado não pode ter nenhum tipo de doutrina religiosa não 

podemos empregar isso para os alunos. Eu acho bom, como espirituosa que eu 

sou, eu acho que a oração não é uma maneira de você mostrar que você tem 

um lado espiritual, eu acho que só o fato de você fazer o bem, respeitar o 

próximo isso já é um lado bom. Eu vejo assim né, porque como o professor 
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mencionou, eu sou católica fui criada dentro da doutrina e o que eu aprendi 

dentro da minha doutrina é que mais do que uma oração, mais do que 

você....sei lá que você ficar em jejum, ir ao culto, é você pregar o bem as 

pessoas, não importa de que maneira não importa quem. 

Funcionário 2: Sempre respeitando. 

Funcionário 1: Sempre respeitando, todos os seres animais, vegetais eu vejo 

assim dentro de uma escola de um ambiente de trabalho no caso, a escola é 

onde a gente tem o lado do outro respeitado, o desejo do outro respeitado, 

onde você tem um ambiente respeitado, você já tem um lado espiritual porque 

você tá fazendo o bem. Nós cristãos...a gente vê Deus fazendo o bem, Deus tá 

presente. Eu vejo assim. 

Funcionário 5: Eu penso assim que o objetivo maior da instituição é influenciar 

as pessoas que estão ali através do amor de Deus, não através de uma 

religião, entendeu..., porque muita gente que é religiosa e na hora de amar o 

próximo de demonstrar amor de maneira fraterna ele não faz só tem aquilo na 

palavra. Não é ser um religioso é ter um estilo de vida de um cristão de andar 

como Cristo andou este é o objetivo da instituição. 

Entrevistador: Percebe-se que contribui na melhoria quando há 

espiritualidade? 

Funcionário 4: Eu acho assim, contribui porque é na doutrina, por exemplo, que 

eu sou criada, a gente entende que existe um mundo natural e mundo espiritual 

e o mundo espiritual chega a ser mais real do que o mundo natural, porque as 

coisas que a gente vê aqui vão passar. E eu acho que contribui para escola 

desde o entendimento também, então quando a gente tá lidando ali com uma 

situação nós como professores, monitores e funcionários vamos tomar as 

atitudes naturais, por exemplo, se o aluno tá bagunçando, seja lá o que for eu 

vou chamar a atenção porque ali é uma força natural, mas eu também entendo 

que tem o espiritual por trás disso. Então assim eu oro pelos alunos, não 

somente eu todos nós oramos, isso já é uma coisa que... esse é o quinto ano 

que eu dou aula é uma coisa muito difícil só que agora eu tenho a liberdade de 

fazer isso com outros professores lá no próprio ambiente de trabalho eu não 

posso agora..eu não oro só na minha casa eu posso chegar na escola e orar. E 

assim as vezes um aluno precisa de uma correção, mas ele precisa também de 
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uma oração de um carinho de alguma coisa que tá mais ligada ao lado 

espiritual e a escola tem esse lado espiritual como a funcionária L citou aqui do 

filho da coordenadora né... 

Funcionário 4: Nós tomamos as medidas cabíveis, naturais de prestar mais 

atenção né, de cuidar mais assim digamos das crianças, não que nós não 

fazíamos isso antes, mas redobrar a atenção. Mas, por outro lado, nós oramos 

por ele e vimos que estamos no meio de uma guerra espiritual e os dois lados 

são importantes. Não adianta ficar só orando e tal... tem que tomar atitude dos 

dois lados entendeu, do espiritual e do natural. Eu vejo que tem os dois lados 

não são assim alienados com a espiritualidade como se tudo fosse espiritual 

porque não é assim tem os dois lados também. 

Funcionário 1: Eu vejo assim, por ser uma escola batista então boa parte dos 

alunos é batista ou de alguma doutrina evangélica né, a gente tem a 

diversidade, mas se você parar pra fazer uma pesquisa você vai perceber que 

boa parte dos alunos é de uma família protestante. E aí o que eu vejo é que 

assim, tem uma doutrina protestante, católica, espírita seja qual for a doutrina 

nós podemos dizer mandamentos, temos algumas regras que faz com que nós 

tornemos cidadãos de verdade. Então quando você pega um aluno que tá 

dentro de um ambiente espiritual como esse você vai, por exemplo, repreendê-

lo você fala assim: “Lembra na sua igreja é desse jeito? O seu pastor fala desse 

jeito?”. Então ele: “opa...” Até mesmo na questão do dialeto. A instituição é uma 

escola que é muito difícil você escutar um palavrão, muito difícil. Eu estou lá há 

seis meses eu não escutei um palavrão até hoje. Eles têm sim os desafios, 

querem desafiar os professores, mas a questão da disciplina é um povo melhor 

do que o estado que é laico, por exemplo, e então você tem que lidar com essa 

diversidade e ás vezes com a falta de bom senso para algumas coisas. Então a 

questão disciplinar aliada ao lado espiritual ela auxilia muito a gente, até 

mesmo na hora que a gente precisa de chamada mais forte que nós levamos 

pra coordenação e a coordenação pega nesse ponto, nesse lado: “Olha você é 

daquela duplinha, e ai? lembra? É assim?”. Nós vemos que até nos pequenos 

isso influencia, desde os pequenos até os maiores isso funciona a questão de 

ser cristão. Funciona muito...o que nós vemos é que falta num outro ambiente é 

a questão do respeito, como a funcionária (V) comentou a questão do caminhar 
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com Cristo, então o que Cristo falou, o que Cristo pregou, você está fazendo 

certo?. E até porque também tem a disciplina de ensino religioso que é um a 

mais, não tem em qualquer escola e eles veem na prática tudo aquilo que nós 

falamos durante as aulas. 

Funcionário 2: Os alunos fazem peças teatrais na aula de ensino religioso, o 

que ajuda a compreender mais as palavras. Estas peças também são 

apresentadas no dia do culto. No ano passado não tínhamos tanta 

apresentação, mas este ano sempre tem teatro de uma turma ou duas. 

Funcionário 4: A professora Lú trabalha com peça também e outros professores 

acabam se envolvendo. 

Funcionário 2: Com música também há envolvimento e se apresenta no dia do 

culto. 

Entrevistador: Qual a periodicidade dos cultos? Quem participa? 

Funcionário 2: Uma vez por mês. 

Funcionário 1: No final do mês na última quinta-feira com variações de datas. 

Funcionário 5: Todos que estiverem no horário participam. 

Funcionário 2: Na segunda aula...participam alunos professores. 

Funcionário 6: Haverá culto no período da manhã e da tarde. 

Funcionário 2: O da tarde é na segunda aula. 

 

4. Como você vê e se sente em relação ao trabalho em equipe da 
instituição? 
Funcionário 2: Só salientando que ela é novata....(risos). 

Entrevistador: Melhor ainda. 

Funcionário 7: Foi uma surpresa muito grande. Estava pendurada uma faixa 

com uma vaga de estágio na frente da escola. Eu entreguei vários currículos 

em outros lugares eu até comentei com as meninas sobre isso. Minha mãe 

pediu pra eu levar o currículo na instituição e até imaginei que não me 

pegariam. E por fim, consegui não precisei de currículo e me sinto bem. Hoje 

penso “olha onde Deus me colocou”, Deus foi tão perfeito me colocou no meio 

disso tudo e ainda envolvida com a igreja, então eu me sinto bem eu gosto das 

pessoas. 

Funcionário 5: Eu trabalhei em três escolas, já cheguei a trabalhar em quatro. O 
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lugar mais família que não tem problema, não tem fofoca, não tem briga é a 

instituição. As outras escolas sempre têm alguém falando de problemas. Eu 

pelo menos não sei se tem. Eu vou para a instituição duas vezes por semana, 

talvez quem está lá todos os dias veja mais do que eu. Eu, comparando com os 

outros lugares, é o melhor de todos que eu trabalho. 

Funcionário 3: Lá os alunos tem...não sei se é acesso a palavra, com a direção, 

os alunos tem um vínculo diferente comparado com outras escolas. 

Funcionário 1: Isso que eu iria falar. Lá existe hierarquia, mas nada muito 

separado. Eu como professora tenho contato com as meninas da limpeza muito 

tranquilo, da cozinha, com a diretora da escola que sai da sala dela pra almoçar 

com a gente, senta na mesa dos professores para conversar, com a 

coordenadora que até pra achar a Carmelita? ...é uma família mesmo. A 

questão da hierarquia que tem dentro de uma escola, por exemplo, isso não 

existe lá, nós somos uma grande família. A instituição foi uma grata surpresa 

este ano, porque nova escola, uma doutrina que não é da escola. Eu achava 

que... não, foi uma grata surpresa todos muito parceiros, prestativos, um aluno 

ajuda o outro e o que eu acho mais legal é a questão do carinho. Eu falo que eu 

estou muito calejada de escola pública nós não temos a questão do afeto do 

abraçar, o abraço sincero, geralmente no estado isso não acontece e lá nós 

temos e às vezes, eu penso: “Como eu sou grossa com eles”, porque eu estou 

acostumada com outro tipo de situação e lá nós percebemos que é uma família 

desde o porteiro que fica até a diretora da escola, todos com muita educação, 

se cumprimentam, respeitam, abraçam, eu acho muito legal isso. 

Funcionário 4: Eu já acho o contrário na questão dos alunos eu acho que eles 

têm ficado mais carinhosos. A quantidade de escolas que eu passei... 

Funcionário 2: Depende a localidade. 

Funcionário 4: É depende muito, mas na minha experiência, das escolas que eu 

passei essa coisa de se sentir bem recebida, não que não me sinta lá, me sinto, 

mas não é tão diferente das escolas do estado. Não é uma coisa que eu possa 

dizer “é o estado não tem anda a ver...” 

Funcionário 2: Eu não posso falar muito do estado, porque a última vez que dei 

aula no estado foi em dois mil e três e como na educação física  todos gostam 

de futebol e eu não gosto, eu gosto que iniciem em todas as modalidades 
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esportivas, na última vez foi difícil no início, depois no final os alunos 

reclamavam que não iriam ver outras modalidades: “É vocês reclamavam tanto 

de outras modalidades e agora que estou introduzindo o futebol vocês não 

querem? E os alunos respondiam:“ É que nós acabamos gostando de tal 

modalidade”. O que eu vejo de comentário de outros amigos da área de 

educação física no estado é que está estressante pela falta de educação é o 

que infelizmente percebi também no estado enquanto dei aula. Não percebo 

tanto na instituição. Tenho meus “picorruchos” que de vez em quando dá 

vontade de “casquetar”, mas não pode, mas tudo bem...é bem menos que no 

estado é o que eu sinto na minha aula. Lógico, quando você pega um aluno 

que está acostumado com determinado professor só que faz aquilo que ele 

gosta, que é o futebol, na minha área, eles vão  colocar aquele professor no 

céu. Quando chega um chato dá aula teórica, trabalho, não dá só futebol 

incomoda, outros vão gostar e dizer; “ até quem fim não é só futebol” sempre 

tem um grupinho. Na instituição não sinto tanta dificuldade nesta questão, tem 

um grupo de futebol, só que a maioria não é tão apaixonada, fica mais fácil meu 

trabalho, não tive tantos problemas neste aspecto. Quando eu entrei logo no 

primeiro dia de aula eu já avisei: “Se vocês pensam que comigo é só futebol, 

não é”, no primeiro dia já leio minha cartilha. 

Entrevistador: Quanto aos alunos já sabemos das dificuldades e como 

funcionário respondendo ao superior? 

Funcionário 2: Com a coordenação já tive minhas divergências, isso é normal 

meu...não tem jeito, tomo meus puxões de orelha, tomo puxão de orelha da 

minha mãe quando ela vai lá e falam de mim pra ela, e ela fala: “Menino é sua 

superior”, eu sei mãe... 

Entrevistador: As ideias podem divergir, mas você percebe apoio? 

Funcionário 2: Não, eu tenho apoio lá dentro vejo que os professores também 

tem. Na chácara da coordenadora foi oferecido um curso montado para os 

professores. Eu fui um dos palestrantes, nunca havia ministrado um curso, nem 

na outra escola particular. Como docente de outra escola fui a palestras 

ministradas por psicólogos contratados em São Paulo que é chamado: “Café 

com ideias” para os pais, professores, eles contam experiências, teorias, 

práticas e assim vai. Esse curso do SMI foi muito bom, foi falado no início do 
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ano, mas como foi uma aula meio conturbada, na prática nós acabamos não 

nos atentando a muita coisa. Esse não, já foi mais direcionado com apostila, 

isso contribui muito na compreensão dos alunos. Tudo que foi falado na SMI eu 

aprendi, não tudo ainda porque muitos assuntos são recentes. Não sei se os 

outros docentes já consultaram referências bibliográficas. Eu pesquisei e não 

achei muita coisa, achei duas teses comentando um assunto, um artigo outro 

assunto, mas de pesquisa científica não se encontra nada é difícil, se tem não 

está publicado na internet. Até mesmo porque agora estou cursando pós-

graduação em psicopedagogia e tento aprofundar nesta área, tanto SMI e pós 

tenho que estudar. 

Entrevistador: O que é o SMI? 

Funcionário 2: É um curso para monitores, professores, funcionários. 

Funcionário 1: Com objetivo de entender como um aluno inclusivo pensa, 

porque a inclusão na realidade é a vida da escola, pra saber como lidar com 

isso no dia a dia. 

Funcionário 2: Nós temos alguns alunos que tem problema no processamento 

auditivo, escutam, mas não conseguem focar. Escuta todos os sons, mas não 

consegue focar no que a professora está falando, aluno que tem déficit de 

atenção, hiperativo e assim vai. 

Funcionário 1: O autista, síndrome de down. 

Funcionário 2: Então, nós temos que entender o que acontece com aquela 

criança pra desenvolver uma forma para que ela aprenda melhor a matéria. O 

bom é que alguns alunos estão se soltando. Eu tenho o Fábio a Naja. A Naja 

está falando, meu Deus do céu! 

Funcionário 3: Eu fiquei emocionada. 

Funcionário 1: Essas coisas pra nós é.... O Fábio só dormia na aula, na quadra 

puxava a touca e eu pensava: “Meus Deus o que é que eu faço com esse 

menino?”. Então recebemos orientações e pensava como vou trabalhar com 

essa criança?. Tem aulas que ele faz, tem aulas que não faz, é do dia dele. A 

Naja que não falava nada eu nunca tinha escutado a voz dela, agora está 

falando, meu Deus estou escutando a voz desta menina!. 

Funcionário 8: Ela fala mais com os meninos do que com as meninas. 

Todos: Risos. 
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Funcionário 1: Ela só fica de olho. 

Funcionário 2: A Júlia anda mais com as pessoas das outras turmas do que da 

turma dela. 

Funcionário 4: Isso porque ela é repetente na verdade, ela tem mais amizade 

com eles. 

Funcionário 2: Nós temos apoio, eu vejo que nós temos apoio da coordenadora,  

psicóloga. Esses dias eu levei a diretora na sala e ela deu um “puxão de orelha” 

nos alunos, tem apoio sim. 

 

5. As exigências da instituição afetam negativamente sua vida, inclusive a 
interior ou contribuem para você buscar desenvolver-se como 
profissional e como pessoa? 
Funcionário 6: Acho o seguinte afetam, mas de maneira positiva tanto 

espiritualmente para o bem no emocional. Desde o começo até a gestão não 

tem uma separação tem uma hierarquia. Por mais que seja uma família tem o 

seu limite, não é por isso que vai extrapolar, mas é tudo que ajuda você tem 

que fazer o seu melhor, como se fizesse para Deus, tenho que andar como 

Cristo andou não somente seguir a parte espiritual, se dar bem com todos seja 

lá, quem for e ir se aprimorando no sentido de se ajudar. No caso da inclusão 

acho um aspecto bem interessante que a escola não trata como um a mais ou 

um a menos é um diferencial que nem todos têm. Muitos pais acabaram tirando 

seus filhos de outras escolas e colocando na instituição porque tem um apoio 

tanto psicológico como espiritual com o pastor, não só os funcionários como os 

próprios alunos são vistos como seres humanos. Temos normas, exigências, 

mas não é aquela ditadura cada um sabe do seu papel, bem interessante, 

contribui bastante. 

Funcionário 4: Ela falou uma coisa importante sobre inclusão, os alunos não 

são vistos como um a mais e um a menos. Esta é a segunda escola particular 

que dou aula tem a psicóloga e de fato tem a psicóloga que faz a diferença, 

estou acostumada com psicóloga que mal aparece na escola e que não está 

envolvida com o grupo de professores, não está inserida na escola. A psicóloga 

tem muito a ensinar especialmente sobre os alunos de inclusão. Os professores 

não tem essa formação, pelo menos eu não tenho, direcionada para alunos de 
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inclusão sou formada em letras e arte não aprendi nada de inclusão, mas não é 

jogar, o professor tem o aluno e tem que se virar. É como o funcionário A falou, 

tem um curso com todo respaldo para saber lidar com a situação, não ignorar, 

na medida do possível tentam auxiliar, não formar porque não é faculdade, 

como lidar com a situação. Não ficamos jogados sem direção.  

Funcionário 1: A inclusão não foi acrescentada foi jogada e nenhum professor 

está preparado para isso, nenhum professor. Muitas vezes eu pessoalmente 

não sabia como trabalhar com aquela criança de que maneira trabalhar, como 

lidar com aquela dificuldade, a questão das deficiências, síndromes. Quando se 

falava o cidadão tem falha no processamento auditivo, déficit de atenção o que 

significa isso? E lá não, se você quiser sentar e conversar sobre isso será 

mostrado um caminho é o caminho do “Batman”, é passado toda a situação de 

como trabalhar, foi ministrado curso com apostila. Eu tenho paixão pelos 

autistas que nós temos e fui orientada. Para nós é um ganho profissional 

querendo ou não, um crescimento profissional e espiritual porque você aprende 

a trabalhar e aceitar as diferenças. Muitos professores têm a visão que aluno 

bom é o que senta na cadeira, fica, absorve tudo o que o professor fala e tira 

nota dez na prova. Logicamente que não, um deles autista que eu amo de 

paixão ele é muito bom em história que é a minha matéria, ele tira nove e dez 

comigo, matemática ele não vai pra frente. Estamos aprendendo a trabalhar 

com estas situações de maneira mais humana, a ver um aluno bom e aceitar, é 

uma evolução profissional e é uma evolução espiritual você aceitar o outro com 

as diferenças que tem e principalmente como aluno. Temos a posição eu sou 

professora eu sou autoridade, a sua obrigação é sentar, escutar e calar a boca, 

não é assim. 

Funcionário 2: Na outra escola particular que eu trabalhei nos tínhamos alunos 

de inclusão. Os professores mais antigos diziam para não pegar que 

atrapalhava a aula, mas nós não tínhamos orientação de como trabalhar como 

nós temos aqui na instituição, eu senti dificuldade tanto lá como aqui, mas 

como recebemos orientação conseguimos trabalhar melhor, entender e aceitar. 

Quando você não entende.....você chama o fulano ele está viajando, está 

conversando com “ciclano”, mas não está prestando atenção em você. Nós 

temos o caso dos alunos auditivos, aprendem apenas escutando o cara safado 
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não olha pra você só escuta e quando você pergunta ele (desconversa). 

Funcionário 3: Não abre o caderno, não tira da boca. 

Funcionário 2: E está lá...assimilando tudo. Então, tudo isso com todas as 

informações passadas pela instituição, pela psicóloga que apoia na parte de 

inclusão, ensinando que tem as diferenças, as múltiplas inteligências, nós 

entendemos melhor e aceitamos cada um melhor porque antes o bom aluno era 

o que sentava e prestava atenção e não dava trabalho, agora sabendo de cada 

um, o pouco que evolui é uma maravilha pra nós igual a Naja, Tulio, Fabio. 

Funcionário 3: Não sou professora ainda, mas deve ser muito gratificante você 

trabalhar com aquele aluno e no final ele atingiu. 

Funcionário 2: Você vê a evolução a Naja gosta daquele trabalho da bolinha 

que a Paula faz com ela, mas quando ela sai da bolinha e vai para outra 

colagem até mesmo falar que ela não falava pra nós é um salto. 

Funcionário 1: E é o que faz a gente ter motivação pra passar os dias, é esse 

tipo de motivação, o seu objeto de trabalho é ver que o aluno está evoluindo e 

que pra isso você também está evoluindo, e é isso que dá motivação. Ter robô 

na sala de aula nós não trabalhamos.  

Funcionário 2: Seria o professor de cursinho quem estaria lá são os 

interessados a tirar dez. Quem não quer não vai pra cursinho. 

Funcionário 5: Eu tive uma experiência quando o Túlio entrou na escola eu 

apanhava em todas as aulas porque ele não gostava de música, desligava o 

som e dizia: “ Tira essa música!”. Só que no ano passado quando foi o último 

ano que eu trabalhei com ele, ele tocou na minha mão, pra mim foi.... Já não 

trabalho mais com ele porque só tem música até o quinto ano, mas quando eu 

vi ele escolhendo um instrumento... “pra” mim já poderia dar um diploma de 

mestrado pra ele... né?, “pra” quem batia na professora desde que entrou na 

escola e eu acompanho ele desde o pré-II. 

Funcionário 2: A Naja esses dias subiu indo em direção a quadra pra conversar 

comigo e eu escutei no corredor umas conversas quando eu vi era ela pra falar 

que faria aula comigo na sexta e já há dois meses que não fazia aula comigo. 

Ela faz aula com a turma dela, mas nós estamos fazendo um trabalho a mais 

com ela com ao pessoal da ampliada. Na sexta-feira na verdade eu dou duas 

aulas pra ela. Ela subiu e quis ficar com a turma do sétimo ano, jogou handball, 
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fiquei até um pouco receoso, ela brincando comigo eu percebi que ela gosta 

muito de queimada, então já achei que ali teria alguma abertura. Ela pegar a 

bola e acertar alguém é a felicidade dela, quando eu jogo com ela eu auxílio, e 

neste dia eu passei pra ela a bola e ela não conseguia segurar a bola e nesse 

dia ela conseguiu tá até filmado. Ela conseguiu pegar a bola e passar... nossa 

isso pra mim.. meu Deus do céu!. 

Funcionário 8: Esses dias ela foi na sala da diretora pegar uma chave. A 

professora mandou o papel escrito, pedindo a chave. A diretora não sabia qual 

chave e ela respondeu: “Sexto ano né!”. A diretora ficou emocionada. Toda vez 

que eu passo por ela eu cumprimento ela, dá aquele sorrisão. 

Funcionário 2: Risos. 

Funcionário 8: agora ela tá mais solta. 

Funcionário 2: Antes era só sim ou não com a cabeça, agora não, ela tá falando 

está se soltando com a turma. 

Entrevistador: Muito, legal parece que foi uma experiência que transpareceu 

um desafio e foi vencido.  

Funcionário 2: Nos incomodava, nós não sabíamos o que fazer com essa 

criança. 

Entrevistador: E hoje vocês enxergam o fruto dos seus trabalhos um desafio 

vencido. Há alguma percepção de melhoria ou diferença no dia a dia com a 

espiritualidade. A espiritualidade ajudou? 

Funcionário 2: Eu sou católico, mas devido à influência da instituição hoje eu 

sou mais tranquilo. Muitas coisas em relação ao meu trabalho incomodavam, 

não só na instituição, e a espiritualidade acalmou bastante. Não que eu não 

fizesse as minhas orações, mas hoje é mais frequente e isso me acalmou mais. 

Eu percebi em colegas fora da instituição, que no momento em que eles 

estiveram mais próximos da sua religião eles estavam mais calmos. Mas eu 

vejo que ajudou muito. 

Funcionário 1: Um aspecto diferente que eu levantaria não é pelo nosso lado, 

nós dizemos que evoluímos através dos profissionais da escola. Ao 

abordarmos a profissional psicóloga, sentimos que é uma profissional muito 

religiosa, não é a questão da espiritualidade e por ter um compromisso 

religioso, ela também tem o compromisso com o profissional. O fato de ser 
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comprometida com a religião e ser uma profissional muito séria, comprometida 

traz pra nós uma motivação. 

 

6. Você considera seu trabalho importante para a sociedade? 
Funcionário 1: Com certeza é importante, somos educadores e a base da 

sociedade é a educação,  qualquer profissional tem a sua importância, mas 

como educador nós ministramos aulas não damos aulas, não é uma tarefa fácil 

e educar no nosso país está muito difícil. Somente os professores da instituição 

não seria a instituição nós precisamos da cozinheira, faxineira, monitor, todos. 

Sem educação não tem sociedade a base da sociedade desde os primórdios, 

desde quando entendermos o que é ser humano é a educação. Se hoje nós 

temos no nosso país um atraso em relação a muitas questões, ambientais, 

tecnológicas até humanas mesmo, é porque na nossa sociedade no Brasil a 

educação deixou ser o primordial, outras coisas tomaram esse lugar. Quando 

eu optei ser professora não foi minha primeira alternativa eu queria ser 

veterinária, cuidar de animais, mas acabei optando por ser professora. O ser 

humano é incrível pra se trabalhar, não estou lá pra ensinar história, se fosse 

fácil os alunos acessariam o google e youtube baixavam o que tem de saber e 

pronto. Estou lá para formar cidadãos, cidadãos de bem, pessoas corretas, 

dedicadas, cidadãos do futuro que enxergam o mundo, as pessoas de maneira 

melhor. Para nós professores é muito mais gratificante, por exemplo, um autista 

que tem uma fragilidade, sensibilidade pegar um instrumento pra tocar do que 

ele sair de lá sabendo tudo sobre Grécia antiga. Nós professores não estamos 

aqui todos os dias pelo salário, não é pela disciplina ou a idade que cada um 

escolheu, estamos aqui pelo ser humano, pelo ser. Quero daqui a algum tempo 

encontrar eles na rua e ver que se tornaram pessoas de bem e neste lado está 

a espiritualidade, porque se nós temos um professor bom na sua disciplina, 

mas não passa valores para os seus alunos ele não é um bom professor. O ser 

educador que é muito mais que do que ser professor, ser educador é 

transformar o mundo que vivemos, seja de maneira positiva ou negativa e nós 

estamos aqui porque acreditamos nisso. Com os salários de professor é melhor 

vender “Jequiti”, ganhamos mais, mas não, estamos lutando, batalhando 

fazendo pós-graduação, trabalhando em três escolas, sabe que não é fácil, 
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mesmo assim, nós temos a motivação de dar aula que seja um milímetro, uma 

fração de segundo a mais que conseguimos passar para os alunos já ficamos 

satisfeitos. Na instituição nós somos educadores, professor é aquele pra 

lecionar só letras, história e é ai que entra a instituição que transforma em 

educadores que é o que eu percebo neste ano, estamos sendo preparados pra 

isso e nisso eu vejo o lado espiritual auxiliando. Eu sou católica, mas não sou 

praticante, eu sou historiadora, sou crítica, tenho uma percepção diferente de 

religião, sou chata. Por muito tempo eu parei de frequentar a igreja depois que 

eu entrei na instituição eu sinto mais falta de participar, de orar, ir à igreja. A 

instituição trouxe de volta o lado que estava esquecido, a espiritualidade da 

escola está na minha vida, quando não tem uma palavra escrita na lousa, eu 

sinto falta. 

Funcionário 5: O objetivo da instituição é influenciar não só os alunos como 

todos os profissionais, não é ter religião é ter temor de Deus e Deus em tudo na 

vida. Não é ir na missa no culto no final de semana e depois guardar Deus na 

mala é só abro a mala no outro domingo, isso é religiosidade e pra Deus não 

tem significado nenhum, ser cristão é vivenciar e transformar a vida das 

pessoas que estão ao redor. 

Funcionário 2: Na nossa profissão na minha área eu procuro ensinar os alunos 

que tudo na vida tem regras. Quando meus alunos hiperativos começam a falar 

muito, começam a sair muito para ir ao banheiro eu converso e ensino que na 

sociedade tudo tem regras e devem ser seguidas, assim como no esporte. 

Desde os meus quatorze anos eu sabia que seria professor de educação física 

pelo gosto no esporte a área de educação veio como consequência... o esporte 

não me adotou muito bem então vou para a educação...(risos). Eu acredito que 

estou levando bem, gosto mais do esporte na área de educação tive que 

atualizar e estudar. Na minha área tem muitos professores que simplesmente 

soltam a bola para os alunos jogarem, está ganhando o salário, então tudo 

bem. E eu tenho influenciar os alunos porque na educação física tem muito 

contato, se esbarrou e foi sem querer porque não pediu desculpas? Se foi por 

querer porque fez isso, tem de respeitar. Tudo isso incomoda se o aluno não 

percebe o que foi ensinado, as vezes passamos anos ensinando muito tempo e 

quando chega no nono ano ele não percebeu ainda, como se eu falasse grego, 
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mas nós continuamos porque um dia eu serei lembrado. 

Funcionário 1: Acho que todos tem um professor que guardamos na lembrança 

ele faz parte da nossa vida, da família. Sempre encontro na rua os alunos e 

eles querem saber mais de você o que você faz de final de semana, tudo. Eu 

acho muito gratificante, apesar de perder um pouco do pessoal, você nunca vai 

passar despercebido. 

Funcionário 2: É você é uma celebridade, não está na televisão, mas é 

celebridade. 

Funcionário 1: Se eu vou ao Shopping de Mauá, por exemplo, e querer 

privacidade não tem como... 

Funcionário 4: É verdade, alguns alunos falam que me viram e comentam. 

Funcionário 1: Ser professor é ser mãe, nós abrimos mão de muita coisa pra 

ser educador e você passa a cuidar, zelar se daqui há algum tempo alguém 

tomar um caminho errado, nós podemos chamar a atenção. E se é um aluno 

que tomou um bom rumo é um orgulho é ser pai e mãe. 

Funcionário 2: Tem alunos que já estão fazendo mestrado, doutorado estou 

ficando velho. 

Entrevistador: Daqui a alguns dias você vai ter aula com ele. 

Funcionário 2: Ficava na quadra chamando atenção e hoje o aluno está 

fazendo doutorado eu penso: “Meu filho....Deus te abençoe...” 

 

7. Trabalhar na instituição te proporciona alguma alegria? 
Funcionário 7: Eu gosto, nenhuma escola que eu fosse trabalhar me daria 

tantas oportunidades como a instituição por ser estagiária ainda tenho muito 

acesso a coisas que eu teria que buscar sozinha e a instituição abriu muito as 

portas, até na parte de gestão, acho muito bom. 

Funcionário 8: Eu gosto muito de trabalhar na instituição eu trabalho na 

limpeza, fui promovida para chefia, saí da empresa que terceirizava o serviço. 

Eu gosto, não sei se tem alguém que não gosta de mim lá, mas eu gosto de 

todos. 

Funcionário 2: A escola que eu trabalhava em Diadema é como a instituição 

atual, era muito familiar a única questão é que eu não tinha liberdade de 

promover algumas atividades que hoje eu promovo com meus alunos e aqui me 
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deram mais abertura. 

Entrevistador: A escola era ligada a igreja? 

Funcionário 2: Não, os professores são de diversas religiões, mas não 

tínhamos os momentos que temos na instituição é somente uma escola de 

educação particular, mas sem vínculo com a igreja. Eu pedi para sair por 

questões particulares, por problemas com a coordenadora. O diferencial da 
instituição é a questão religiosa e a liberdade, através também dos cursos 

oferecidos, compartilhar o conhecimento com colegas. Algumas atividades eu 

gostaria de ter desenvolvido na outra escola, mas não foi possível e aqui na 
instituição eu posso, as portas são mais abertas. Aqui eu aprendi muito... 

minha quadra em diadema era uma e aqui é outra quadra bem melhor. 

 

8. Sua vida interior encontra espaço para ser cultivada na instituição? 
Funcionário 4: Como eu havia citado é bom é nós podemos fazer as coisas 

declaradamente. 

Funcionário 1: Eu não sei o outro lado eu sou católica....e o professor que é 

espírita? Como seria por parte da escola receber o colega? Nós não temos 

nenhum caso na instituição, mas acho que não teria problema. 

Funcionário 5: Eu acho que a escola não assumiria. O católico e o evangélico 

pensam da mesma forma com algumas diferenças, a questão da encarnação e 

hoje o professor poderia trazer pra dentro da escola ou influenciar o aluno uma 

forma muito contrária. Eu acredito que não aceitaria. 

Funcionário 1: Entendi...a escola então não admite nessa questão. 

Entrevistador: A espiritualidade está ligada ao desenvolvimento humano a 

melhoria do ser humano, como vocês mostraram na vivencias de vocês. Já 

existe uma matéria sobre o estudo religioso, o ensino que trata se existe 

reencarnação ou não se vai para o céu ou não, tem uma matéria que vai 

nortear quanto a isso. O lado dos funcionários de cada um desenvolver a 

espiritualidade é bem particular, isso favorece, incentiva? 

Funcionário 1: Eles estimulam a seguir a doutrina. 

Funcionário 5: Buscar a Deus eu creio. 

Entrevistador: Se eu falo para você seguir essa doutrina eu estou te passando 

para você seguir a religião. 
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Funcionário 5: Não a escola não faz isso. 

Entrevistador: Nesse caso a espiritualidade não está ligada a religião faz 

parte. 

Funcionário 7: Na entrevista a escola já apresenta a sua filosofia, apesar de 

adotar uma filosofia cristã é uma empresa, independente da religião a escola 

vai acolher. A escola contrata a pessoa independente da religião o que importa 

é a empresa e não a igreja, por isso que se diz que é como família, é mostrar o 

amor de Deus para as pessoas e então já diferencia a espiritualidade e no caso 

a espiritualidade é mostrar amor ao próximo e fazer a diferença em outros 

sentidos e não na religião do outro. Por exemplo, pode-se trabalhar diversas 

pessoas da mesma religião juntas esse é o intuito da instituição, no caso. Os 

alunos e funcionários não são obrigados a participar dos cultos, o que estimula 

a pessoa a seguir é o amor de Deus, como foi falado conforta saber que a 

pessoa não estará sozinha na profissão, diante do trabalho nas dificuldades, ou 

seja, você tem o suporte espiritual. Você sempre tem um respaldo uma palavra 

amiga de como lidar com aquela situação, mas envolve como um todo te 

mostra o lado humano da pessoa com acompanhamento de professores e 

alunos. 

Entrevistador: Legal é uma percepção muito boa. Alguém mais com alguma 

pergunta ou comentário? Bom pessoal, então vamos encerrar por aqui. 
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