UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS
INSTITUCIONAIS

BEM-ESTAR NO TRABALHO: DIAGNÓSTICO ENTRE DOCENTES DA
EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL EM SAÚDE DA UFRN

MARISTELA LIMA BORGES DE SOUZA

NATAL/RN
2017

MARISTELA LIMA BORGES DE SOUZA

BEM-ESTAR NO TRABALHO: DIAGNÓSTICO ENTRE DOCENTES DA
EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL EM SAÚDE DA UFRN

Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Gestão de Processos Institucionais
(PPGPI) da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, como requisito para a obtenção do título de
Mestre em Gestão de Processos Institucionais.
Orientadora: Prof. Dra. Cynara Carvalho de Abreu
Área: Ética e Gestão dos Processos Institucionais
Linha de Pesquisa: Política e Gestão Institucional

NATAL/RN
2017

S729b

Souza, Maristela Lima Borges de.
Bem-estar no trabalho: diagnóstico entre docentes da educação técnica
profissional em saúde da UFRN / Maristela Lima Borges de Souza. Natal:
UFRN, 2017.
84f. : il. color.
Dissertação (Mestrado em Gestão de Processos Institucionais) –
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências Humanas
Letras e Artes, Programa de Pós-Graduação em Gestão de Processos
Institucionais.
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Cynara Carvalho de Abreu
1. Bem-estar no trabalho - Dissertação. 2. Comprometimento organizacional.
- Dissertação. 3. Saúde. - Dissertação. 4. Enfermagem – Dissertação. I. Abreu,
Cynara Carvalho de. II. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. III.
Título.
CDU 159.944

MARISTELA LIMA BORGES DE SOUZA

BEM-ESTAR NO TRABALHO: DIAGNÓSTICO ENTRE DOCENTES DA
EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL EM SAÚDE DA UFRN

Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Gestão de Processos Institucionais
(PPGPI) da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, como requisito para a obtenção do
título de Mestre em Gestão de Processos
Institucionais.

Aprovação em: 14 de fevereiro de 2017

BANCA EXAMINADORA

Prof.ª Dr.ª CYNARA CARVALHO DE ABREU - PPGPI/UFRN
Presidente/Orientadora
Profa. Dra. ANA ANDREA BARBOSA MAUX - UNIFACEX
Membro Examinador Externo à Instituição

Profa. Dra. ANA KARINA SILVA AZEVEDO – Deptº.Psicologia -UFRN
Membro Examinador Externo ao Programa

Prof.ª Dr.ª TATIANA DE LUCENA TORRES- PPGPI/UFRN
Membro Examinador Interno

Dedico esta pesquisa...

.
Aos quatro pilares da minha existência,
Otacílio e Noêmia
Nicole e Nícolas
Meus pais
Meus filhos

AGRADECIMENTOS

Em meio a tantas lutas e desafios se cheguei até aqui foi graças à proteção e ao amor de Deus
que tem sido o meu refúgio e a minha fortaleza. "Busquei ao Senhor, e ele me respondeu."
Salmos 34:4.

À Noêmia, minha mãe, e Otacílio, meu pai, minhas raízes, amor perfeito, por terem feito tudo
certinho. Seguindo seus passos o meu caminho se fez consistente.

À Nicole e Nícolas, meus filhos, minha melhor produção, porque acreditam em mim
simplesmente e me apoiam incondicionalmente.
.
À “grande família”; irmãos, tios, sobrinhos, cunhadas, cunhados, primos, amigos chegados,
pela torcida organizada. Em especial às dicas de Gleyce, ao empenho de minha irmã Nina e
de Kátia, cuidadora dos meus pais, e das minhas sobrinhas, “filhas do amor”, Shirley e Sheila.

Aos meus irmãos de comunhão e fé, pelas orações. Em especial à Célia Freire.

À Equipe de Gestão da Escola de Saúde da UFRN, Professoras Edilene Rodrigues, Francisca
Idanésia, Cleonice Andrea, Gilvânia Luz e Jovanka Bittencourt, pelo consentimento para
realizar a coleta de dados e pela compreensão que possibilitou a realização deste estudo.

À minha orientadora, Profa. Dra. Cynara Carvalho de Abreu, que apostou nas minhas
possibilidades, respeitou às minhas limitações, auxiliou nos conhecimentos acadêmicos e foi
plural no incentivo à consecução da dissertação; principalmente pela doçura de caráter, pelos
conselhos e palavras de carinho, conforto, superação, encorajamento.....do tipo...Você
consegue e Conte comigo!!!.

Às professoras Dras. Tatiana Torres e Ana Karina Silva pelo apoio, incentivo, tão pertinentes
contribuições desde a qualificação, no sentido do aprimoramento da minha dissertação.

A todos os professores do programa PPGPI pelos conhecimentos transmitidos e pelo seu
empenho e ética em busca da transformação social.

À Profa. Dra. Camila Torres, orientadora que se afastou, mas fez diferença e muito
contribuiu para a minha aprendizagem.

Às funcionárias Cilene e Regina, da Pós-Graduação e do Departamento de Psicologia, pela
competência e zelo no Serviço Público.

Aos docentes da Escola de Saúde, por tantas contribuições, desde dicas e empréstimo de
referências, mas principalmente pelo incentivo e apoio. Em especial à professora Dra. Eliane
Santos Cavalcante pelas lições de Metodologia Científica.

À turma do mestrado, cuja convivência foi prazerosa, pela peculiaridade que cada um agregou
à minha vida. Eu cresci com vocês. Em especial à Denice, Alberto, Franklin, Margareth,
Luciana, pela cumplicidade e a Pedro “meu fiel escudeiro”. A Evilázio Cruz, aluno de outra
turma, que me deu a semente da vontade e as coordenadas para a seleção do mestrado.
Aos colegas e companheiros de trabalho “meus ajudantes para assuntos aleatórios”, Ari,
Isabela, Leopoldo, Alessandra, Alice, Leandro, Josefa, Fernando, Roberto, Ewerton, Eduardo,
Lízia, Anna Katyanne, Danyelle e Gaby. À bolsista Rafaela Calixto pela amizade e apoio sem
palavras.

Aos docentes enfermeiros, pela disponibilidade e boa vontade condição sinequa non para que
a pesquisa fosse realizada.

Desculpo aos que, com certeza, involuntariamente, me magoaram ou ofereceram empecilhos.
Obstáculos existem para serem superados. Como a poetisa Cora Coralina, faço à escalada da
montanha da minha vida removendo pedras e plantando flores.

Enfim, peço perdão e agradeço a todos os que foram importantes e contribuíram de algum
modo, direta ou indiretamente, e não citei expressamente.

Muito obrigada, esta pesquisa é nossa. Bem disse o poeta João Cabral de Melo Neto:
“Um galo sozinho não tece a manhã, ele precisará sempre de outros galos.”

Trabalho contra os caretas do mundo, contra o torpor, a imprecação,
contra a arapuca que nos foi armada e durante séculos vivemos
conformados, presos nela comendo o alpiste que nos dão. E o pior é que os
que prepararam a arapuca também caíram nela, comem do mesmo alpiste
e não sabem disso

Trabalho para sair da arapuca com todos os que querem ser pássaros
livres outra vez. Os que estão cegos ficarão soterrados dentro dela quando
ela desabar.

Pensando que estão por cima[...] vivem dentro do mesmo esquema: a
neurose, a preocupação criminosa e doentia de manter-nos a todos dentro
da armadilha. Mas é preciso sair dela de qualquer maneira, [...] ou
seremos eternos pássaros tristes, presos numa arapuca com alpiste
racionado.

Eu quero ver o mundo do cume alto de uma montanha!!!

Raul seixas

RESUMO
.

Considerando o bem-estar no trabalho um conceito amplo e multifacetado que diz de um estado
mental positivo do trabalhador oriundo da concatenação de vínculos que ele estabelece com a
organização e com o trabalho realizado, trata-se de uma pesquisa de campo, exploratóriodescritiva, de caráter transversal e natureza quantitativa. O estudo realizou um diagnóstico para
avaliar o bem-estar no trabalho entre docentes Enfermeiros da Educação Técnica Profissional em
Saúde da UFRN. O instrumento utilizado foi o IBET-13 (Inventário de Bem-estar no Trabalho),
constituído por três escalas; variáveis de satisfação no trabalho (ST), envolvimento com o
trabalho (ET) e de comprometimento organizacional afetivo (COA). Quanto ao tratamento dos
dados, empreendeu-se uma análise descritiva comparativa das variáveis. Para medir a correlação,
entre as variáveis numéricas, foi utilizada a Correlação de Pearson (r), enquanto o teste U de
Mann-Whitney foi utilizado para comparar as amostras independentes. Os resultados por
dimensões demonstraram um nível de percepção de compromisso e satisfação no trabalho dos
docentes de 84,21 % e apenas de 5,26 % quanto ao nível de envolvimento no trabalho. O
comprometimento dos docentes da ESUFRN perfaz uma relação ativa com a organização onde o
próprio colaborador deseja contribuir para sua satisfação no ambiente de trabalho. Está presente a
identificação dos docentes com a organização referência para o comprometimento organizacional
afetivo. Na percepção dos docentes há uma forte ligação afetiva que se traduz em sentimentos
positivos como entusiasmo, orgulho, contentamento, confiança, apego e dedicação ao trabalho e à
instituição. Numa síntese, os docentes estão comprometidos afetivamente com a organização,
desejam nela permanecer como membro. Acreditam e comungam das mesmas metas da
ESUFRN, intencionam em se esforçar pela organização, estão implicados com o cargo e
demonstram lealdade. Conclui-se que apesar da presença significativa de sentimentos positivos
no ambiente de trabalho dos docentes (compromisso e satisfação), uma grande maioria dos
docentes não está envolvida com o trabalho. É preciso compreender as possíveis causas e o que
pode ser feito pela organização para a obtenção de um ambiente de trabalho que possibilite o
bem-estar para o sujeito que trabalha. Desta forma, intervenções precisam ser planejadas e
implantadas. Os investigadores sugerem novas pesquisas em busca de subsídios para
potencializar, cada vez mais, os vínculos positivos em relação ao trabalho.

Palavras-Chave: Bem-estar no trabalho. Comprometimento organizacional. Docência. Saúde.
Enfermagem.

ABSTRACT

Considering well-being at work a broad and multifaceted concept related to a positive mental
state of the worker from the concatenation of links that he establishes with the organization and
with the work performed, this paper is a field research, exploratory-descriptive, of transversal
character and quantitative nature. The study performed diagnosis to evaluate the well-being at
work amongst nursing teachers of the Professional Technical Education in Health of UFRN. It
was applied to the teachers the IBET-13 (inventory of well-being at work), consisting of three
scales: variables of satisfaction at work (ST), involvement with work (ET) and affective
organizational commitment (COA). Concerning the processing of the data, a factorial analysis of
the variables was performed. To measure the correlation between the numerical variables, the
Correlation of Pearson (r) was used, while the U test of Mann-Whitney was used to compare the
independent samples. The results by dimensions showed a level of perception of commitment and
satisfaction in the work of the teachers of 84.21% and only of 5.26% regarding the level of
involvement in the work. The teacher commitment of ESUFRN perfects an active relation with
the organization where the collaborators themselves wish to contribute to their satisfaction at
work. Identification is of the teachers with the organization that is reference to the affective
organizational commitment. In the perception of the teachers there is a strong affective bond that
translates into positive feelings such as enthusiasm, pride, contentment, trust, attachment and
dedication to work and to the institution. In a synthesis, the teachers are affectively committed to
the organization, wish to stay in it as a member, believe and commune of the same goals of
ESUFRN, intent to strive for the organization, involved with their position and show loyalty. The
conclusion is that despite the significant presence of positive feelings in the teachers' work
environment (commitment and satisfaction), a large majority of teachers are not involved in the
work. It is necessary to understand the possible causes and what can be done by the organization
to obtain a work environment that makes possible the well-being for the subject that works. In
this way, interventions need to be planned and implemented. The researchers suggest new
rummage in the pursuit for subsidies to increase, more and more, the positive links to work.

Keywords: Well-Being at Work. Organizational commitment. Teaching. Health. Nursing.
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1 INTRODUÇÃO

“Os melhores terapeutas não curam simplesmente os sintomas; eles
ajudam a construir forças e virtudes”.
Martin Seligman

O trabalho ocupa um espaço muito importante na vida de todos os indivíduos, no entanto,
nos dias de hoje há uma dualidade no seu valor. Esse mesmo trabalho percebido como algo
inestimável, que dá sentido à vida e impulsiona o crescimento humano, tem sufocado o
trabalhador de modo que o bem-estar no trabalho, na organização contemporânea, torna-se um
dentre tantos desafios, para todos os que trabalham e para todos os que estão envolvidos na
gestão.
Decisivamente, porque os vínculos estabelecidos pelos profissionais com seu trabalho
constituem-se como variáveis importantes no estudo do comportamento organizacional, uma vez
que estes vínculos influenciam tanto na vivência cotidiana no ambiente laboral, quanto no
desempenho dos profissionais, ou seja, impactam tanto trabalhadores quanto organizações; sendo
que a natureza do trabalho e suas condições atuam diretamente na qualidade destes vínculos.
O estabelecimento de vínculos positivos com o trabalho (satisfação e envolvimento) e
com a organização (comprometimento organizacional afetivo) resulta no que se define como
bem-estar no trabalho, cuja ocorrência pode indicar situações promotoras de saúde e de bem-estar
global de acordo com Siqueira e Padovam (2008). Entretanto, a pesquisa científica tem se
preocupado com os aspectos negativos e se afastado dos aspectos positivos do trabalho.
Segundo Demo (2011), vários autores da área de gestão de pessoas (GP), dentre os quais
Legge (2006), Armstrong (2009), Bohlander e Snell (2009) e Wilkinson et al. (2010), concordam
em suas concepções de que as pessoas desempenham um papel estratégico e relevante nas
organizações, por serem produtoras de conhecimento, inovação e capacidades organizacionais.
No caso da organização educacional, esse papel e essa capacidade estão imbricados em seus
principais atores, os docentes.
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Na última década tem-se observado um aumento significativo dos cursos na área da
saúde, inclusive uma grande proliferação de cursos na Educação Técnica Profissional em saúde
(ETPS). As escolas de profissionalização que oferecem cursos nessa área percebem uma
sociedade cada dia mais informada e exigente com relação aos serviços prestados pelos
profissionais nos serviços de saúde, tendo, assim, como meta o oferecimento aos alunos de uma
formação de qualidade para atender aos anseios e às exigências da atual sociedade.
No entanto o docente está imerso em um universo de trabalho com muitas exigências e
responsabilidades, pouco instrumentalizado e sem o apoio necessário para criar estratégias a fim
de superar tais situações, são pressionados a cumprir metas para atingir a excelência do ensino
traduzida por índices de produtividade taxativos, gerar conhecimentos práticos e objetivos para
atender às demandas da modernização sem possuir a contrapartida dos recursos necessários e
suficientes num sistema de massa com recursos humanos cada vez mais precários.
Nesse sentido, há um forte fator de pressão sobre os docentes no exercício da profissão
devido a constantes avaliações no sistema de ensino e políticas produtivistas. A lógica do
mercado afasta a escola do seu projeto cultural e a submete a lógica do serviço de mercado.
Assim, o docente acaba envolto por situações que podem influenciar e afetar diretamente seu
trabalho, configurando-se como fatores geradores de sofrimento em seu processo de trabalho e
consequentemente impeditivos do seu bem-estar.
Mediante esse contexto, é oportuna a aplicação dos pressupostos científicos teóricos e
metodológicos, para a investigação do nível de bem-estar dos docentes da Escola de Saúde da
UFRN (ESUFRN) de modo a fomentar possibilidades para a identificação e o cultivo dos pontos
fortes da organização e de seus principais colaboradores, nesse caso, os docentes, visando ao
bem-estar e antecipando-se ao mal-estar. Segundo Seligman (2009) as experiências que
provocam emoções positivas rapidamente dissipam as emoções negativas e as forças e virtudes
funcionam como um escudo contra a infelicidade e as desordens psicológicas e podem ser a
chave da resistência.
Diversos pesquisadores internacionais e nacionais já se dedicaram a pesquisas do bemestar no universo organizacional e concordam pelo reconhecimento do construto como um
conceito amplo, multifacetado, que se configura em área fértil para a investigação na
contemporaneidade. (DECI et al , 2001; MORIN, 2001; DESSEN, PAZ, 2010; PANACCIO,
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VANDERBERGHE, 2009; PASCHOAL, TAMAYO, 2008; SELIGMAN, 2009; SIQUEIRA,
PIERÓ, 2008, 2012, 2014).
Os estudos no campo educacional indicam que a insatisfação com ambientes de ensino
que não favorecem o aprimoramento do docente, com cargas horárias elevadas, controle nas
tarefas dos professores, desvalorização e o não reconhecimento de atuação são alguns, entre
tantos, fatores que interferem no processo de trabalho do professor (KYRIACOU, 1987; HADI et
al., 2009, MEHDINEZHAD, 2012). Dificuldades que são potencialmente agravadas por
inadequações organizacionais que não condizem com os preceitos da profissão. Korunga e Vitoch
(1999) em pesquisa realizada com docentes constataram que dentre as maiores fontes de
insatisfação no trabalho se destaca o excesso de trabalho, pois a atividade do docente não se
encerra em sala de aula.
No lado oposto, Howard, Johnson (2004); Maele e Houtte (2012), em suas pesquisas,
demonstram que a satisfação no trabalho pesa significativamente sobre a permanência dos
professores na profissão e significativamente sobre a eficácia do ensino.
Hargreaves e Fullan (2000) destacam a importância de se identificar as fontes de
satisfação no trabalho docente para que estas possam servir de encorajamento para os professores
os auxiliando no enfrentamento das dificuldades encontradas no trabalho.
Desse modo, não se pode prescindir da criação de políticas públicas educacionais que
visem um maior cuidado ao ser humano educador. Santos (2012) chama a atenção para esse
direcionamento e aponta que o estímulo de vivências positivas nos trabalhadores ultrapassa os
ganhos de produtividade, rotatividade e absenteísmo, pois, quando o indivíduo se sente bem e
enxerga sentido em seu trabalho o desempenha com mais afinco e motivação (MORIN, 2001).
Do ponto de vista teórico, considerando o bem-estar no trabalho um conceito amplo e
multifacetado que diz de um estado mental positivo do trabalhador oriundo da concatenação de
vínculos que ele estabelece com a organização e com o trabalho que realiza, o presente estudo
buscará ampliar o conhecimento do tema Bem-estar no Trabalho.
Do ponto de vista metodológico já existem alguns instrumentos de diagnóstico do
comportamento organizacional e de gestão fundamentados em construtos teóricos disponíveis e
difundidos. Porém, ainda dispersos e muitos estão em fase de avaliação. O Inventário do Bemestar no trabalho (IBET-13), constituído a partir de três escalas, possui cientificidade e validação
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estatística já comprovada para uso no campo organizacional (SIQUEIRA, ORENGÓ, PIERÓ,
2014), por isso esse foi o escolhido para ser utilizado nessa investigação diagnóstica.
Investigar o nível de Bem-estar no trabalho dos docentes contribuirá socialmente, se
cientificamente compreendida essa dimensão, pois subsidiará o planejamento do processo de
trabalho, fornecerá orientações ao setor de gestão de pessoas para fomentar ações adequadas, que
contribuam para alcançar bem-estar no trabalho, benefício tanto para a organização quanto para o
indivíduo; acredita-se que as consequências se traduzem em saúde, felicidade e bom desempenho
no ambiente de trabalho e possibilitará a melhoria das condições desse espaço de trabalho, e
consequentemente dos serviços oferecidos à sociedade, uma vez que na contemporaneidade está
presente um perfil típico de trabalho que, em certas circunstâncias, coloca em risco o bem-estar
dos docentes.
Compreender o que faz o trabalho ter sentido para aqueles que o realizam adquire grande
relevância para as organizações, pois tal conhecimento pode ser útil para orientar as decisões e
intervenções dos responsáveis pela organização do trabalho, permitindo também o
estabelecimento de políticas de recompensa mais direcionadas e eficazes (OLIVEIRA et al,
2001).
Os motivos que me levaram a abordar essa temática, do ponto de vista pessoal, foi a
minha própria condição de servidora da Direção de Ensino, setor que administra e distribui a
carga horária docente. A vivência da minha prática profissional permitiu que percebesse a
insatisfação com questões ligadas ao trabalho demonstradas por vários docentes. Assim surgiu à
inquietação para investigar a satisfação e o envolvimento no trabalho dos docentes da Educação
Técnica Profissional em Saúde e o seu comprometimento afetivo com a organização Escola de
Saúde da UFRN (ESUFRN).
Pela compreensão da importância para o adequado funcionamento da organização,
quando os docentes se sentem satisfeitos consigo mesmos, nos relacionamentos com os pares,
com as chefias, com as oportunidades de crescimento profissional e pessoal e com o
reconhecimento e as retribuições que a organização lhes oferece.
Em síntese a pesquisa se justifica, de acordo com o seguinte:
No Plano Científico, para ampliar e solidificar a concepção do construto bem-estar no
trabalho; utilizar e testar medidas cientificamente validadas e adequadas para o ambiente
organizacional;
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No Plano Institucional, para fornecer orientações ao setor de recursos humanos e demais
responsáveis pela organização para fomentar decisões, intervenções e ações adequadas,
objetivando o estabelecimento de políticas mais direcionadas e eficazes para consolidar o bemestar do docente;
No Plano Social, para possibilitar a melhoria das condições do espaço de trabalho,
consequentemente se refletindo nos serviços oferecidos à sociedade;
No Plano Profissional, destaca-se a minha própria vivência profissional e a afinidade com
as questões da gestão do comportamento organizacional.
Mediante essas considerações, busquei resposta para os seguintes questionamentos. Qual
a percepção dos docentes enfermeiros da ESUFRN – Escola de Saúde da UFRN sobre o bemestar no seu trabalho? Qual o nível de satisfação desses profissionais? Qual o nível de
envolvimento no trabalho? Qual o nível de comprometimento com a organização à qual estão
vinculados?
De alguma forma, o que me inquieta, essencialmente, é o questionamento sobre o valor
que o trabalho representa para o homem contemporâneo, notadamente para o enfermeiro que
exerce atividades de docência na Educação Técnica Profissional em Saúde - ETPS; participantes
deste estudo.
Isto porque quando o trabalho propicia satisfação, compromisso e envolvimento para os
que o realizam deve estar concebido na valorização do potencial humano, no despertar da
autonomia, na geração de relações satisfatórias, na criação de laços de afeição duradouros, no
fortalecimento da vida comunitária e pessoal do trabalhador; aspectos fundamentais para a
existência do bem-estar no trabalho objeto deste estudo.
Mediante o exposto, com embasamento teórico nos estudos no âmbito das ciências
humanas e considerando o déficit das pesquisas acerca do bem-estar dos indivíduos no ambiente
de trabalho, uma vez que a literatura considera o trabalho como potencial para a realização
pessoal e profissional, o Objetivo Geral desse estudo diagnóstico é:
Avaliar o bem-estar no trabalho, baseada no modelo BET, entre docentes da Educação
Técnica Profissional (ETP) em Saúde na UFRN.
Para atingir esse objetivo maior, os seguintes Objetivos Específicos foram traçados para
essa investigação:
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1. Identificar a percepção dos docentes enfermeiros da Escola de Saúde da UFRN
a respeito da satisfação com o seu trabalho;
2. Identificar a percepção dos docentes enfermeiros da Escola de Saúde da UFRN
quanto ao seu envolvimento no trabalho;
3. Verificar o comprometimento organizacional afetivo dos docentes enfermeiros
Escola de Saúde da UFRN dirigidos à organização.
O ponto de partida do referencial teórico foi o Trabalho; para investigar aspectos
relacionados ao trabalho é preciso desmistificar o que o cerca, o tema seguinte foi o bem-estar.
Foram apresentadas as abordagens acerca de bem-estar subjetivo, bem-estar psicológico, e bemestar no trabalho com foco na configuração tridimensional proposta por Siqueira e Padovam
(2008) para BET; o suporte da base teórico-metodológica do presente estudo.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 O TRABALHO EM TEMPOS DE REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA

Identifica-se atualmente um crescente esvaziamento do valor social e psicológico do
trabalho. Há um distanciamento do seu valor positivo, que tem sido frequentemente reconhecido
como um mero acesso aos bens materiais. Questiona-se sobre os riscos dos processos de trabalho
que expõem o trabalhador a condições desumanizantes no ambiente laboral.
Para pensar nos aspectos relacionados ao trabalho nos dias atuais é preciso considerar as
formas originárias de seu entendimento, fazer uma digressão acerca da sua compreensão desde as
primeiras civilizações que influenciaram a cultura ocidental, para somente, assim, compreender a
complexidade do trabalho na contemporaneidade, pois a compreensão do trabalho depende
sempre do momento histórico, econômico, político e social no qual se insere, não podendo ser
pensada como natural ou a-histórica.
Ribeiro e Léda (2004) desenvolveram seus estudos nesse sentido, resgataram as formas
originárias do valor do trabalho, visando compreender a complexidade do trabalho nos dias
atuais: Tanto na Grécia quanto em Roma antiga, civilizações berço da cultura ocidental,
valorizavam-se o otium (ócio). O homem livre devia dedicar seu tempo à política, a caça, aos
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jogos, as guerras e as festas. O neg-otium (não-ócio) era destinado aos escravos, pobres e
desonrados. Hecler, Back e Massing (1994) trouxeram em seus escritos que a partir do século I
antes de cristo o trabalho era visto associado a fardo e sacrifício.
E, assim, permaneceu, por um tempo considerável. Ainda no século VIII a forma dos
cristãos considerar o trabalho, se ligava ao sofrimento e carregava o valor da salvação,
continuando com a mesma conotação de fardo. O trabalho era uma penitência da qual o homem
não poderia se esquivar, visto como tarefa penosa e humilhante, como punição para o pecado.
(RIBEIRO; LÉDA, 2004).
Quanto à semântica, a palavra trabalho, trouxe e guardou essa carga de negatividade. De
acordo com a etiologia, a sua origem vem da palavra latina tripalium, termo utilizado para
designar um instrumento de tortura, ou mais precisamente, “instrumento feito de três paus
aguçados, algumas vezes ainda munidos de pontas de ferro, nas quais agricultores bateriam o
trigo, as espigas de milho, o linho, para rasgá-los e esfiapá-los” (ALBORNOZ, 1994, p.10).
Não cabe aqui analisar a história da filosofia do trabalho, contudo, deve-se mencionar,
que a Reforma resgatou o conceito cristão de trabalho. Para Oliveira et al.(2004), através da
Reforma, Lutero estabeleceu o dogma que todo homem capaz deveria trabalhar e posicionou o
trabalho como categoria de base para a vida.
O autor, ainda, destaca que Calvino reforçou esse dogma com a ética protestante, segundo
a qual o trabalho era um valor em si mesmo, a prosperidade seria um prêmio para uma vida santa.
A partir do Renascimento: “as razões para trabalhar estão no próprio trabalho e não fora
dele ou em qualquer de suas consequências” (ALBORNOZ,1994. p.59). O trabalho é visto não
mais como uma ocupação servil e não mais como escravidão do homem, e sim como propiciador
do seu desenvolvimento, preenchimento da sua vida, condição necessária para a sua liberdade.
Após considerar a influência do significado do trabalho em momentos marcantes da
história e o impacto dos dogmas religiosos em seu significado e da mudança brusca da sua
compreensão a partir do renascimento. Ressalta-se aqui o fator decisivo no mundo do trabalho na
evolução da produção artesanal para a produção através das máquinas.
Na produção artesanal o trabalhador participa de todas as etapas do processo produtivo,
pois é diretamente responsável pelos resultados. No entanto no século XII, na idade média,
surgem às corporações de ofício para controlar o trabalho artesanal, Grupos de artesãos se
formam por razões religiosas (para o culto do santo patrono e para a caridade recíproca)
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econômicas (para garantir o monopólio da atividade) e político-sociais (a plebe de artesãos
tentava se organizar diante do patriciado mercador que detinha o poder). Essa organização
possibilitou aos comerciantes manufatureiros cada vez mais lucros o que gerou um crescente
acúmulo de capitais, nas mãos de uma nova classe, que passou a ser denominada de burguesia.
(DOBB, 1987)
Ainda afirma o autor que da transição de métodos de produção artesanal para a produção
por máquinas surgiu a Revolução Industrial, como um divisor de águas. Antes da Revolução
Industrial, a atividade produtiva era artesanal e manual, no máximo com o emprego de algumas
máquinas simples. Grupos de artesãos podiam até se organizar e dividir algumas etapas do
processo produtivo, mas na maioria das vezes um mesmo artesão cuidava de todo o processo,
desde a obtenção da matéria-prima até à comercialização do produto final.
Com a Revolução Industrial os trabalhadores perderam o controle do processo produtivo,
passaram a trabalhar para um patrão, vendendo a sua força de trabalho, na qualidade de
empregados ou operários. A matéria-prima e as máquinas - meios de produção - pertenciam aos
donos do produto final que recebiam todos os lucros.
Nesse contexto a racionalização era o centro do processo produtivo; tudo programado,
tudo controlado, tudo calculado. A fábrica é dominada, regulada pelo cronômetro, são
estabelecidos horários exatos para chegar e sair da fábrica, tempo predeterminado para executar
as tarefas. Nesse contexto o processo de trabalho é organizado de modo a extrair o máximo de
excedente das atividades realizadas pelo trabalhador. O seguinte trecho sintetiza com propriedade
essa afirmação:
[...] para nosso capitalista [...] ele quer produzir uma mercadoria cujo
valor seja mais alto que a soma dos valores das mercadorias exigidas para
produzi-la, os meios de produção e a força de trabalho, para os quais
adiantou seu bom dinheiro no mercado. Quer produzir não só valor de
uso, mas uma mercadoria, não só valor de uso, mais valor e não só valor,
mais também, mais valia.(MARX, 2004. p.41)
Então é necessário controlar o processo de trabalho de modo que haja um excedente do
qual o capitalista se aproprie. No século XIX, Taylor, engenheiro estadunidense, de acordo com
as técnicas de racionalização do trabalho, propôs uma linha rígida de produção, com base na ideia
de que se cada trabalhador desempenhasse uma única tarefa a eficiência se acentuaria.
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(HARVEY, 1999). Assim, A lei da fábrica ultrapassa os muros e determina severas mudanças
sociais, expressa nesse trecho:

As pessoas ficam submissas às leis impostas pelas fábricas, ocorrendo um
controle das suas vidas privadas. Há uma tentativa de adequação das
relações sociais desenvolvidas, extraprodução, a uma racionalidade
econômica e técnica que opera no interior das indústrias. A indústria
transforma o conceito de trabalho e dita novos valores à sociedade da
época, criando assim o que se pode chamar de Sociedade Industrial
(RIBEIRO; LEDA 2004. p.78)
Como consequência, o consumo do tempo livre era monitorado, a quantidade e as formas
de lazer adequadas para não interferir na disposição e produtividade do operário, o que fez surgir
à tensão nas relações sociais: o antagonismo existente... “entre aqueles que produzem o conjunto
dos bens (produtos diretos) e aqueles que se apropriam dos bens excedentes. (os apropriadores
do fruto do trabalho dos produtores diretos)”. (NETTO; BRAZ, 2006. p.57, grifos do original).
Em síntese, o taylorismo, foi concebido a partir da preocupação em aumentar ao máximo
a capacidade produtiva dos trabalhadores a todo e qualquer custo. Estudos especializados foram
realizados para combater os problemas que impedissem o incremento da produção e as
ferramentas básicas para tal fim foram o treinamento e o controle dos operários. No século XX,
Henry Ford incorporou e avançou com a proposta do taylorismo, propôs uma produção em série,
com base na linha de montagem composta por uma esteira rolante na qual os produtos se
movimentavam e cabia aos operários fazer repetidamente a mesma operação. O trabalho se
realizava intensamente mecanizado e visivelmente sem a qualificação dos trabalhadores.
O modelo taylorista/ fordista, no início da década de 70, entrou em decadência com a
crise do capitalismo. Surgiu a necessidade de uma nova forma de organização industrial mais
flexível para atender as permanentes transformações do mercado. Entre os fatos que pressionaram
e impulsionaram os empresários a reverem os princípios da organização industrial, pode-se citar:
a queda da taxa de lucro, a crescente concorrência japonesa; o aumento da exigência dos
consumidores, as reinvindicações do operariado e a crise do WelfareState.
Nesse contexto emerge um intenso processo de reestruturação da produção e do trabalho:
a Restruturação Produtiva. Esse processo se caracterizou por mudanças significativas, dentre as
quais interdependência dos mercados e globalização da produção e comercialização. Houve uma
busca por competências e habilidades objetivando alocar os trabalhadores nos setores das novas
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tecnologias e dos novos processos organizacionais. Determinou-se “um modelo” segundo o qual
a parcela de trabalhadores para atender a reestruturação produtiva, deveria possuir formação
polivalente, domínio de novas linguagens, conhecimentos de informática, capacidade para
exercer múltiplas tarefas. Deveriam ser um conglomerado de “máquinas inteligentes” com
capacidade de interligar produção e mercado de forma ágil e com baixo custo. (CASTILHO,
1991).
O “modelo” prometeu eliminar o trabalho repetitivo e braçal; no entanto com a
Reestruturação Produtiva as exigências no mundo do trabalho se tornaram muito mais complexas.
O trabalhador que antes precisava desprender o máximo de desgaste físico agora precisa
desprender também o máximo de energia mental; às exigências de ordem física se acrescentaram
às exigências de ordem mental. A reestruturação do processo produtivo se assemelha a um
mosaico, pois mesmo nos países desenvolvidos detentores de tecnologia muito avançada e
influenciadora no cenário politico- econômico internacional, ainda permanece o resistente
taylorismo-fordismo entre outras formas pré-existentes de produção. Diversos processos
produtivos, entre os quais, o Neofordismo, o Neotaylorismo e o pós-fordismo convivem,
simultaneamente, na mesma unidade de produção. (BARROS, 2010)
O que provocou um gradativo desaparecimento dos empregos permanentes somados a
uma crescente precarização e instabilidade do trabalho. A classe trabalhadora convive com a
fragmentação e a heterogeneidade em sua atual composição, enfrentando a realidade de
“acordos” e “concessões” das mais diversas ordens para a sua sobrevivência. (RIBEIRO; LEDA,
2004). Diante desse contexto, o “modelo” não foi capaz de favorecer o bem-estar do Trabalhador.
Segundo Nadler e Lawler (1983) houve mudança no modo de produção, mas o trabalho
continuou precário. A classe trabalhadora sente-se constantemente apreensiva diante das
mudanças de rumo de sua vida profissional. As incertezas do capitalismo flexível geram um
aumento de desconfiança. O desempregado sofre por não ver perspectivas e o empregado pela
precarização do trabalho.

O número de trabalhadores que não reconhecem a esfera profissional como um espaço
de realização e de reconhecimento é cada vez mais crescente. Existe uma minoria de
trabalhadores atuando em funções que permitem envolvimento e identificação. A
grande maioria trabalha apenas por necessidade financeira e trocaria facilmente de
atividade profissional. O trabalho está reduzido à mera atividade vital: “[...] A única e
exclusiva orientação ainda é a subsistência [...] não mais permite a possibilidade de
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afirmação pessoal, mas nos aprisiona junto ao impulso vital das necessidades imediatas.”
(MASCARENHAS, 2000, p.76).

De acordo com a concepção dominante, o trabalho somente tem sentido se for bem
remunerado. Camps (1993. p. 124) expressa que “já não existe um trabalho que valha mais do
que o outro; mais válido é o que paga melhor. Já não existem, portanto, profissões de maior
prestígio, e sim profissões que abrem as portas para o dinheiro e o êxito”. Outras esferas da vida,
como a familiar e a social, ficam nos planos secundários. O trabalho consome todo o tempo. “É o
completo vazio do dinheiro elevado a um fim em si mesmo, que agora domina definitivamente a
existência como deus secularizado da modernidade” (KURZ, 2002. p.15).
O homem tem valor quando é proprietário e quando possui um alto poder aquisitivo.
Homem e mercadoria se identificam na sociedade contemporânea, o que se configura como o
eixo norteador para a representação elaborada pelo homem acerca de si mesmo e dos outros à sua
volta. (RIBEIRO; LEDA, 2004). Enfatiza Bauman (2004) que nesse contexto a identidade dos
trabalhadores está comprometida. A performance do trabalhador é colocada sob suspeita
cotidianamente, num clima de insegurança, competição e seleção permanente. Os laços sociais
têm sido efêmeros, tudo tem sido permitido: ser desleal, desqualificar o colega, omitir
informações, entre outras tantas práticas. (BAUMAN, 2004. p. 112-113).
A instabilidade afeta os empregos e principalmente as relações; os laços sociais
estabelecidos do trabalhador com os pares e o comprometimento com a organização se tornam
fluidos, frágeis e transitórios; as relações de companheirismo e de amizade no trabalho não se
concretizam, são passageiras, imediatas e competitivas. Dejours (1999) chama a atenção para a
existência de um “sofrimento ético” que acomete o trabalhador pela quebra dos ideais e valores
apreendidos e aprovados socialmente, isto porque para que o trabalho seja um atributo do homem
e que o próprio homem não seja apenas um instrumento. O trabalho precisa estar integrado à
vida, ter um sentido, não pode se restringir a ser um meio de sobrevivência. O indivíduo precisa
vislumbrar a possibilidade de realização dos seus planos e projetos, desvinculados do mero
acesso a bens materiais e suas simbologias. . (RIBEIRO; LEDA. p.78,2004).
Mediante essa complexidade a que se compreender porque, na contemporaneidade, o
trabalho se mostra impregnado de tamanha subjetividade, identificam-se visões contraditórias nos
mesmos contextos, e por vezes, o mesmo indivíduo revela sentimentos tão ambíguos com relação
ao trabalho. Ao encontro desse entendimento Leal (2008) considera o trabalho como diverso,
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ambíguo e complexo, porque para a autora, o trabalho funciona como produção de vida e medeia
a integração social através do valor econômico, além do seu aspecto cultural intrínseco, cujos
fatores podem explicar a importância do trabalho na vida, na constituição da subjetividade e na
saúde física e mental dos indivíduos, uma vez que cria sentidos existenciais e contribui para a
estruturação da personalidade e a organização da sociedade.
Seligmann (1994) entende que a ambiguidade se revela quando o trabalho atua
duplamente, pois pode beneficiar a saúde mental, colaborar para a identidade do trabalhador
enquanto ser humano e promover metas pessoais, dentre as quais, para Covacs (2006), aspectos
de estruturação positiva como traços de personalidade, fortalecimento com as demais esferas da
vida, e aspectos negativos, a exemplo dos problemas oriundos da relação do funcionário com a
organização. Para Harter et al.; Borges e Argolo (2002) são esses aspectos negativos que
colaboram para o desgaste e geram como consequências o sofrimento psíquico e distúrbios
individuais e psicossociais no trabalhador.
Os riscos psicossociais somados aos fatores físicos podem afetar o desempenho no
trabalho e a saúde do trabalhador, apesar do esforço que o mesmo empreende para a busca do
equilíbrio no ambiente laboral, o trabalho por ele executado pode provocar mal-estar e prejudicar
sua saúde, complementa Camelo (2006) que a saúde pode ser resultante da instabilidade cotidiana
laboral, pois o indivíduo necessita da ação-criação para elaborar formas de viver diante das
condições propiciadas pelo trabalho cuja flexibilidade deságua na procura de modos adaptativos
por parte do trabalhador e na necessidade da organização em gerenciar prioridades para a saúde e
o bem-estar das pessoas.
Numa síntese, a relação indivíduo/trabalho é afetada pelas constantes transformações no
mundo do trabalho na contemporaneidade, porque as organizações se empenham para adaptação
as regras sociais, econômicas e tecnológicas. Essa adaptação às exigências de produtividade e
qualidade, para Araújo e Oliveira (2008) provocam grandes alterações e demandam ações no
mundo organizacional, comprovadas por estudos acerca da organização do trabalho e dos fatores
psicossociais a partir da década de 60, de acordo com Guimarães (2013), visando desvendar os
motivos e as condições para instigar estados mentais positivos no trabalho para favorecer aos
trabalhadores e as organizações.
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Nas próximas sessões serão apresentadas as abordagens acerca de bem-estar subjetivo e
bem-estar psicológico, concepções teóricas de BET com ênfase na abordagem de Siqueira e
Padovam (2008) que norteia este estudo.

2.2

BEM-ESTAR SUBJETIVO (BES)

Nesse estudo considerou-se oportuno resgatar o histórico e as concepções de bem-estar a
partir da coletânea elaborada pelas pesquisadoras Siqueira e Padovam(2008) em que foram
consideradas as mais difundidas abordagens da literatura nacional e internacional acerca do tema
em estudo, desde a sua origem até a atualidade.
No entendimento de Ryan e Deci (2001), as concepções científicas que se destacam na
atualidade sobre bem-estar no campo psicológico são organizadas em duas visões distintas de
felicidade: a primeira, bem-estar subjetivo (bem estar hedônico), aborda o estado subjetivo de
felicidade e adota bem-estar como prazer ou felicidade e “se assenta nas teorias sobre estados
emocionais, emoções, afetos e sentimentos (afetos positivos e afetos negativos)”.( SIQUEIRA;
PADOVAM, 2008. p.202. )
Enquanto a segunda, bem-estar psicológico (bem-estar eudaimônico) investiga o potencial
humano e defende a noção de que bem-estar é o pleno funcionamento das potencialidades de uma
pessoa; capacidade para pensar, raciocinar, usar o bom senso. Essa perspectiva “se sustenta em
domínios da cognição e se operacionaliza por avaliações de satisfação (com a vida em geral, com
aspectos específicos da vida como o trabalho)” (SIQUEIRA; PADOVAM, 2008. p.202 ).A busca
por indicadores de qualidade de vida para monitorar mudanças e implantação de políticas sociais
fez surgir o conceito de BES no final da década de 1950. (LAND, 1975) Nas duas décadas
seguintes, três obras influentes sobre o assunto se destacaram na década de 1960 os estudos de
Gurin, Veroff e Feld (1960); Cantril (1967) e Bradburn (1969) por terem enfatizado satisfação
com a vida e felicidade como elementos integrantes do conceito de qualidade de vida. A
satisfação com a vida e os afetos positivos e negativos, componentes integrantes do BES (bemestar subjetivo), tiveram origem nos trabalhos precursores de Bradburn (1969) e de Campbell e
Cols (1976).
A primeira revisão sobre BES foi realizada em 1967 num estudo intitulado “Correlatos de
Felicidade Declarada”. Nesse estudo o autor concluiu que se encontram entre as pessoas felizes,
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os jovens, pessoas com boa instrução educacional, bons salários, religiosidade, elevada
autoestima, moral no trabalho, aspirações modestas, extrovertidas, otimistas, despreocupadas,
casadas, de ambos os gêneros e com diversificados potenciais intelectuais (WILSON, 1967).
Os livros de Andrews e Withey (1976) e Campbell, Converge e Rodgers (1976), são
apontados como marcos da literatura da década de 1970 por preconizarem que as pessoas
respondem ao mundo subjetivamente definido, embora vivam em ambientes definidos
objetivamente.
No Brasil, vários estudos focalizam o bem-estar subjetivo. Albuquerque e Tróccoli,
(2004) e Siqueira, Martins e Moura (1999) constituíram e validaram medidas de bem-estar
subjetivo; Freire (2001) investigou os antecedentes de BES; Capitanini (2000) investigou as
relações com sentimentos de solidão e interações sociais; Prebianchi (2003) analisou a influência
de BES sobre qualidade de vida.
BES é concebido como um conceito de auto-avaliação, ou seja, somente pode ser
observado, avaliado e relatado pelo próprio indivíduo. Avaliar BES por meio de indicadores
externos ao indivíduo e escolhidos e definidos por terceiros decididamente não é adequado,
mesmo que a avaliação tome por base fatores estatisticamente constituídos. Está entre os
indicadores externos inapropriados para avaliação de BES, o controle de doenças, os índices de
mortalidade, índices de criminalidade e violência, taxas de desemprego ou de analfabetismo, bem
como outros indicadores aplicados para descrever avanços em políticas sociais e que projetam a
qualidade de vida de extratos sociais, comunidades ou de nações. (DIENER; LUCAS, 2000)
Na coletânea do estudo desenvolvido por Siqueira e Padovam (2008), destacam-se as
concepções científicas mais proeminentes na atualidade. Segundo Ryan e Deci (2001) há duas
tradições de estudos que refletem visões peculiares acerca da felicidade e que podem ser
organizadas em duas perspectivas distintas: bem-estar subjetivo e bem-estar psicológico. O bemestar Subjetivo adota a visão de bem-estar como prazer ou felicidade. Constitui um campo de
estudo para compreender as avaliações que as pessoas fazem das suas vidas defendem Diener,
Suh e Oishi (1997), assim satisfação e felicidade são seus principais tópicos de pesquisa
(DIENER; COLS, 2003).
As avaliações devem incluir satisfações globais com a vida como casamento e trabalho,
por exemplo, e ainda incluir uma análise pessoal sobre a frequência com que se experimentam
emoções positivas e negativas. Diener e cols (1997) complementam que essa abordagem se
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distancia da depressão, ansiedade e estresse e demais estados psicológicos negativos ou
patológicos.
Segundo Diener e Lucas (2000), se chega à conclusão que parece existir uma
representação mental (cognitiva) de BES, pois os pensamentos e sentimentos sobre a existência
individual se organizam cognitivamente. BES se constitui, assim, num amplo fenômeno que
envolve julgamentos globais de satisfação com a vida, ou domínios específicos dela, e
experiências positivas e negativas. (DIENER; COLS 1997; DIENER; COLS, 1999; DIENER,
LUCAS, 2000). BES comporta uma dimensão emocional que são os afetos positivos e negativos
e uma dimensão cognitiva que é a satisfação com a vida.
Para relatar um nível de BES adequado é necessário que o indivíduo reconheça que
mantém sua satisfação com a vida em nível elevado, alta frequência de experiências emocionais
positivas e baixas frequências de experiências emocionais negativas. (SIQUEIRA; PADOVAM,
2008).

2.2.1

As dimensões de bem-estar subjetivo (BES)

2.2.1.1 Afetos positivos e negativos como dimensões emocionais de BES

As emoções positivas e as negativas não foram inicialmente consideradas polaridades de
um mesmo construto. Bradburn (1969), pioneiro nessa abordagem, defendia a ideia de uma
estrutura bidimensional formada por dois contínuos distintos de afetividade: afetos positivos e
afetos negativos. Bradburn(1969), Bradburn e Caplovitz (1965) introduziram as primeiras
formulações acerca da definição de felicidade nos domínios da psicologia e apontaram uma
forma de mensurá-la por estas duas dimensões relativamente independentes uma da outra.
(DIENER; EMMONS, 1985).
Com o entendimento de que felicidade ou bem-estar subjetivo seria um construto
composto por dois conjuntos separados: os afetos positivos e os afetos negativos. Para avaliar
estas dimensões os autores agruparam 10 itens em duas escalas, sendo cinco para avaliar afetos
positivos e outros cinco para aferir afetos negativos. Observaram correlações fracas entre os itens
das duas escalas, altas correlações entre os itens de cada escala e correlações diferenciadas de
cada escala com diversas outras variáveis.
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A partir desses resultados Bradburn e colaboradores afirmaram a relativa independência
entre os dois construtos e os consideraram como duas dimensões na estrutura dos afetos.
(DIENER; EMMONS,1985). A partir da formulação da estrutura bidimensional proposta por
Bradburn (1969), outros estudiosos validaram medidas para aferir BES. (DIENER; EMMONS,
1985; WATSON; COLS; CLARK; TELLEGEN,1988).
Dentre essas medidas se destacou a Lista de Afetos Positivos e Negativos (Positive
Affectand Negative Affect Schedule – PANAS), concebida por Watson e Cols (1988), composta
por duas escalas consistentes válidas e eficientes para medir as duas dimensões de afetividade.
De acordo com as escalas da PANAS a extensão na qual uma pessoa sente-se
entusiasmada, ativa e alerta representam Afetos Positivos(AP), em alto nível essa extensão
constitui em estado de alta energia, plena concentração e engajamento prazeroso. O baixo AP é
caracterizado por tristeza e letargia. A dimensão geral de engajamento que inclui sensações
negativas diversas, entre as quais raiva, desprezo, culpa, medo e nervosismo, no mais alto nível,
constitui Afeto Negativo (AN). Interessado, forte, entusiasmado, orgulhoso, ativo, inspirado,
determinado, atento, animado e estimulado, correspondem as 10(dez) palavras que expressam
sentimentos e emoções positivas integrantes da PANAS. As 10(dez) palavras que expressam a
dimensão negativa da afetividade e compõem o nível mais baixo de (AN) são angustiado,
descontrolado, culpado, assustado, hostil, irritado, envergonhado, nervoso, inquieto e
amedrontado. (SIQUEIRA; PADOVAM, 2008).
Os autores elencam como exemplo de duas medidas da dimensão emocional BES no
Brasil, primeiro a Escala de Ânimo Positivo e Negativo (EAPN), desenvolvida e validada por
Siqueira e cols. (1999). Medida composta por 14 afetos, distribuídos em duas sub-escalas: uma
com seis itens (feliz, alegre, animado, bem, satisfeito e contente) para avaliar afetos positivos e
outra com oito itens (irritado, desmotivado, angustiado, deprimido, chateado, nervoso, triste e
desanimado) para avaliar afetos negativos. A Escala de Bem-Estar Subjetivo (EBES) constituída
e validada por Albuquerque e Tróccoli (2004) trata-se de outra medida brasileira da dimensão
emocional de BES que inclui 21 itens de afetos positivos e 26 de afetos negativos.
Complementam com indicação de um variado leque de conceitos psicológicos apontados
como componentes afetivos para integrar BES, traços como ansiedade e depressão para
representar NA, auto-estima para representar AP; e mais alguns conceitos arrolados como
integrantes da dimensão positiva de BES, tais como auto-aceitação, auto-imagem e auto-respeito.
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Os afetos positivos e negativos e a satisfação com a vida (componente cognitivo) foram
inclusos por diversos autores como integrantes de BES nos anos 1970 e 1980, entre os quais,
Andrews e Withey(1976), Campbell, e Cols (1976), Diener, (1984) e Emmons( 1986).
Para Siqueira e Padovam (2008), a composição emocional do conceito de BES inclui um
balanço entre as emoções positivas e as emoções negativas. O balanço representa uma dimensão
de BES quando resulta numa relação positiva. A vivência de mais emoções positivas deve
prevalecer em detrimento das negativas no decorrer da vida. Não é preciso existir uma presença
contínua de sensações positivas, apenas que, em sua grande maioria, as experiências vividas
sejam entremeadas muito mais por emoções prazerosas do que por sofrimentos.

2.2.1.2 A Dimensão cognitiva de BES: Satisfação com a vida

Satisfação com a vida, um dos elementos que integram BES, teve suas origens nas
concepções de qualidade de vida, conceito que foi apropriado e redefinido por estudiosos das
ciências comportamentais para compor BES. É ainda considerada uma dimensão subjetiva de
qualidade de vida, ao lado de felicidade e bem-estar Siqueira e Padovam (2008). Na perspectiva
subjetiva de qualidade de vida, incluindo-se nela satisfação com a vida, é entendida como uma
possibilidade de se levar em conta, em avaliações individuais, diferenças culturais na percepção
do padrão de vida.
Desse modo mesmo que certos grupos compartilhem a mesma cultura, podem-se
observar variações entre os indivíduos quanto a suas crenças, valores, objetivos e necessidades. A
avaliação de qualquer tema sobre a vida pessoal seria arbitrária sem a compreensão dos valores e
crenças de uma população e como estes são manifestados individualmente. (SIQUEIRA;
PADOVAM, 2008).
Satisfação com a vida é concebida como o julgamento que o indivíduo faz sobre sua vida
e que reflete o quanto esse indivíduo se percebe distante ou próximo a suas aspirações, um estado
psicológico que guarda estreita relação com bem-estar mais do que avaliações objetivas da
qualidade de vida pessoal (HAVIGHURST; TOBIN, 1961; CAMPBELL; COLS, 1976; KEYES;
COLS, 2002).
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2.3 BEM-ESTAR PSICOLÓGICO (BEP)

Segundo Siqueira e Padovam (2008), enquanto BES se sustenta em avaliações de
satisfação com a vida e no balanço entre afetos positivos e negativos que revelam felicidade, se
concebe BEP sobre formulações psicológicas dimensionadas na capacidade para enfrentar os
desafios da vida.
Marcos na literatura sobre o tema Ryff (1989); Ryff e Keyes (1995) consideraram frágeis
as formulações teóricas do campo de estudos de BES e as criticaram alegando que quando
Bradburn (1969) sugeriu a existência de duas dimensões na estruturação dos afetos (positivos e
negativos),tratava-se apenas do efeito de serendipidade, pois a investigação focou minimamente
na compreensão de bem-estar, pois seus estudos buscaram identificar como as mudanças sociais
dos níveis educacionais, dos padrões de emprego, da urbanização ou de tensões políticas
afetavam o padrão de vida dos cidadãos e por sua vez o padrão de vida transformado modificava
o senso de bem-estar, acrescentando-se que a satisfação com a vida, componente cognitivo de
BES, emergiu como deslocamento do conceito do campo sociológico, sem ter assento teórico
consistente em psicologia.(SIQUEIRA; PADOVAM, 2008).
Nos estudos seminais, os autores, ainda, alegaram que no campo de teorização
psicológica existem teorias suficientes para a constituição de concepções sólidas sobre o
funcionamento psíquico para enfatizar os aspectos positivos. (RYFF, 1989; RYFF; KEYES,
1995). Keyes e Cols (2002) consideram que esse suporte conceitual pode conceber o processo
para a resolução dos desafios que se apresentam na vida.
Após análise e revisão da literatura, Ryff (1989) apresentou uma síntese das teorias
clássicas existentes em psicologia que apoiam a estrutura de uma abordagem acerca do
funcionamento psicológico positivo, que se assenta em uma abordagem clínica, as teorias de Jung
(1933) que tratam dos fenômenos da individuação, as de Maslow (1968) da auto-realização, as de
Allport (1961) do fenômeno da maturidade e as teorias de Rodgers (1961) do completo
funcionamento.
Erickson, (1959) e Neugarten (1973) utilizaram teorias sobre o desenvolvimento humano.
Além do uso de formulações sobre estágios de desenvolvimento, descrições de mudanças na
personalidade nas fases adulta e de velhice e proposições relativas à saúde mental (Jahoda, 1958).
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Com base nessas concepções teóricas Ryff (1989) elaborou uma proposta integradora formulando
um modelo de BEP exemplificado a seguir, que posteriormente foi reorganizado e reformulado
por Ryff e Keyes (1995).

Quadro 01- Componentes de bem-estar psicológico
COMPONENTES DE BEP

DEFINIÇÃO

Auto-aceitação

Atitudes positivas sobre si mesmo. Aspecto central da
saúde mental. Trata-se de uma característica que revela
elevado
nível
de
autoconhecimento,
ótimo
funcionamento e maturidade.
Relacionamento positivo com Fortes sentimentos de empatia e afeição aos seres
humanos, capacidade de amar fortemente, manter
outras pessoas
amizade e identificação com o outro.
Autonomia
Resistência à aculturação e independência acerca de
aprovações externas.
Domínio do ambiente
Capacidade do indivíduo para escolher ou criar
ambientes adequados às suas características psíquicas,
de participação acentuada no meio, capacidade de
manipular e controlar ambientes complexos.
Propósito de vida

Crescimento pessoal

Manutenção de objetivos, intenções e de senso de
direção perante a vida, mantendo o sentimento de que a
vida tem um significado.
Necessidade
de
constante
crescimento
e
aprimoramento pessoais.
Abertura a novas
experiências, vencendo desafios que se apresentam em
diferentes fases da vida.

Fonte: elaboração a partir de Ryff (1989), apud Siqueira e Padovam, (2008), p.205.

Numa síntese BEP surgiu porque o BES não comportou algumas explicações sobre o
funcionamento positivo das pessoas, tanto porque o bem-estar precisava de uma dimensão
cognitiva que considerasse a vitalidade e a saúde mental. Em vários estudos se destacam as
concepções e conceitos de BEP. Keyes, Shmotkin e Ryff (2002) entendem BEP como um nível
pleno de funcionamento psicológico positivo que atua no sujeito, associado ao ajuste emocional e
social adequado e a uma suficiente maturidade para a percepção de compromisso com os desafios
da existência individual e da vida. O BEP é constituído por seis dimensões: autonomia, propósito
de vida, domínio do ambiente, crescimento pessoal, auto-aceitação e relações positivas com os
outros.
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Concluem Siqueira e Padovam(2008) que o bem-estar psicológico deve ser entendido
cognitivamente e analisado de acordo com as competências individuais que o sujeito apresenta
para solucionar os obstáculos cotidianos, tendo como motivação central a busca pela excelência
pessoal. Torna-se relevante identificar as forças psíquicas dos trabalhadores e apreender em que
domínio-dimensão essas forças poderiam estar atuando (SIQUEIRA; MARTINS, 2013).
A gestão de recursos humanos precisa identificar e potencializar essas forças a fim de
colaborar positivamente com o trabalhador ao fomentar o campo em que esse sujeito tenha mais
aptidões visando diminuir o esforço laboral do trabalhador e contribuir para o crescimento da
organização.
O bem-estar psicológico apresenta uma ênfase na origem, no conceito e nos componentes
contribuindo para entender o fenômeno e relacioná-lo a outros, e respaldar o estudo de
fenômenos observados a partir deste, como o bem-estar no trabalho. Está fundamentado na
perspectiva eudaimônica de felicidade, a qual busca demonstrar expressividade pessoal e
autorrealização, segundo Dessen e Paz (2010). A visão eudaimônica como a “realização do
potencial pessoal e das metas fundamentais de vida” é defendida por Paschoal e Tamayo, p.12.(
2008 ).Compromisso com os desafios existenciais da vida e um nível pleno de funcionamento
psicológico positivo, atuantes no sujeito, associado ao ajustamento emocional e social adequado e
a suficiente maturidade individual. Competências individuais que o sujeito apresenta para
solucionar os obstáculos cotidianos, tendo como motivação central a busca pela excelência
pessoal engloba a concepção de BEP (KEYES; SHMOTKIN; RYFF, 2002)
Segundo Mota (2014), a concepção eudaimônica se refere ao contentamento pessoal
quanto às realizações do próprio indivíduo: consciente de suas capacidades, utilizando seu
potencial e suas características físicas, psicológicas e sociais, estratégias e atributos cognitivos, o
indivíduo procura suplantar desafios, mesmos os considerados irrealizáveis, quando consegue
ultrapassar os obstáculos para atingir o pleno funcionamento da vivência de estados de bem-estar
psicológico.
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2.4 BEM-ESTAR NO TRABALHO (BET)

Os estudiosos buscam elementos mais convergentes, ou mais coerentes, para solidificar a
construção teórica e empírica acerca do bem-estar no trabalho (BET). (SIQUEIRA; PADOVAM,
2008).
Segundo Siqueira e Martins (2013), o bem-estar da vida pessoal estabelece relações
estreitas com o bem-estar vivenciado no contexto laboral e para o indivíduo viver bem ele precisa
se sentir bem nos diversos âmbitos da vida e principalmente no trabalho que ocupa uma parcela
significativa da vida de uma pessoa, pensamento que vem ao encontro doa argumentos de
Tamayo (2004) para quem o tempo consagrado ao trabalho corresponde a um componente
fundamental para a constituição e o desenvolvimento do bem-estar pessoal e da felicidade.
Covacs (2006) complementa que o bem-estar no trabalho se dá através da relação entre o
sujeito e seu trabalho, desse modo o estudo desse construto é importante pelo fato do ser humano
dedicar uma parte significativa de seu tempo ao trabalho, sendo interessante, portanto, o
desenvolvimento de modelos teóricos e empíricos para a sua compreensão. O autor acrescenta
que outra justificativa para o estudo do fenômeno do bem-estar reside no fato de que viabilizar a
sua ocorrência colabora financeira e produtivamente para a organização e ainda influencia na
retenção dos funcionários e na promoção e manutenção da saúde no contexto laboral.
Embora, o modelo proposto por Siqueira e Padovam (2008) seja a base de sustentação da
pesquisa (construto composto pelas variáveis, satisfação no trabalho, envolvimento com o
trabalho e comprometimento organizacional afetivo), acrescentamos as abordagens e as
investigações de bem-estar no trabalho de outros estudiosos para conhecimento das divergências
e convergências para enriquecer a discussão.
Entre os investigadores da temática, Traldi (2009), embora considerando uma
dimensionalidade divergente para os construtos, se empreendeu numa pesquisa para identificar a
influência do comprometimento organizacional na satisfação no trabalho junto a docentes do
curso de Administração de uma Instituição de Ensino Superior e identificou os seguintes
resultados: o comprometimento organizacional afetivo se relaciona com algumas dimensões da
satisfação no trabalho.
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Nesse estudo concluiu que COA se correlaciona positivamente com satisfação com a
chefia. Quando o professor se mantém na instituição porque gosta dela, tende a ser mais satisfeito
com a capacidade profissional de seu chefe. O COA também ajuda a explicar a satisfação com
promoções; o professor, afetivamente, ligado à instituição tende a se sentir satisfeito com as
oportunidades de promoção e a forma como é realizada.
O comprometimento organizacional afetivo se correlaciona com a satisfação com a
natureza do trabalho; o docente afetivamente ligado ao seu local de trabalho tem maior interesse
pelas atividades e se sente satisfeito com a capacidade de absorção de suas tarefas. COA influi,
ainda, na satisfação com os colegas; o profissional que mantém uma relação afetiva com a
instituição tende a se sentir satisfeito com os colegas de trabalho a partir da relação de amizade e
cooperação. Numa síntese se chegou à conclusão nesse estudo que COA está relacionado à
satisfação no trabalho, englobando satisfação com a chefia, satisfação com as promoções,
satisfação com a natureza do trabalho e satisfação com os colegas.
Desse modo a partir dos estudos de Traldi (2009) ficou demonstrada uma forte interação
entre os construtos comprometimento organizacional afetivo e satisfação no trabalho, relação que
converge para justificar a composição de bem-estar no trabalho proposta por Siqueira e Padovam
(2008). Comprometimento organizacional afetivo se vincula positivamente com satisfação no
trabalho, pois quanto maior o comprometimento organizacional afetivo, maior a satisfação no
trabalho. (TRALDI; DEMO, 2012).
Os pesquisadores enfatizam que o COA ultrapassa a lealdade passiva, perfaz uma
relação ativa com a organização, pois o próprio colaborador deseja contribuir para sua satisfação
no ambiente de trabalho, e chegam a conclusão que quanto maior o compromisso afetivo do
docente com a organização maior é a percepção de humores positivos no ambiente de trabalho e
na satisfação nas várias dimensões que a constituem. (TRALDI; DEMO, 2012).
.

Num estudo empreendido por Ferreira e Siqueira (2005), os autores,

buscaram

averiguar a intenção de rotatividade com a hipótese de ter como antecedentes diretos o
comprometimento organizacional afetivo e a satisfação no trabalho e, como indireto, a percepção
de justiça de remuneração. Obtiveram os seguintes resultados: a intenção de deixar a organização
estabelece uma relação inversa significativa com COA e ST à medida que o funcionário está
satisfeito e comprometido com a empresa, tende a ter intenção de permanecer na organização,
indica menos rotatividade. COA ainda apresentou uma relação significativa e positiva com
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satisfação no trabalho e com percepção de justiça de remuneração, permitindo identificar uma
linha de raciocínio que aproxima COA e ST, variáveis que respaldam a composição do construto
BET.
Ferreira e Siqueira (2005) observaram uma ligação entre os construtos COA, ST, ET e a
intenção de rotatividade; os três construtos se relacionam negativamente com a intenção em
deixar a organização. À medida que o funcionário se compromete com a empresa, tende a estar
satisfeito com o trabalho e a demonstrar baixa intenção de rotatividade.
A concepção tridimensional de BET está presente em vários estudos, inclusive em teses e
dissertações. Alves et al (2012) em seus estudos assumiram essa composição de BET constituído
por COA, ST e ET e concluíram que tais construtos evidenciaram bem-estar entre os
trabalhadores de enfermagem de um hospital num estudo em que a forte relação entre os
construtos restou comprovada.
A relação entre as variáveis para a configuração tridimensional de BET está na
aproximação entre satisfação no trabalho e saúde, bem como entre saúde e bem-estar no trabalho,
além da influência destes construtos na vivência da felicidade, considerada tanto pelo viés
hedônico quanto eudaimônico (ASSMAR; FERREIRA, 2004).
No próximo item segue o modelo teórico para BET (Siqueira e Padovam, 2008) de modo
a explicar as dimensões e as ideias do construto.

2.5 UM MODELO PARA BET: SIQUEIRA E PADOVAM (2008)

Segundo Siqueira, Orengo, Peiró (2014, p. 39), no modelo teórico para Bem-estar no
Trabalho (BET) concebido por Siqueira, Padovam (2008), estão presentes elementos essenciais e
indispensáveis para representar um novo conceito do comportamento organizacional o que o
diferencia devido as suas peculiaridades de outros do mesmo campo de pesquisa.
Três vínculos positivos articulados formam o BET que compreende um estado mental
também positivo. Os três vínculos formadores do BET são denominados de “satisfação no
trabalho, envolvimento com o trabalho e comprometimento organizacional afetivo”(grifos
nossos). BET é concebido como:
Um estado mental positivo pela possibilidade do trabalhador vivenciar períodos em que
emergem dentro dele, de forma interligada, sentimentos positivos promovidos por
aspectos presentes no trabalho (satisfação), sensações de harmonia entre suas habilidades
profissionais e as exigências impostas pelas atividades que realiza, (envolvimento com o
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trabalho) e sentimentos também positivos dirigidos à organização que o emprega
(comprometimento organizacional afetivo). (SIQUEIRA; ORENGO; PEIRÓ ,2014, p.
39).

Os três componentes constitutivos do modelo teórico de BET, escolhidos por
contemplarem aspectos psicológicos de natureza cognitiva (mental) compreendem:

a) Satisfação no Trabalho;
b) Envolvimento com o Trabalho;
c) Comprometimento organizacional afetivo;
Figura 01 – o modelo teórico de (BET) proposto:

Fonte: Siqueira e Padovam (2008)
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No Inventário de BET proposto por Siqueira e Padovam(2008) , para aferir o construto
“Bem-estar no Trabalho”,

é possível reconhecer na estrutura fatorial do IBET-13 duas

dimensões, conforme exemplificado no quadro a seguir:
Quadro 02 – Dimensões, Itens e Índices de precisão das dimensões/ Indicadores do IBET-13.

Dimensão
Compromisso e
Satisfação

Envolvimento com o
Trabalho

Definição

Índice de

Itens

O fator contém vínculos
positivos para com a organização
(compromisso afetivo) e também com
a chefia, salário, promoções e tarefa.
O fator é composto por
crenças de que o trabalho realizado
proporciona horas agradáveis e de que
nele
estão
contidos
aspectos
importantes.

Precisão
9

4

0,92

0.87

Fonte: Elaboração a partir de Siqueira, p.250 (2009).

A primeira dimensão “compromisso e satisfação”, conta com cinco itens de
comprometimento organizacional afetivo e quatro de satisfação no trabalho, fechando em nove
itens, com precisão de α=0,92 e carga fatorial variando de 0,50 a 0,95;
A segunda dimensão, “envolvimento com o trabalho”, com um total de quatro itens e
precisão de α=0,87, com cargas fatoriais entre 0,64 e 0,89.

2.5.1. Dimensões constituintes do modelo (BET) de Siqueira e Padovam (2008)
2.5.1.1 Comprometimento Organizacional Afetivo (COA)

O comprometimento organizacional tem sido amplamente estudado, suscitado variedade
conceitual, e resultado em diversos modelos teóricos e instrumentos para analisá-lo e explicá-lo,
defendem Bastos, Siqueira, Medeiros e Menezes (2008).
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Organizado e definido como “um estado segundo o qual um indivíduo identifica-se com a
organização, em particular e com seus objetivos, desejando manter-se a ela filiado com vistas a
realizar tais objetivos” com base nos estudos de Mowday, Steers e Porter (1979 p.316).
Os autores chamam a atenção, principalmente, para a diversidade conceitual. Meyer e
Allen (1991 apud COVACS, 2006, p.31.) entendem-no por “estado psicológico que caracteriza o
relacionamento do empregado com a organização, sua ligação afetiva com ela, os custos
percebidos em deixá-la e o quanto se sente obrigado a nela permanecer”.
Bastos (1994) apresenta dois eixos de significado para o construto: relacionado à
ocorrência de ações que impedem ou dificultam a consecução de certo objetivo, ou por outro eixo
que remete a compromisso, lealdade ou impedimento, e se relaciona a engajamento, colocar-se
junto.
O comprometimento organizacional pensado de acordo com o segundo eixo, se dá quando
o colaborador estabelece vínculos com a organização e com a mesma comunga, obriga-se
voluntariamente a cumprir metas para atingir os objetivos da organização. Ribeiro e Bastos
(2010) ressaltam a importância do comprometimento organizacional para sustentar os negócios e
fortalecer as organizações.
Duas abordagens se destacam no que diz respeito ao comprometimento. A que representa
a dimensão cognitiva da relação entre o empregado e a organização e envolve as percepções do
empregado sobre suas relações sociais de troca com a organização. E outra, a abordagem
(atitudinal) que se estabelece mediante ligações afetivas com a organização (SIQUEIRA, 1995).
A primeira abordagem entende o comprometimento organizacional sendo de natureza
comportamental e a outra o concebe de natureza atitudinal ou afetiva e, segundo Mowday, Porter
e Steers (1979) a comportamental busca meios e procedimentos para levar uma pessoa a se sentir
ligada à organização, enquanto a de natureza atitudinal preleciona que os valores e objetivos dos
funcionários devem estar coerentes com os da organização em que trabalham. Aceitar os valores,
normas e objetivos, ter disposição para investir esforços em favor da organização, desejar e ter a
vontade de se manter membro da organização compreende o Comprometimento Organizacional
Afetivo. (STEERS; PORTER, 1979. P.32) .
Bastos (1994) tem esse mesmo entendimento, pois entende o comprometimento
organizacional como um conjunto de fenômenos comportamentais e atitudinais voltados para a
compreensão da adaptação e persistência do indivíduo na sua relação com o trabalho.
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Para Ribeiro e Bastos (2010), comprometimento organizacional é um enlace psicológico
das percepções dos funcionários com as relações que estabelecem com aspectos do ambiente de
trabalho, forte relação de identificação do indivíduo com determinada organização e seus
objetivos, uma ligação mais intensa com a organização que emerge e se nutre dos sentimentos do
empregado, da aceitação de crenças, da identificação e da assimilação de valores: “vínculo
psicológico que liga o indivíduo à organização, refletindo uma identificação, do mesmo, com sua
cultura, valores e políticas” (MEYER; ALLEN, 1997 apud FERNANDES; FERREIRA, 2009,
p.342).
Fernandes e Ferreira (2009), também, defendem que para haver comprometimento dos
indivíduos com a organização, deve existir identificação dos trabalhadores com os valores e a
missão da organização. Leal (2008, p.49) concorda por entender tal construto como uma “relação
ativa do sujeito com os valores e objetivos da organização, funcionando como uma espécie de
laço psicológico entre o indivíduo e a organização a que este pertence.”
Nessa multiplicidade de conceitos se enumeram diferenças, as definições se diferenciam,
algumas convergem em semelhanças e se ampliam. Comprometimento organizacional afetivo,
em síntese, é entendido como força que estabiliza, coage e fornece a direção ao comportamento,
reflete uma ligação psicológica entre a empresa e o funcionário, à medida que há uma
internalização dos valores organizacionais e um envolvimento com as tarefas designadas. Bastos
et al. (2008) e Martinez (2002) em seus estudos ressaltaram que não há um consenso na literatura
sobre um valor de referência para essa variável.
A identificação do sujeito com a organização, o envolvimento com o papel organizacional
e a afetividade do trabalhador com a empresa são as referências para o comprometimento
organizacional afetivo. A ligação afetiva “pode incluir experiências emocionais positivas, que se
traduzem em sentimentos positivos como entusiasmo, orgulho, contentamento, confiança, apego
e dedicação”. (SIQUEIRA, 1995. p.207).
Numa síntese, o trabalhador comprometido afetivamente com a organização deseja nela
permanecer como membro, acredita e comunga das suas metas, intenciona em se esforçar pela
organização, está implicado com o cargo e procura ser leal à empresa.
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2.5.1.2 Satisfação no trabalho

Não há consenso a respeito da definição e da natureza do construto satisfação no trabalho
e sim uma multiplicidade de concepções que ora divergem ou muitas vezes convergem
enriquecendo o entendimento do construto. De acordo com as conclusões dos autores, há uma
tendência em caracterizar o construto de acordo com uma natureza afetiva, Marinho (1988), nos
determinantes do construto estão inclusos sistemas de recompensas, fatores como distribuição e
centralização de poder, diferenças individuais como autoestima e a necessidade de realização,
Valle (2007), há um julgamento positivo ou negativo do indivíduo acerca do seu trabalho ou de
determinada situação de trabalho. Weiss (2002), quanto à dimensionalidade, pode ser considerada
como um conjunto de reações específicas a vários componentes do trabalho, capazes de
desencadear no indivíduo diferentes graus de satisfação/insatisfação. (SIQUEIRA; GOMIDE
JÚNIOR, 2004).
Martinez (2002) chamou a atenção para o construto satisfação relacionada ao processo
motivacional, no século XX, com certa ligação com as teorias relacionadas ao comportamento no
trabalho, como a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, de 1970, a teoria X e Y
elaborada por McGregor em 1960 e a teoria dos dois fatores de Herzberg, Mausner e Snyderman,
de 1959. (TRALDI; FIUZA, 2012).
No levantamento realizado por Staw e Ross (1985), a satisfação no trabalho se destacou
como uma das variáveis mais estudadas em Psicologia Organizacional por ser considerada uma
variável relevante nos estudos organizacionais. Valle (2007) identificou 15.600 publicações, em
língua portuguesa, entre artigos, dissertações, teses, apresentações em congressos, entre outros,
relacionados direta ou indiretamente à satisfação no trabalho.
Martinez, Paraguay e Latorre (2004) concordam que é de difícil satisfação no trabalho
por se tratar de um construto subjetivo, uma vez que depende do sujeito e depende do contexto
em que o sujeito está inserido. Nela estão presentes três fontes: o relacionamento com as pessoas,
as tarefas desempenhadas e as retribuições organizacionais; embora com diversas origens e focos,
fundamenta-se na busca pelo prazer e pelo bem-estar no trabalho.
Investigá-la significa: “avaliar o quanto os retornos ofertados pela empresa em forma de
salários e promoção, o quanto a convivência com os colegas e as chefias e o quanto a realização
das tarefas propiciam ao empregado sentimentos gratificantes e prazerosos” (SIQUEIRA, 2008
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p.207). Deve-se observar prioritariamente que o principal objetivo no estudo dos aspectos
laborais é a busca por melhores condições de trabalho; o desempenho é consequência de um
trabalho gerador de satisfação e bem-estar.
A satisfação no trabalho considera aspectos que propiciam o desempenho e o
aperfeiçoamento profissional do trabalhador e contribuem para o desenvolvimento da
organização (LEAL, 2008). Dentre os diversos aspectos, os estudos investigaram a relação entre
satisfação com variáveis relacionadas ao trabalho e ao colaborador. A relação entre satisfação no
trabalho e rotatividade foi investigada por Hellman (1997), enquanto Krausz, Kolowsky e Eiser
(1998) pesquisaram a relação do construto com o absenteísmo e Butler e Ehrich (1991)
relacionaram a satisfação no trabalho com o desempenho do colaborador na organização.
(TRALDI; FIUZA, 2012).
De acordo com Siqueira (1995) os administradores defendem a satisfação como causa de
comportamentos dos seus colaboradores no trabalho, refletindo assim, no desempenho,
produtividade, rotatividade e absenteísmo. Segundo a autora, a partir da década de 1980 a
satisfação passou a ser entendida como uma atitude, detentora de componentes afetivos e
cognitivos, capaz de predizer diversos comportamentos no trabalho.
Siqueira e Padovam (2008) enfocam o construto satisfação como sendo um dos três
componentes psicossociais do conceito de bem-estar no trabalho, juntamente com envolvimento
com o trabalho e o comprometimento organizacional afetivo.
Sob o ponto de vista de Siqueira p.267. (2008), a “satisfação no trabalho representa a
quantum do quanto o indivíduo que trabalha vivencia experiências prazerosas no contexto das
organizações”. É medida multidimensional, pois apresenta várias fontes: a satisfação no
relacionamento com as chefias, com os colegas de trabalho, com o salário pago pela empresa,
com a oportunidade de promoção gerada pela política organizacional adotada e com as tarefas
realizadas no trabalho (SIQUEIRA; PADOVAM, 2008).

2.5.1.3 Envolvimento no trabalho

Siqueira e Padovam (2008) apresentam várias concepções da ênfase conceitual dada ao
envolvimento com o trabalho desde a sua primeira proposição. Segundo os autores Lodahl e
Kejner (1965) foram os primeiros propositores e definiram o envolvimento no trabalho como o
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grau em que o desempenho de uma pessoa no trabalho pode afetar a autoestima desse
trabalhador.
Para Muckinsky (2004) o grau em que uma pessoa se identifica psicologicamente com o
seu trabalho e o que esse trabalho pode determinar ou influenciar na autoimagem do trabalhador
corresponde ao Envolvimento com o trabalho.
Considerando Envolvimento no trabalho uma concepção integradora de BET é preciso
avançar nos conceitos seminais. Na concepção contemporânea segundo a opinião dos autores, o
envolvimento com o trabalho se dá como num estado de fluxo; Para indagar o estado de fluxo,
Csikszentmihalyi (1999) p.40 propôs a seguinte questão “você se envolve em algo tão
profundamente que nada mais parece importar, a ponto de perder a noção do tempo?.
Segundo o autor esse envolvimento ocorre porque o indivíduo se encontra no estado de
fluxo. Este estado está presente quando desenvolvemos atividades ou experiências e encaramos
metas que exigem habilidades específicas e respostas apropriadas e há um feedback imediato ou
um alto desafio é respondido por uma alta habilidade individual. A energia do indivíduo no
momento desse envolvimento se concentra unicamente na atividade ou experiência vivida.
Na visão do autor o trabalho também produz fluxo que estará presente quando as
atividades do trabalho mesmo que exijam desafios e habilidades especiais recebem como
respostas metas estabelecidas e feedback imediatos.
Pensamentos, sentimentos e desejos entram em harmonia quando “o trabalho executado é
capaz de absorver e manter o trabalhador imerso na tarefa” (CSIKSZENTMIHALYI, 2004 P.41.)
Esvai-se a noção de tempo e as horas parecem passar como minutos, transformando a atividade
numa experiência positiva, o que pode proporcionar o florescimento de sensações que se
aproximam do que se sente quando se está praticando o passatempo preferido, como praticar
esportes por exemplo. (SIQUEIRA; PADOVAM 2008).
Desse modo, entendemos que o trabalho deve oferecer condições pra que o trabalhador
seja absorvido pelo prazer em realizar as tarefas; o trabalho realizado deve ser provedor de
satisfações para o indivíduo no momento em que está trabalhando.
De acordo com Siqueira e Padovam (2008), quando ocorre o fenômeno do fluxo no
trabalho, o indivíduo alcança objetivos pessoais e profissionais e adequa suas habilidades à tarefa.
O envolvimento no trabalho proporciona o aumento de possibilidades de atendimento às metas da
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organização. Há consequências positivas para o indivíduo e para a organização em que o
indivíduo trabalha.
É interessante ressaltar que o envolvimento no trabalho é influenciado pelas
características da tarefa e do líder no ambiente de trabalho, além das características pessoais do
trabalhador (SIQUEIRA, 2008). Portanto são importantes para a sua análise o contexto laboral e
os movimentos e as ações que envolvem o indivíduo nesse contexto.
Em síntese, atualmente, o envolvimento com o trabalho é visto “como um estado de
completa absorção e assimilação pelo trabalho”. (SIQUEIRA, 2008. p.139).
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO

O estudo foi do tipo exploratório descritivo, com abordagem quantitativa que seguindo
ensinamentos de Cervo e Bervian (2014). Caracterizou-se pelo emprego da quantificação, tanto
nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento dessas através de técnicas
estatísticas, o que nos permitiu descrever os fenômenos e aumentar nossa experiência em torno
do problema determinado, como também aprofundar os conhecimentos a partir da realidade
específica investigada.

3.2 O LÓCUS DO ESTUDO

Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, além dos Centros Acadêmicos, PróReitorias e Secretarias, existem as Unidades Acadêmicas Especializadas. De acordo com o
Estatuto da instituição, “As Unidades Acadêmicas Especializadas destinam-se a cumprir, isolada
ou conjuntamente, objetivos especiais de ensino, pesquisa e extensão.” São elas:






Escola de Música - EMURFN,
Escola Agrícola de Jundiaí - EAJ,
Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi - FACISA,
Escola de Ciências e Tecnologia - EC&T
Escola de Saúde da UFRN – ESUFRN.

O estudo foi desenvolvido na Escola de Saúde (ESUFRN), unidade acadêmica
especializada em Educação Técnica Profissional em Saúde, componente da Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, localizada em Natal, capital do Estado do Rio
grande do Norte, vinculada administrativamente à Reitoria, instituída como unidade Acadêmica
especializada da UFRN pela Resolução nº 008/15-CONSUNI, de 22 de Maio de 2015, que
também aprovou o regimento interno.
É intitulada Escola de Saúde, por preservar em memória a primeira denominação.
Reconhecida em 17 de outubro de 1960, pelo Decreto Federal nº 49.120-A, se originou
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inicialmente como Escola de Auxiliares de Enfermagem de Natal em 1955 e funcionava na
Avenida Nilo Peçanha, em Petrópolis, cujo objetivo era a formação de mão de obra qualificada
no atendimento à saúde da população daquela época.
Desde abril de 2004, as atividades são realizadas nas instalações do Complexo de
Enfermagem do Campus Universitário, localizado geograficamente na zona sul da cidade de
Natal. A Escola diferencia-se pela caracterização da estrutura física do prédio; com boa
infraestrutura, salas de aulas amplas e laboratórios bem equipados para as aulas práticas e um
auditório para eventos científico-culturais.
Atualmente, são oferecidos vários cursos em educação profissionalizante, dentre os quais
os Cursos Técnicos em: Enfermagem, Registros e Informações em Saúde, Práticas Integrativas e
Complementares em Saúde, Vigilância Sanitária, Agente Comunitário de Saúde, Análises
Clínicas, Segurança do Trabalho, Saúde Bucal, Estética, Massoterapia.
Nos últimos anos, havendo a necessidade de estender a formação profissional no eixo
tecnológico da saúde, a instituição diversificou a oferta de cursos técnicos e iniciou uma
expansão do ensino, pesquisa e extensão para os níveis tecnológicos e de pós-graduação lacto e
stricto sensu. Possui Pós-Graduação Lato Sensu em Vigilância Sanitária,; Graduação Tecnológica
em Gestão Hospitalar e Mestrado Profissional em Práticas de Saúde e Educação de acordo com o
Organograma da ESUFRN (Anexo II).
Além do desenvolvimento das atividades regulares, a escola participa de programas e
processos de formação e de educação permanente junto ao Ministério da Educação e Ministério
da Saúde, promove a qualificação de profissionais para o Sistema Único de Saúde (SUS). Dentre
eles: Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), Projeto de
Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem (PROFAE), Programa de
Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-SAÚDE) e o Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) oferecendo os cursos de formação inicial de
Higienista e Agente de Combate às Endemias e ainda Cursos de Formação Técnica, entre os
quais, Estética, Saúde Bucal, Técnico em Registros e Informações em saúde, Segurança do
trabalho e Massoterapia.
A Escola de Saúde, atualmente, possui uma lotação de 39(trinta e nove) professores
efetivos, 04(quatro) professores substitutos e 11(onze) servidores técnicos administrativos.
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3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA

A população do estudo constou da equipe de 31(trinta e um) enfermeiros com atividade de
docência nos diversos cursos técnicos profissionalizantes de nível médio da educação Técnica
profissional em saúde da ESUFRN, com vínculo efetivo ou substituto, com exercício de
docência, pelo menos de 01 (um) ano, a qualquer tempo no período de dezembro de 2008 a
dezembro de 2016, período considerado por se tratar da época de transição da Escola de
Enfermagem para a Unidade Acadêmica Profissional em Saúde.
Após a exclusão dos docentes que não estiveram em atividade no período considerado na
pesquisa. (afastados para licenças médicas, gestante, qualificação ou a disposição de outros
órgãos). No caso 2(dois) docentes estavam afastados para doutorado, 2 em licença médica, e dois
a disposição de outros órgãos.
Restaram 26(vinte e seis) docentes. Desse total 20 (vinte) docentes responderam ao
questionário. Em virtude de um respondente ter deixado várias escalas em branco, foram
considerados apenas 19 (dezenove) questionários.
A amostragem foi não-probabilística por conveniência, ou seja, tipo de amostragem
organizada sem cálculo amostral ou seleção randômica de participantes.
Os docentes enfermeiros foram escolhidos devido à transversalidade das atividades desses
docentes, pois participam de várias atividades e lecionam em cursos diversos de sua formação,
supervisionam estágios, coordenam vários cursos, desenvolvem pesquisa e extensão, entre outras
atividades. Enquanto os docentes que não são enfermeiros atuam especificamente em suas
próprias áreas de atuação.
A amostra foi contemplada virtualmente, por questões de tempo e viabilidade. O ambiente
virtual consistiu em um questionário online hospedado no site googledocs, composto por dados
demográficos e pela escala.
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3.4 - COLETA DE DADOS

Foi elaborado para aplicação aos participantes um questionário autoaplicável com
13(treze) questões fechadas e duas questões abertas em versão virtual, composto pela escala
IBET-13 (Apêndice A), constituída e validada por Siqueira e Padovam (2008). A escala possui
5(cinco) itens e as respostas podem ser dadas em escala Likert de 5(cinco) pontos, atribuindo-se
5(cinco) para concordo totalmente, 4(quatro) para concordo parcialmente, 3(três) para
indiferente, 2(dois) para discordo parcialmente e 1(um) para discordo totalmente.
No questionário online, constaram três sessões, a primeira com o título e a caracterização
da pesquisa, a segunda com os dados sócio-demográficos e uma terceira com perguntas
relacionadas ao trabalho dos docentes.
As perguntas, relativas ao perfil sociodemográfico, referiram-se a Sexo, Idade, Titulação,
Tempo de exercício enquanto docente, Tempo de exercício como docente na ESUFRN, Vínculo
com a ESUFRN, Ensino em mais de um curso, cargo de coordenação, cargo de gestão e
supervisão de campo de estágio.
A coleta via internet ocorreu de dezembro de 2016 a 10 de janeiro de 2017, e foi
empreendida na expectativa de facilitar a abordagem aos participantes, uma vez que esta
modalidade possibilita que os participantes respondam aos questionários em qualquer lugar em
que a internet esteja disponível.
Esse formato demanda menos inserções em ambientes organizacionais e favorece o tempo,
fator fundamental para a realização da pesquisa. Assumimos, perante os docentes, o compromisso
de honrar os princípios éticos e legais que regem a pesquisa científica em seres humanos e
procuramos deixar claro o sigilo das fontes e que, caso o docente não quisesse não se obrigaria a
participar do estudo.
Antes de iniciarmos a pesquisa, que foi individual, fizemos uma sensibilização tanto
virtual quanto presencial acerca da relevância dos objetivos da pesquisa, pedindo a colaboração
do possível participante para responder às questões formuladas.
Para que houvesse homogeneidade na coleta, antes de iniciarmos a pesquisa, fizemos uma
explanação explicando os itens do instrumento. Os sujeitos foram contatados pessoalmente e
através de redes sociais, sendo informados acerca do objetivo, das instruções necessárias ao
preenchimento, das condições de inclusão na amostra e do endereço eletrônico do questionário
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para a pesquisa. À medida que os dados foram sendo coletados, procuramos rever os
encaminhamentos, caso fosse necessário reajustar alguma dificuldade apresentada.

3.5 ANÁLISE DOS DADOS

Os dados foram analisados através da estatística descritiva e apresentados em tabelas e
gráficos para demonstrar os resultados do Inventário IBET-13 na amostra total, respectivamente,
por dimensões e por itens.
Para medir a correlação entre os itens da escala foi utilizada a Correlação de Pearson (r),
com escala entre: (-1 e 1). Em que uma correlação positiva, diretamente proporcional, significa
que à medida que um item aumenta, o outro tende a aumentar também. Enquanto na correlação
negativa, inversamente proporcional, à medida que um item aumenta, o outro tende a diminuir. A
seguir temos a classificação de coeficiente de correlação:

Quadro 3 -

Classificação do Coeficiente de Correlação:
Valor da Variável

Correlação

Acima de 0,70 (positivo ou negativo),

Correlação Forte

Entre 0,30 a 0,70 (positivo ou negativo),

Correlação Moderada

De 0 a 0,30 (positivo ou negativo),

Correlação Fraca

Fonte : Reis(2008)

O teste U de Mann-Whitney foi utilizado para comparar as amostras independentes, sendo
considerado H0 para quando não houve diferença entre as variáveis estudadas e H1 para quando
houve diferença entre as variáveis estudadas.
Os dados foram categorizados e processados eletronicamente, através do programa para
base de dados Msoffice-Excel versão 2010.

Para a realização das tabelas descritivas e a

aplicação dos testes estatísticos utilizou-se o software Statistica SPSS, versão 20.0.
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Ao utilizarmos o teste estatístico Cronbach's Alpha, verificamos quanto à confiabilidade
dos dados que todos os 13 itens avaliados quanto ao nível de concordância sobre Inventário de
Bem-Estar no Trabalho, obtiveram um alfa de Cronbach's acima de 0,82 , valor acima de 0,75, o
que permitiu concluir que a consistência dos dados foi classificada como satisfatória no
instrumento de pesquisa.
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4. RESULTADOS DESCRITIVOS
Tabela 1 - perfil geral
Perfil dos docentes
Sexo
Idade
Titulação
Tempo de exercício
enquanto docente
Tempo de exercício
como docente na instituição
ESUFRN
VínculoESUFRN
com a
instituição ESUFRN
Leciona em mais de
um curso
Ocupa cargo de
coordenação de curso
Ocupa cargo de gestão
Desenvolve supervisão
de campo de estágio

Feminino
Masculino
Até 43 anos
Acima de 43 anos
Mestrado
Doutorado
Até 15 anos
Acima de 15 anos
Até 8 anos
Acima de 8 anos
Efetivo
Substituto
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Total

Frequência
17
absoluta
2
10
9
10
9
14
5
12
7
17
2
4
15
11
8
13
6
1
18
19

Fonte: dados da Pesquisa, 2017

4.1 CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA

Para a caracterização dos docentes, considerando tratar-se de uma amostra pequena
(n=19), os valores da frequência foram tomados como base, objetivando uma melhor descrição
dos participantes: 17(dezessete) docentes são do sexo feminino e 2 (dois) são do sexo masculino,
predominando uma grande maioria de mulheres. Quanto à faixa etária o valor da média das
idades dos docentes 43(quarenta e três) anos foi considerado e os docentes foram divididos em
apenas duas faixas, pois com mais faixas para efeito comparativo de algum cruzamento de
comparação estatística um valor muito pequeno tende a prejudicar os resultados: 10(dez)
docentes possuem menos de 43(quarenta e três) anos e 09(nove) possuem acima de quarenta e
três anos. 10 (dez) são mestres e 09 (nove) são doutores. Quanto ao tempo de exercício enquanto
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Docente; 14(quatorze) exercem a função de docência há menos de 15 anos e apenas 5(cinco) há
mais de quinze anos. No que se refere ao tempo de exercício como docente na instituição
ESUFRN, 8 (oito) são docentes na instituição há mais de 08 anos e 12 há menos de 8(oito) anos.
A grande maioria, 17(dezessete) são docentes do quadro efetivo e apenas 2 (dois) são substitutos
e apenas 2(dois) professores são substitutos. 15(quinze) lecionam em mais de um curso e em
mais de um turno na instituição que funciona em três turnos, manhã, tarde e noite. 8 (oito)
ocupam cargo de coordenação de curso, 6(seis) são gestores e 18(dezoito)desenvolvem
supervisão de campo de estágio, apenas 1(um) docente não supervisiona alunos em campo.

4.2 RESULTADOS DO INVENTÁRIO IBET-13 NA AMOSTRA TOTAL
4.2.1 Resultados no inventário IBET-13 por dimensões na amostra total
Os dados analisados através da estatística descritiva seguem apresentados em tabelas e
gráficos para demonstrar os resultados do Inventário IBET-13 na amostra total, respectivamente,
por dimensões, comparação e por itens.
Ao avaliar os escores das dimensões analisadas, enquanto 84,21 % indicaram
compromisso e satisfação no trabalho, apenas 5,26 % indicaram envolvimento no trabalho,
conforme demonstração no Gráfico 1.
Gráfico 1- Demonstração da Classificação das Dimensões Analisadas
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Através do teste de correlação de Pearson, para um nível de significância de 5%, não
temos evidências estatísticas de associação linear da dimensão satisfação e compromisso versus
envolvimento com o trabalho (Valor - p = 0,212). Onde a correlação entre as dimensões foi
classificada em moderada positiva, conforme demonstrado na Tabela 2 a seguir.
Tabela 2 - Análise de correlação das dimensões
Dimensão

Satisfação

Envolvimento

Compromisso e Satisfação

1

0,30

Envolvimento com o Trabalho
Fonte:

1

Pesquisa 2017

Foi encontrada evidências de diferença estatística entre as dimensões. A dimensão
compromisso e satisfação apresentou um maior nível de concordância com DP (0,37), máximo de
4,89 e mínimo de 3,67, enquanto o envolvimento no trabalho apresentou um menor nível de
concordância com DP( 0,76) e uma mediana de 2,71, conforme tabela 3.

Tabela 3 - Comparação das dimensões
Dimensão
Mínimo Máximo
Compromisso
3,67
4,89
e satisfação
Envolvimento
1,5
4,5
com o
trabalho

25%
4

Mediana
4,22

75%
4,67

Média
4,3

DP
0,37

P

2

2,75

3,25

2,74

0,76

0.00

Fonte: Pesquisa 2017
Nota* DP: Desvio Padrão CV: Coeficiente de Variação
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Gráfico 2- BOX-PLOT das dimensões do inventário de bem-estar no trabalho
Na comparação visual entre as duas dimensões, compromisso e satisfação e envolvimento no
trabalho, demonstradas com representação em caixas lado a lado. A reta em negrito no centro das
caixas representa à mediana e o ponto representa à média. Na comparação da variabilidade entre
elas, a mediana e a média. As duas dimensões indicaram pouca variabilidade e o valor médio do
compromisso e satisfação está próximo do valor de referência, enquanto no envolvimento com o
trabalho o valor de referência, a mediana, está significativamente próximo da média.

4.2.2 Resultados no inventário IBET-13 por comparação

Através do teste U de Mann Whitney, para um nível de significância de 5%, não temos
evidências de diferença estatística entre os itens e as dimensões estudadas na comparação das
dimensões no grau de concordância por idade (tabela 5), comparação das dimensões no grau de
concordância por tempo de exercício enquanto docente (tabela 6), comparação das dimensões no
grau de concordância por tipo de vínculo com a instituição ESUFRN (tabela 7), comparação das
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dimensões no grau de concordância pela afirmação se leciona em mais de um curso (tabela 8),
com a afirmação dos docentes quanto à ocupação de cargo de coordenação de curso (tabela 9).
Tabela 04 - Comparação das dimensões no grau de concordância por sexo

Dimensão

Feminino
Mediana Média
Desvio
padrão
Compromisso
4,33
4,33
0,38
e satisfação
Envolvimento
2,75
2,78
0,79
com o
trabalho

Masculino
Mediana
Média

Valor-p

4,06

4,06

Desvio
padrão
0,08

2,38

2,38

0,18

Fonte: Pesquisa 2017

0,842
0,491

Nota: *Valor - p < 0,05

Tabela 5 - Comparação das dimensões no grau de concordância por idade

Até 43 anos
Dimensão

Desvio
padrão

Mediana Média

Acima de 43 anos
Desvio
Mediana Média
padrão

Valor-p

Compromisso
e satisfação

4,28

4,38

0,33

4

4,21

0,41

0,278

Envolvimento
com o trabalho

2,88

2,75

0,54

2,5

2,72

0,98

0,661

Fonte: Pesquisa 2017

Nota: *Valor - p < 0,05

Tabela 6 - Comparação das dimensões no grau de concordância por tempo de exercício enquanto docente

Até 15 anos
Dimensão

Mediana Média

Desvio
padrão

Acima de 15 anos
Desvio
Mediana Média
padrão

Valor-p

Compromisso
e satisfação

4,17

4,23

0,37

4,56

4,49

0,3

0,219

Envolvimento
com o
trabalho

2,63

2,55

0,59

3,5

3,25

1

0,156

Fonte: Pesquisa 2017

Nota: *Valor - p < 0,05
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Tabela 07 - Comparação das dimensões no grau de concordância por tipo de vínculo com a instituição
ESUFRN

Efetivo
Dimensão
Compromisso
e satisfação

Mediana Média
4,22

Envolvimento
com o
2,5
trabalho
Fonte: Pesquisa 2017

Substituto
Desvio
padrão

Mediana Média

Desvio
padrão

Valor-p

4,3

0,39

4,28

4,28

0,08

1

2,69

0,79

3,13

3,13

0,18

0,351

Nota: *Valor - p < 0,05

Tabela 08 - Comparação das dimensões no grau de concordância pela afirmação se leciona em mais de
um curso
Não
Dimensão
Compromisso
e satisfação

Mediana Média
4,28

Envolvimento
com o
3,13
trabalho
Fonte: Pesquisa 2017

Sim
Desvio
padrão

Mediana Média

Desvio padrão

Valor-p

4,17

0,34

4,22

4,33

0,38

0,53

3,19

1,03

2,5

2,62

0,66

0,307

Nota: *Valor - p < 0,05

Tabela 09 - Comparação dos itens no grau de concordância pela afirmação se ocupa cargo de
coordenação de curso
Não
Dimensão

Mediana Média

Sim
Desvio
padrão

Mediana Média Desvio padrão

Valor-p

Compromisso
e satisfação

4,44

4,4

0,36

4,06

4,15

0,34

0,129

Envolvimento
com o
trabalho

3

3

0,77

2,38

2,38

0,6

0,075

Fonte: Pesquisa 2017

Nota: *Valor - p < 0,05
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Através do teste U de Mann Whitney, para um nível de significância de 5%, não foi
encontrada evidências de variação entre o item 2 “Estou entusiasmado com a instituição
(ESUFRN) onde trabalho” com a titulação do entrevistado. Os entrevistados com título de mestre
apresentaram maior grau de concordância quanto ao entusiasmo com a instituição onde
trabalham, conforme tabela 10.
Tabela 10 - Comparação das dimensões no grau de concordância por titulação

Mestrado
Dimensão

Mediana Média

Doutorado
Desvio
padrão

Mediana Média

Desvio
padrão

Valor-p

Compromisso
e satisfação

4,45

4,45

0,31

4

4,14

0,38

0,053*

Envolvimento
com o trabalho

2,88

2,68

0,72

2,5

2,81

0,84

0,968

Fonte: Pesquisa 2017

Nota: *Valor - p < 0,05

59
4.2.3 Resultados no inventário IBET-13 sobre cada item

Tabela 11 - Ranking dos itens avaliados no questionário inventário de bem-estar no trabalho

Item*

Descrição

Média

Ranking

Dimensão

1

Estou contente com a
instituição (ESUFRN) onde
trabalho.
Estou
interessado
na
instituição (ESUFRN).
Estou
orgulhoso
da
instituição (ESUFRN).
Estou entusiasmado com a
instituição (ESUFRN) onde
trabalho.
Estou animado com a
instituição (ESUFRN).
Estou satisfeito com o
entendimento entre mim e a
gestão.
Estou satisfeito com o grau de
interesse que minhas tarefas
despertam em mim.
Estou satisfeito com as
oportunidades de crescimento
profissional na ESUFRN.

4,58

1

Compromisso e satisfação

4,58

1

Compromisso e satisfação

4,58

1

Compromisso e satisfação

4,32

2

Compromisso e satisfação

4,32

2

Compromisso e satisfação

4,26

3

Compromisso e satisfação

4,11

4

Envolvimento com o trabalho

4,11

4

Compromisso e satisfação

Estou satisfeito com o meu
salário comparado com os
meus esforços no trabalho.
As
horas
que
passo
trabalhando são as melhores
horas do meu dia.
As maiores satisfações de
minha vida vêm do meu
trabalho.

3,84

5

Compromisso e satisfação

3,16

6

Envolvimento com o trabalho

3,05

7

Compromisso e satisfação

As coisas mais importantes
que acontecem em minha
vida vêm do meu trabalho.

2,58

8

Envolvimento com o trabalho

4
12
2

6
9

8

11

5

3

7

10
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13

Eu como,vivo e respiro o meu
trabalho.

2,16

9

Envolvimento com o trabalho

Nota: item* As questões foram elaboradas seguindo rigorosamente os itens da escala, acrescentando apenas o nome
da instituição.

No que se refere à comparação dos itens no grau de concordância no inventário IBET-13
sobre cada item, conforme tabelas de 12 a 20, somente houve variação estatisticamente não
significativa para dois itens. Quanto à comparação dos itens no grau de concordância por
titulação. Os participantes com título de mestre apresentaram maior grau de concordância quanto
ao entusiasmo com a instituição ESUFRN. Quanto ao cargo de gestão, os participantes gestores
apresentaram maior grau de concordância quanto à satisfação com o salário comparado com os
esforços no trabalho e mesmo não havendo variação significativa quanto ao tempo de exercício enquanto
docente para os docentes com mais e com mesmo de 15(quinze0 anos de serviço a média quanto ao
envolvimento no trabalho houve um valor relativamente baixo comparado ao valor de referência, e
inclusive também foi baixo o grau de concordância dos docentes com menos e mais de 8(oito) anos de
exercício na ESUFRN.

Tabela 12 - Comparação dos itens no grau de concordância por sexo

Feminino
Item*
1
4
12
2
6
9
8
11
5
3
7
10
13

Mediana Média
5
4
3
5
4
4
3
4
4
3
4
5
2

Fonte: Pesquisa 2017

4,59
4,35
3,18
4,59
3,88
4,35
3,12
4,12
4,29
2,65
4,12
4,65
2,18

Masculino
Desvio
padrão
0,62
0,7
0,81
0,51
0,78
0,49
0,99
0,6
0,47
1,06
0,6
0,49
0,88

Mediana Média
4,5
4
3
4,5
3,5
4
2,5
4
4
2
4
4
2

4,5
4
3
4,5
3,5
4
2,5
4
4
2
4
4
2

Desvio
padrão
0,71
0
0
0,71
0,71
0
0,71
0
0
0
0
0
0

Valor-p
0,842
0,491
0,749
0,842
0,421
0,491
0,491
0,842
0,573
0,421
0,842
0,187
0,947

Nota: *Valor - p < 0,0
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Tabela 13 - Comparação dos itens no grau de concordância por idade

Até 43 anos
Item
1
4
12
2
6
9
8
11
5
3
7
10
13

Mediana Média
5
5
3
5
4
4
3
4
4
3
4
5
2

4,7
4,6
3,2
4,6
4,1
4,3
3,2
4,1
4,2
2,6
4,1
4,7
2

Desvio
padrão
0,48
0,52
0,63
0,52
0,57
0,48
0,79
0,57
0,42
0,84
0,57
0,48
0,67

Acima de 43 anos
Desvio
Mediana Média
padrão
5
4,44
0,73
4
4
0,71
3
3,11
0,93
5
4,56
0,53
4
3,56
0,88
4
4,33
0,5
2
2,89
1,17
4
4,11
0,6
4
4,33
0,5
2
2,56
1,24
4
4,11
0,6
4
4,44
0,53
2
2,33
1

Fonte: Pesquisa 2017

Valor-p
0,549
0,095
0,905
0,905
0,278
0,905
0,447
1
0,661
0,661
1
0,356
0,661

Nota: *Valor - p < 0,05

Tabela 14 - Comparação dos itens no grau de concordância por titulação

Mestrado
Itens da
Desvio
escala Mediana Média
padrão
5
4,7
0,48
1
5
4,7
0,48
4
3,5
3,3
0,82
12
5
4,6
0,52
2
4
4,1
0,32
6
4
4,4
0,52
9
3
3
0,94
8
4
4
0,47
11
4
4,4
0,52
5
2,5
2,5
1,08
3
4
4,3
0,48
7
5
4,8
0,42
10
2
1,9
0,74
13
Fonte: Pesquisa 2017

Doutorado
Mediana

Média

5
4
3
5
4
4
3
4
4
2
4
4
2

4,44
3,89
3
4,56
3,56
4,22
3,11
4,22
4,11
2,67
3,89
4,33
2,44

Desvio
padrão
0,73
0,6
0,71
0,53
1,01
0,44
1,05
0,67
0,33
1
0,6
0,5
0,88

Valor-p
0,549
0,013*
0,4
0,905
0,315
0,549
0,905
0,497
0,315
0,905
0,211
0,095
0,278

Nota: *Valor - p < 0,05
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Tabela 15 - Comparação dos itens no grau de concordância por tempo de exercício enquanto docente

Até 15 anos

Itens da
escala

Mediana

Média

1
4
12
2
6
9
8
11
5
3
7
10
13

5
4
3
4,5
4
4
3
4
4
2
4
4,5
2

4,5
4,29
3
4,5
3,93
4,21
2,93
4
4,14
2,36
4
4,5
1,93

Desvio
padrão
0,65
0,73
0,68
0,52
0,73
0,43
0,83
0,55
0,36
0,84
0,55
0,52
0,62

Fonte: Pesquisa 2017

Acima de 15 anos
Desvio
Mediana Média
padrão
5
4,8
0,45
4
4,4
0,55
4
3,6
0,89
5
4,8
0,45
4
3,6
0,89
5
4,6
0,55
4
3,4
1,34
4
4,4
0,55
5
4,6
0,55
3
3,2
1,3
4
4,4
0,55
5
4,8
0,45
2
2,8
1,1

Valor-p
0,444
0,893
0,13
0,343
0,559
0,219
0,5
0,298
0,156
0,257
0,298
0,343
0,156

Nota: *Valor - p < 0,05

Tabela 16 - Comparação dos itens no grau de concordância por tempo de exercício como docente na
instituição ESUFRN

Até 8 anos
Item
1
4
12
2
6
9
8
11
5
3
7
10
13

Mediana Média
5
4,5
3
4,5
4
4
3
4
4
2,5
4
5
2

Fonte: Pesquisa 2017

4,67
4,42
3,17
4,5
3,92
4,25
3,08
4,08
4,17
2,5
4,08
4,58
2

Desvio padrão
0,49
0,67
0,58
0,52
0,79
0,45
0,79
0,51
0,39
0,8
0,51
0,51
0,6

Acima de 8 anos
Desvio
Mediana Média
padrão
5
4,43
0,79
4
4,14
0,69
4
3,14
1,07
5
4,71
0,49
4
3,71
0,76
4
4,43
0,53
2
3
1,29
4
4,14
0,69
4
4,43
0,53
2
2,71
1,38
4
4,14
0,69
5
4,57
0,53
2
2,43
1,13

Valor-p
0,65
0,432
0,902
0,482
0,65
0,536
0,773
0,837
0,384
1
0,837
0,967
0,592

Nota: *Valor - p < 0,05
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Tabela 17- Comparação dos itens no grau de concordância por tipo de vínculo com a instituição
ESUFRN

Efetivo
Item
1
4
12
2
6
9
8
11
5
3
7
10
13

Mediana Média
5
4
3
5
4
4
3
4
4
2
4
5
2

4,59
4,29
3,18
4,59
3,76
4,35
3
4,18
4,29
2,53
4,12
4,53
2,06

Substituto
Desvio
padrão
0,62
0,69
0,81
0,51
0,75
0,49
1
0,53
0,47
1,07
0,6
0,51
0,83

Mediana Média
4,5
4,5
3
4,5
4,5
4
3,5
3,5
4
3
4
5
3

4,5
4,5
3
4,5
4,5
4
3,5
3,5
4
3
4
5
3

Desvio
padrão
0,71
0,71
0
0,71
0,71
0
0,71
0,71
0
0
0
0
0

Fonte: Pesquisa 2017

Valor-p
0,842
0,749
0,749
0,842
0,292
0,491
0,491
0,234
0,573
0,421
0,842
0,351
0,105

Nota: *Valor - p < 0,05

Tabela 18 - Comparação dos itens no grau de concordância pela afirmação se leciona em mais de um
curso
Não
Itens da
escala Mediana Média
1
4
12
2
6
9
8
11
5
3
7
10
13

4,5
4
3
5
4
4
3,5
3,5
4
3
4
5
3

Fonte: Pesquisa 2017

4,25
4
3
4,75
4,25
4
3,5
3,75
4
3,25
3,75
4,75
3

Sim
Desvio
padrão
0,96
0,82
0,82
0,5
0,5
0
1,29
0,96
0
1,26
0,5
0,5
0,82

Mediana Média
5
4
3
5
4
4
3
4
4
2
4
5
2

4,67
4,4
3,2
4,53
3,73
4,4
2,93
4,2
4,33
2,4
4,2
4,53
1,93

Desvio
padrão
0,49
0,63
0,77
0,52
0,8
0,51
0,88
0,41
0,49
0,91
0,56
0,52
0,7

Valor-p
0,469
0,411
0,665
0,53
0,357
0,262
0,411
0,307
0,357
0,221
0,262
0,53
0,037
Nota: *Valor - p < 0,0
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Tabela 19 - Comparação dos itens no grau de concordância pela afirmação se ocupa cargo de
coordenação de curso

Não
Itens
da
escala Mediana Média
5
4,64
1
5
4,55
4
4
3,36
12
5
4,73
2
4
4,18
6
4
4,36
9
4
3,36
8
4
4,09
11
4
4,27
5
3
2,91
3
4
4,09
7
5
4,73
10
2
2,36
13

Sim
Desvio
padrão
0,67
0,69
0,81
0,47
0,4
0,5
1,03
0,7
0,47
0,94
0,54
0,47
1,03

Mediana Média
4,5
4
3
4
4
4
2,5
4
4
2
4
4
2

4,5
4
2,88
4,38
3,38
4,25
2,63
4,13
4,25
2,13
4,13
4,38
1,88

Fonte: Pesquisa 2017

Desvio
padrão
0,53
0,53
0,64
0,52
0,92
0,46
0,74
0,35
0,46
0,99
0,64
0,52
0,35

Valor-p
0,545
0,091
0,177
0,206
0,075
0,717
0,129
1
0,968
0,109
0,904
0,206
0,351

Nota: *Valor - p < 0,05

Tabela 20 - Comparação dos itens no grau de concordância pela afirmação se ocupa cargo de
gestão

Não
Item
1
4
12
2
6
9
8
11
5
3
7
10
13

Mediana Média
5
4
3
5
4
4
3
4
4
2
4
4
2

Fonte: Pesquisa 2017

4,54
4,23
3
4,54
3,92
4,15
3,08
4
4,08
2,54
3,92
4,46
2,08

Sim
Desvio
padrão
0,66
0,73
0,71
0,52
0,76
0,38
0,95
0,58
0,28
0,97
0,49
0,52
0,86

Mediana Média
5
4,5
4
5
4
5
3
4
5
2,5
4,5
5
2

4,67
4,5
3,5
4,67
3,67
4,67
3
4,33
4,67
2,67
4,5
4,83
2,33

Desvio
padrão
0,52
0,55
0,84
0,52
0,82
0,52
1,1
0,52
0,52
1,21
0,55
0,41
0,82

Valor-p
0,831
0,521
0,21
0,701
0,639
0,087
0,898
0,368
0,046*
0,831
0,087
0,21
0,639

Nota: *Valor - p < 0,05
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O questionário de BET aplicado na Escola de Saúde da UFRN permitiu identificar as
Dimensões relacionadas ao Bem-estar dos docentes enfermeiros do quadro atual da ESUFRN.
Com o intuito de demonstrar a visão geral de Bem-estar (compromisso e satisfação e
envolvimento com o trabalho) seguem os resultados das análises.
Os resultados foram avaliados por meio de médias aritméticas, atribuindo-se nota 5 para
concordo totalmente, 4 para concordo parcialmente, 3 para indiferente, 2 para discordo
parcialmente e 1 para discordo totalmente.
Os dados relativos ao Sexo, Idade, Tempo de exercício enquanto docente, Tempo de
exercício como docente na ESUFRN, vínculo com a ESUFRN, ensino em mais de um curso,
cargo de coordenação e supervisão de campo de estágio, em sua maioria não apresentaram
variações estatisticamente significativas; a ausência de variação significativa trata-se de um fator
positivo para o inventário IBET-13, pois a escala pode ser generalizada. Apesar dos valores terem
sido estatisticamente não significativos, ser mestre ou doutor, ter menos ou mais tempo de
docência, ter menos ou mais tempo como docente na instituição, ocupar cargos de coordenação
ou de gestão , os baixos valores demonstraram um baixo envolvimento dos docentes quanto ao
envolvimento no trabalho.
Restou comprovado que compromisso e satisfação com o trabalho encontram-se
significativamente correlacionados, independentemente de variáveis sócio-demográficas e
funcionais, demonstrando à relação dessas duas varáveis com o bem-estar dos docentes que se
encontram no nível de compromisso e satisfação no trabalho pleno ou intermediário. Martinez
(2002) em seus estudos ressaltou que não há um consenso na literatura sobre um valor de
referência para essas variáveis.
Os resultados demonstraram a correlação das dimensões compromisso e satisfação no trabalho,
15,79% foi classificado em médio e 84,21% classificado como alto. Conforme observado por
Ferreira e Siqueira (2005) foi encontrada uma ligação entre COA e ST, os dois construtos se
correlacionaram positivamente, conforme tabela 2, de acordo com a análise de correlação das
dimensões. À medida que o docente se compromete com a ESUFRN, tende a estar satisfeito com

o trabalho.
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Considerando o comprometimento organizacional afetivo relacionado à satisfação com a
natureza do trabalho. COA contribuiu para explicar este fator da satisfação. O docente
afetivamente ligado ao seu local de trabalho se sente satisfeito com a capacidade de absorção de
suas tarefas. Restou demonstrada uma forte interação entre os construtos comprometimento
organizacional afetivo e satisfação no trabalho (TRALDI, 2009). Relação que converge para
justificar a composição de bem-estar no trabalho proposta por Siqueira e Padovam (2008).
Comprometimento organizacional afetivo se vincula positivamente com satisfação no trabalho.
Quanto maior o comprometimento organizacional afetivo, maior a satisfação no trabalho. Traldi e
Demo (2012).
O comprometimento dos docentes da ESUFRN perfaz uma relação ativa com a
organização onde o próprio colaborador deseja contribuir para sua satisfação no ambiente de
trabalho. Está presente a identificação dos docentes com a organização referência para o
comprometimento organizacional afetivo. Na avaliação dos docentes há uma forte ligação afetiva
que se traduz em sentimentos positivos como entusiasmo, orgulho, contentamento, confiança,
apego e dedicação. (SIQUEIRA, 1995). Numa síntese, os docentes estão comprometidos
afetivamente com a organização, desejam nela permanecer como membro. Acreditam e
comungam das mesmas metas da ESUFRN, intencionam em se esforçar pela organização, estão
implicados com o cargo e demonstram lealdade à instituição.
No entanto, a dimensão de Bem-estar Envolvimento no Trabalho dos docentes encontrase na zona de baixo envolvimento com o trabalho, as sensações suscitadas pelas habilidades
profissionais em relação às exigências impostas pelas atividades dos docentes se distanciam do
conceito de harmonia, (envolvimento com o trabalho), pois apenas 5,26% dos docentes avaliaram
que estão envolvidos com o trabalho. Uma parcela bastante significativa dos docentes, 57,90 %,
avaliou pouco envolvimento com o trabalho, e 36,84% na zona de médio envolvimento, o que
distancia os docentes do estado de fluxo, ou seja, nas horas que passam trabalhando a noção de
tempo “perdido” ainda está muito presente. Siqueira e Padovam (2008). Devido a grande
quantidade de atividades que desempenham o trabalho tem ocupado bastante o tempo dos
docentes: 58% dos docentes são coordenadores de cursos, 79% lecionam em cursos diversos e
90% fazem supervisão de estágio. Nas questões abertas os docentes disseram que precisam cuidar
da saúde, ficar com a família, ter um lazer e não podem dedicar todo o tempo de suas vidas
somente ao trabalho. Entre os aspectos que se destacaram como causadores de insatisfação
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destacou-se a sobrecarga de atividades para serem realizadas em pouco tempo, conforme citado
por Korunga e Vitouch (2009) que ressaltou que a atividade docente não se encerra em sala de
aula.
Nas respostas às questões abertas há declarações que demonstram uma espécie de
conflito entre o “prazer em trabalhar” com o “prazer em viver”. A dualidade vida/trabalho se
destaca, por exemplo, a resposta à questão “Eu como, vivo e respiro o meu trabalho” provocou
resistências, como se o trabalho não pudesse permitir que o indivíduo sentisse prazer enquanto
trabalha. Como se o indivíduo parasse à vida, fosse para o trabalho e retornasse à vida somente
enquanto não está trabalhando.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os objetivos da pesquisa foram alcançados, uma vez que foram identificados os níveis de
comprometimento e satisfação e envolvimento no trabalho da população pesquisada, bem como a
relação entre estes construtos.
O estudo demonstra que o BET recebe a influência de COA, ET e ST. A construção de
um instrumento que mensura diretamente o bem-estar no trabalho constitui um passo de
fundamental importância para o avanço das pesquisas concernentes a esse modo de entender o
BET. Siqueira, Orengo e Peiró (2014) apostam nessa possibilidade com a instrumentalidade do
Inventário de Bem-estar no Trabalho (IBET), contendo os 13 itens a serem respondidos
obedecendo a escala Likert de 5 pontos, variando desde „discordo totalmente‟ a „concordo
totalmente‟.
Diante do objetivo alcançado, sugerem-se outros estudos utilizando o modelo
tridimensional de BET, contemplando categorias profissionais específicas. Outros estudos
utilizando correlações devem ser realizados envolvendo as variáveis integradoras do BET e
outros construtos visando um maior entendimento sobre o bem-estar no trabalho.
Os resultados obtidos suscitam a necessidade da realização de futuros estudos, de uma
agenda de pesquisa. O caráter da transversalidade se configurou como limitação uma vez que o
estudo foi realizado em um único momento da realidade. Um estudo longitudinal a partir desse
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estudo para reavaliar as variáveis pode fortalecer e oferecer maiores subsídios às ações a serem
adotadas a partir deste estudo.
Sugere-se a expansão da pesquisa para outros departamentos ou unidades da UFRN. .
Seria interessante que a Universidade planejasse uma agenda objetivando o planejamento de
ações visando à melhoria do bem-estar dos docentes.
Primordial se faz, enfim, a realização de mais pesquisas sobre o bem-estar no trabalho. A
produção literária ainda carece de mais estudos na área da administração a respeito dessa
temática com sustentação nas teorias da Administração, da Psicologia e de demais áreas afins.
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APÊNDICES E ANEXOS
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APÊNDICE A– QUESTIONÁRIO UTILIZADO NAPESQUISA

Pesquisa com os docentes enfermeiros da Escola de Saúde da UFRN
Este questionário se refere a pesquisa de dissertação de Maristela Lima Borges Souza,
aluna do Programa de pós- graduação em Gestão de Processos Institucionais da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte. O título do estudo é “Bem-estar no trabalho: Diagnóstico
entre Docentes da Educação Profissional Técnica em Saúde da UFRN”.
*Obrigatório

Questionário: DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS
Identificação do sujeito
1.

Sexo *
Marcar apenas uma oval.
Masculino
Feminino

2.

Idade *

3.

Última titulação *

4.

Tempo de exercício geral enquanto docente
* Em anos

5.

Tempo de exercício como docente na
instituição ESUFRN * Em anos
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6.

Vínculo com a instituição ESUFRN *
Marcar apenas uma oval.
Efetivo
Substituto

7.

Atual regime de carga horária * Em horas

8.

Leciona em mais de um curso? * Marcar
apenas uma oval.
Sim
Não

9 Ocupa cargo de coordenação de curso? * Marcar
apenas uma oval.
Sim
Não

10. Ocupa cargo

de gestão? * Marcar apenas
uma oval.
Sim
Não

11. Desenvolve

supervisão de campo de estágio?
* Marcar apenas uma oval.
Sim
Não
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Questionário: DADOS REFERENTES AO TRABALHO E A INSTITUIÇÃO
12 Relacionar as frases a seguir ao seu trabalho de docência na Escola de Saúde da UFRN. *
Marcar apenas uma oval por linha.

13. Discorra, em pelo menos de 02(duas) a 05(cinco) linhas, porque você marcou esse item
referente à pergunta acerca do orgulho na instituição (ESUFRN) *
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14 Discorra acerca dos motivos da escolha de sua resposta para o item "Eu como, vivo e
respiro o meu trabalho" *
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ANEXO A – Classificação das dimensões e Estatística descritiva dos itens
analisados

Tabela 21: Classificação dos escores nas dimensões analisadas
Dimensão
Frequência Baixo Médio
Alto
Total
n
--3
16
19
Compromisso e satisfação
%
--15,79
84,21
100
n
11
7
1
19
Envolvimento com o trabalho
%
57,9 36,84
5,26
100
Fonte: Pesquisa 2017

Tabela 22: Estatística descritiva dos itens analisados
Itens Mínimo Máximo 25% Mediana 75%
Média
DP
3
5
4
5
5
4,58
0,61
1
3
5
4
4
5
4,32
0,67
4
2
4
3
3
4
3,16
0,76
12
4
5
4
5
5
4,58
0,51
2
2
5
4
4
4
3,84
0,76
6
4
5
4
4
5
4,32
0,48
9
2
5
2
3
4
3,05
0,97
8
3
5
4
4
4
4,11
0,57
11
4
5
4
4
5
4,26
0,45
5
1
5
2
2
3
2,58
1,02
3
3
5
4
4
4
4,11
0,57
7
4
5
4
5
5
4,58
0,51
10
1
4
2
2
2
2,16
0,83
13

CV
13,26
15,55
24,22
11,08
19,9
11,07
31,79
13,81
10,61
39,45
13,81
11,08
38,66
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ANEXO II - ORGANOGRAMA DA ESUFRN

