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RESUMO 

 

A espiritualidade no trabalho é uma temática relativamente nova no cenário das pesquisas 

organizacionais brasileiras. No entanto, é crescente o interesse dos pesquisadores pela temática que 

busca estudar as percepções de conexões e valorização da vida espiritual do trabalhador em seu 

ambiente de trabalho. As pesquisas atuais mostram que se deve observar a vida espiritual dos 

trabalhadores, seu propósito de vida no trabalho, suas conexões profundas com o grupo de trabalho 

e, com isso, praticar a espiritualidade de maneira positiva. Dessa forma, o objetivo geral deste 

trabalho é avaliar o nível de espiritualidade no trabalho na percepção dos funcionários de uma 

clínica médica em Natal/RN. Para tanto, a pesquisa se construiu como um estudo de caso e utilizou-

se do instrumento de pesquisa denominado Inventário de Espiritualidade no Trabalho (IET), 

elaborado por Siqueira, Martins, Zanelli e Oliveira (2014). Após a tabulação dos dados, a análise 

ocorreu por meio de estatística simples. Os resultados apresentam que os colaboradores da clínica 
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médica têm alta percepção nas duas dimensões: senso de comunidade e trabalho como propósito 

de vida, com escore médio de 4,11 e 4,29, respectivamente. Por fim, conclui-se que existe alto 

nível de espiritualidade no ambiente de trabalho na percepção dos colaboradores da clínica médica.  

 

Palavras-chave: Espiritualidade no trabalho, trabalho como propósito de vida, senso de 

comunidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As pesquisas organizacionais, sobretudo relacionadas à percepção dos trabalhadores quanto 

ao ambiente de trabalho, evoluíram muito nas últimas décadas, sobremaneira, na busca por estudar 

a influência dos comportamentos humanos nas organizações. Desse modo, na atualidade, uma das 

tendências de estudo nas organizações, no que compreende a gestão de pessoas, é o estudo da 

espiritualidade no ambiente de trabalho e sua influência sobre os funcionários. 

Para Tecchio e Brand (2016), o estudo da espiritualidade nas organizações está em estágio 

inicial, porém o interesse no assunto cresce em função da percepção de que a espiritualidade 

provoca uma manifestação espiritual de conexão e valorização da vida (Barreto, 2012). A partir 

desse pressuposto, ela é capaz de gerar valores organizacionais e facilitar o convívio dos 

funcionários entre si, o que impulsiona um sentimento de plenitude e alegria (Giacalone & 

Jurkiewicz, 2003). 

Pensar na espiritualidade como um fator que compõe o ambiente de trabalho é uma forma de 

refletir sobre novas possibilidades de atuação organizacional, pois as organizações buscam 

frequentemente por inovação na área de gestão de pessoas, para que, a partir dela, possam alcançar 

novos padrões de comportamentos organizacionais, clima organizacional e cultura organizacional 

desejados. 
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No âmbito nacional, a temática também vem sendo pouco explorada. Dessa maneira, o 

presente trabalho se estrutura na forma de um estudo de caso capaz de colaborar de maneira 

científica no domínio dessa nova área. Portanto, este trabalho tem por objetivo geral avaliar o nível 

de espiritualidade no trabalho na percepção dos funcionários de uma clínica médica em Natal/RN. 

Para tanto, tem como objetivos específicos (1) traçar um perfil sociodemográfico dos 

colaboradores da clínica médica objeto do estudo, (2) avaliar o nível da espiritualidade a partir da 

dimensão senso de comunidade e, por fim, (3) avaliar o nível da espiritualidade a partir da 

dimensão trabalho como propósito de vida. 

Para tanto, em um primeiro momento, será apresentado um levantamento da literatura acerca 

da espiritualidade no ambiente de trabalho capaz de posicionar a pesquisa e o leitor quanto à 

temática. Logo após, será apresentado o processo metodológico utilizado para o alcance do 

objetivo proposto por essa pesquisa, além de apresentar informações pertinentes ao instrumento de 

pesquisa que será utilizado, dentre outras questões pertinentes ao processo. Por fim, 

apresentaremos as análise dos resultados com base nos dados coletados e as considerações finais. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Da razão ao espiritual 

O modelo tradicional de administração e comportamento organizacional não contempla 

estudos sobre a espiritualidade no espaço organizacional. Para a racionalidade de seus teóricos, 

uma organização bem administrada elimina os sentimentos dos indivíduos. Dessa maneira, a vida 

interior dos funcionários não tem espaço no ambiente de trabalho (Robbins, 2005). 

Muitos pesquisadores avaliam que gestão e espiritualidade são temas antagônicos para a área 

da administração, pois a gestão está intrinsecamente ligada a aspectos da eficiência, resultados e 

produtividade nos negócios. Por outro lado, a espiritualidade está relacionada a fatores como 

valores e princípios. Contudo, é possível afirmar que tanto a gestão como a espiritualidade 

precisam garantir resultados e supõem a existência de valores e princípios duradouros (Menegat, 

2010). 

O fato é que os humanos são seres racionais e complexos, pois estão compostos por sua 

própria razão de existir e existem sob a influência da emoção, além de apresentar um corpo 
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intangível, que o chamam de espírito (Rego, Cunha & Souto, 2007). Dessa maneira, os seres 

humanos são racionais, mas também emocionais e espirituais (Rego & Cunha, 2008). 

Por muito tempo, as investigações no ambiente organizacional e a ação das pessoas nas 

organizações aconteceram de maneira cartesiana e concederam atenção quase exclusiva à razão. 

De maneira errônea, houve o descuido, ou a não observância, do fato de que as pessoas que formam 

à organização são seres humanos dotados de emoções. Essa observância fragmentada tem sido 

substituída por outra situação, sendo hoje amplamente aceita, que é a estrita conexão entre as duas 

vertentes – razão e emoção – que emergem, sobretudo, da imensa literatura sobre inteligência 

emocional (Rego et al., 2007). 

Dessa forma, atualmente, é aceito no meio organizacional a percepção de que os seres 

humanos são, também, seres espirituais, com tudo, que quando estão em atuação no seu trabalho, 

eles procuram sentido e significado para a sua performance, de maneira que o seu trabalho é 

realizado num contexto de comunidade (Rego et al., 2007).  

Para Ashmos e Duchon (2000), o contexto, ou sentido, de comunidade é um dos principais 

componentes da espiritualidade, junto com a vida interior e o trabalho significativo. Para estes 

autores, deve-se reconhecer que os funcionários têm uma vida interior que nutre, ao tempo que 

também é alimentada, por um trabalho significativo, e é esse trabalho significativo que ocorre no 

contexto da comunidade. Esses aspectos destacados nas empresas estão cada vez mais 

incorporando a espiritualidade dentro das organizações, a fim de criar um ambiente melhor para os 

funcionários (Daniel, 2010). 

Desse modo, as organizações precisam diagnosticar estes aspectos, pois quando o trabalho 

não tem significado para a vida, é natural que a criatividade não flua e que os funcionários não 

tenham comprometimento e motivação para o trabalho. Além do que, a cooperação e o espírito de 

equipe serão penalizados. Outros fatores inerentes ao ambiente organizacional, como o nível de 

estresse, serão elevados, podendo gerar acidentes de trabalho, erros decisórios e problemas de 

saúde física e psicológica (Rego et al., 2007). 

Como visto, as organizações evoluíram da racionalidade e sua inerente falta de interesse em 

estudar aspectos ligados ao interior intangível humano, como a espiritualidade, para um 

desenvolvimento de pesquisas ligadas a compreender as relações de influência entre esses aspectos 
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relacionados e a produtividade, o comprometimento, a autodeterminação em produzir, a eficiência, 

o lucro, etc. Na atualidade, as organizações não apenas compreendem a importância do indivíduo 

no desenvolvimento e sustentabilidade organizacional, mas aceita a visão de que precisa trabalhar 

o ambiente organizacional para que o interior espiritual das pessoas também faça parte do processo 

produtivo de maneira a garantir melhores perspectivas para o futuro organizacional. 

 

2.2 Aspectos e influências da espiritualidade no trabalho 

Para Rego, Cunha e Souto (2007), é na presença da espiritualidade no ambiente de trabalho 

que a identificação dos indivíduos com a organização é maior. Portanto, é possível afirmar, que 

quando os membros de uma equipe percebem a espiritualidade no trabalho, com efeito, atributos 

importantes como a confiança, a criatividade e o respeito, podem ser encontrados dentro da 

organização, o que amplia a eficácia (Daniel, 2010). 

Dessa maneira, os efeitos da percepção de espiritualidade por parte dos membros da 

organização pode refletir-se no modo como os funcionários se pronunciam externamente acerca da 

própria organização onde trabalham, por conseguinte, na reputação organizacional. E a lealdade 

organizacional será maior (Rego et al., 2007). 

A espiritualidade tem influência no maior nível de satisfação dos membros de uma equipe, e 

consequente associação com um baixo nível de conflitos de tarefas, relacionamentos e processos 

(Daniel, 2010). Dessa maneira, conduzir a organização a ter a espiritualidade presente no ambiente 

de trabalho é uma forma de desenvolver o aspecto da harmonia e bem-estar. A espiritualidade no 

trabalho é uma maneira de transformar o ambiente de atuação em local onde todos se sintam, de 

alguma forma, mais motivados e entusiasmados com o que fazem e com a empresa em que atuam 

(Menegat, 2010). 

Quando as organizações desenvolvem espaços espiritualmente ricos em seu ambiente, seus 

funcionários tendem a satisfazer suas necessidades espirituais e, como consequência, experienciam 

um sentimento de segurança psicológica e emocional, de valorização como seres intelectuais, 

emocionais e espiritualmente válidos, experimentam ainda sentidos de propósito, 

autodeterminação, alegria e de pertença (Rego et al., 2007). 
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Portanto, permitir aos funcionários desenvolverem ou obterem seus "recursos espirituais" 

admite que os mesmos satisfaçam as suas "necessidades espirituais". Desse modo, quando as 

organizações investem na espiritualidade, elas dão espaço para que as pessoas tragam suas 

dimensões do próprio eu ‒ físico, mental, emocional e espiritual ‒ para dentro da organização. 

Dessa maneira, é natural que os funcionários assumam o trabalho como uma missão e passem a 

sentir que estão desenvolvendo todo o seu potencial, com isso, tornam-se mais afetivos e 

normativamente vinculados às suas organizações (Rego & Cunha, 2008). 

Por isso, é necessário compreender que a espiritualidade no trabalho é um aspecto da gestão 

de pessoas que tem implicações diretas na relação da empresa com os clientes, com os resultados, 

com a liderança, dentre outros. A espiritualidade no trabalho é saber conviver com a diversidade 

existente na organização de maneira generalizada, que vai desde o ponto de vista das ideias até das 

emoções e dos sentimentos das pessoas (Menegat, 2010). 

Finalmente, as organizações podem encontrar na espiritualidade dos seus funcionários um 

novo recurso, uma nova forma de desenvolver seu capital humano. Para tanto, é bastante 

compreender que o ambiente organizacional, se bem trabalhado para permitir um bom 

desenvolvimento espiritual, pode auxiliar as pessoas a desenvolver seu lado interior, ou seja, sua 

espiritualidade no trabalho. Além disso, os indivíduos podem se sentir mais confiantes com relação 

à organização, apresentar maior disposição e interesse para com os processos organizacionais, 

terem uma melhor percepção de socialmente aceitos na comunidade organizacional, além de se 

perceberem bem relacionados com seus pares e seus superiores.  

 

2.3 Dimensões da espiritualidade no trabalho 

Para que as organizações compreendam o sentido da espiritualidade no trabalho, é necessário 

que seus gestores conheçam as dimensões que compõem a temática. Para Ashmos e Duchon 

(2000), a espiritualidade no trabalho existe sob três componentes principais: a vida interior, o 

trabalho e a comunidade. 

Nesse contexto, a dimensão que se refere ao Senso de Comunidade é uma dimensão crítica 

da espiritualidade no trabalho. Ele significa que as pessoas podem ter uma ligação profunda uns 

com os outros no nível de grupo, de maneira que envolve o comportamento na organização, as 

interações entre os indivíduos e, sobretudo, as preocupações do sujeito para com seus colegas de 
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trabalho. Nessa dimensão, o sentimento de comunidade no trabalho parte da crença de que as 

pessoas se sentem numa conexão. É no senso de comunidade que há um profundo sentimento de 

conexão entre os indivíduos que formam os grupos organizacionais, de maneira que buscam dar 

suporte aos colegas, permitem-se viver com liberdade de expressão e apresentam determinado 

cuidado para com os outros (Ashmos & Duchon, 2000; Milliman, Czaplewski & Ferguson, 2003; 

Tecchio, Cunha & Brand, 2018). 

A segunda dimensão, a do Trabalho com Significado, envolve ter um sentido profundo de 

significado e propósito em seu trabalho. É nessa dimensão que se percebem as representações das 

interações dos trabalhadores com as suas tarefas, de maneira que se possa perceber no dia a dia, e 

em nível individual, a relação existente entre trabalhador e trabalho no que concerne às motivações 

do indivíduo para com o trabalho, suas verdades e desejos em estarem envolvidos em atividades 

que forneçam maior significado, tanto para sua vida quanto para a dos outros (Ashmos & Duchon, 

2000; Tecchio et al., 2018). 

A terceira dimensão que merece destaque é a da Vida Interior. É essencial que essa tenha a 

concepção de que as pessoas saem de casa para o trabalho, ou passam a atuar em uma atividade 

laboral mesmo que de casa, e que consigo vai (ou está) a sua necessidade espiritual. Essa 

necessidade espiritual é indissociável do ser. Com isso, compreender a necessidade espiritual na 

vida interior da pessoa é um aspecto fundamental para que se possa compreender a espiritualidade 

no ambiente de trabalho, e assim poder nutrir esse espírito para que se possa levar à significativa e 

produtiva vida exterior (Duchon & Plowman, 2005; Ashmos & Duchon, 2000; Tecchio et al., 

2018). 

Cada dimensão, se bem trabalhada, poderá desenvolver na organização uma predisposição 

no ambiente, de maneira a permitir que as pessoas possam desenvolver sua espiritualidade. Cada 

dimensão será capaz de atuar de maneira única, sendo necessária na composição de uma tríade que 

irá atuar junto a cada funcionário para torná-lo um indivíduo espiritualizado no trabalho. Dessa 

maneira, a tríade formada pelas dimensões senso de comunidade, trabalho com significado e vida 

interior é necessária para o que compreende o processo de desenvolvimento da espiritualidade no 

trabalho. 
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2.4 Pesquisas sobre espiritualidade no Brasil 

No Brasil, a temática da espiritualidade no ambiente de trabalho ainda tem sido pouco 

explorada. Poucos são os estudos que focam na espiritualidade como um fator relevante no que 

concerne a área da gestão de pessoas. 

Para evidenciar a pouca produção nacional, uma pesquisa na plataforma Spell (2018), que é 

um diretório que agrega mais de 45 mil trabalhos científicos publicados em 123 periódicos 

nacionais da área de Administração, mostra que existe um pequeno acervo de publicações 

acadêmicas relacionadas à temática, com um total de 14 artigos científicos publicados entre o ano 

2007 e 2018. Merece destacar ainda que, no cenário nacional, os periódicos Revista Ciências 

Administrativas, Organizações & Sociedade e a Revista de Gestão e Secretariado são os que 

apresentam maior quantidade de trabalhos publicados relacionados à espiritualidade 

organizacional, com apenas 2 (dois) artigos científicos. 

Os resultados quanto ao quantitativo de autores mais produtivos e periódicos que mais 

publicaram sobre a temática podem ser vistos na tabela 1, abaixo. 

 

Tabela 1 – Quantitativo de trabalhos nacionais sobre espiritualidade no trabalho 

Autores Quantidade Periódicos Qualis Quantidade 

VASCONCELOS, A. F. 2 Revista Ciências 

Administrativas 

B2 2 

CUNHA, C. J. C. A. 2 Organizações & 

Sociedade 

A2 2 

TECCHIO, E. L. 2 Revista de Gestão e 

Secretariado 

B2 2 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Os trabalhos nacionais buscaram desenvolver a teoria de maneira diversa, por exemplo, a 

influência da espiritualidade na organização para a criação de conhecimento, que foi o trabalho 

desenvolvido por Tecchio, Cunha e Brand (2018), e que mostrou como resultado o fato de o senso 

de comunidade e o trabalho com significado, que são dois aspectos da espiritualidade, 

apresentarem correlação significativa com a criação de conhecimento, de maneira que a 

espiritualidade nas organizações influencia a criação de conhecimento. 
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Por outro lado, a pesquisa de Julião, Nascimento-Santos e Paiva (2017), buscou estudar as 

relações entre práticas de espiritualidade e valores organizacionais sob a percepção de jovens 

trabalhadores brasileiros. Diante disso, evidenciou-se que os jovens percebem que as práticas de 

espiritualidade possuem uma forte associação com os valores organizacionais, de maneira que a 

espiritualidade pode ser um preditor da percepção dos indivíduos quanto às metas dos valores 

organizacionais. 

Estas pesquisas mostram que, embora no cenário nacional não tenhamos um grande 

arcabouço contemplativo quanto à espiritualidade nas organizações, as pesquisas nacionais são 

contribuições sob a influência de perspectivas diferentes, o que imprime a possibilidade da 

aplicabilidade da temática em cruzamento com outras temáticas e em ambiente distintos, fazendo 

interconexões entre áreas do conhecimento administrativo. Isso faz com que os trabalhes se 

apresentem como contribuições relevantes para cenários futuros. 

 

3. MÉTODOS 

 

O presente trabalho, quanto aos meios, trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, e 

estudo de caso quanto aos fins. Exploratória e descritiva, pois se buscou como primeira etapa a 

elaboração de um arcabouço teórico, por via de um mapeamento quanto à temática estudada, com 

a finalidade de levantar referências em livros e artigos científicos nacionais e internacionais 

(Vosgerau & Romanowski, 2014), que pudessem contribuir para a construção do referencial 

teórico e também para o entendimento quanto ao assunto tratado na pesquisa. 

É válido reforçar ainda que, quanto aos fins, pode ser considerada uma pesquisa quantitativa 

com característica de pesquisa descritiva, pois foi aplicado um questionário com variáveis que 

permitem a descrição da incidência ou da predominância de características de um fenômeno 

estudado a partir das respostas de uma amostra (Yin, 2003; Lakatos, 2003). 

Para o estudo empírico, levantamento e coleta de dados, optou-se pelo enfoque quantitativo 

como uma forma de generalizar os resultados obtidos a partir dos instrumentos utilizados na 

amostra de respondentes (Malhotra, 2011). A opção pela abordagem quantitativa se deu em função 

da possibilidade de gerar um banco de dados estatísticos para o estudo elaborado e, dessa maneira, 

poder aprofundar nas análises e compreensão do processo estudado (Creswell, 2007). 
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Por fim, o estudo de caso é uma forma de trabalhar a investigação empírica para estudar o 

fenômeno dentro de um contexto real da organização, focalizando um acontecimento 

contemporâneo (Yin, 2003). 

 

3.1 Instrumento da pesquisa 

Para o alcance do objetivo proposto neste estudo, utilizou-se da versão reduzida do 

Inventário de Espiritualidade no Trabalho (IET), elaborado e apresentado por Siqueira, Martins, 

Zanelli e Oliveira (2014). Tal instrumento foi utilizado, pois já se encontra devidamente validado 

pela autora e é capaz de apresentar aspectos relevantes quanto à espiritualidade no trabalho em 

seus resultados. 

O IET, em escala reduzida com 10 itens, apresentou como índice de precisão um Alfa de 

0,85. Dessa maneira, esta versão pode ser reconhecida como uma “alternativa de medida do 

construto espiritualidade no trabalho quando houver necessidade de uma ferramenta mais resumida 

e que detenha as qualidades observadas em sua versão completa” (Siqueira, Martins, Zanelli & 

Oliveira, 2014, p. 167). 

Por fim, no que compreende os instrumentos utilizados, foi elaborado de maneira preliminar 

um instrumento para que os participantes respondessem perguntas relativas à caracterização 

sociodemográfica, com questões que visaram a descrevê-los para o estudo em função de: sexo, 

idade, escolaridade, tempo de serviço e quantidade média de pacientes que atendem ao mês. 

 

3.2 Administração do instrumento de pesquisa e coleta de dados 

O formulário Sociodemográfico e o Inventário de Espiritualidade no Trabalho (IET) foram 

aplicados individualmente em material impresso aos colaboradores da clínica médica em 

Natal/RN, entre os dias 01 e 30 de novembro de 2018. Para mensurar a percepção de espiritualidade 

no trabalho, de maneira a respeitar a subjetividade que é inerente aos indivíduos, utilizou-se da 

escala likert de 5 pontos (de 1 até 5) como orientado por Siqueira, Martins, Zanelli e Oliveira 

(2014). Na escala utilizada, o número 1 (um) representou a discordância total com a afirmativa que 

continha no respectivo item do formulário de pesquisa, enquanto o número 5 (cinco) representou 

a total concordância com cada item que deveria ser respondido.  
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Optou-se por garantir o anonimato dos participantes, bem como também se respeitou a 

liberdade para responder no momento que acreditassem ser mais oportuno, para tanto, alguns 

formulários foram entregues e devolvidos na data que os respondentes achassem conveniente, 

dentro do prazo estipulado de 30 dias. 

O anonimato e os objetivos do estudo foram devidamente esclarecidos sendo necessária a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), no qual constavam as condições 

para se tornarem participantes efetivos da pesquisa, assim como estavam descritas outras 

informações como a perspectiva de participação voluntária, a possibilidade de desistir sem 

qualquer ônus, riscos da pesquisa, dentre outros. 

 

3.3 Procedimento de análise dos dados 

Diante da escolha do instrumento Inventário de Espiritualidade no Trabalho (IET), elaborado 

por Siqueira, Martins, Zanelli e Oliveira (2014), não foi necessária as verificações da consistência 

interna (alfa), matriz de componentes rotativa, fatorabilidade dos dados, dentre outros, pois o 

mesmo já se encontra devidamente validado e publicado. 

Dessa maneira, as respostas foram tabuladas em planilhas no programa Microsoft Excel 2010 

e analisadas a partir de utilizar estatísticas descritivas simples, como média e frequência. Após a 

tabulação, os valores foram avaliados seguindo as orientações de Siqueira, Martins, Zanelli e 

Oliveira (2014), que solicita a soma das respostas a partir dos itens de cada dimensão avaliada com 

divisão total pela quantidade de itens, para apuração dos escores médios. Deve-se considerar que 

“valores entre 4 e 5 indicam escore alto; entre 3 e 3,9, escore médio; e um valor entre 1 e 2,9, 

escore baixo de espiritualidade no trabalho” (Siqueira, Martins, Zanelli & Oliveira, 2014, p. 169). 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção, serão apresentados os resultados obtidos com a pesquisa, de maneira que 

possamos atingir aos objetivos deste estudo de caso. Para uma análise mais detalhada dos 

resultados obtidos com a pesquisa, as duas dimensões do instrumento IET elaborado por Siqueira, 

Martins, Zanelli e Oliveira (2014) serão analisadas de maneira independente. 
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É válido reforçar que o ambiente da pesquisa foi uma clínica, a qual estará denominada, para 

fins deste estudo, de Clínica Médica, como forma de garantir o anonimato da instituição que atua 

no município de Natal/RN, capital do estado. Tal clínica conta com um total de 25 profissionais 

colaboradores e, mediante contato inicial, foram todos convidados à participação da pesquisa. 

Os profissionais contatados foram devidamente esclarecidos quanto à liberdade para 

participarem ou não da pesquisa. De maneira que, ao final do prazo para recebimento dos 

formulários, contamos com a participação de 21 colaboradores da referida clínica inquirida, que 

foi contabilizado mediante a via devolvida do formulário que foi entregue durante o mês de 

novembro diretamente aos pesquisadores. 

 

4.1 Análise dos dados sociodemográficos 

Como informado, do total de 25 profissionais contatados, 21 responderam ao formulário de 

maneira satisfatória, o que representa 84% do universo pesquisado. Merece destacar que a maioria 

dos respondentes foi do sexo feminino, com 13 no total, ou 61,90% da amostra. No que 

compreende o estado civil, 11 respondentes (52,38%) estão casados. Quanto à faixa etária, 57,15% 

estão acima dos 35 anos. 

Por fim, quanto aos dados sociodemográficos, temos que aproximadamente 76,20% dos 

profissionais que responderam a pesquisa têm pelo menos o nível superior, com destaque para 7 

(sete) profissionais que já têm especialização/MBA e 2 (dois) que já apresentam 

Mestrado/Doutorado. Outros detalhes quanto aos dados demográficos completos podem ser 

verificados na tabela 2, que abaixo. 

Tabela 2 – Dados sociodemográficos 

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Sexo Quantidade (%) 

Feminino 13 61,90 

Masculino 8 38,10 

Total 21 100 

Estado civil  (%) 

Solteiro (a) 6 28,57 

Casado (a) 11 52,38 

União estável 3 14,39 

Viúvo (a) 1 4,76 

Total 21 100 
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Faixa Etária Quantidade (%) 

Entre 18 e 23 anos 1 4,76 

De 24 a 29 anos 4 19,05 

De 30 a 35 anos 4 19,05 

De 36 a 41 anos 4 19,05 

De 42 a 47 anos 2 9,52 

De 48 a 53 anos 2 9,52 

Igual ou superior a 54 anos 4 9,52 

Total 21 100 

Grau de Escolaridade Quantidade (%) 

Ensino médio/técnico 5 23,81 

Graduação 7 33,33 

Especialização 7 33,33 

Mestrado/Doutorado 2 9,53 

Total 21 100 

Tempo de Serviço Quantidade (%) 

Menor ou igual a 2 anos 6 28,58 

3 a 5 anos 7 33,33 

6 a 8 anos 4 19,05 

12 a 15 anos 2 9,52 

16 anos ou maior 2 9,52 

Total 21 100 

Quantidade média de pacientes atendidos por 

profissional ao mês 

Quantidade (%) 

Até 20 3 14,29 

De 21 a 40 7 33,33 

De 41 a 61 2 9,52 

De 61 a 80 2 9,52 

De 81 a 100 1 4,76 

De 101 a 120 2 9,52 

Igual ou maior que 121 4 19,05 

Total 21 100 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os dados mostram que há, na clínica pesquisada, uma diversidade de profissionais, quer seja 

quanto ao sexo, à faixa etária, ou até mesmo quanto à quantidade média de pacientes atendidos. É 

possível encontrar ainda profissionais com pouco “tempo de casa”, até dois anos, como também 

profissionais com 12, 16, ou até mais de permanência na instituição, o que implica um ambiente 

que pode apresentar um bom clima, cultura e perspectiva de espiritualidade no trabalho, já que há 

profissionais com vida profissional longeva na clínica. 
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4.1 Análises da dimensão Senso de Comunidade 

O instrumento desenvolvido por Siqueira, Martins, Zanelli e Oliveira. (2014) e utilizado 

nesta pesquisa permite avaliar a espiritualidade sob duas dimensões. A primeira delas é a dimensão 

Senso de Comunidade, que busca mensurar as convicções de que as relações sociais existentes 

dentro da organização constroem e constituem em experiências assentadas em percepções de 

pertencimento (Siqueira, Martins, Zanelli & Oliveira, 2014). 

Nesse momento, a intenção é avaliar se, na percepção dos colaboradores, os mesmos 

apresentam, sobretudo, um sentimento de ligação para com seus colegas. Com base no princípio 

do senso de comunidade, as pessoas apresentam em sua interação com os colegas um sentimento 

de pertencimento ao grupo, de atenção e cuidado para com os demais colegas. 

A seguir, o quadro 1 apresenta os itens que foram extraídos do formulário de pesquisa e que 

compõem a dimensão senso de comunidade. 

Quadro 1 – Itens do Senso de comunidade 

ITEM AFIRMATIVA 

SC.01 No meu setor as pessoas são unidas. 

SC.02 No meu setor existe espírito de solidariedade entre as pessoas.  

SC.03 No meu setor existe colaboração entre as pessoas. 

SC.04 No meu setor existe um ambiente tranquilo. 

SC.05 No meu setor há companheirismo.  
     Fonte: adaptado de Siqueira et al. (2014). 

 

A partir dessas afirmativas, os colaboradores da Clínica Médica pesquisada puderam 

expressar a sua percepção em função da utilização da escala likert de 5 (cinco) pontos para cada 

um dos 5 (cinco) itens. O quadro 2, abaixo, apresenta os resultados da pesquisa. 

 

Quadro 2 ‒ Resultado da pesquisa para o senso de comunidade 

DIMENSÃO 

SENSO DE COMUNIDADE 

ITEM 

SC.01 SC.02 SC.03 SC.04 SC.05 

Discordo totalmente 0 0 1 1 0 

Discordo 0 0 1 0 1 

Nem concordo nem discordo 8 4 1 3 0 

Concordo 11 14 6 9 7 
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Concordo totalmente 2 3 12 8 13 

Total de pontos 78 83 90 86 95 

Média por item 3,71 3,95 4,29 4,10 4,52 

Média geral da dimensão 4,11 
     Fonte: dados da pesquisa. 

 

O quadro 2, acima, mostra que na distribuição de respostas o item SC.01 apresentou a menor 

média (3,71) entre os cinco itens que compõem a dimensão Senso de Comunidade. Desse modo, o 

resultado implica que, entre todos os fatores, a percepção de união entre os colaboradores da clínica 

foi a mais baixa. Em seguida, o item SC.02 apresentou escore de 3,95, o que mostra que na 

organização a percepção do sentimento de solidariedade está em um patamar médio.  

Esses resultados iniciais para a dimensão senso de comunidade devem ser vistos com 

parcimônia, pois está em um patamar médio, segundo Siqueira, Martins, Zanelli e Oliveira (2014) 

e, por isso, não deve ser um fator de grande preocupação por parte dos gestores da clínica, porém 

devem ser investigados de modo a organização elaborar um diagnóstico e, a partir dele, 

desenvolver propostas que visem correções futuras quanto à melhoria de aspectos relevantes para 

a percepção de um ambiente com maior percepção de união e solidariedade entre os funcionários. 

Dessa maneira, mediante correções no ambiente, poderá haver uma ampliação da percepção de 

espiritualidade no trabalho. 

Ainda quanto ao senso de comunidade, o item SC.05 apresentou o maior escore nessa 

dimensão da pesquisa, com média de 4,52. Este item representa que os colaboradores percebem 

companheirismo no setor em que trabalham. Este resultado, de maneira pontual, pode ser visto 

como paradoxo se relacionado ao item SC.01, já que, embora haja uma percepção média quanto à 

união, as pessoas desenvolvem alto sentimento de companheirismo umas com as outras em seus 

setores de trabalho. 

Ao considerar os resultados desta dimensão estudada, de maneira geral, o resultado mostra 

que a média para o senso de comunidade na Clínica Médica foi de 4,11. Tal resultado, segundo 

Siqueira, Martins, Zanelli e Oliveira (2014), é considerado alto, o que demonstra uma vantagem 

para a organização, pois, nesse contexto de trabalho, a dimensão é crítica importante para a 

organização, na visão de Ashmos e Duchon (2000). Por fim, os resultados desses itens mostram 

que há um alto sentimento de ligação entre as pessoas na organização; existe a preocupação para a 

ajuda entre os colegas, as pessoas têm a percepção de que são acolhidas no grupo de trabalho e 

assim percebem que desenvolvem um sentimento de vínculo, união, colaboração e 

companheirismo entre si. 
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4.1 Análises da dimensão Trabalho como Propósito de Vida 

Para Siqueira, Martins, Zanelli e Oliveira (2014), as pessoas devem ter em suas convicções 

que as tarefas realizadas em seu ambiente de trabalho contêm sentido para a sua vida e dão 

significado a ela. Dessa maneira, para avaliar esta perspectiva, o Inventário de Espiritualidade no 

Trabalho (IET) desenvolvido pela autora busca avaliar a percepção dos trabalhadores a partir dos 

itens que seguem no quadro 3, abaixo. 

 

Quadro 3 - Itens do Trabalho como propósito de vida 

ITEM AFIRMATIVA 

TPV.01 Meu trabalho dá sentido à minha vida. 

TPV.02 Meu trabalho dá uma razão especial à minha vida. 

TPV.03 Meu trabalho é responsável por muitas vitórias que conseguir na vida. 

TPV.04 Meu trabalho ilumina os meus dias. 

TPV.05 Meu trabalho faz minha vida ter mais significado. 
    Fonte: adaptado de Siqueira et al. (2014). 

 

A partir dos itens vistos no quadro 3, acima, buscou-se avaliar a percepção dos colaboradores 

da Clínica Médica quanto à dimensão última do instrumento utilizado, para que, logo após a análise 

e de posse dos resultados das duas dimensões, fosse possível o destaque com o resultado geral final 

da percepção de espiritualidade no trabalho a partir da visão dos colaboradores que participaram 

da pesquisa 

O quadro 4, que segue, mostra os resultados de cada item, assim como os resultados gerais 

da dimensão Trabalho como Propósito de Vida, com base na escala de respostas disponibilizada 

aos respondentes. 

 

Quadro 4 - Resultado da pesquisa da dimensão Trabalho como Propósito de Vida 

DIMENSÃO 

TRABALHO COMO 

PROPÓSITO DE VIDA 

ITEM 

TPV.01 TPV.02 TPV.03 TPV.04 TPV.05 

Discordo totalmente 1 0 1 1 1 

Discordo 1 1 1 1 1 

Nem concordo nem discordo 1 0 3 1 1 

Concordo 6 7 3 7 7 

Concordo totalmente 12 13 13 11 11 

Total de pontos 88 95 89 89 89 

Média por item 4,19 4,52 4,24 4,24 4,24 

Média geral da dimensão 4,29 
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Fonte: dados da pesquisa. 

 

O quadro 4, acima, mostra que o item TPV.01 apresentou um resultado levemente menor na 

distribuição de respostas, com média de 4,19, quando da comparação entre todos os cinco itens que 

compõem a dimensão avaliada. Ainda assim, este resultado é de escore alto que, segundo Siqueira, 

Martins, Zanelli e Oliveira (2014), implica dizer que, na visão dos colaboradores, a atividade que 

eles exercem na clínica médica dá um significado à vida deles. 

Nessa dimensão, o item que obteve a maior média, apresentando resultado de 4,52 ‒ 90,04% 

da pontuação total possível ‒ foi o item TPV.02, que se refere à sensação que os trabalhadores têm 

quanto ao trabalho dar uma razão especial à vida deles.  

De maneira geral, todos os itens da dimensão apresentaram alto escore como resultado, o que 

implica dizer que a organização estudada apresenta em seu ambiente aspectos favoráveis para que 

os colaboradores tenham a percepção de que seu trabalho traz um propósito de vida. A média geral 

desta dimensão foi de 4,29. Esse resultado corrobora com a perspectiva de Ashmos e Duchon 

(2000), que expressam em sua literatura que, se os colaboradores podem perceber em nível 

individual e interior que no dia a dia a sua relação com o trabalho traz motivações e, dessa forma, 

apresentam desejos em estar envolvidos em atividades que forneçam maior significado, o trabalho 

apresenta significado ou propósito em suas vidas. 

É correto afirmar que na percepção dos colaboradores da clínica médica estudada o trabalho 

tem um significado profundo para suas vidas. A interação dos funcionários com seus colegas e 

com o seu próprio trabalho do ponto de vista da tarefa causa sensação de autodeterminação, desejo 

em prosseguir atuando, envolvimento com tarefas que desenvolvem maiores sentimentos 

significantes tanto para a sua vida interior como para a vida dos seus colegas. Dessa forma, na 

percepção dos colaboradores o trabalho na Clínica Médica, leva consigo uma alta carga espiritual, 

o que ocasiona uma nutrição para uma vida exterior produtiva, ou busca por maior produtividade 

no ambiente trabalho. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A espiritualidade no trabalho é uma temática recente, com isso, tem sido pouco explorada no 

Brasil na literatura em Administração e áreas afins. Porém é possível perceber que estudos 

nacionais exploram a espiritualidade no trabalho como um fator que pode influenciar a gestão de 

pessoas, o comportamento organizacional, a criação de conhecimento e aspectos psicológicos 

relacionados às pessoas em seu contexto de trabalho. 
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O presente trabalho visou à elaboração de um estudo de caso capaz de colaborar de maneira 

científica no domínio da espiritualidade no ambiente de trabalho, cujo objetivo geral foi avaliar o 

nível de espiritualidade no trabalho na percepção dos funcionários de uma clínica médica em 

Natal/RN, fato que foi possível a partir da aplicação do instrumento conhecido como Inventário de 

Espiritualidade no Trabalho (IET), desenvolvido por Siqueira, Martins, Zanelli e Oliveira (2014). 

Para atingir o objetivo geral do presente trabalho, foi proposto como objetivo específico: (1) 

traçar um perfil sociodemográfico dos colaboradores da clínica médica objeto do estudo, que foi 

possível a partir da elaboração de um formulário específico que apresentou como principais 

resultados a participação de 21 respondentes, de um total de 25. A maior parte dos colaboradores 

da clínica médica são do sexo feminino, com 61,90% do total, cujo estado civil predominante foi 

o casado, com um total de 11 respondentes; dos pesquisados, 57,15% estão em uma faixa etária 

acima dos 35 anos, dentre outros fatores que puderam ser identificados. 

O segundo objetivo específico proposto foi avaliar o nível da espiritualidade a partir da 

dimensão senso de comunidade. Tal objetivo foi alcançado a partir da utilização do instrumento 

utilizado e, que após avaliação, ficou identificado que apenas dois itens apresentaram uma média 

moderada para esta dimensão, que foram os itens referentes à percepção de união entre as pessoas 

do setor de trabalho com média de 3,71 e a percepção da existência de espírito de solidariedade 

entre as pessoas do mesmo setor, com média de 3,95. Porém a média correspondente ao senso de 

comunidade atingiu um escore de 4,11, deixando claro, assim, que as pessoas apresentam em sua 

espiritualidade no trabalho alto senso de comunidade. 

O senso de comunidade é importante para as organizações, pois demonstra que as pessoas 

podem estar se sentindo fazendo parte de um vínculo emocional intenso entre si, como grupo. Esse 

tipo de ligação influencia nos comportamentos organizacionais, já que é natural que haja uma 

preocupação de um companheiro de trabalho para com o outro, de modo que na iminência de uma 

necessidade de ajuda para a resolução de um problema, um funcionário busque auxiliar o outro, e 

juntos consigam sanar as dificuldades. 

O terceiro e último objetivo específico foi avaliar o nível da espiritualidade a partir da 

dimensão Trabalho como Propósito de Vida. Os resultados mostraram que os colaboradores 

apresentaram seu melhor resultado nessa dimensão da espiritualidade no trabalho, pois a média foi 

de 4,29. Todos os itens apresentaram escores altos, o que determina que há uma nítida percepção 

que os colaboradores têm um trabalho com significado de vida, e isso envolve dizer que há 

motivação e desejo das pessoas da organização para atuarem em suas atividades, e isso fornece um 

significado para a vida delas e para a dos outros que compõem a clínica estudada. 

Por fim, com base nos 10 itens que compõem as duas dimensões do instrumento utilizado, 

conclui-se que, de maneira geral, há uma alta percepção de espiritualidade no trabalho na clínica 
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médica pesquisada. O que determina que tal clínica é um ambiente que permite o desenvolvimento 

da vida espiritual interior dos colaboradores. Desse modo, os funcionários desenvolvem ligação 

profunda entre si, desenvolvem sentimentos positivos no que concerne a ajudar, dar atenção e estar 

presente de maneira produtiva na vida laboral dos seus colegas. Além do mais, a clínica permite 

aos colaboradores terem no trabalho uma alta fonte de autodeterminação e significado para a sua 

vida interior, de maneira que se extrapola para a vida exterior na forma de produtividade. Dessa 

maneira, a espiritualidade no trabalho vem sendo desenvolvida de maneira altamente satisfatória 

na organização. 

Diante dos fatos aqui apresentados, outros estudos ‒ com o auxílio de outros instrumentos 

de pesquisa ‒ são necessários para que se traga luz à influência da espiritualidade em outros 

aspectos da dinâmica organizacional. Como sugestão de pesquisas futuras, está a possibilidade de 

pesquisas a partir da influência da espiritualidade no trabalho para o clima organizacional, ou a 

exploração da espiritualidade junto à temática da percepção de assédio moral no trabalho, dentre 

outros. 
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