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Introdução: Desde 1930 o estudo sobre satisfação no trabalho tem provocado interesse
em pesquisadores da saúde e outras áreas, porém ainda não há consenso sobre as
teorias, com relação a este tema.  A satisfação no trabalho vem sendo entendida como
um sentimento que o trabalhador vivencia ao perceber que o trabalho supre suas
necessidades, seja no âmbito psicológico, biológico ou material, atendendo assim seus
objetivos e necessidades. Considera-se que esse comportamento perpassa por diversas
áreas da Psicologia, teóricas e práticas, tais como: Comportamental, Psicanalítica,
Fenomenológica Existencial, e dentro dos campos de atuação de estágio e
aconselhamento psicológico. Objetivo: Compreender as especificidades da psicanálise,
fenomenologia existencial e comportamental em relação à satisfação no trabalho
levando em consideração fatores convergentes e divergentes, e apresentar campos de
atuação de estágio e aconselhamento psicológicos no contexto de saúde mental do
trabalho. Metodologia: O presente trabalho tem como método de pesquisa a revisão
bibliográfica, visando atender o objetivo do estudo, pesquisando de maneira a focar a
satisfação no trabalho nas diversas perceptivas teórico-metodológicas e práticas da
psicologia, perpassando todos esses conteúdos e suas contribuições bem como
convergências e divergências entre eles. Foi utilizado como principal fonte de pesquisa
o acervo online do site Scielo. O período de coleta de dados ocorreu no primeiro
semestre de 2014, em cumprimento das exigências de um projeto interdisciplinar do
curso de psicologia do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais.

 Resultados: A fenomenologia existencial percebe a satisfação no trabalho como
resultado de um ambiente profissional que permite ao indivíduo exercer suas
habilidades, viver valores e desempenhar um papel que considera adequado para si. A
psicanálise entende a satisfação como uma comunhão harmônica entre os interesses
próprios do trabalhador e os interesses da organização e é sentida pelo trabalhador
quando este experiência a realização dos seus desejos e o atendimento as suas
necessidades. Na abordagem comportamental a satisfação do trabalhador é
compreendida como resultado de suas percepções, ou concretizações de seus valores
por meio de sua atuação, como um fenômeno individual que pode gerar consequências
aos aspectos do comportamento e saúde física e mental do trabalhador. De forma geral,
a abordagem existencial contribui com sua visão subjetiva, a psicanálise em sua
valorização do desejo pessoal e a comportamental com seu caráter diretivo onde o agir
tem maior importância. O aconselhamento psicológico no âmbito organizacional vem
sendo explorado na promoção e prevenção de saúde, se caracterizando como atuação
mais objetiva, focalizada e situacional. No campo de estágio, a satisfação pode ser
observada nas mais diversas formas de atuação e compreende fatores diretamente
relacionáveis com o contexto, as relações e a produtividade.  Conclusão: Conclui-se
que as abordagens consideram em suas percepções o fator relacional entre a
organização e funcionário, como um mecanismo de troca e influência mútua. Em
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relação às diferenças, conclui-se que as mesmas divergem em relação ao indivíduo, sua
atuação e interesses com relação à satisfação. 
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