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ONÇA, S. S. (2011) Resiliência em trabalhadores: impacto da auto-eficácia e da percepção de 
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RESUMO  
 

Resiliência representa o processo dinâmico envolvendo a adaptação positiva no contexto de 
adversidade significativa. Estudos sobre o conceito têm aumentado com o advento da 
Psicologia Positiva, pelos potenciais efeitos na saúde e no desempenho dos trabalhadores. 
Outros conceitos importantes para a saúde circunscritos no escopo da Psicologia Positiva no 
contexto de trabalho são os de auto-eficácia, definida como crenças das pessoas sobre suas 
capacidades e/ou seu exercício de controle sobre os eventos que afetam sua vida e o de 
suporte social no trabalho, que compreende a percepção do quanto o contexto laborativo 
oferece apoio aos trabalhadores. Pouca literatura existe sobre resiliência no contexto de 
trabalho e nenhum estudo envolvendo os três construtos foi encontrado. Por isto, esta 
investigação analisou o impacto da auto-eficácia e da percepção de suporte social no trabalho 
sobre a resiliência de trabalhadores. Participaram 243 universitários trabalhadores da região 
metropolitana de São Paulo, com idade média de 23 anos (DP=6,2 anos), em sua maioria do 
sexo feminino (69,5%), cristãos (católicos=51,5%; protestantes=18,1%), atuantes em cargos 
de apoio administrativo e técnico (49,1%), oriundos de organizações de diversos ramos. Foi 
aplicado um questionário para coletar dados sócio-demográficos dos participantes e três 
escalas brasileiras válidas para medir a percepção de suporte social no trabalho (Escala de 
Percepção de Suporte Social no Trabalho – EPSST), as crenças de auto-eficácia (Escala de 
Auto-eficácia Geral Percebida) e nível de resiliência (Escala de Resiliência de Connor-
Davidson – CD-RISC-10).  Foram realizadas análises estatísticas exploratórias e descritivas, 
análises de regressão stepwise, análises de variância (ANOVA) e teste t para descrever 
participantes, variáveis e testar o modelo. Os dados revelaram que os universitários 
trabalhadores apresentam níveis de resiliência e auto-eficácia acima da média e de suporte 
social no trabalho, na média. Auto-eficácia se confirmou como preditor significativo de 
resiliência ao contrário dos três tipos de percepção de suporte social no trabalho 
(informacional, emocional e instrumental). Os achados indicaram a necessidade de 
aprofundamento sobre o tema e foi apontada a necessidade de novos estudos que auxiliem na 
compreensão dos resultados desta investigação. 
 
 
Palavras-chave: resiliência; auto-eficácia; suporte social no trabalho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                  7 
 

ONÇA, S. S. (2011) – Resilience in workers: the impact of self-efficacy and social support 
perception. Master’s Dissertation, Universidade Metodista de São Paulo, UMESP, São 
Bernardo do Campo – SP. 

ABSTRACT 
 
 
Resilience represents a dynamic process involving the positive adaptation in a meaningful 
adversity context. Studies on this concept have been growing with the advent of Positive 
Psychology, for its potential effects on health and workers’ performance. Other important 
concepts for health restricted in the limits of Positive Psychology in the work context are: 
self-efficacy - defined as peoples’ beliefs about their capabilities and/or their control over the 
events affecting their lives – and social support at work, including one’s perception of the 
labor context offers workers. There is very little literature on resilience in the work context 
and no study involving the three constructs was found. So, this investigation analyzed the 
impact of self-efficacy e social support perception in the work about workers’ resilience. 243 
university students/workers of the metropolitan region of São Paulo took part in it, with an 
average age of 23 years old (DP=6,2 years), most of them were female (69,5%), Christians 
(Catholics 51,5%,; Protestants 18,1%), whose jobs encompassed technical and administrative 
support positions (49,1%) from companies in different market areas. A questionnaire whose 
objective was collecting socio demographic data from the participants was carried out as well 
as  three valid Brazilian scales to measure the perception of social support at work (Perception 
of Social Support at Work – PSSW), the beliefs about self-efficacy (Perceived General Self-
Efficacy Scale) and resilience level (Connor-Davidson Resilience Scale – CD-RISC10). 
Analysis carried out included Exploratory Statistical and Descriptive; Stepwise Regression, 
Variance (ANOVA), and test t to describe participants, variables and to test the model. The 
data revealed that in general, university workers present both resilience and self-efficacy and 
social support at work levels above the average. Self-efficacy confirmed itself as a key 
element of resilience, contrary to the three types of perception of social support at work 
(informational, emotional and instrumental). This findings stress the need of going deeper into 
the theme and the need of new studies to aid the understanding of the results of this 
investigation. 
 
Key words: resilience; self-efficacy; social support at work 
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INTRODUÇÃO   

 
No panorama do século XXI, o desenvolvimento científico e tecnológico provocou 

significativas mudanças e transformações que influenciaram poderosamente as organizações, 

a sua administração e seu comportamento. Os desdobramentos imprevisíveis provocados pela 

tecnologia da informação transformaram o mundo em uma verdadeira aldeia global elevando 

a competitividade no mundo produtivo e exigindo novos modelos por parte das organizações 

para lidar com os desafios. 

E o que se vê neste novo cenário é que o modelo tradicional de administração de 

pessoas produz retornos cada vez menores. É a vez do conhecimento, do capital humano e do 

capital intelectual já que as preferências são pelas equipes autônomas e na interdependência 

entre as equipes. A ênfase na mudança constante, no desenvolvimento da flexibilidade e da 

disciplina do trabalhador faz da gestão de pessoas uma vantagem competitiva da organização 

e reflete na maneira pela qual a organização se estrutura (BECKER; HUSELID; ULRICH, 

2001). Geralmente, a organização é definida pelo modo como os processos são estruturados e 

gerenciados – desenho do trabalho, gerenciamento, características organizacionais, políticas e 

procedimentos (NIOSHI, 1996 apud GOMIDE JR.; HERNANDEZ, 2005). 

Segundo Ulrich (2002), a competência dos processos organizacionais frente aos 

desafios gerados pela globalização focando estratégias no crescimento da receita e não apenas 

reduzir custos; desenvolvendo capacidade tecnológica; movendo-se rapidamente no mercado 

e mudando os próprios parâmetros abriu uma nova relação com os empregados: a do valor. 

Segundo o autor, pesquisas demonstraram que atribuir valor nas relações de trabalho, reter 

talentos e treinar tem elevada correlação com a atitude do consumidor.  

Assim, o forte impacto recebido pelo mundo competitivo gerou mudanças no 

comportamento da empresa que privilegia o conhecimento do trabalhador e o desafio maior 

passa a ser a produtividade pelo conhecimento (ULRICH, 2002). As pessoas, com suas 
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personalidades, conhecimentos, competências e habilidades psicológicas, ganham o lugar de 

parceiros na nova organização que deixa de ser operacional e burocrática passando a ser 

estratégica (BECKER; HUSELID; ULRICH, 2001).  

Considerada a união da gestão de pessoas com metas e objetivos estratégicos para 

melhorar o desempenho da organização e mudar culturas organizacionais, a administração de 

estratégica de pessoas encoraja a inovação e a flexibilidade (TRUSS; GRATTON, 1994). 

Seria o planejamento estratégico da organização e a direção das ações em gestão de pessoas 

voltadas para o mesmo objetivo: tornar a organização altamente atraente no mercado. 

Essa nova realidade impulsiona profundas mudanças no perfil e na qualificação dos 

trabalhadores, em todos os níveis hierárquicos (DUTRA, 2006): um perfil adaptável, que 

consiga desenvolver-se normalmente apesar das adversidades, sem sofrer danos físicos ou 

psíquicos. Adversidade no ambiente laborativo, segundo Jackson, Firtko e Edenbororough 

(2007) é considerado algo negativo, estressante, traumático; é situação ou episódio de 

sofrimento encontrados no local de trabalho.  

Segundo Malvezzi (1995), os novos elementos organizacionais que diariamente 

caracterizam o novo cenário como rupturas na carreira do indivíduo, competição acirrada, 

pressão por estabelecimento e cumprimento de metas e cronograma de trabalho, exigem novas 

habilidades do trabalhador. Segundo o autor, as mudanças e transformações ocorridas na 

sociedade e nas organizações são irreversíveis e geram desafios que as impactam diariamente. 

De um lado estão os desafios organizacionais: reconfigurar a cultura organizacional 

fornecendo suportes ao trabalhador; de outro os desafios do empregado: ser eficaz, adaptando-

se. Segundo Conner (1995, p. 7), “o principal fator de sucesso num cenário de mudança está 

no grau de resiliência demonstrado pelas pessoas, ou seja, na capacidade de absorver uma 

mudança sem alterações no comportamento ou disfunções que acarretem problemas para a 

organização”. 
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As ciências humanas, por meio da Psicologia Positiva têm investigado e discutido 

questões relativas ao comportamento do trabalhador frente às constantes mudanças, 

identificando quais variáveis impactam positivamente no enfrentamento das adversidades e 

mais especificamente que variáveis impactam positivamente sobre a resiliência de 

trabalhadores. Neste sentido, o estudo da resiliência tem contribuído para diferenciar porque 

algumas pessoas são mais vulneráveis que outras diante de situações consideradas de estresse; 

como algumas pessoas enfrentam as situações de mudanças constantes com maior facilidade 

do que outras. E ainda, qual o impacto que a resiliência exerce sobre o comportamento 

organizacional; como os estudos de resiliência poderiam fomentar novas relações de trabalho.  

A palavra resiliência vem do latim resilo, que significa “pular de volta’ (KLEIN; 

NICHOLLS; THOMALLA, 2003 apud MANYENA, 2006) e deriva da Física: propriedade 

de alguns materiais para retornar ao seu estado original depois de sofrerem deformação 

provocada por algum tipo de estresse como temperatura ou força.  

Na Psicologia, os aspectos que levam alguns indivíduos a se adaptarem depois de 

enfrentarem situações adversas têm desafiado estudiosos ao longo de quatro décadas. Em 

2004, Pinheiro ressaltou a importância dos estudos de resiliência afirmado que “na sociedade 

moderna, as mudanças estão cada vez mais rápidas e profundas, exigindo constantes esforços 

de adaptação e, portanto, tornando a resiliência um desafio ao novo milênio” (PINHEIRO, 

2004, p.68).  

Entretanto, os debates, discussões teóricas acerca do tema tem ampliado o leque de 

perguntas e fazem-se necessários métodos que ajudem a diferenciar a resiliência do senso 

comum visivelmente banalizado em debates informais (MARTINEAU apud YUNES, 2003). 

As contribuições dos estudos de Luthar, Cicchetti e Becker (2000), Tavares (2001); 

Yunes e Szymanski (2001); Yunes (2001) sobre resiliência reafirmam a importância de se 

conhecer os aspectos saudáveis propostos pela Psicologia Positiva. Para Luthar, Cicchetti e 
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Becker (2000) a resiliência ocorre a partir de processos dinâmicos que envolvem a adaptação 

positiva no contexto de adversidade significativa. Para Tavares (2001); Yunes e Szymanski 

(2001) e Yunes (2001), resiliência são processos que explicam a superação de crises e 

adversidades em indivíduos, grupos e organizações.  

A identificação de três conjuntos de fatores importantes no desenvolvimento da 

resiliência: atributos do desenvolvimento da pessoa; aspectos de sua família e características 

de seu meio social por Luthar, Cicchetti e Becker (2000),  foi importante para o avanço do 

campo teórico de pesquisa e para estratégias de prevenção e intervenção sobre pessoas que 

enfrentam adversidades. Fazem-se necessários estudos que esclareçam como aos fatores 

interagem na adaptação. 

Paralelamente, as pesquisas em coping, definido como conjunto de estratégias 

cognitivas e comportamentais desenvolvidas pelo indivíduo para lidar com as exigências 

internas e externas que são avaliadas como excessivas ou as reações emocionais relativas a 

essas exigências, focadas em adultos, revelam achados semelhantes: fatores individuais e 

ambientais influenciam um coping efetivo (HARLAND et al., 2005). Como são temas 

paralelos, é provável que ambos os conjuntos de aspectos tenham influência sobre a 

resiliência.  

No âmbito organizacional, há poucos estudos que relacionam os fenômenos do 

trabalho com resiliência. Luthans, Youssef e Avolio (2007), ao estudarem o desempenho das 

pessoas nas organizações, consideraram a auto-eficácia, esperança, otimismo e resiliência 

capacidades psicológicas passíveis de desenvolvimento e melhoria e não traços rígidos e 

inflexíveis. Tais considerações contribuíram para organizar e denominar o que chamaram de 

Comportamento Organizacional Positivo – COP.  

Grotberg (2005), em revisão de estudos em desenvolvimento, agrupa os fatores 

protetivos em três grupos: suporte externo; forças internas e habilidades interpessoais e de 
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solução de problemas. As conclusões estimulam a investigação da resiliência no ambiente de 

trabalho.  

Joinking (2003) destaca que é possível prover suporte e nutrir a resiliência para 

auxiliar pessoas e comunidades a melhorar sua capacidade de ajudar-se. Segundo o modelo de 

Kumpfer e Alvarado (2003), resiliência pode ser promovida e desenvolvida. Por isto, é 

razoável supor que no trabalho, auto-eficácia, considerada por Bandura (1997) como a 

convicção que uma pessoa detém relativamente à sua capacidade para mobilizar a motivação, 

os recursos cognitivos e os cursos de ação necessários para realizar com êxito uma tarefa 

específica num dado contexto, e suporte social percebido, exerçam impacto sobre a 

resiliência. Esta pressuposição apóia-se nas evidências de autores como Gillespie et al. (2007) 

que identificaram que esperança, auto-eficácia, coping, controle e competência explicam 

sessenta por cento da variância total de resiliência. 

A influência do suporte social no trabalho é estudada por Baruch-Feldman et al. 

(2002) ao investigar os efeitos do apoio recebido das famílias, dos colegas de trabalho e de 

supervisores sobre indicadores subjetivos e da produtividade dos trabalhadores e por Tamayo 

e Tróccoli (2002), ao analisarem o papel do suporte ofertado no contexto de trabalho. Meleiro 

e Siqueira (2005) analisam a manutenção do bem estar no trabalho advindo de organizações e 

lideranças e Padovam (2005), por sua vez, a influência do suporte social no trabalho sobre o 

bem estar no trabalho.  

Mas faltam comprovações empíricas sólidas na Psicologia Social e Organizacional e 

estudos que aprofundem os conhecimentos relacionando a influência das variáveis auto-

eficácia, percepção de suporte social no trabalho e resiliência no desempenho do trabalhador. 

Isto demonstra a importância de se investigar tais relações contribuindo para compreensão de 

como a resiliência pode ser desenvolvida em trabalhadores. Assim, o objetivo deste trabalho é 
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verificar a capacidade preditiva da auto-eficácia e da percepção de suporte social no trabalho 

sobre a resiliência de trabalhadores.  

Para organização do material, foram elaboradas cinco seções: na primeira foi realizado 

uma revisão da literatura dos fundamentos teóricos das variáveis resiliência, auto-eficácia e 

percepção de suporte social no trabalho.  

A segunda seção apresenta os objetivos geral e específicos a serem atingidos para 

verificar o modelo hipotético do estudo: qual o impacto da auto-eficácia e da percepção de 

suporte social no trabalho sobre a resiliência de trabalhadores. 

Na terceira seção estão as definições constitutivas e operacionais das variáveis 

estudadas e na quarta o método utilizado: participantes da pesquisa, instrumentos utilizados  

e procedimentos adotados. Os resultados foram demonstrados na quinta seção seguidos da 

discussão, conclusão, referências e anexos. 
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1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Através do acesso às bases de dados bibliográficos da CAPES, investigações nas 

Revistas: Oxford University Press (OUP), Revista Interamericana de Psicologia (Pepsic) e nas 

bases de dados, Ebsco, Gale, Scielo, Web of Science, buscaram-se publicações indexadas de 

pesquisas científicas brasileiras e internacionais sobre os temas de interesse deste estudo, 

atentando-se para o percurso, cruzamento e refinamento das palavras-chave resiliência 

(resiliência, resilience, resiliency e resilient), auto-eficácia (auto-eficácia e self efficacy), 

suporte social (suporte social e social support) suporte social no trabalho e trabalho (trabalho 

e work). 

Buscou-se a abrangência internacional da pesquisa, focalizando publicações no Brasil, 

América Latina e demais países. Efetuou-se uma organização manual, agrupando por área de 

estudo: saúde, educação, trabalho e “outros”, sendo que foi dada prioridade aos estudos que 

relacionavam as três variáveis a trabalho e em segundo plano, às demais áreas como fonte de 

fundamentação das variáveis investigadas. 

À medida que a organização do levantamento bibliográfico avançava, observou-se 

haver raros trabalhos relacionando resiliência a trabalho, e raríssimos relacionando duas das 

variáveis. Não foi localizado trabalho que investigasse empiricamente as três variáveis, objeto 

deste estudo. 

Partiu-se então para revisão dos conteúdos dos artigos cujos resultados serão relatados 

na primeira seção.  

A seção 1.1 apresentará um resumo do percurso da Psicologia Positiva e resiliência; a 

1.2 tratará da origem dos estudos sobre resiliência; a 1.2.1 demonstrará que resiliência é um 

conceito não concluso; a 1.2.2 debaterá a caracterização de resiliência como traço, processo, 

estado e força interna; a 1.2.3 relacionará situações de riscos e processos protetivos a 
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resiliência; a 1.2.4 diferenciará resiliência de invulnerabilidade; a 1.2.5 tratará da resiliência 

no ambiente organizacional e a 1.2.6 trará alguns instrumentos de medida de resiliência.  

A seção 1.3 demonstrará o construto auto-eficácia diante da Teoria Social Cognitiva, 

sendo a 1.3.1 reservada para apresentação de alguns instrumentos de avaliação de auto-

eficácia para o Brasil.  

Finalmente a seção 1.4 tratará da percepção de suporte social no trabalho e para isto,  a 

seção 1.4.1 definirá percepção de suporte social; a 1.4.2, percepção de suporte social no 

trabalho especificamente e na 1.4.3 serão apresentados alguns instrumentos brasileiros de 

medida de percepção de suporte social e percepção de suporte social no trabalho. 
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1.1 Psicologia Positiva e Resiliência 

 

Durante grande parte de seu trajeto, a Psicologia esteve voltada integralmente para o 

conhecimento da patologia, origem e desenvolvimento de sintomas e como revertê-los. O 

humanismo, em meados dos anos 50, trouxe a visão da saúde e não mais da doença, do 

potencial e das capacidades ao invés do sintoma, mas, ainda assim, os estudos mantiveram seu 

foco no adoecimento. 

Historicamente, Maslow (1968) focou seus estudos nos aspectos saudáveis do 

desenvolvimento através da teoria da motivação. Anteriormente, em 1958, Allport (apud 

NUNES, 2008) já estudava as características positivas do ser humano em concordância com 

James (1902 apud NUNES, 2008, p.2) que apresentou estudos sobre a “determinação da 

mente em ser saudável”. 

Nos anos 90, a Psicologia Positiva, desviando-se da tendência da psicologia clínica de 

focar as investigações no adoecimento e baseando-se no fato de que no pós-guerra, algumas 

pessoas mantinham o equilíbrio apesar do caos, retoma a visão positiva do ser humano, 

enfatizando a saúde e sua prevenção. Questionava-se de onde as pessoas tiravam condições 

para o equilíbrio já que não eram os mais educados, os mais hábeis, os mais respeitados ou 

pertencentes à classe social elevada. 

Em 2000 e 2001, a Revista da Associação Americana de Psicologia (American 

Psychologist) publicou artigos em busca do entendimento dos processos e fatores que 

proporcionam o desenvolvimento psicológico sadio: 

 

            A idéia do movimento da Psicologia Positiva é lembrar que nosso campo tem 
sido deformado.  Psicologia não é apenas o estudo da doença, fraqueza, e os 
danos, mas também é o estudo da força e da virtude. O tratamento não é 
apenas consertar o que está quebrado, mas também construir o que é certo. 
Psicologia não é apenas sobre a doença ou a saúde, é sobre trabalho, 
educação, compreensão, amor, crescimento e reprodução.  E nessa busca do 
que é melhor, a Psicologia Positiva não depende de pensamento positivo, 
autoengano ou mão acenando, em vez disso, ela tenta adaptar o que há de 
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melhor no método científico para os problemas específicos que o 
comportamento humano apresenta em toda sua complexidade. (SELIGMAN; 
CSIKSZENTMIHALYI, 2000, p.7). 

 
 
 

Dentro desta concepção, interessa saber quais elementos implicam no florescimento 

do indivíduo; quais variáveis impactam positivamente sobre a saúde. A resiliência é um dos 

conceitos que envolvem o fortalecimento e construção de competências nas pessoas. Aliás, a 

resiliência procura compreender o fato de que, apesar de todas as dificuldades, a maioria das 

pessoas consegue superar as adversidades. O conhecimento dos fatores envolvidos neste 

fenômeno pode ajudar na prevenção e promoção da saúde, além de favorecer os processos de 

aprendizagem, melhorar o desempenho e relacionamento interpessoal no ambiente do 

trabalho, ao invés do tratamento das fragilidades e doenças, vindo ao encontro do objetivo da 

Psicologia Positiva. Nunes (2008, p. 3), afirma que: 

 

           É de maior ajuda se pudermos prevenir os problemas antes de acontecerem 
(prevenção primária), ou intervir antes que piorem (prevenção secundária). 
Por último, se as estratégias não funcionarem vai-se para o tratamento 
(prevenção terciária).  

 

Neste sentido, as contribuições dos estudos de Tavares (2001); Yunes e Szymanski 

(2001) sobre resiliência reafirmam a importância de se conhecer os aspectos saudáveis. Para 

esses autores, resiliência são processos que explicam a superação de crises e adversidades em 

indivíduos, grupos e organizações. Em 2006, Yunes afirma que resiliência é um “constructo 

inserido nas prioridades de investigação da Psicologia Positiva” (p.1). 

Porém, o entendimento do conceito de resiliência na Física, do quanto um material 

suporta se deformar sem sofrer prejuízos e do estudo da elasticidade de materiais (para a 

Física, a elasticidade não é resiliência) e das origens dos estudos sobre resiliência ajudarão a 

observar as divergentes definições encontradas na Psicologia. 
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1.2 Resiliência e sua Origem 

 

Resiliência, em ciências humanas, é um conceito em construção. Definida como um 

processo dinâmico que implica na adaptação positiva diante de crises e adversidades por 

Luthar e Zigler (1991); Luthar, Cicchetti e Becker (2000); Masten, Best e Garmezy (1990); 

Rutter (1993); Werner e Smith (1989, 1992), é considerada “uma capacidade universal que 

permite que uma pessoa, um grupo ou uma comunidade previna, minimize ou supere os 

efeitos nocivos das adversidades” por Grotberg (1995, p.7). 

 Segundo Cyrulnik (2001), o interesse pelo estudo da resiliência surgiu nas ciências 

humanas, a partir da observação de crianças que passavam por períodos de perturbação e se 

tornavam adultos equilibrados e sadios. Porém, os debates emergiram significativamente, a 

partir da mudança de paradigma do enfoque de risco para a Psicologia que estuda os aspectos 

saudáveis e positivos dos indivíduos: a Psicologia Positiva.  

             No Brasil, resiliência já foi apontada como um termo próprio da Física por Holanda 

(1986) que a definiu como uma característica mecânica que diz respeito à resistência dos 

materiais ao choque e como propriedade pela qual a energia armazenada em um corpo 

deformado é devolvida quando cessa a tensão causadora desta deformação. Houaiss (2001 

apud PINHEIRO, 2004) considera resiliência com sentido nas ciências exatas (propriedade 

que alguns corpos apresentam de retornar na forma original após terem sido submetidos a 

uma deformação elástica) e nas ciências humanas (capacidade de se recobrar facilmente ou se 

adaptar à má sorte ou às mudanças). 

Para Nash (1982), estudiosa da Física, resiliência é a capacidade que um material tem 

de absorver energia na região elástica. Nas ciências exatas calcula-se o “limite de absorção de 

energia no impacto para que o material possa voltar na forma original após o choque” 

(TIMOSHENKO, 1976, p.312). Assim, na Física, afasta-se a idéia que na resiliência ocorra 
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deformação permanente do material após o choque já que o material volta à forma original. 

Também não pode ser sinônimo de resistência porque segundo Amaral (2002), o material 

resistente é rígido e se não há deformação, não há absorção de energia e, portanto, não há 

resiliência. 

              Os espanhóis e franceses empregam o termo resiliencè na metalurgia e engenharia 

civil para descrever a capacidade de alguns materiais de voltar a sua forma original após 

serem submetidos a uma pressão (MUNIST et al., 1998). Segundo Pinheiro (2004), a palavra 

resilient, de origem inglesa, remete à idéia de elasticidade e capacidade rápida de 

recuperação.  

Yunes (2003) apontou que os termos resilience e resiliency são usualmente 

relacionados a fenômenos humanos. O dicionário Longman define o termo como habilidade 

de voltar rapidamente para o seu usual estado de saúde ou de espírito depois de passar por 

doenças, dificuldades, adversidades; define também como resiliência de caráter, o que 

demonstra que os ingleses associam o termo mais a Ciências Humanas do que à Física. 

A metáfora utilizada para explicar a resiliência em humanos trouxe aspectos 

polêmicos referentes ao conceito, já que: 

 

[...] os materiais seriam mais ou menos resistentes, e tal comparação levaria a um 
enfoque mais naturalista do desenvolvimento, considerando alguns indivíduos mais 
resistentes do que outros, em vez de privilegiar as contingências em que tais 
resistências despontam.  (FARIAS; MONTEIRO, 2006, p.2). 

 

Pesquisadores como Bonanno (2004); Grotberg (2005); Luthar (1991); Luthar, 

Cicchetti e Becker (2000); Masten e Coatsworth (1998); Masten e Powell (2007); Poletto e 

Koller (2008); Yunes (2003); Yunes e Szymanski (2005); têm procurado examinar 

detalhadamente as respostas positivas dos indivíduos diante dos danos, ameaças e 

adversidades enfrentadas. Contudo, os vários direcionamentos nas pesquisas demonstram as 

divergências nas concepções de resiliência no campo das ciências humanas. Analisar as 
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afirmativas de autores sobre a origem dos estudos de resiliência facilita a compreensão dos 

diferentes vieses de pesquisa sobre o tema. 

Para Garmezy (1989), a origem das teorias que envolvem resiliência são os estudos 

sobre estresse, coping e força de ego1 que se tornaram fontes de investigação para psiquiatras, 

biólogos, psicólogos e sociólogos. Os avanços nas investigações dos fatores de risco e da 

vulnerabilidade em crianças também despertaram para a necessidade de se estudar os fatores 

favoráveis ao desenvolvimento desejável (invulnerabilidade e processos de proteção) já que 

“entre crianças de alto risco, há as resilientes e as invencíveis” (GARMEZY, 1989, p. xvii). 

Garmezy (1989) afirma ainda que os estudos longitudinais de Werner e Smith (1989) 

no Havaí contribuíram para ‘o despertar’ das investigações em resiliência por concluírem que 

era injustificada a impressão de uma inevitabilidade de resultados. Frequentemente, 

indivíduos em situações de risco como doença mental dos pais, desvantagem socioeconômica, 

maus tratos, pobreza urbana e violência da comunidade, doenças crônicas e exposição a 

eventos catastróficos mostravam boa adaptação. Daí cada vez maior a curiosidade na 

capacidade das crianças de se adaptarem e enfrentarem situações adversas. 

Analisando a mudança de foco nos estudos de Werner e Smith (1989) sobre as 

correlações dos fatores de risco e comportamentos antissociais para o foco da vulnerabilidade, 

Garmezy (1989) considerou uma evolução para os estudos de resiliência. Os bons resultados 

encontrados nos estudos dos fatores de proteção de crianças em risco, consideradas 

vulneráveis, sugeriam que resiliência estava atrelada à resistência ao estresse e, 

consequentemente, a um bom desenvolvimento infantil. 

Werner e Smith (1992) consideraram de risco, os fatores biológicos ou psicossociais 

que aumentam a probabilidade de resultados negativos no desenvolvimento em um grupo de 

pessoas. Yunes e Szymanski (2001) também definiram as situações de risco como “eventos 

                                                 
1 Segundo Polk (1997), força de ego diz respeito a capacidade de se ter vínculos sociais e criatividade.  
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negativos de vida, e que, quando presentes, aumentam a probabilidade de o indivíduo 

apresentar problemas físicos, sociais ou emocionais” (p. 24). Já os “processos de proteção 

referem-se às influências que modificam, aperfeiçoam ou alteram a resposta da pessoa aos 

riscos ambientais que levariam a um resultado não-adaptativo” (RUTTER, 1985, p.600). 

Vulnerabilidade, segundo Murphy (1987) e Yunes e Szymanski (2001) é um termo 

usado para referir-se à predisposição e à susceptibilidade ao estresse e envolve além da 

predisposição genética defendida por Cowan, Cowan e Schulz, (1996); baixa auto-estima, 

depressão, traços de personalidade e práticas educativas familiares ineficazes (CAPALDI; 

PATTERSON, 1991). Estresse se refere ao sentido que se dá ao evento estressor, quando a 

experiência é percebida de forma negativa pelo indivíduo (YUNES; SZYMANSKI, 2001). Os 

estudos de vulnerabilidade contribuíram na compreensão do quanto uma criança se afeta 

diante de uma situação de risco.  

Além de Garmezy (1989), Rutter (1985), Masten, Best e Garmezy (1990) e Martineau 

(2001), consideram que as investigações de coping trouxeram grandes contribuições na 

compreensão do desenvolvimento normal de crianças frente às situações de risco. Assim, 

abordar rapidamente o conceito parece útil para um melhor esclarecimento do construto de 

resiliência. Coping é definido por Folkman e Lazarus (1984) como um conjunto de esforços 

cognitivos e comportamentais, utilizados pelos indivíduos com os objetivos de lidar com 

demandas específicas, internas ou externas, que surgem em situações de estresse. Outros 

autores como Antoniazzi, Dell’Aglio e Bandeira (1998) compreendem este fenômeno como 

um conjunto de estratégias utilizadas no enfrentamento e adaptação a circunstâncias adversas 

e estressantes.  

Durante algum tempo, alguns pesquisadores entenderam resiliência como sinônimo 

das estratégias de coping, no sentido de haver uma conduta de encarar a situação, aceitar sua 
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realidade e desafiá-la com soluções. Isso ocorreu devido ao fato de resiliência ser entendida 

como um enfrentamento às situações de risco (MICHAUD, 1989). 

Compreende-se que coping se diferencia de resiliência, pois respostas de 

enfrentamento podem ser características de resiliência, mas não dizem respeito ao processo de 

resiliência vivenciado pelas pessoas, pois tal processo pressupõe que haja uma adaptação 

positiva diante das adversidades (LUTHAR, CICCHETTI; BECKER, 2000). As estratégias 

de coping estão relacionadas a “como enfrentar” e a resiliência “ao que é permitido suportar”. 

 Porém, segundo Masten, Best e Garmezy (1990), as investigações sobre esquizofrenia 

infantil realizados por Gamezy (1970, 1971, 1974) avaliando a capacidade de adaptação dos 

indivíduos frente às adversidades e o interesse em distinguir o que tornava algumas crianças 

mais vulneráveis ou mais “competentes” do que outras são as fundamentações consistentes da 

resiliência. E ainda, nos estudos com adultos, Garmezy (1974) percebeu que alguns 

indivíduos esquizofrênicos com no mínimo uma crise séria, possuíam na sua história de vida 

adaptação social, marital e no trabalho. Quais as explicações para o fato de conseguirem 

manter boa adaptação sendo esquizofrênicos? Iniciavam-se, segundo Masten, Best e Garmezy 

(1990) as pesquisas sobre resiliência, com enfoque na criança, no adolescente e no adulto, em 

circunstâncias adversas.  

Para Masten e Coatsworth (1998), os estudos sobre resiliência eclodiram diante da 

necessidade de se escapar às ameaças dos riscos de suicídio, uso de drogas e violência devido 

à mudança na sociedade americana com a elevação da taxa de divórcio, gravidez na 

adolescência, nascimento por mães solteiras e abuso de crianças. Considera-se que a 

necessidade da prevenção e promoção de saúde no contexto de mudanças sociais 

significativas como o pós-guerra, influenciou significativamente a busca por estudos que 

trouxessem uma perspectiva de futuro saudável para uma sociedade que sofria com o aumento 

da pobreza, transformações dos valores e diferenças acentuadas nas classes sociais (SILVA et 
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al., 2005). Segundo Masten e Coatsworth (1998), este era o cenário social no momento em 

que os estudos sobre resiliência se multiplicaram. Nessa época, as investigações centraram-se 

nas grandes catástrofes naturais e sociais. 

Segundo, Grotberg (2005), Infante (2005) Poletto e Koller (2008), Yunes (2001) além 

de Garmezy (1970, 1971, 1974, 1989) e Werner e Smith (1989), outro autor-chave nos 

estudos de resiliência foi Michael Rutter (1985). Rutter (1985) pesquisou a relação entre a 

ausência da figura materna e o aparecimento de psicopatologias em seus filhos além dos 

fatores de riscos de crianças de famílias de baixa renda, numerosas, com criminalidade de um 

dos pais e com doenças mentais da mãe. Os apontamentos de Rutter (1985) acerca de 

invulnerabilidade, termo que mais tarde foi substituído por resiliência influenciou 

pesquisadores como Werner e Smith (1989, 1992). O termo invulnerabilidade foi apresentado 

por Anthony (1987a) ao observar crianças que apesar de prolongados períodos de 

adversidades e estresse apresentavam saúde mental e alta competência. 

Rutter (1985, 1993) propõe que o termo resiliência é preferível à invulnerabilidade 

porque a resistência ao estresse é relativa e mutável, variando de acordo com as circunstâncias 

e fase de vida que o indivíduo está vivendo. Invulnerabilidade parece indicar resistência 

absoluta e permanente ao estresse. Adiante, o texto tratará mais detalhadamente a relação 

entre os fatores de risco e proteção envolvidos nos processos de resiliência e a diferença deste 

fenômeno e invulnerabilidade. 

Sintetizando as posições teóricas dos autores anteriormente citados, encontram-se as 

origens dos estudos de resiliência nas investigações sobre coping, estresse, resistência, 

invulnerabilidade e fatores de risco e proteção justificando os vários vieses de pesquisa sobre 

o fenômeno na atualidade. Bonanno (2004); Hoppe e Koller (1997); Paludo e Koller (2005); 

Ralha-Simões (2001); Tusaie e Dyer (2004); Walsh (2005); Yunes e Szymansky (2001) 

afirmam que resiliência consiste no enfrentamento das adversidades e demonstram que seus 
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estudos foram influenciados pelas investigações de coping. Já Pereira (2001) e Tudage, 

Fredrickson e Barret (2004) apontam que resiliência ocorre na esquiva e na resistência aos 

eventos negativos  desprezando a diferenciação de resiliência e invulnerabilidade delineada 

por Rutter (1993). Luthar, Cicchetti e Becker (2000) que concebem resiliência como um 

processo de adaptação positiva parece terem sido influenciados pelas observações de 

Garmezy (1974) sobre o desenvolvimento de crianças, apesar do contato com fatores de risco. 

A discussão sobre a influência dos fatores individuais, familiares e ambientais 

existente nas origens dos estudos abriu o leque para que o conceito de resiliência fosse tratado 

como uma característica inata, inerente a algumas pessoas ou processo e assim, passível de ser 

desenvolvida (INFANTE, 2005).  Os próximos capítulos procurarão identificar as tendências 

de concepção de resiliência a partir dos estudiosos no assunto, tratando mais detalhadamente 

da adoção do conceito como traço, processo, estado, adaptação, adaptação positiva e 

superação e sua relação com os fatores de risco e proteção envolvidos.  

A compreensão dos fatores de risco e proteção na resiliência e a diferenciação de 

resiliência e invulnerabilidade podem ajudar na prevenção e promoção de saúde na sociedade 

e, mais especificamente, na área do trabalho. Ressalta-se a indicação de Masten e Powell 

(2007) neste sentido: “a compreensão do que viria a ser chamado de resiliência no 

desenvolvimento individual tinha potencial para informar planos de ação, programas de 

prevenção e intervenções” (MASTEN; POWELL, 2007, p.2). 
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1.2.1 O Construto Resiliência em Aberto 

 

Desde os primeiros estudos sobre a resiliência, as pesquisas vêm aumentando em 

número e a investigação do conceito evoluindo em tendências divergentes. Não há como 

mostrar evolução histórica do conceito de resiliência porque ela não aconteceu. O movimento 

conceitual se reflete num avanço e retrocesso de datas das colocações teóricas diversas no 

texto presente.  

Considera-se que tais divergências de concepção de resiliência possuem sua 

explicação nas diferentes influências nas origens de estudo e os diferentes focos escolhidos 

para a pesquisa. Bonanno (2004) se referiu aos sobreviventes de catástrofes, Broffenbrenner 

(1993) aos sobreviventes de campos de concentração, Garmezy (1970, 1971, 1974) a crianças, 

Grotberg (2005) a pessoas, grupos e comunidades, Koller (2006) a crianças moradoras de rua, 

Pesce et al. (2005) a processos sociais e intrapsíquicos, Tavares (2001) a pessoas e grupos, 

Ungar et al. (2008) a pessoas e comunidade, Walsh (2005) a resiliência familiar e Yunes 

(2001) a  famílias de baixa renda.  

Em 2003, Junqueira e Deslandes afirmaram que as definições de resiliência 

apresentam polarizações em torno dos eixos: adaptação e superação; característica inata e 

adquirida; atributo permanente e circunstancial. As autoras analisaram criticamente as 

concepções de resiliência e as distribuíram de acordo com os pólos, demonstrando as 

tendências divergentes de pesquisa.  

Com o objetivo de demonstrar agrupamentos históricos que independem da 

classificação da abordagem conceitual e demonstrar o alinhamento do referencial teórico e 

Instrumento de Medida de resiliência adotados neste estudo, construiu-se o Quadro 1 

(ANEXO A) que apresenta em ordem cronológica os autores, sua concepção de resiliência e a 

classificação teórica. A classificação foi feita a partir de duas bases: análise dos conceitos e de 
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posicionamentos defendidos pelos próprios autores e para aqueles  que não deixaram clara sua 

posição, tal categorização foi feita por esta autora. Ressalva-se que mesmo quando os autores 

se auto classificam aparecem na literatura outros que dizem que é de outra categoria. 

No Quadro 1, são classificadas como superação as definições de resiliência que 

interpretam o fenômeno como um “ir além”, transformar-se, crescer a partir da adversidade 

(JUNQUEIRA; DESLANDES, 2003). São qualificadas como adaptação, as definições que 

entendem resiliência como uma capacidade de manter o equilíbrio, sem haver crescimento a 

partir do evento adverso (BONANNO, 2004). Classificadas como adaptação positiva são as 

definições de resiliência que focam a presença de qualidades pessoais como auto-estima e 

autonomia (LUTHAR; CICCHETTI; BECKER, 2000) na adaptação. Os conceitos que 

consideram resiliência como não percepção do impacto promovido pelo evento estressor 

(ANTHONY; COHLER, 1987) foram qualificados como resistência. A interpretação de 

recuperação refere-se à visão de ter havido um dano no contato com a adversidade e 

capacidade de retorno ao estado anterior. Como se pôde observar na classificação apresentada 

no Quadro 1, não houve em 28 anos de estudos, evolução no sentido de estabelecer-se 

consenso conceitual nas definições de resiliência, o que revela claramente os conflitos sobre o 

construto. 

Os estudos que consideram resiliência como superação, portanto como um “ir além”, 

transformar-se a partir da adversidade (BARLACH, 2005; BARBOSA, 2006; COWAN; 

COWAN; SCHULZ, 1996; CYRULNIK, 1999; GALENDE, 2004; GROTBERG, 2005; 

HAYNAL, 1999; MARTINEAU, 1999; MELILLO, 2004;  PESCE et al., 2005; ASSIS; 

PESCE; AVANCI, 2006; RALHA-SIMÕES, 2001; TROMBETA; GUZZO, 2002; 

VANISTENDAEL; LECOMTE, 2004; WALSH, 1998, 2005; YUNES; SZYMANSKI, 2001) 

têm sido fundamentados na teoria ecológica do desenvolvimento de Bronfenbrenner (1996) 

e/ou nas teorias cognitivistas e na Psicologia Positiva. Para Bronfenbrenner (1996), o 
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desenvolvimento se relaciona a aquisições e ao desenvolvimento de conhecimentos, 

habilidades e capacidades para conduzir e direcionar seu próprio comportamento através de 

situações e domínios evolutivos, tanto isoladamente como através de uma combinação entre 

eles (domínios intelectual, físico, sócio-emocional, motivacional e artístico).  O autor 

considera que as disfunções do desenvolvimento são manifestações recorrentes de 

dificuldades em manter o controle e a integração do comportamento diante de situações que 

envolvam os diferentes domínios. Essas competências e disfunções ocorrem a partir das 

interconexões com o ambiente chamado ecológico e do seu impacto sobre os processos 

cognitivos. 

Bronffenbrenner (1993) conceituou resiliência como referência aos sobreviventes de 

campos de concentração nazistas que reconstruíam as suas vidas enquanto que outros não 

conseguiam ultrapassar o trauma pelo qual haviam passado. Observou que esta qualidade está 

associada à esperança e otimismo mesmo que a pessoa esteja submetida ao sofrimento. Em 

concordância com Walsh (1998), Yunes (2003, p. 64), considera que “focar, pesquisar, 

compreender e fortalecer os aspectos sadios e de sucesso de um grupo familiar significa 

estudar processos e percepções de elementos das experiências de vida, compreendidos na 

ótica sistêmica, ecológica de Bronfenbrenner (1993, 1996) e de desenvolvimento”. 

Para Barlach (2005); Yunes e Szymanski (2001); Morais e Koller (2004); Cyrulnik 

(2003); Flach (1991), Barbosa (2006); Vanistendael e Lecomte (2004); Grotberg (1995), 

resiliência é um fenômeno que procura explicar os processos de superação de adversidades e 

não se trata de resistência absoluta a adversidades. A superação do trauma vivido implica, 

para estes autores, em dar um novo sentido à adversidade, reconhecer a dor, perceber seu 

sentido, encontrar uma forma própria de lidar com elas, transformando-se.  

Grotberg (1995, p. 7) que define resiliência como “uma capacidade universal que 

permite que uma pessoa, um grupo ou uma comunidade previna, minimize ou supere os 



                                                                                                                                                  33 
 

efeitos nocivos das adversidades”, afirma que vencer e sair fortalecido pelas experiências 

adversas constitui a base da resiliência. A autora aprofundou suas idéias estabelecendo que 

resiliência advém de fatores originários em três diferentes níveis: suporte social (eu tenho), 

habilidade (eu posso) e força interna (eu sou e eu estou) apresentados no Quadro  2.  

 

Quadro 2 - Fatores de resiliência segundo Grotberg (2005) 

NÍVEL FATORES 

Suporte Social:  
“Eu tenho” 

 

 
▪ Pessoas ao meu lado em quem eu confio e que me amam, não importa o que aconteça;  
▪ Pessoas que me colocam limites, assim eu sei quando parar antes do perigo ou do problema;  
▪ Pessoas que me mostram como fazer as coisas direito pela maneira como elas fazem as coisas; 
▪ Pessoas que querem me ensinar como fazer as coisas do meu jeito;  
▪ Pessoas que me auxiliam quando estou doente, em perigo ou precisando aprender. 
 

 

Habilidade:  
“Eu sou/Eu estou” 
 

 
▪ Uma pessoa querida e amada pelos outros;  
▪ Satisfeito por fazer coisas boas para os outros e mostrar minha preocupação; 
▪ Respeitoso comigo mesmo e com os outros;  
▪ Determinado por ser responsável por aquilo que faço; 
▪ Tenho certeza de que as coisas vão dar certo. 
 
 

 
 
 
Força Interna: 
“Eu posso” 

 
 
▪ Conversar com as pessoas sobre coisas que me amedrontam e me incomodam; 
▪ Encontrar formas de resolver os problemas que me aparecem; 
▪ Controlar-me quando eu me sinto fazendo coisas que não acho certas ou considero perigosas; 
▪ Reconhecer quando é uma boa hora para falar com alguém ou agir; 
▪ Encontrar alguém que me auxilie quando eu preciso. 

 
 

A dinâmica da interação dos fatores expostos ajudaria no enfrentamento de situações 

de risco. Para Grotberg (2005), capacidade desenvolvida durante a vida difere dos fatores de 

risco e dos fatores de proteção e está associada às fases do desenvolvimento humano. Walsh 

(2005), pesquisadora da resiliência no contexto familiar, salienta a transformação no 

enfrentamento das adversidades e defende que três processos-chave sustentam a formação da 

resiliência: os sistemas de crença familiar, os padrões organizacionais da família e os 

processos de comunicação, procurando explicar os elementos fundamentais envolvidos no 
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“processo ativo de resistência, reestruturação e crescimento em resposta à crise e ao desafio” 

(p. 4). 

A idéia de transformação após o contato com o evento traumático, contida na visão 

resiliência como superação é polêmica se comparada com a definição de resiliência na Física 

(KLEIN et al., 2003 apud MANYENA, 2006; NASH, 1982; SARAIVA, 2000) já 

referenciados. A transformação no sentido de “ir além” da condição anterior tem a conotação 

de aumento após o enfrentamento da adversidade e não comporta a idéia de absorção da 

energia e capacidade de retorno ao estado inicial, apresentada no processo de resiliência das 

ciências exatas e por isto, se opõe a visão de resiliência como adaptação. 

No sentido adaptativo, Blum (1997); Bonanno (2004); Bowlby (1984); Jacelon (1997); 

Lindström (2001); Steinhauer (2001); Tavares (2001); Tusaie e Dyer (2004) compreenderam 

resiliência como mecanismos relativos a capacidade de retornar ao estado original pós contato 

com a adversidade permitindo o comportamento e desenvolvimento normal apesar das 

adversidades e abriram um leque de questionamentos: o que é considerado normal?; o que 

seria um bom desenvolvimento?; e um bom comportamento?  

Em oposição, Melillo (2004b, p. 1) posiciona-se afirmando: “[...] a resiliência não 

supõe nunca um retorno à ad integrum a um estado anterior à ocorrência do trauma ou da 

situação de adversidade: nada mais é igual”. E Galende (2004, p. 59) completa: “o imaginário 

da adaptação, a resignação que é a proposta de aceitar a realidade como destino, são 

obstáculos maiores para o desenvolvimento de comportamentos resilientes”.  

Interessante verificar que Simon (1989) e Piaget (2003) associam adaptação à reação 

do indivíduo e a uma organização que levam ao desenvolvimento. Simon (1989) define 

adaptação como um conjunto de respostas que um organismo vivo apresenta diante de uma 

situação nova, ou de crise, sendo possível o mínimo de organização. Segundo o autor, é no 
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equilíbrio encontrado  a partir da interação do indivíduo com o ambiente que ocorre a 

adaptação.  

Para Piaget (1983), o desenvolvimento se dá a partir de processos de adaptações a 

novas situações. No equilíbrio entre os mecanismos de assimilação e acomodação ocorre a 

adaptação (PIAGET, 2003). Na interação com o meio o indivíduo assimila o novo 

conhecimento que é integrado às suas estruturas e na acomodação, as estruturas se modificam 

para “acomodar” a interpretação dada ao novo conhecimento. Considera-se aqui que o 

equilíbrio apontado no processo ativo de adaptação para Piaget (1983) e Simon (1989) são 

sinais de saúde ao levarem ao desenvolvimento. 

Mas há outra definição para o termo “adaptação” oriunda do movimento da Psicologia 

Positiva: a adaptação positiva, encontrada nas definições de resiliência dos autores 

Broffenbrenner (1993); Bandeira et al. (1996); Campbell-Sills e Stein (2007); Connor e 

Davidson (2003); Curtis e Cicchetti (2007); Flach (1991); Garmezy (1989); Infante (2005); 

Luthans (2002a); Luthar e Zigler (1991); Luthar, Cicchetti e Becker (2000); Masten (2001); 

Masten, Best e Garmezy (1990); Masten e Coatsworth (1998); Masten e Powell (2007); 

Morais e Koller (2004); Paludo e Koller (2005); Poletto e Koller (2008); Rutter (1985, 1990, 

1993, 1999); Ungar et al. (2008); Waller (2001); Werner e Smith (1982; 1992); Wolin (1993). 

Segundo Masten e Garmezy (1985) e Werner e Smith (1982), Luthar, Cicchetti e 

Becker (2000) a adaptação positiva envolve um desenvolvimento progressivo apesar das 

adversidades enfrentadas. Assim, adaptação positiva se refere ao sucesso ou à competência 

manifestada em tarefas próprias do desenvolvimento, em diferentes alturas da vida, apesar das 

adversidades (LUTHAR; ZIGLER, 1991).  

Se adaptação positiva está relacionada ao movimento da Psicologia Positiva, ela 

ocorre a partir dos aspectos saudáveis do indivíduo na interação com o meio e se refere às 

variáveis responsáveis pelo desenvolvimento como otimismo, auto-estima, esperança, 
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autoconceito, entre outras. Carle e Chassin (2004) relataram que os indivíduos com altos 

níveis de auto-relato de resiliência são particularmente propensos a usar as emoções positivas 

diante de experiências adversas.   

O conceito de competência expressa na compreensão de adaptação positiva 

(MASTEN; COATSWORTH, 1998) leva em consideração o contexto cultural e a fase de 

desenvolvimento na qual a pessoa se encontra. Luthar (1993) descreveu algumas tarefas 

relativas à fase da vida para caracterizar as competências psicomotora, social e emocional. O 

indivíduo pode ter competência em uma dessas áreas e não apresentar em outra. Levando em 

conta que a competência ocorre na interação com o meio, devem-se considerar os fatores 

facilitadores ou dificultadores e a relatividade das expectativas para se concluir se houve 

competência. Para Luthar, Cicchetti e Becker (2000), o sucesso da adaptação positiva não 

implica em sucesso de todos os diferentes domínios. 

A crítica de Melillo (2004b), pesquisador da resiliência enquanto processo de 

transformação, à visão de resiliência como adaptação positiva, é que tal associação 

corresponderia a negar que o indivíduo é um agente transformador da sociedade. Para este 

autor, a adaptação está associada à resiliência se ocorrer transformação social ou visão crítica. 

Ao apontar o aspecto ativo, Melillo (2004b) relaciona adaptação positiva à passividade do 

indivíduo diante da adversidade, demonstrando um possível equívoco na concepção do termo 

adaptação positiva. O mesmo parece ocorrer na associação de resiliência e resignação feita 

por Galende (2004) e apontada anteriormente neste trabalho: a proposta de aceitação da 

realidade é vista como obstáculo ao desenvolvimento. A passividade diante da adversidade 

não é sinal de saúde esperado nos processos de resiliência, mas esta interpretação não condiz 

com o conceito de adaptação e adaptação positiva. Nesta perspectiva, Luthar e Zigler (1991) 

sugeriram investigar saúde emocional na análise de comportamentos resilientes sinalizando 
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que sintomas psicopatológicos encobertos na adaptação positiva não condizem com 

resiliência.   

Há de se considerar ainda que, para que o indivíduo seja um agente transformador da 

sociedade, é necessário primeiramente estar saudável psicologicamente. É necessária uma boa 

adaptação ou um bom ‘equilíbrio’ para gerar transformações sociais. Pondera-se aqui que um 

indivíduo bem adaptado seria um agente transformador.  

Outro aspecto encontrado nas definições de resiliência apresentados no Quadro 1 é a 

recuperação. Tal capacidade é apontada pelos autores como inerente a adaptação ou superação 

das adversidades. Bonanno (2005) que concebe resiliência como adaptação, difere resiliência 

de recuperação considerando que, se houve perturbação ou manifestação de processos 

psicopatológicos diante de um evento adverso é porque não há habilidade para manter um 

equilíbrio estável.  Recuperação compõe a definição de resiliência para Blum (1997); Flach 

(1991); Grotberg (1995; 2005); Walsh (1998; 2005). Estes autores consideram que recuperar-

se de um estado perturbado implica em crescimento e equilibração, em curto ou em longo 

prazo.  

Resiliência classificada como resistência aparece espaçadamente ao longo da história e 

foi defendida por Anthony e Cohler (1987); Munist (1998); Pereira (2001); Tudage, 

Fredrickson e Barrett (2004). O último estímulo ao debate neste sentido localizado na 

literatura foi feito por Souza e Cerveny (2006) que partem do princípio de que resiliência é 

desenvolvida no contato com fatores estressores. As autoras resgatam a possibilidade de 

investigação de resiliência enquanto resistência fazendo uma analogia com os princípios da 

imunologia: 

“[...] a resistência é resultado, tanto da herança genética, quanto do contato com 
microorganismos ou elementos microestressores – se assim pode-se denominá-los – 
o que torna o organismo resistente e/ou imune a determinadas enfermidades. Supõe-
se, então, que a resiliência definida como resistência também só possa ser 
desenvolvida por meio do contato das pessoas com estressores os quais consegue 
superar.” (p. 26). 
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Nesta comparação, resistência não se confunde com invulnerabilidade, porque como 

demonstrado anteriormente, a invulnerabilidade ocorre quando a pessoa não se deixa afetar 

pelos eventos estressores. Observa-se que os estudos sobre resiliência como resultado da 

resistência não estão concluídos. 

No momento, adaptação positiva e superação são tendências mais pesquisadas e 

parecem versar sobre questões distintas: a resiliência consiste em manter-se saudável apesar 

das adversidades ou o processo de resiliência envolve a recuperação, o crescimento e o 

desenvolvimento pessoal, “um ir além” diante das adversidades? Ou ainda, a resiliência 

envolve o processo de adaptação positiva e inevitavelmente uma transformação? 

Atendendo às orientações de Luthar, Cicchetti e Becker (2000) sobre a necessidade 

das pesquisas em resiliência explicitarem o conceito adotado, concebe-se para o 

desenvolvimento desta pesquisa que resiliência é um “processo dinâmico envolvendo a 

adaptação positiva no contexto de adversidade significativa” (GARMEZY, 1990; LUTHAR; 

ZIGLER, 1991; LUTHAR, CICCHETTI; BECKER, 2000; MASTEN, BEST; GARMEZY, 

1990; RUTTER, 1990; WERNER; SMITH, 1989, 1992). Entende-se que os processos 

resilientes ocorrem a partir dos aspectos saudáveis do indivíduo demonstrando qualidades que 

o faz prosperar, apesar das adversidades (CONNOR; DAVIDSON, 2003). 

Evidenciam-se ainda divergências conceituais quanto ao fato de resiliência ser um 

traço de personalidade ou um processo, algo mais permanente e duradouro ou um estado 

menos permanente do que um traço. O próximo capítulo apresentará as tendências de estudo 

pelos autores, neste sentido. 
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1.2.2 Resiliência: Traço, Processo, Estado, Força Interna? 

 

 Inicialmente, os estudos de resiliência realizados por Anthony e Cohler (1987b); 

Munist (1998); Werner e Smith (1989) compreenderam que resiliência seria herdada 

biologicamente. Influenciados pelas definições de invulnerabilidade, termo anterior a 

resiliência, Anthony e Cohler (1987b); Flach (1991); Garmezy (1989); Munist (1998); Werner 

e Smith (1989); Wolin e Wolin (1993) consideraram resiliência um conjunto de traços de 

personalidade ou temperamento e de competências que tornavam as pessoas resistentes diante 

experiências traumáticas, fazendo com que estas pessoas não desenvolvessem doenças 

psíquicas.  

O fenômeno era considerado uma capacidade individual de resistência diante das 

adversidades e parecia mais uma interpretação de invulnerabilidade. Os indivíduos eram 

classificados como resilientes ou não resilientes a partir da capacidade de resistir ou enfrentar 

as adversidades; resiliência era, ainda, confundida com coping.  

A busca de caracterizar um indivíduo como resiliente ou não, fez com que 

pesquisadores como Bowlby (1984; 1990); Flach (1991); Jacelon (1997); Moraes e 

Rabinovich, 1996; Richardson (2002); Tagle V (1996); Tusaie e Dyer (2004) e Werner e 

Smith (1989) descrevessem uma lista de características pessoais, baseados na observação de 

crianças, adolescentes, adultos e famílias em situações de risco.  

A lista das qualidades resilientes mostra-se extensa. Destacam-se as características 

resilientes apontadas por três autores: Moraes e Rabinovich (1996), Tagle V (1996) e 

Richardson (2002). Possuir atividade religiosa; ter boa rede de relações informais; ausência de 

perdas e separações precoces; e ter tido maternagem competente (mãe que respondia às 

necessidades da criança), favorecendo uma boa relação com o cuidador compõem a lista de 

características resilientes para Moraes e Rabinovich (1996). Além destas, capacidade de 



                                                                                                                                                  40 
 

insight, independência, capacidade de estabelecer laços íntimos e satisfatórios, iniciativa, 

criatividade, humor e conduta moral (TAGLE V, 1996); ter boa auto-estima; ser 

comunicativo, possuir suporte do meio social e familiar; ser tolerante; contar com um 

ambiente escolar positivo; ter auto-controle, capacidade de pensar criticamente, senso de 

humor, temperamento positivo e habilidade de resolver problemas; usar construtivamente o 

tempo de lazer; conhecer seus limites e expectativas; possuir valores positivos (honestidade, 

responsabilidade, integridade), competência social; ter fé, esperança e criatividade 

(RICHARDSON, 2002) também eram apontadas.   

É importante esclarecer que as qualidades, ou traços são “as unidades principais da 

estrutura de personalidade e podem ter origens genéticas e, sendo assim, ‘nascem’ com o 

indivíduo ou podem ser construídos na relação indivíduo-ambiente. Um traço pode ser 

adquirido; ele não é necessariamente inato” (KAPLAN; SADOCK, 1993), mas possui uma 

solidez, uma constância através da vida.  

Para Luthar, Cicchetti e Becker (2000), apresentar a resiliência como atributo pessoal 

pode levar a crer que não há nada a fazer diante das adversidades e o processo dinâmico que 

caracteriza a resiliência pressupõe a interação com adversidades; resiliência só pode ser 

observada diante das adversidades. Esta visão que restringia resiliência às qualidades pessoais 

- temperamento fácil, inteligência, nível mais alto de auto-estima, esperança e controle 

pessoal (ANTHONY; COHLER, 1987b) oferecia um parâmetro limitado à concepção de 

resiliência. Em 1992, Werner e Smith passaram a considerar os efeitos interacionais que 

interferiam na resiliência, em concordância com Rutter (1987). Assim, a consideração das 

influências ambientais e do vínculo com pessoas significativas de onde emergem suas fontes 

de proteção, somados às características individuais trouxeram contribuições significativas nas 

investigações deste fenômeno. Rutter (1987) defendeu que o indivíduo pode não ser resiliente 

a todas as situações de risco com os quais estaria exposto e, portanto, apesar de possuir 
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qualidades resilientes, estas não seriam eficientes para todas as fontes de risco; admitiu, 

assim, a força do evento negativo como aspecto importante a ser considerado na definição de 

resiliência.  

 Para Lindström (2001), o fenômeno da resiliência envolve a interação dos fatores 

relacionados com o indivíduo, o contexto e quantidade e qualidade do evento da vida. Assim, 

genética, idade, fase do desenvolvimento, sexo, constituição, experiência e histórico de vida 

são considerados pelo autor como fatores do indivíduo. O contexto envolve suporte social, 

classe social, cultura e ambiente; a quantidade e qualidade do evento de vida dizem respeito à 

como o evento é sentido: se é desejável, se é controlável, a sua magnitude, os clusters (fatores 

de proteção) sua duração e feitos em longo prazo. 

Neste sentido, a consideração da interação dos fatores ambientais e individuais por 

Werner e Smith (1992); Rutter (1987); Cowan, Cowan e Schulz (1996); Garmezy (1996); 

Cyrulnik (1999) e Tusaie e Dyer (2004), dos fatores individuais, contexto, quantidade e 

qualidade de eventos da vida por Lindström (2001), de características individuais e 

complexidade do contexto ecológico de Bronfenbrenner (1993, 1996) por Yunes e Szymansky 

(2001); Cecconello (2003); Poletto e Koller (2008), e da dinâmica entre os mecanismos 

emocionais, cognitivos e socioculturais por Infante (2005) despertaram para a visão da 

resiliência como processo. 

Dentre os autores que vêem a resiliência com caráter processual estão Cecconello 

(2003); Cowan, Cowan e Schulz (1996); Curtis e Cicchetti (2007); Garmezy (1990); Infante 

(2005); Lindström (2001); Luthar e Zingler (1991); Luthar, Cicchetti e Becker (2000); 

Masten, Best e Garmezy (1990); Morais e Koller (2004); Paludo e Koller (2005); Pesce et al. 

(2005); Rutter (1987); Tusaie e Dyer (2004); Walsh (1998); Yunes e Szymansky (2001). 

No processo, a interação do indivíduo com o meio e como ele lida com as 

adversidades são levados em conta na dinâmica da resiliência. Segundo Martineau (1999), as 
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perspectivas individualizantes, não interacionais devem ser revistas já que definir uma pessoa 

como resiliente através da mensuração de um conjunto de traços, é negar que a resiliência 

ocorre eventualmente, é imprevisível e dinâmica.  

Como Lindström (2001), outros autores como Connor e Davidson (2003); Bandeira et 

al. (1996); Masten (2001); Masten e Powell (2007) e Rutter (1993) consideram que a 

resiliência pode ocorrer em determinado momento da vida e em outro não. Por isto, Masten e 

Powell (2007, p. 5), acham adequado dizer ”essa pessoa mostra característica de resiliência” 

evitando diagnosticar uma pessoa como resiliente e encaixá-la num padrão. Em concordância 

com Lindström (2001), Connor e Davidson (2003); Masten (2001)  afirmam que resiliência é 

uma capacidade que resulta de um processo dinâmico e evolutivo que varia conforme as 

circunstâncias, a natureza humana, o sexo, o contexto e a etapa de vida, e cuja expressão 

ocorre de diferentes maneiras, em diferentes culturas. Para Masten (2001), a resiliência não é 

absoluta, nem é adquirida.  

Porém, Fortes, Português e Argimon (2009) em pesquisa empírica de corte transversal, 

avaliaram os aspectos biopsicossociais de uma amostra de idosos de ambos os sexos 

residentes na cidade de Porto Alegre e constataram não haver alteração importante no valor da 

resiliência segundo a idade. O estudo dos autores ainda demonstrou que a resiliência em 

idosos não esteve relacionada significativamente ao sexo. Em relação à diferença de 

resiliência segundo gênero, o estudo descritivo-comparativo de Alvarez e Chávez (2003) com 

adolescentes peruanos revelou não haver diferenças significativas entre ambos. Apenas no 

aspecto interação, fator de resiliência avaliado a partir da Escala de Resiliência para 

adolescentes (ERA), adaptada para aquela cultura por Prado e Del Águila (2000), os autores 

encontraram diferenças a favor das mulheres. Isto quer dizer que o nível da capacidade de 

estabelecer laços íntimos e satisfatórios com outras pessoas, considerando as próprias 
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necessidades com simpatia e capacidade de se dar aos outros se revelou diferentemente para 

os dois gêneros.  

Partindo de uma revisão bibliográfica na área da Psicologia Clínica, Richardson 

(2002) identificou três principais fases no desenvolvimento das investigações sobre 

resiliência: 1ª) visão fenomenológica na qual eram investigadas qualidades resilientes dos 

indivíduos e sistemas que predizem sucesso pessoal e social; 2ª) visão processual que focava 

o enfrentamento de estressores, adversidade, mudanças e oportunidades, de modo que daí 

resultasse o fortalecimento e enriquecimento ou adaptação; 3ª) visão que defendia a existência 

da força vital em todo ser humano para o desenvolvimento e crescimento pessoal necessários 

para a reintegração pós trauma.  

Segundo Richardson (2002), as pesquisas em resiliência encontram-se na terceira fase, 

explorando a concepção de força interna. Grotberg (1995) considerou força interna um dos 

fatores que explicam a resiliência. Segundo Vieira (2010), as investigações sobre a 

perspectiva de resiliência enquanto força interna promoveu a abertura do meio acadêmico 

para a investigação da dimensão da espiritualidade como componente do construto de 

resiliência. Richardson (2002) desenvolveu um modelo teórico partindo do princípio da 

homeostase que é o equilíbrio biopsicoespiritual, ou seja, a adaptação do corpo, mente e 

espírito.  Os eventos estressores (internos e externos) interagem neste modelo, resultando em 

uma boa ou má adaptação. Como conseqüência da interação, o indivíduo poderá voltar ao 

estado homestático anterior; crescer e aumentar sua capacidade de resiliência, obter um nível 

inferior de homeostase em relação ao anterior ou um estado disfuncional, mal adaptativo.  

O equilíbrio previsto no estado homeostático abarca as condições corporais e 

espirituais, variáveis pouco exploradas na literatura de resiliência. Pesquisa de Vaishnavi, 

Kathryn e Davidson (2007) demonstrou haver evidências crescentes de que o conceito de 

resiliência tem validade biológica. Connor e Davidson (2003) demonstraram que 
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espiritualidade é um dos fatores que compõem resiliência. Langer (2004), em pesquisa sobre o 

envelhecimento, identificou que indivíduos que conseguem se desenvolver por meio de suas 

experiências de vida e que encontram fontes de sentido, como ocorre na espiritualidade, têm 

mais condições de enfrentar situações de estresse e sobreviver.  

Espiritualidade distingue-se de religiosidade. Enquanto espiritualidade são as atitudes 

voltadas a objetivos sagrados, busca de significado e transcendência, religiosidade refere-se os 

aspectos institucionais como rituais, atividade paroquial e doutrina (PARK, 2007).  

Religiosidade foi apontada por Carvalho et al. (2007) como possível fator de proteção aos 

indivíduos portadores de HIV/AIDS: portadores do vírus intensificavam a religiosidade a 

partir da vivência da soropositividade. Prado et al. (2004) verificaram que o envolvimento 

religioso estava relacionado a estratégias mais ativas de enfrentamento de infecções e à 

percepção de maiores índices de suporte social. No contexto de trabalho, Barlach (2005) 

sugere que a resiliência se associa ao auto-conhecimento, religiosidade e arte.  

É necessário maior número de estudos mais profundos sobre os processos, estados e 

força interna; mais especificamente, sobre o impacto de práticas religiosas sobre os processos 

de resiliência.  No entanto, a compreensão dos fatores de risco e de proteção envolvidos no 

processo de resiliência poderá fornecer a compreensão de influência dos fatores ambientais 

sobre o fenômeno (YUNES; SZYMANSKY, 2001). O capítulo a seguir apresentará algumas 

contribuições neste sentido para a compreensão da resiliência. 
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1.2.3     Situações de Risco e Processos Protetivos Relacionados à Resiliência 

 

Diversas pesquisas com populações em risco contribuem para avanços nos estudos do 

conceito de resiliência (PINHEIRO, 2004). Para Schenker e Minayo (2005), risco é uma 

consequência da livre decisão de expor-se a uma situação na qual poderá haver perda ou dano 

físico, material ou psicológico. Considerando os fatores de risco relacionados a variáveis 

ambientais, Bandeira  et al. (1996); Eisenstein e Souza (1993); Luthar (1993); Rutter (1987); 

Tavares (2001) afirmam que a associação de muitas situações de risco, dificulta o 

desenvolvimento da pessoa.  

Segundo Hutz e Koller (1997), o risco pode ser determinado por causas externas ou 

internas: as externas são as referentes às condições adversas expostas no ambiente e as 

internas dizem respeito aos comportamentos adotados pelos indivíduos que podem aumentar a 

probabilidade de experimentar consequências adversas para o seu desenvolvimento ou para 

seu funcionamento psicológico ou social, podendo também desencadear ou agravar doenças já 

existentes. Dentre os riscos psicossociais, a pobreza, a miséria e a privação econômica foram 

estudadas por Cecconello (2003); Garmezy (1996); Luthar (1999); desastres e catástrofes 

naturais foram alvos de estudos de Coelho, Adair e Mocellin (2004); Yule (1994);  guerras, 

discórdia marital, doença mental ou física e outras formas de trauma foram estudados por 

Garmezy e Rutter (1983). Porém, Luthar (1993); Luthar, Cicchetti e Becker (2000); Rutter 

(1987) e Yunes (2001) afirmam que para uma situação ser considerada de risco é necessário 

levar em conta as influências e condições do evento, e as condições internas da pessoa, porque 

o mesmo evento pode ser considerado risco em determinada situação e proteção em outra, de 

risco para uma pessoa e de proteção para outra. 

Rutter (1987) observou o equilíbrio entre risco e proteção e afirmou que o risco é 

moderado pela proteção.  Fatores de proteção são descritos por Eisenstein e Souza (1993) 
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como “recursos pessoais ou sociais que atenuam ou neutralizam o impacto do risco” (p.19). 

Segundo Rutter (1987) e Yunes (2001), os fatores de proteção são aqueles que reduzem os 

riscos da exposição da pessoa à situação adversa; reduzem os comportamentos negativos 

consequentes à exposição da pessoa à situação adversa; ajudam a manter a auto-estima e a 

realizar as tarefas com sucesso porque geram oportunidades para transformar positivamente 

os efeitos do estresse. 

Assim, os aspectos de proteção (buffers) apresentados no Quadro 3 interferem 

positivamente no desenvolvimento saudável e, segundo Pinheiro (2004) os autores acordam 

que se relacionam às condições do próprio indivíduo, condições familiares e condições da 

rede de apoio do ambiente. 

 

Quadro 3 - Fatores de Proteção (Buffers) segundo Pinheiro (2004) 

Condições Aspectos 

Do próprio indivíduo 

 

 
▪ expectativa de sucesso no futuro; 
▪ senso de humor; 
▪ otimismo; 
▪ autonomia;  
▪ tolerância ao sofrimento; 
▪ assertividade;  
▪ estabilidade emocional; 
▪ engajamento nas atividades;  
▪ comportamento direcionado para metas;  
▪ habilidade para resolver problemas; 
▪ avaliação das expectativas como desafios e não como ameaças; 
▪ boa auto-estima. 

 

Familiares 
 

 
▪ qualidade das interações; 
▪ estabilidade;  
▪ pais amorosos e competentes;  
▪ boa comunicação com os filhos; 
▪ coesão; 
▪ estabilidade; 
▪ consistência. 
 

 
Nas redes de apoio do 
ambiente 

 
▪ um ambiente tolerante aos conflitos; 
▪ demonstrar reconhecimento e aceitação;  
▪ oferecer limites definidos e realistas. 
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Entre os teóricos que relacionaram os fatores de risco e proteção aos processos de 

resiliência, estão Antoni e Koller (2000), Grünspun (2003), Haggerty et al. (2000), Pinheiro 

(2004), Tusaie e Dyer (2004) e Yunes e Szymanski (2001). 

Segundo Antoni e Koller (2000), os fatores de proteção são identificados 

principalmente no cuidado estável oferecidos pela família reforçando a identificação com 

modelos e papéis; nas características pessoais, como a habilidade para resolver problemas, a 

capacidade de cativar pessoas, competência social, crenças de controle pessoal sobre eventos 

de vida e senso de auto-eficácia; e na possibilidade de poder contar com o apoio social e 

emocional de grupos externos à família, diante de eventos estressores. Desse modo, a 

interação entre as características individuais e os recursos disponíveis no ambiente como 

apoio social são importantes para que se obtenha um resultado satisfatório diante das 

adversidades da vida.  

De acordo com Haggerty et al. (2000), suporte social e autoconceito positivo podem 

servir de proteção contra os efeitos de experiências estressantes. De um lado estão as variáveis 

individuais e de outro, as circunstanciais. Estes autores consideraram como individuais os 

cuidados estáveis, habilidade para solução de problemas, qualidade do relacionamento com 

pares e adultos, competência, eficácia, identificação com modelos competentes; e como  

circunstanciais, os diversos níveis de suporte social. Para Haggerty et al. (2000), suporte 

social e autoconceito positivo costumam estar correlacionados, o que indica a existência de 

um mecanismo através do qual múltiplos fatores protetores promovem a resiliência.  

Para Yunes e Szymanski (2001) o modo como a pessoa lida com as mudanças em sua 

vida, o sentido que ela atribui às suas experiências e à sua maneira de atuar diante das 

adversidades determinarão a eficácia dos fatores de proteção. A percepção da realidade 

objetiva é defendida na teoria ecológica do desenvolvimento humano, proposta por 

Bronfenbrenner (1996). Yunes e Szymansky (2001) consideram os fatores ambientais e o 
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contexto relacional na concepção de resiliência e ressalta a importância do suporte das 

relações de apoio incondicional para a promoção do sentimento de auto-estima e auto-

eficácia. 

Ao analisar a relação de resiliência com situações de risco e fatores de proteção, 

Grünspun (2003) afirma que a capacidade de enfrentar fatores de risco e aproveitar os fatores 

protetores torna o indivíduo resiliente. Os fatores de proteção associam-se a resiliência porque 

facilitam o processo individual de percepção e enfrentamento do risco. Em concordância, 

Tusaie e Dyer (2004) afirmam que a resiliência é um processo que ocorre nas interações entre 

os fatores de risco e de proteção, baseados em Rutter (1987) que afirmou que o risco é 

moderado pela proteção.  

Mais especificamente, Tusaie e Dyer (2004) afirmam que suporte social é considerado 

um importante fator protetor nos processos de resiliência ao interagir dinamicamente com os 

fatores individuais. Aliás, Pinheiro (2004, p. 72) percebeu um importante ponto de 

convergência entre os pesquisadores de resiliência: “a resiliência é um processo psicológico 

que vai se desenvolvendo ao longo da vida, a partir do binômio fatores de risco versus fatores 

de proteção”. Lembrando as conclusões dos estudos de Yunes e Szymanski (2001) e de 

Bronfenbrenner (1996) sobre não haver uma determinação acerca do impacto danoso dos 

fatores de risco para o desenvolvimento; é necessário considerar o sentido dado pelo 

indivíduo às situações adversas e a maneira de atuar diante delas.   

Se antes a preocupação era identificar os fatores de risco para elaborar estratégias de 

correção ou sua evitação, os estudos de Yunes e Szymanski (2001) e de Brofenbrenner (1996) 

indicam que os esforços devem estar em conhecer as estratégias pessoais e coletivas de 

superação, focalizando os recursos saudáveis que fortalecem pessoas e grupos na luta diante 

das adversidades, ou seja, os fatores protetores. O aprofundamento dos estudos de situações 

de risco e de proteção individuais e sociais/familiares considerando a percepção e 
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interpretação do indivíduo contribui para o esclarecimento do funcionamento dos mecanismos 

da resiliência e, consequentemente, de um bom desenvolvimento.  

Diante do levantamento teórico, conclue-se que 1) para haver resiliência, é necessário 

haver risco e 2) a adaptação positiva que ocorre através dos processos dinâmicos da 

resiliência é circunstancial e pode ser adquirida. Intervenções que ofereçam fatores protetivos 

são moderadores e facilitadores da resiliência ao diminuir os efeitos dos fatores de risco. 

Mas a resposta à pergunta: a auto-eficácia e percepção de suporte social no trabalho 

impacta positivamente sobre a resiliência de trabalhadores? ainda é importante uma vez que, 

embora os estudos apontem na direção de uma resposta positiva, ainda há muito a esclarecer. 
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1.2.4    Resiliência e Invulnerabilidade  

       

Entre outros autores, Rutter (1985) e Zimmerman e Arunkuman (1994) distinguem 

resiliência de invulnerabilidade. Para Rutter (1985) considerar a resiliência sinônimo de 

invulnerabilidade passa uma idéia de resistência absoluta ao estresse, de uma característica 

imutável, como se o ser humano fosse intocável e sem limites para suportar o sofrimento. 

Zimmerman e Arunkumar (1994, p. 4), afirmam que resiliência e invulnerabilidade não são 

termos equivalentes; resiliência refere-se a uma “habilidade de superar as adversidades, o que 

não significa que os indivíduos saiam da crise ilesos, como implica o termo 

invulnerabilidade”.  

Historicamente, Anthony (1987a) introduziu a expressão “criança psicologicamente 

invulnerável” para nomear aquelas que preservaram saúde emocional e alta competência 

apesar de estarem expostas a adversidades oferecidas pelos familiares psicóticos. Igualmente, 

Bleuler (1911); Garmezy (1989); Rutter (1985); Werner e Smith (1992) estudaram as bases da 

invulnerabilidade o que possibilitou o surgimento das idéias sobre resiliência que ainda hoje 

são discutidas.  

Em contrapartida e conforme já exposto, vulnerabilidade é conceituada por Murphy 

(1987), pioneira nestes estudos, como uma suscetibilidade à deterioração de funcionamento 

diante de estresse. Ela explica que as crianças podem ser mais ou menos vulneráveis, sendo 

difícil haver alguém totalmente invulnerável. Conforme Cowan, Cowan e Schulz (1996) 

vulnerabilidade refere-se a predisposições genéticas e estão relacionadas à baixa auto-estima e 

à depressão. 

 Observa-se que vários autores compreenderam invulnerabilidade como sinônimo de 

“resistência” diante da adversidade, porém destaca-se a afirmativa de Rutter (1985, 1993) e 

Zimmerman e Arunkuman (1994) que diferenciam resiliência de invulnerabilidade ao 
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indicarem que invulnerabilidade diz respeito a resistência absoluta e permanente ao estresse e 

resiliência à capacidade de superar crises e adversidades.  

Lembrando as considerações da Física sobre resistência a um impacto, cabe fazer um 

paralelo com a definição de resiliência publicada por Rutter (1993) e Zimmerman e 

Arunkuman (1994). Segundo Amaral (2002), na Física, resiliência diferencia-se de 

resistência. O autor considera resistente materiais rígidos por não absorverem energia e após 

certa pressão, se rompem, sem haver a deformação. Rutter (1993) diferencia resiliência de 

invulnerabilidade observando seus indivíduos de pesquisa que não lidavam com as 

adversidades e não se deixavam atingir por elas. A rigidez encontrada nesta forma de lidar 

com as adversidades, não condizem com processos de resiliência que supõe a possibilidade de 

adaptação às adversidades. 

Pesquisas sobre vitimação realizados por Bulman e Frieze (1983) trouxeram um novo 

viés na compreensão da invulnerabilidade e abriram uma nova frente de investigação: a 

percepção de invulnerabilidade. Para estes autores, no período de desajuste psicológico 

provocado pelos eventos vitimadores, os indivíduos passam por um conflito e revêem suas 

crenças, modificando a percepção de invulnerabilidade.     

Beck (1997) afirma que o modo como as pessoas interpretam uma situação determina 

o que elas sentem. Traduz assim, a hipótese do modelo cognitivo no qual as emoções e 

comportamentos são influenciados pela percepção do acontecimento. 

O senso de invulnerabilidade, de acordo com Siqueira (2002) é um conceito estudado 

inicialmente por Perloff (1983) que o tematiza na esfera psicossocial e o relaciona ao conceito 

de vitimação. A vitimação, considerada como um conjunto de eventos extremamente 

indesejáveis na vida das pessoas foi tratada, a princípio, como um fenômeno social. 

Atualmente é definida por Aquino e Byron (2002), como “a percepção do indivíduo de que 
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ele foi alvo de algo ou alguém, seja momentaneamente, seja por um período mais prolongado, 

resultando em danos físicos ou psicológicos’ (apud CHIUZI; SIQUEIRA, 2008, p. 886). 

Os estudos de Bulman e Frieze (1983) a respeito de vitimação e invulnerabilidade 

contribuíram na compreensão dos desajustes psicológicos diante dos eventos de estresse. 

Segundo os autores, o conflito é necessário porque o senso de invulnerabilidade tido pelo 

indivíduo antes da ocorrência do evento se altera ajustando a percepção de invulnerabilidade.  

Segundo Siqueira (1999), a experiência de vitimação altera a percepção do senso de 

invulnerabilidade pessoal, desestrutura a percepção do mundo enquanto previsível e 

ordenado, além de afetar a auto-imagem das vítimas; é como se elas se sentissem 

desamparadas frente aos eventos não esperados (SIQUEIRA, 1999). O senso de 

invulnerabilidade poderia ser explicado por três categorias distintas de variáveis:    

 

1) por um sistema psicológico de proteção representado por um conjunto de crenças 
protetoras e de comportamento de proteção usados como escudos diante dos 
infortúnios; 2) por variáveis psicossociais que descrevam se o indivíduo acredita ou 
não na ocorrência de fatos positivos em seu futuro (otimismo) ou se ele mantém um 
estado que pode ser positivo ou negativo (estado de ânimo) ou ainda quanto ele 
sente satisfeito ou insatisfeito com os eventos diários de sua vida (disposição 
afetiva) e pelo seu nível de auto-estima; 3) pela capacidade preditiva de experiências 
vitimadoras (SIQUEIRA, 1999, p. 92). 
 
 

A pesquisa de Siqueira (1999) contribuiu para o estudo do construto da percepção de 

invulnerabilidade (CHIUZI; SIQUEIRA, 2008). O ‘senso de proteção’ foi a quarta dimensão 

relatada por Siqueira (1999), somada a outras três elaboradas por Bulman e Frieze (1983) que 

são: Crença na invulnerabilidade pessoal; Senso de controle sobre eventos do meio e 

autopercepção positiva.  

No contexto de invulnerabilidade, o estudo de Chuizi e Siqueira (2008) que objetivou  

construir e validar a Escala de Percepção de Invulnerabilidade (EPI) demonstrou a existência 

de três fatores com propriedades psicométricas adequadas: o fator 1 diz respeito a quanto as 

pessoas sentem-se protegidas por questões ligadas à religião; o fator 2 abarca a avaliação do 



                                                                                                                                                  53 
 

próprio indivíduo a respeito das próprias características positivas (habilidades e 

competências) e o fator 3 refere-se às crenças de que eventos vitimadores não os atinjam. A 

EPI levou em consideração os aspectos culturais do Brasil. 

Chiuzi e Siqueira (2008), considerando a definição de resiliência proposta por Yunes 

(2003) como a capacidade de superação de crises e adversidades frequentemente enfrentadas 

por pessoas, grupos e organizações, diferenciam-na da percepção de invulnerabilidade. A 

resiliência, “seria verificada após a ocorrência do infortúnio, o que, conforme já exposto, não 

reflete o caso da percepção de invulnerabilidade” (CHIUZI; SIQUEIRA, 2008, p.887). Neste 

sentido, Yunes (2001) também se pronunciou afirmando que a resiliência não se confunde 

com invulnerabilidade por se tratar de um fenômeno que procura explicar os processos de 

superação de adversidades e não de resistência absoluta. 
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1.2.5 Resiliência no Trabalho 

 

Enquanto as divergências entre os pesquisadores na conceituação da resiliência 

estimulam novas investigações, a Psicologia Organizacional procura ferramentas 

fundamentadas em teoria sólida que possam além de avaliar, oferecer mecanismos de 

proteção que garantam que os indivíduos estejam mais bem preparados para enfrentar as 

adversidades específicas do campo do trabalho como momentos de incertezas e mudanças 

cada vez mais freqüentes nas organizações. No ambiente laborativo, adversidade é definida 

por Jackson, Firtko, Edenbororough (2007) como algo negativo, estressante, traumático; 

situação ou episódio de sofrimento encontrados no local de trabalho. 

Diante da perspectiva do desenvolvimento de condições e preparo de profissionais 

para enfrentarem o trabalho adverso, os estudos sobre disposições positivas (HARVEY, 2006; 

SHIROM, 2004) em professores (GU; DAY, 2006), em clínicos de saúde (EDWARD, 2005) 

e em enfermeiros (JUDKINS; ARRIS; KEENER, 2005; McGEE, 2006), demonstraram que 

resiliência pode atuar como um apoio defendendo os profissionais contra o estresse.  

Em paralelo, estudos derivados da psicologia social e do desenvolvimento (KOBASA; 

PUCETTI, 1983) sobre hardiness ou robustez concluíram que esta variável pode ser treinada 

devido a um forte fator de adaptabilidade. Hardiness ou robustez é uma operacionalização da 

coragem existencial para enfrentar as escolhas e as incertezas da vida (MADDI, 2002). 

Reconhecida como traço de personalidade é composta por três aspectos: controle, 

compromisso e desafio.  

Jackson, Firtko e Edenbororough (2007) considerando a estreita relação conceitual 

entre resiliência e hardiness (robustez) postulam que resiliência é passível de 

desenvolvimento. Joinking (2003) destaca que é possível prover suporte e nutrir resiliência 

para auxiliar pessoas e comunidades a melhorarem sua capacidade de ajudarem-se. Neste 
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sentido, Jackson, Firtko e Edenbororough  (2007) propõem as seguintes estratégias para 

desenvolver resiliência nos trabalhadores de locais de trabalho adversos, especialmente 

aqueles que possuem muitos problemas interpessoais: construir rede de relações positivas 

(fornecer suporte social); manter positividade; desenvolver perspicácia emocional; equilibrar 

realização de vida e espiritualidade e tornar-se mais reflexivo. 

Kumpfer (2003) demonstrou que resiliência pode ser promovida e desenvolvida 

propondo o Modelo Transacional que apresenta as forças envolvidas no processo de interação 

dos múltiplos fatores de risco e os fatores internos de resiliência do indivíduo. No modelo de 

Kumpfer (2003), são quatro as áreas principais de influência: estressor, ruptura do equilíbrio, 

integração e reintegração resiliente – ou de má adaptação que exercem influência sobre a 

resiliência. Estudo empírico sobre resiliência no trabalho de enfermeiros realizado por 

Gillespie et al. (2007) identificaram que esperança, auto-eficácia, coping, controle e 

competência explicam sessenta por cento da variância total de resiliência, sendo, portanto 

seus preditores. Por outro lado, Batista (2010), testou empiricamente antecedentes de 

confiança do empregado na organização e verificou que resiliência e suporte organizacional 

tiveram poder explicativo de 30 % do fator de confiança do empregado na organização: 

padrões éticos. Porém, resiliência foi responsável por apenas 2 % de explicação. A autora 

ponderou que a presença de padrões éticos não exigiria do trabalhador esforços para superar 

situações adversas já que as relações entre organização e trabalhador são pautadas na 

honestidade e transparência. 

Brown (1997) postula que a organização deve ser resiliente; Välikangas e Hamel 

(2003) na Revista Harvard Business Review (Brasil), trata a resiliência da organização e 

recomenda que se tenha como meta trauma zero. O autor considera resiliência organizacional 

como capacidade de se adaptar antes que a necessidade de mudança se torne imperativa e 
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propõe como estratégia uma constante mutação com vistas a construir o futuro e não se 

defender do passado. 

Flach (1991), ao discutir os ambientes facilitadores de resiliência, destacou que são 

aqueles que apresentam características como: estruturas coerentes e flexíveis; respeito; 

reconhecimento; garantia de privacidade; tolerância às mudanças; limites de comportamento 

definidos e realistas; comunicação aberta; tolerância aos conflitos; busca de reconciliação; e 

sentido de comunidade. Tavares (2001) desenvolveu a tese de que a resiliência não deve ser 

apenas um atributo individual, mas pode estar presente nas instituições e organizações, que 

deveriam ser propulsoras de uma sociedade mais resiliente. Para ela, uma organização 

resiliente é uma organização inteligente, reflexiva, onde todas as pessoas são inteligentes, 

livres, responsáveis, competentes e na interação entre organização e empregados a relação é 

de confiança, empatia e solidariedade.   

Cameron e Caza (2004), alinhados com os estudos da Psicologia Positiva, com a 

propositura do Comportamento Organizacional Positivo2 e com a Teoria do Capital 

Psicológico3 propõem a abordagem positiva para as organizações. O estudo do que é 

florescente e que ganha vida nas organizações se refere a melhorar seus processos e 

resultados. Esta postura teórica sedimenta-se no movimento da Psicologia Positiva e 

influenciou as investigações sobre o comportamento organizacional positivo (COP), iniciado 

por Fred Luthans (2002a). 

Diferenciando-se das investigações sobre Organizações Positivas que se referem à 

abordagem positiva para as organizações, o COP procura investigar mudanças no 

                                                 
2 Comportamento Organizacional Positivo (Positive Organizational Behavior) foi proposto por Fred Luthans 
(2002a) e significa o estudo das capacidades psicológicas gerenciáveis, desenvolvíveis e avaliáveis que têm 
influência no desempenho organizacional. 
 
3 Teoria do Capital Psicológico é relativa a capacidades psicológicas positivas que têm influência sobre o 
desempenho da pessoa: capacidade de auto-eficácia, esperança, otimismo e resiliência (LUTHANS; YOUSSEF, 
2004). 
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desempenho (LUTHANS; YOUSSEF; AVOLIO, 2007) e melhoria das capacidades 

psicológicas que impactam sobre o desempenho (LUTHANS; YOUSSEF, 2004). Assim, o 

foco estão nas investigações sobre forças, virtudes e aspectos positivos do trabalhador. 

As investigações das capacidades psicológicas que têm influência no desempenho 

organizacional contribuem para uma gestão mais eficaz de pessoas nas organizações incluindo 

os conceitos de estados4  – como o indivíduo se encontra naquele momento – ao invés de 

basear-se em características classificadas como traços disposicionais. A postura de Luthans 

(2002a) apresenta uma abertura para a aprendizagem, desenvolvimento, mudança e 

gerenciamento no trabalho que podem ser desenvolvidos por programas de treinamento, 

gerenciamento ou autodesenvolvidos.  

Os estudos de base teórica e empírica realizados por Luthans e Avolio (2003), sobre 

liderança autêntica avaliada por meio de medidas com boa validade e definida com base na  

abordagem positiva como um  estado psicológico serviram como ponto de partida para a 

revisão de características positivas, designadas por Luthans e Youssef (2007) como capital 

psicológico. São elas: Auto-eficácia, Otimismo, Esperança e Resiliência. 

Auto-eficácia, concebida por Bandura (1982) como a confiança pessoal nas próprias 

habilidades para mobilizar motivação, recursos cognitivos e ações necessárias para executar 

uma tarefa específica num dado contexto, pode ser desenvolvida por meio de tarefas 

específicas sob certas situações. A teoria da Auto-eficácia de Bandura (1982) revela que 

indivíduos auto-eficazes enfrentam as tarefas e bendizem os desafios, são mais esforçados e 

motivados para realizar as tarefas e são mais persistentes diante de obstáculos e fracassos 

iniciais.  

Segundo Bandura (1997) a auto-eficácia pode ser desenvolvida e os estudos têm 

revelado um impacto significativo no desempenho profissional. Diferencia-se de Resiliência 

                                                 
4 Estados são capacidades humanas mais maleáveis e, portanto, mais abertas a mudanças e ao desenvolvimento 
(Martins, 2010).  
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em sua abrangência: tem um domínio maior e é proativa. Diferencia-se ainda de Esperança 

pois nesta está incluída a força de vontade. 

A Esperança é considerada por Snyder, Irving e Anderson (1991) como a categoria 

cognitiva baseada no senso de reciprocidade de ações (determinação orientada para objetivos) 

e caminhos de sucesso (planejamento de maneiras de atingir objetivos). Em outras palavras, o 

construto esperança inclui o estabelecimento de metas e a busca de formas para alcançá-las. É 

a dualidade entre a força de vontade e o modo de fazer o que coloca a esperança como uma 

capacidade psicológica diferente de auto-eficácia ou otimismo. A força de vontade da 

esperança é similar à expectativa de eficácia e o modo de fazer é conceitualmente próximo à 

expectativa de resultados (LUTHANS; YOUSSEF, 2007). As expectativas na Esperança são 

iniciadas e determinadas pelo próprio self e no Otimismo são formadas por forças de fora e do 

próprio self. 

Otimismo para Seligman (1998) é um atributo segundo o qual os acontecimentos 

positivos são atribuídos a causas pessoais, permanentes e universais, enquanto os 

acontecimentos negativos são interpretados com base em fatores externos, temporários e 

específicos.  Resiliência, como já definida neste texto anteriormente, é a capacidade de 

enfrentar com sucesso mudança significativa, adversidade ou risco. A Resiliência muda com o 

tempo e é melhorada por fatores protetores individuais e do meio (STEWART; REID; 

MANGHAM, 1997) e foi considerada por Masten (2001) uma característica fundamental no 

comportamento organizacional. Estudos sobre resiliência podem ter grande importância para 

o trabalho, pois indivíduos resilientes tendem a ser mais efetivos. Líderes e empregados 

resilientes podem mudar o ambiente de trabalho dependendo de como o indivíduo interpreta 

um acontecimento ou ameaça (LUTHANS; YOUSSEF, 2007). Considerada um estado, 

resiliência pode ser treinada. Por isto, estudos sobre resiliência baseados em critérios 

científicos podem fomentar novas relações de trabalho nas organizações e poderão oferecer 
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subsídios para o treinamento, desenvolvendo competências e para o fortalecimento dos 

trabalhadores diante de mudanças e ameaças no âmbito do trabalho. 
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1.2.6 Alguns Instrumentos de Medida de Resiliência  

 

             Segundo Sisto, Sbardelini e Primi (2000), as conclusões do psicólogo devem basear-

se em informações obtidas por procedimentos e instrumentos de avaliação psicológica.  Os 

instrumentos são construídos a partir da definição da variável e devem atender a quatro 

condições para garantir a qualidade e segurança no uso: a elaboração e análise de itens, 

estudos de validade, precisão e padronização (ALCHIERI, NORONHA; PRIMI, 2003).   

             Em relação à resiliência, os diferentes instrumentos de medida localizados na 

literatura demonstraram haver medidas válidas e confiáveis para avaliar o fenômeno. A 

observação dos fundamentos teóricos no qual os instrumentos se pautaram, permitiu verificar 

que os diferentes instrumentos adotam diferentes concepções de resiliência. Isto se deve ao 

fato de resiliência ser um construto em aberto e de definição teoricamente pouco sólida, o que 

dificulta a medida.  Segundo Martins (2010), as escalas de resiliência apresentam problemas 

como diferenças entre populações-alvo, e instrumentos válidos para uma cultura não o são, 

necessariamente, para outra. É necessário reavaliação das características psicométricas e 

checagem da estrutura empírica do instrumento em culturas diversas (MARTINS, 2010).  

             O Quadro 4 (ANEXO B) revela os diversos focos conceituais nas medidas de 

resiliência existentes na literatura. As escalas são apresentadas  em ordem de cronológica, 

com seus autores, população alvo, características, fatores identificados teórica ou 

empiricamente, número de itens, como foram identificados os fatores e objetivo de 

mensuração. 

             Os diferentes focos  e concepções teóricas nos instrumentos de medida de resiliência  

refletem a problemática encontrada na literatura sobre o tema descrita em seção anterior deste 

texto. Entre os instrumentos apresentados, destacam-se a Escala de Resiliência (RS) de 

Wagnild e Young (1993), a Escala CD-RISC-10 [forma reduzida por análise fatorial 
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confirmatória por Campbell-Sills e Stein (2007) a partir da CD-RISC 10 de Connor e 

Davidson (2003)] adaptadas para a população brasileira e a Escala de Avaliação de 

Resiliência (EAR) de Martins, Siqueira e Emílio (2010) construída e validada no Brasil.  

           A Escala de Resiliência (RS) de Wagnild e Young (1993) sustentada na definição de 

resiliência como não deformação ao deparar-se com adversidades e possibilidade de 

transformar-se possui duas publicações de validação para o contexto nacional. A primeira foi 

realizada por Pesce et al. (2005) e manteve os 25 itens da escala original distribuídos em três 

fatores: resolução de ações e valores; independência e determinação; auto-confiança e 

capacidade de adaptação a situações. A confiabilidade do teste-reteste flutuou entre moderada, 

regular e discreta. Em 2008, Batista e Oliveira revalidaram a RS e resiliência foi explicada em 

um único fator com 15 itens, com alto grau de confiabilidade e boa variância. A CD-RISC-10 

foi validada para o Brasil por Martins e Lopes (2009) e demonstrou um Alfa de Cronbach de 

0,82, mantendo-se unifatorial. 

          Recentemente, Martins, Siqueira e Emílio (2010) construíram e validaram a Escala de 

Avaliação de Resiliência (EAR) para adultos baseadas na concepção de resiliência de 

Grotberg (2005) que considera o fenômeno como a capacidade humana de superar situações 

adversas e de sair-se delas mais fortalecido. Sua forma reduzida possui 23 itens reunidos em 

cinco fatores identificados em análise fatorial: aceitação positiva de mudanças, 

espiritualidade, resignação, competência pessoal, persistência diante de dificuldades numa 

escala de 0-4 pontos. A EAR possui alfas superiores a 0,85.  

           Como se pode observar, já existem no Brasil instrumentos de medida confiáveis e 

válidos para avaliar o fenômeno. Para este estudo, adotou-se a Escala CD-RISC-10 [forma 

reduzida por análise fatorial confirmatória por Campbell-Sills e Stein (2007) a partir da CD-

RISC de Connor e Davidson (2003)] adaptadas para a população brasileira por Martins e 

Lopes (2009). 
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1.3 Auto-eficácia 

 

É no panorama do pós II Guerra Mundial, com os índices elevados de perturbação e 

distúrbios mentais que surgem os estudos de Bandura sobre auto-eficácia. De acordo com 

Bandura (1977), o conceito de auto-eficácia refere-se à crença que o indivíduo tem das suas 

capacidades. Pouco mais a frente, nos anos 90, a Psicologia Positiva ganha força com os 

estudos dos aspectos saudáveis, que são reais e avaliáveis reconhecendo o que caracteriza o 

melhor do ser humano (LUTHANS, 2002a). 

Introduzido na literatura com a publicação “Self-efficacy: toward a unifying theory of 

behavior change” (BANDURA, 1977), o construto auto-eficácia teve sua interseção no 

contexto da teoria social cognitiva de Bandura em 1986, na qual explica o comportamento 

humano mediante um modelo de reciprocidade triádica, representada na Figura 1. A conduta, 

os fatores pessoais internos (eventos cognitivos, afetivos e biológicos) e o ambiente externo 

atuam entre si como determinantes interativos e recíprocos (BANDURA, 1986).    

                         

Reciprocidade Triádica 

 

Comportamento humano 

 

Fatores pessoais                Fatores ambientais 

 

                
Figura 1 – Modelo da reciprocidade triádica (Adaptado de  

BANDURA; AZZI; POLYDORO, 2008, p. 98) 
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Segundo o modelo de reciprocidade triádica, o indivíduo cria, modifica e destrói o 

ambiente e as modificações afetam sua conduta e a natureza de sua vida futura; essa é a 

concepção de Bandura (1977) sobre o determinismo psíquico, interatividade e reciprocidade. 

Na teoria social cognitiva os indivíduos não são reativos, moldados e orientados por 

forças ambientais e impulsos interiores encobertos; são auto-organizados, proativos, 

autorreflexivos e autorregulados; são agentes que podem direcionar seus atos 

intencionalmente e exercer certo grau de controle sobre seus pensamentos, sentimentos e 

ações (BANDURA, 1986). A confiança da pessoa no poder que seus atos tem de gerar os 

resultados desejados, que Bandura (2001) chamou de percepções de auto-eficácia.  

O conceito de auto-eficácia já foi investigado com vistas à clínica psicológica, na 

educação, nos esportes e no trabalho sendo que os resultados apontaram forte correlação com 

motivação e desempenho (BANDURA, 2001; BANDURA; LOCKE, 2003; STAJKOVIC; 

LUTHANS, 1998). 

As capacidades humanas básicas como simbolizar, planejar, utilizar estratégias 

alternativas (antecipação, aprender com experiências vicárias, autorregular e autorrefletir) 

proporcionam aos indivíduos os meios cognitivos que determinam sua motivação e 

desempenho porque lhes permite ensaiar de forma simbólica soluções possíveis para situações 

problemáticas, elaborar novos cursos de ação, atribuir significado a experiências vividas e 

prever cognitivamente acontecimentos futuros (BANDURA, 1986). Entre as capacidades de 

antecipação (prever acontecimentos futuros), vicária (aprender mediante a observação) e 

autoregulação (regular o comportamento), a autorreflexão ocupa um papel fundamental ao dar 

sentido às experiências, explorar suas próprias cognições e crenças pessoais e 

consequentemente alterar seu pensamento e comportamento (BANDURA, 1986). 

Considerada por Bandura (1997, p.3) o núcleo da Teoria Social Cognitiva, as crenças 

de auto-eficácia são “julgamentos das pessoas em suas capacidades para organizar e executar 
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cursos de ação necessários para alcançar certos tipos de desempenho”. Não está relacionada 

às habilidades que o indivíduo possui, mas a sua percepção do julgamento sobre suas 

capacidades. Está diretamente relacionada à motivação, pré esforço de enfrentar desafios e 

obstáculos antes, durante e após a realização da ação e podem ajudar a determinar os 

resultados que se esperam através da capacidade de antecipação. 

Os estudos de Bandura (1982) em relação à origem da auto-eficácia percebida 

apontaram quatro fontes principais de informação ou percepção: experiências de domínio, 

experiências vicárias, persuasões sociais e estados somáticos e emocionais. Elencadas da 

maior influência para a menor agem como preditores das expectativas de eficácia.  

As experiências de domínio são aquelas vivenciadas diretamente: realizações com 

êxito tendem a fortalecer a auto-eficácia e as de fracasso a diminuir a auto-eficácia. Neste 

sentido, Bandura se posiciona quanto à resiliência, afirmando que também é cultivada por 

meio de aprendizagem, seria um esforço perseverante e gerenciamento do fracasso para que o 

mesmo não seja percebido como desmoralizante e sim, informativo (BANDURA, 2004).  

As experiências vicárias são aquelas que ocorrem quando uma pessoa observa o 

sucesso de outra pessoa na tarefa e pode ampliar a percepção de auto-eficácia (BANDURA, 

2004). O grau de similaridade entre modelo e observador, dentre outros aspectos, influenciará 

positivamente a auto-eficácia. 

A persuasão social refere-se ao convencimento do indivíduo por outras pessoas de que 

ele é capaz de realizar com sucesso ou fracasso uma tarefa (BANDURA, 2004).  Quanto à 

percepção dos estados somáticos e emocionais como ansiedade, estresse, excitação e os 

estados de humor, alteração da pressão cardíaca, sudorese excessiva, Bandura (2004) 

identificou que podem alterar a percepção de competência e interferir positivamente ou 

negativamente na predisposição para a realização da tarefa.  
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A identificação das fontes de percepção de auto-eficácia (experiências de domínio, 

experiências vicárias, persuasões sociais e estados somáticos e emocionais) por Bandura 

(1977, 1986, 2004) revelam que auto-eficácia seja desenvolvida uma vez que por meio de 

intervenções podem aumentar ou enfraquecer. Estudos neste sentido têm contribuído na 

resolução de problemas de aprendizagem, evitação de doenças ocupacionais e fortalecimento 

de equipes de trabalho. 

A auto-eficácia, segundo Bandura (1982), influencia como as pessoas atuam diante de 

desafios, seu esforço despendido e persistência na realização. A partir da antecipação, podem 

medir também as reações emocionais e o padrão de pensamento pela autorregulação. 

Elevação no rendimento e rapidez na aprendizagem estão associados, segundo 

Bandura (1982), ao alinhamento das crenças de auto-eficácia do indivíduo e à tarefa. 

Apontada como fator de proteção individual para Antoni e Koller (2000), a auto-eficácia foi  

considerada como preditora de motivação e aprendizagem por Salaz e Cannon-Browers 

(2001).                

Além disso, a auto-eficácia é muito importante para lidar positivamente com o 

estresse; pode-se aprender com os erros, manter o direcionamento para objetivos desafiadores 

e persistir. Emery e Forehand (1996); Werner (1996); Assis (1999); Assis e Constantino 

(2001) consideram auto-eficácia um fator de proteção individual que facilita a construção da 

resiliência. Segundo Barreira e Nakamura (2006) a resiliência e a auto-eficácia percebida 

atuam em conjunto como forma do indivíduo obter uma melhor qualidade de vida na 

superação de adversidades e sendo assim, o capacita a responder de diferentes formas ante o 

fracasso. 

Na área da educação há muitos estudos que demonstram a colaboração do conceito de 

auto-eficácia trazendo soluções aos professores nas dificuldades de aprendizagem de seus 

alunos. Schunk (1991) foi o autor que mais contribuiu para a aplicação desse conceito na 
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realidade escolar, focando a influência da auto-eficácia na motivação e na aprendizagem do 

aluno (PINTRICH; SCHUNK, 1996).  

Estudo de Schunk (1991) revelou que, na área escolar, as crenças de auto-eficácia são 

convicções pessoais quanto a dar conta de uma determinada tarefa e num grau de qualidade 

definida. O autor estudou a avaliação ou percepção pessoal quanto à própria inteligência, 

habilidades, conhecimentos etc., representados pelo termo capacidades e concluiu que não se 

trata de se possuir ou não tais capacidades é necessário a pessoa acreditar que as possua. Além 

disso, concluiu que são capacidades direcionadas para organizar e executar linhas de ação, o 

que significa uma expectativa de “eu posso fazer” determinada ação. As pessoas com tal 

crença de auto-eficácia, segundo Schunk (1991) têm, além das próprias potencialidades, a 

vontade de atender às exigências da situação proposta e desenvolvem ações que conduzam a 

esse objetivo. Pintrich e Schunk (1996), em estudo que relacionava o impacto da auto-eficácia 

no ensino da matemática concluiram que os alunos com crenças mais robustas de auto-

eficácia conseguiam resultados melhores em relação aos alunos que possuíam crenças mais 

fracas.  

Um importante trabalho que focalizou a relação entre as crenças de auto-eficácia e 

desempenho escolar foi desenvolvido por Multon, Brown e Lent (1991). Os autores 

realizaram  uma meta-análise dos resultados de 36 estudos publicados entre 1977 e 1988, que 

atendiam a dois critérios imprescindíveis à meta-análise: continham medidas de auto-eficácia 

e de desempenho e os tratamentos estatísticos permitiam o cálculo do tamanho do efeito das 

crenças. De modo geral, as crenças de auto-eficácia se correlacionavam em 0,38 (r de 

Pearson) com o desempenho, explicando aproximadamente 14 % de sua variância. Mas 

quando os autores usavam, em suas escalas de medida, itens específicos e altamente ligados a 

peculiaridades das tarefas, a correlação entre aquelas variáveis subia para até 0,70. Da mesma 
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forma, a técnica de análise de regressão mostrou efeitos diretos das crenças de eficácia sobre 

desempenho, em grau considerável (betas entre  0,35 e 0,54). 

Em estudos das crenças de auto-eficácia sobre a aprendizagem autorregulada, os 

alunos participantes caracterizam-se como aprendizes ativos e que gerenciam de maneira 

eficaz e flexível seu próprio processo de aprendizagem e a motivação; estabelecendo metas 

para si mesmos; dirigindo seus esforços para atingi-las e monitorando sua própria motivação, 

em função das exigências de cada tarefa. Os aprendizes autorregulados são motivados, 

independentes e participantes ativos de sua aprendizagem (ZIMMERMAN, 2000; 

ZIMMERMAN; MARTINEZ-PONS, 1992). 

Nos esportes, na transição para o mundo do trabalho e na clínica psicológica os 

estudos estão se desenvolvendo bem e confirmam a influência da auto-eficácia sobre a 

motivação e desempenho. Lent, Brown e Hackett (1994) estudaram, entre outros construtos 

relevantes no processo de escolha profissional, os interesses vocacionais, que são definidos 

como padrões de gostos, aversões e indiferenças acerca de atividades e ocupações 

relacionadas a uma carreira. Concluíram que as crenças de auto-eficácia e as expectativas de 

resultado precedem a formação dos interesses, atuando de forma direta sobre eles. Perceberam 

que o interesse sustentado ao longo do tempo por determinadas atividades é desenvolvido 

naqueles domínios em que as pessoas consideram-se eficazes e nas quais antecipam 

resultados positivos. As percepções de auto-eficácia e expectativa positiva acerca das 

recompensas futuras (intrínsecas ou extrínsecas) geram os interesses por atividades e 

estimulam intenções de continuar se comprometendo com elas. E aquelas situações 

vinculadas a crenças de eficácia e expectativas de resultado negativas provocam desgosto e 

esquiva da atividade, gerando exclusões das opções de carreira ligadas a essas crenças. 

Na área do trabalho, os estudos de Stajkovic e Luthans (1998) demonstraram forte 

contribuição da auto-eficácia no desempenho relativo a funções menos complexas. Em 
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ambientes competitivos e turbulentos, Bandura e Locke (2003) incluíram a necessidade da 

resiliência e das crenças de auto-eficácia para lidar com as adversidades.  

Auto-eficácia já foi relacionada à burnout por Costa (2003). Os dados de pesquisa 

favoreceram a hipótese de ser o desenvolvimento da auto-eficácia um poderoso antídoto 

contra o risco de burnout, por sua crescente evidência no fortalecimento das estratégias de 

enfrentamento. 

Jones (1986) e Saks (1995) estudaram o papel da auto-eficácia em treinamentos e 

concluíram que elevada auto-eficácia está associada à preferência por treinamentos que 

permitem reestruturar cargo, adicionando novos elementos e funções e que baixa auto-eficácia 

está associada à preferência por treinamentos prescritos. Burkardt e Brass (1990) 

pesquisadores da influência de redes sociais nas organizações, apontaram que a auto-eficácia 

favorece a adoção de novas tecnologias, altera a estrutura da rede social de trabalho e confere 

influência aos primeiros adotantes.  

Speier e Frese (1997), estudando criatividade nas organizações, descobriram que 

elevada auto-eficácia de empregados está associada a maior número de iniciativas de 

autodesenvolvimento no trabalho e maior geração de idéias para aprimorar processos de 

trabalho. Parker (1998) demonstrou que enriquecimento do posto de trabalho e comunicação 

voltada para o suporte mútuo aumenta a auto-eficácia para aderir a novas atribuições no 

trabalho e para adotar postura mais proativa. Chen, Greene e Crick (1998) estudaram 

empreendedores de novos negócios e concluíram que auto-eficácia explica 

empreendedorismo. 

Diante dos resultados das pesquisas apresentadas e diante do fato de que foram 

avaliadas por Bandura (2000), sobre relações entre auto-eficácia e resiliência justifica-se a 

escolha da inclusão da auto-eficácia neste estudo. 
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1.3.1 Alguns Instrumentos de Medida de Auto-Eficácia para o Brasil 

 

             As crenças de auto-eficácia, de acordo com Bandura (2001), referem-se a domínios de 

realização específicos o que implica na construção de instrumentos de avaliação adaptados às 

respectivas especificidades. Assim, a literatura brasileira possui instrumentos construídos e/ou 

validados em relação à tarefa, domínio e contexto particulares.  

           Destaca-se a Escala de Auto-Eficácia Para o Voleibol, adaptada e validada para o 

Brasil por Carmo (2006) a partir da escala original “Hockey Team Confidence Survey”, 

utilizada por Feltz e Lirgg (1998) e tem como objetivo avaliar a Auto-Eficácia de jogadores 

de voleibol em momentos que antecedem o início da partida. A análise de fidedignidade 

revelou Alfas entre 0,67 e 0,80. 

 Uma Medida de Auto-Eficácia Para Criar no Trabalho foi construída por Moraes 

(2006). A validação da escala revelou que auto-eficácia para criar no trabalho é um construto 

unifatorial. A escala é composta por 7 itens e possui alfa de 0,94. O instrumento tem como 

objetivo mensurar a auto-eficácia para criar no trabalho e estratégias para criar no trabalho.  

A avaliação da Auto-Eficácia em Situações de Treinamento, Desenvolvimento e 

Educação de Pessoas foi construída e validada por Meneses e Abbad (2010) e foi considerada 

pelos autores uma medida de auto-eficácia geral. As autoras incluíram 1845 treinandos como 

indivíduos de pesquisa. Os 15 itens da escala reuniram-se dois fatores identificados por 

análise fatorial: auto-eficácia para itens desfavoráveis (alfa 0,91) e auto-eficácia para itens 

favoráveis (alfa 0,78).  

A avaliação da auto-eficácia geral é apontada por Bandura (1982) como uma 

inadequação conceitual de limitada validade teórica e empírica. Porém, para Pajares (2005) a 

mensuração das crenças de auto-eficácia em pesquisas deve atingir o equilíbrio entre rigor e 

relevância e em termos empíricos, oferecer maior poder de predição e melhor explicação da 
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auto-eficácia. Assim, há divergências entre os autores quanto à abrangência dos instrumentos 

e sobre a necessidade de auto-eficácia ser avaliada apenas em contexto específico. Apesar da 

contraposição de Bandura (1982, 2004) sobre a limitação da avaliação de auto-eficácia geral, 

ele não recomenda suprimir a investigação do atributo generalidade nas avaliações de auto-

eficácia específicas. 

O primeiro instrumento de medida de auto-eficácia geral (SHERER; ADAMS, 1983) 

enfrenta relevantes críticas na literatura internacional em virtude da presença de construtos 

correlatos em seus itens e pela divergência na concepção do conceito conforme a Teoria 

Social Cognitiva. Chen, Gully e Éden (2001) avaliaram o instrumento e constataram que a 

medida possui baixa validade discriminante e de conteúdo dificultando a interpretação dos 

resultados.  

A Escala de Auto-Eficácia Geral Percebida (NUNES; SCHWARZER; JERUSALEM, 

1999) tem sua versão original no idioma alemão, contendo 20 itens (JERUSALEM; 

SCHWARZER, 1979). Foi reduzida, posteriormente para 10 itens e adaptada para 28 idiomas 

(NUNES; SCHWARZER; JERUSALEM, 1999). A adaptação da Escala de Auto-Eficácia 

Geral Percebida do contexto português para a cultura brasileira foi proposta por Martins e 

Onça (2010). Na validação, a escala revelou-se unifatorial e manteve os 10 itens, que se 

correlacionam entre si com correlação item total média de 0,48 e Alfa de 0,81. O fator único 

explicou 59% da variância total de auto-eficácia geral percebida. Abrangeu uma amostra de 

adultos trabalhadores e investiga auto-eficácia geral percebida; portanto não avalia auto-

eficácia em domínio específico. A Escala de Auto-Eficácia Geral Percebida de Martins e 

Onça (2010) será utilizada neste estudo. 

Considerando os instrumentos apresentados, conclui-se que existem no Brasil, 

instrumentos válidos e confiáveis para avaliar as crenças de auto-eficácia geral e em alguns 

domínios específicos. 
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1.4 Percepção de Suporte Social no Trabalho 

 

            O trabalho assume um papel central na vida das pessoas ao promover a superação de 

necessidades individuais e a realização profissional além de ser agente de relações sociais 

(ANTUNES; ALVES, 2004). Assim, o contexto de trabalho apresenta-se como um local que 

necessita de ações que protejam os indivíduos de desenvolver doenças ocupacionais 

(MENDES, 1995) e mais que isto, de ações promotoras de saúde e bem-estar dos 

trabalhadores (PADOVAM, 2005). 

             Nesta perspectiva, os estudos sobre suporte social e suporte social no trabalho 

apresentados a seguir são relevantes na área do comportamento organizacional e apresentam 

associações positivas com saúde e desempenho no trabalho (ABBAD; PILATI; BORGES-

ANDRADE, 1999). 
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1.4.1 Percepção de Suporte Social 

 

A relação entre suporte social e saúde foi sugerida por Cobb (1976) e Cassel (1976) 

numa época em que se procurou compreender o impacto do ambiente social sobre a saúde 

física. As investigações dos relacionamentos sociais benéficos tinham como objetivo intervir 

e promover saúde.  

Classificado como agente “protetor” frente ao risco de doenças induzidas pelo estresse 

por Cobb (1976), o suporte social é compreendido como influência positiva no prognóstico e 

restabelecimento do indivíduo, promovendo saúde ao facilitar o enfrentamento de crises e 

adaptação à mudança. Neste sentido, Cassel (1976), Cohen e Mickay (1984) apontaram a 

importância de estudar suporte social com o objetivo de identificar a correlação entre relações 

interpessoais e prevenção e recuperação de perturbações psicológicas e orgânicas além da 

diminuição da gravidade da doença. 

Cohen e Syme (1985) apontam três razões principais para se estudar o conceito de 

suporte social: 1) suporte social auxiliaria na melhor compreensão das causas das doenças não 

infecciosas; 2) suporte social traria efeitos benéficos nos programas de reabilitação de saúde 

que requerem mudanças de hábitos, comportamentos e características pessoais; 3) suporte 

social afetaria positivamente a saúde e o bem-estar de indivíduos sob o impacto de ruptura na 

rede como perda de pessoa querida, migração e perda de trabalho. 

Além disso, Seeman (1998) afirma que suporte social é importante na manutenção da 

saúde e bem-estar do indivíduo, sendo importante na prevenção de doenças; Padovam (2005) 

afirma que suporte social contribui para o bem-estar, saúde física e mental das pessoas. 

Assim, o suporte social possui relevante papel ao ser estudado como preditor de variáveis 

relacionadas à saúde. 
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Historicamente, Cassel (1976) e Cobb (1976) ao estudarem portadores de diversas 

patologias, apuraram evidências de que a ruptura de laços sociais aumentava a suscetibilidade 

a doenças. Outros pesquisadores identificaram nos relatos de pacientes com aumento da 

hipertensão arterial, depressão e tuberculose, queixas de não pertencerem a uma rede de apoio 

ou haviam experimentado intensamente uma ruptura familiar como separação amorosa, 

desemprego, mudança de moradia (PILISUK; MINKLER, 1985).  Berkman e Syme (1979) 

descobriram que pessoas que tinham redes sociais adoeciam menos. O interesse no conceito 

de redes sociais e apoio social contribuíram, mais a frente, para as investigações sobre suporte 

social.  

Rede social ou network é definida como teias de relações sociais que circundam o 

indivíduo bem como suas características como disponibilidade e frequência de contato 

(BOWLING, 1997). A interação entre os participantes e com quem há contato faz parte da 

compreensão da importância das redes na evitação de doenças (BERKMAN; SYME, 1979). 

Porém, Östergren et al. (1991) consideram mais importante a quantidade de amigos e parentes 

na rede. O apoio social, segundo Stewart (1989) é o grau de satisfação dos relacionamentos 

interpessoais sobre determinadas funções como apoio emocional, material e afetivo. Para 

Pietrukowicz (2001), apoio social é qualquer informação, falada ou não, e/ou auxílio material, 

oferecidos por pessoas que já se conhecem e resultam em melhorias no campo da saúde. A 

semelhança entre os conceitos de apoio social e suporte social permite classificá-los na 

mesma categoria: suporte social. 

Segundo Berkman (1995), Cohen (2004), Sluzki (2003), as redes sociais são 

compostas por pessoas que um indivíduo escolhe por haver identificação e possui funções 

determinadas como companhia, apoio social, apoio emocional, guia cognitivo, aconselhador, 

regulação social, ajuda material, ajuda com informações e acesso a novos contatos. Para 
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Padovam (2005) podem fazer parte da rede, os familiares, amigos, colegas de trabalho, de 

escola, comunidades, igrejas e clubes bem como pessoas com que se tem contanto ocasional. 

Para Sluzki (2003), o tamanho, a conexão e identificação entre os membros, a 

acessibilidade, homogeneidade, heterogeneidade e função são características das redes 

sociais.  Assim, o número de pessoas que compõem a rede; a densidade das relações, como 

ela se compõe, as questões demográficas e socioculturais como idade, sexo, estado civil, 

região de residência, escolaridade e nível sócio-econômico; tipo de vínculo e grau de 

compromisso determinarão a intensidade e durabilidade de cada relação entre os membros da 

rede. 

Segundo Siqueira e Gomide Jr. (2008), as redes são as fontes donde emanam suportes 

sociais para os seus integrantes; suporte social é a crença de que existem pessoas na rede, caso 

se necessite, a quem se pode recorrer.   

Apesar do consenso na associação entre suporte social e níveis de saúde e na 

importância das redes sociais nos processos de suporte, os pesquisadores de suporte social 

divergem quanto a sua conceituação. O Quadro 5 ilustra algumas das diferentes concepções 

do termo. 
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Quadro 5 - Autores e definições de Suporte Social 

Autores Ano Definições de Suporte Social 

Cobb 
 

1976 
 

 
Suporte social é definido como o conjunto de informações recebidas da 
rede que possui obrigações sociais mútuas, facilitando ao sujeito 
acreditar que é amado, estimado e valorizado. Possui três dimensões: 
suporte emocional, suporte afirmativo e redes de suporte. 
 

Kaplan, Cassel e Gore 
 

1977 
 

 
Suporte social é o grau em que as necessidades sociais de uma pessoa 
são satisfeitas através de sua interação com os outros. 
 

Thoits 
 

1982 
 

 
Suporte social é a satisfação das necessidades sociais individuais através 
da interação com os membros da rede, podendo ser tanto emocional 
(recursos afetivos) quanto instrumental (recursos tangíveis e práticos). 
 

Sarason et al. 
1983 

 

 
Suporte social refere-se à existência de pessoas de real confiança, que 
podemos confiar por nos valorizar e mostrar que gostam e se preocupam 
conosco. 

Valdenegro e Barrera 
 

 
1983 

 

 
Suporte social é um moderador contra os efeitos de estresse. 
 

 
Gansten, Fusilier e Mayes 
 
 

1986 
 

 
Suporte social é a disponibilidade de ajudar relações e a qualidade 
dessas relações. 
 

Bowling 
 

1997 
 

 
Suporte social é definido como um processo interativo no qual ajudas de 
ordem emocional, instrumental e financeiras são obtidas de suas redes. 
 

 
Rodriguez e Cohen 
 

1998 

 
Suporte social é o processo pelo qual, a fim de reforçar o seu 
enfrentamento a eventos estressantes, satisfazer as suas necessidades 
sociais e alcançar seus objetivos, as pessoas administram os recursos 
psicológicos e materiais disponíveis nas suas redes sociais. 
 

Seeman 
 

1998 
 

 
Suporte social refere-se aos tipos de suporte que uma pessoa recebe dos 
outros: emocional e instrumental. 
 

Hogan, Linden e Najarian 
 

2002 
 

 
Suporte social são trocas entre fornecedores e receptores, podendo ser 
disponibilizado através de sistemas naturais de apoio (familiares e 
amigos) ou sistemas formais (médicos, profissionais da saúde). 
 

 
Cohen 

 
2004 

 
O suporte social refere-se a uma rede social de prestação de recursos 
psicológicos e materiais, com o objetivo de ajudar os indivíduos a lidar 
com o estresse. 

 
Siqueira 

  
     2008 

 
Suporte social compreende a percepção dos suporte social emocional e 
prático. 
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Observando as definições apresentadas no Quadro 5 observa-se a diferença nas 

definições entre redes sociais e suporte social: as redes apresentam-se como fornecedores de 

suporte e são compostas por familiares, amigos e/ou profissionais de setores formais e os 

suportes como a convicção de ajuda que uma pessoa possa ter (HOGAN; LINDEN; 

NAJARIAN (2002). Outro aspecto a se ressaltar nas definições, diz respeito à percepção de 

suporte emocional, ou seja, a importância da intensidade com que o indivíduo se sente 

desejado, respeitado e envolvido no seu meio social, já apontada por Padovam (2005) e 

Ribeiro (1999). As definições indicam a relevância da presença do suporte social mas, de 

nada adianta ele existir se não for percebido como ajuda pelo indivíduo. 

           Além disso, observam-se divergências quanto à existência de tipos de suporte social 

nas definições dos autores. Segundo Pais-Ribeiro (1999),  

“Cobb (1976) num texto clássico, define suporte social como informação pertencente a 
uma de três classes: informação que conduz o sujeito a acreditar que ele é amado e que 
as pessoas se preocupam com ele; informação que leva o indivíduo a acreditar que é 
apreciado e que tem valor; informação que conduza o sujeito a acreditar que pertence a 
uma rede de comunicação e de obrigações mútuas” (p. 547).  
 

 
Thoits (1982) acrescentou às crenças defendidas por Cobb (1976) uma nova dimensão: 

a ajuda instrumental. Assim, acrescenta a crença de que o indivíduo poderia obter recursos 

práticos, a partir das redes, além dos afetivos, afirmativo e rede de suporte. Em concordância, 

Seeman (1998) considera que suporte social possui duas categorias principais: suporte 

emocional e instrumental. Bowling (1997) considera suporte social sob três perspectivas: 

emocional, instrumental e financeira. 

A ajuda informacional foi introduzida por House (1981) e diz respeito a oferecer 

informações que possam ser utilizadas para enfrentar os problemas. Para Seeman (1998) o 

suporte informacional faz parte do suporte instrumental. Para Rodriguez e Cohen (1998), 

suporte social é um constructo multimensional: suporte emocional (é o apoio de pessoas com 

quem mantemos vínculos afetivos; expressões de carinho, demonstrações de confiança; dar 
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conselhos); suporte instrumental (são recursos materiais ou tangíveis por parte de pessoas ou 

instituições que nos ajudam a superar uma dificuldade prática); suporte informacional (são 

informações que nos ajudam a enfrentar desafios diários na vida e no trabalho). 

Tais divergências existentes na literatura sobre o conceito e tipos de suporte social 

dizem respeito a diferentes medidas utilizadas e foco com que o construto foi investigado até 

então. Segundo Seidl e Tróccoli (2006), os estudos sobre suporte social podem ser divididos 

em duas categorias: estruturais e funcionais. Os aspectos estruturais dizem respeito à 

freqüência ou quantidade das relações sociais e têm como objetivo de estudo, a integração 

com sua rede social. Os aspectos funcionais referem-se à percepção da disponibilidade, tipo 

de suporte social recebido e a satisfação com o suporte. 

As dimensões de suporte social mais estudadas são relativas à função que o suporte 

possui para o indivíduo: suporte emocional, instrumental e informacional (GOMIDE JR.; 

GUIMARÃES; DAMÁSIO, 2004; RODRIGUEZ; COHEN, 1998; SIQUEIRA; GOMIDE 

JR., 2008).  

O suporte emocional é percebido como expressão de carinho, cuidados e preocupação 

do outro e refere-se ao que as pessoas fazem ou dizem de uma pessoa a alguém: conselhos, 

ouvir seus problemas, mostrar-se empático e confiável. Por exemplo, ouvir o desabafo de 

alguém que acabou de perder um ente querido demonstrando interesse pelas angústias que a 

pessoa está sentindo. 

O suporte instrumental compreende as ajudas tangíveis ou práticas que o outro pode 

dar a alguém como empréstimo de dinheiro, ajudas nas atividades de trabalho ou com 

membros da família. Por exemplo, cuidar de um idoso enquanto alguém trabalha. 

O suporte informacional refere-se às ajudas recebidas que orientam as ações de 

alguém, atingindo a solução de um problema ou a tomada de decisões. Por exemplo, as 
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informações que um médico fornece ao paciente quanto aos cuidados com sua saúde e no 

trato de doenças. 

Recentemente, a construção e validação fatorial da Escala de Percepção de Suporte 

Social por Siqueira (2008) revelou que suporte social possui duas dimensões: suporte 

emocional e suporte prático. O suporte prático é composto pelos suportes instrumental e 

informacional, conforme suposições de Cobb (1976), Thoits (1982) e de Seeman (1998).  Os 

29 itens componentes das duas subescalas (suporte emocional e suporte prático)  

apresentaram cargas fatoriais maiores que 0,35 e formaram os dois fatores com alfas 

superiores a 0,90. 

Relacionada a balanço emocional e algumas variáveis sócio-demográficas por Freitas 

(2009), a percepção de suporte social demonstrou não manter correlação significativa com 

sexo, trabalho, estudo, voluntariado, permanência em instituição, escolaridade e estado civil. 

A análise das relações entre suporte social (emocional e prático) e idade revelou correlação 

significativa: com o aumento da idade há uma tendência a decrescer levemente a percepção de 

suporte social. As análises das relações entre suporte emocional, suporte prático e balanço 

emocional revelaram que com o acréscimo do balanço emocional positivo,  há a tendência de 

acréscimo na percepção de suporte social (emocional e prático). 

Outro estudo, que investigou a capacidade de otimismo, de suporte social e de valores 

do trabalho como antecedentes de bem-estar subjetivo de trabalhadores, realizado por Freitas 

(2009) demonstrou que a percepção de suporte emocional correlacionou-se positivamente 

com valores de prestígio, afetos positivos e com satisfação com a vida; e correlacionou-se 

negativamente com afetos negativos. Percepção de suporte prático não apresentou correlações 

significativas com nenhuma variável de estudo.  

Baseados nas definições e tipos de suporte social, diversos autores estudaram suporte 

social no contexto de trabalho (BROUGH, 2005; GOMIDE JR.; GUIMARÃES; DAMÁSIO, 
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2004; PLAISIER et al., 2007) tendo em vista que as relações entre trabalhadores e 

organizações ganharam novos contornos devido às mudanças ocorridas nas organizações em 

função do mercado globalizado. O tópico a seguir abordará a percepção de suporte social no 

trabalho. 
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1.4.2   Percepção de Suporte Social no Trabalho 

         

Os estudos sobre suporte social percebido no trabalho têm indicado redução das 

conseqüências adversas do estresse e contribuição para o bem-estar do trabalhador 

(BROUGH, 2005; PLAISIER et al., 2007; PADOVAM, 2005). Ainda têm demonstrado que 

suporte recebido neste contexto, tanto de superiores quanto dos pares, tem efeito positivo 

sobre a saúde das pessoas (PARK; WILSON; LEE, 2004; PLAISER et al., 2007). 

De acordo com Gomide Jr., Guimarães e Damásio (2004), suporte social no trabalho é 

compreendido como a crença do empregado de que a organização oferece as três dimensões 

de suporte: emocional, instrumental e informacional, direcionados ao ambiente de trabalho.  O 

suporte social emocional no trabalho é a crença de que na organização há pessoas com que se 

mantêm fortes vínculos afetivos e em quem se pode confiar, pessoas que se valorizam e se 

gostam. O suporte instrumental refere-se à crença do trabalhador que a organização proverá 

os recursos materiais, financeiros, técnicos e gerenciais para o desenvolvimento das atividades 

laborais. O suporte informacional diz respeito às crenças do empregado de que a organização 

empregadora possui uma rede de comunicação que veicula informações precisas e confiáveis 

(GOMIDE JR.; GUIMARÃES; DAMÁSIO, 2004). Porém, além da oferta de suporte social, 

os aspectos sociais da relação com os empregados incluem tratamento de forma respeitosa, 

digna e justa (PADOVAM, 2005). Em seu estudo sobre o papel da percepção das percepções 

de suportes (organizacional e social no trabalho) e de percepção de justiça como antecedentes 

de bem-estar no trabalho, Padovam (2005) concluiu que as percepções de suportes possuem 

maior capacidade de explicar o bem-estar no trabalho do que a percepção de justiça. 

Investigações entre suporte social e auto-eficácia no trabalho foram realizadas por 

Jaina e Tyson (2004) e Mierlo et al. (2006). Jaina e Tyson (2004) verificaram a associação 

entre crenças de auto-eficácia e suporte social no trabalho e concluíram que nos 
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relacionamentos de trabalho em que os participantes são psicologicamente similares, esses 

relacionamentos provêem suporte para a manutenção e desenvolvimento da auto-eficácia. 

Mierlo et al. (2006) buscaram investigar a relação entre autonomia individual nas equipes de 

trabalho, auto-eficácia e suporte social. Os resultados demonstraram que o suporte social faz 

com que um maior número de trabalhadores, dentro de um grupo considerado proativo e 

determinado, aumente seus sentimentos de auto-eficácia, apropriando-se, no plano individual, 

do que seriam atributos grupais. 

Ainda na área da saúde do trabalhador, o estudo de Plaisier et al. (2007), apontou a 

percepção de suporte social no trabalho como fator protetor contra a incidência da depressão e 

ansiedade. As três dimensões de suporte social no trabalho (emocional, instrumental e 

informacional) foram identificadas como preditores de bem-estar no trabalho (satisfação no 

trabalho, envolvimento com o trabalho e comprometimento organizacional afetivo) em 

Pessoas Com Deficiências (PCDs) por Pereira (2009) e em professores por Ferraz (2009).  

Barbosa (2010) em seu estudo sobre os impactos do balanço emocional, otimismo, 

percepção de suportes sobre bem-estar no trabalho de Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) 

concluiu que o bem-estar dos ACSs pode ser fortalecido ou enfraquecido pela atuação de 

fatores cognitivos que se desenvolvem a partir de percepções de suporte social e 

organizacional e pelos afetos positivos. Em estudo sobre valores organizacionais, suporte 

social e organizacional no setor bancário, Andrade (2010) encontrou que os valores 

organizacionais exercem influência sobre a percepção de suporte social e organizacional no 

trabalho.  

Lopes (2010) em estudo com bombeiros militares investigou o papel do suporte social 

no trabalho e da resiliência no aparecimento de Burnout. Os resultados revelaram que Suporte 

social no trabalho não se confirma como preditor significativo de resiliência e as três 
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dimensões de percepção de suporte social no trabalho e resiliência apresentaram correlações 

inversas com as dimensçoes de burnout. 

O Quadro 6 permite uma visualização das contribuições de vários estudos para a  

compreensão de suporte social no trabalho. Nele são apresentados os autores, a temática de 

seus estudos e as contribuições na ordem cronológica. 
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Quadro 6 - Autores, temáticas contribuições para a compreensão de percepção de suporte 
social no trabalho 
 

Autores Temáticas Contribuições na compreensão de suporte social no 
trabalho 

Gomide Jr., 
Guimarães e 
Damásio (2004) 
 

 

Percepção de suporte social no 
trabalho (emocional, 
instrumental e informacional) 

 

 
Desenvolvimento da Escala de Percepção de suporte Social no 
Trabalho (EPSST) que visa verificar a percepção dos 
empregados sobre o suporte social recebido no ambiente de 
trabalho que culminou com a identificação de três tipos de 
suportes: emocional, informacional e material. 

 

Jaina e Tyson 
(2004) 
 

 
Similaridade psicológica nas 

relações de trabalho de base e o 
desenvolvimento da auto-

eficácia 
 

 
Nos relacionamentos de trabalho em que os participantes são 
psicologicamente similares, os relacionamentos provêem 
suporte para manutenção e desenvolvimento da auto-eficácia. 
 
 

Padovam (2005) 
 

 
Antecedentes de bem-estar no 

trabalho: percepções de suportes 
(organizacional e social no 

trabalho) e de justiça 
 

As percepções de suportes possuem maior capacidade de 
influenciar bem-estar no trabalho, podendo ser consideradas 
antecedentes de bem-estar no trabalho. 
 

Mierlo (2006) 
 

 
A relação entre autonomia nas 

equipes de trabalho, auto-
eficácia e suporte social 

 

 
O suporte social faz com que um maior número de 
trabalhadores aumente seus sentimentos de auto-eficácia. 
 
 

Plaisier et al. (2007) 

 
Suporte social no trabalho, 

depressão e ansiedade 
 

 
A percepção de suporte social no trabalho é um fator protetor 
contra a incidência de depressão e ansiedade do trabalhador. 
 

Ferraz (2009) 
 

 
Percepção de suporte social e 

bem-estar no trabalho: um 
estudo com professores 

 

As três dimensões de suporte social no trabalho impactam 
positivamente as três dimensões de bem-estar no trabalho. 

Pereira (2009) 
 

 
Relações de suporte e bem-estar 

no trabalho em pessoas com 
deficiência 

 
 

Os PCDs tendem a manter uma forte convicção de que a 
empresa em que trabalham preocupa-se com seu bem-estar e 
está disposta a oferecer ajuda diante de uma necessidade. 

Barbosa (2010) 
 

 
Os impactos do balanço 

emocional, otimismo, percepção 
de suportes sobre bem-estar no 
trabalho de agentes comunitário 

de saúde 
 

O bem-estar dos ACSs pode ser fortalecido ou enfraquecido 
pelo suporte social no trabalho, suporte organizacional e pelos 
afetos positivos que compõem o otimismo. 
 

 
 
Andrade (2010) 
 
 
 
 
 

 
 

Valores Organizacionais, 
suporte social e organizacional 
no trabalho: um estudo no setor 

bancário 

 
 
Os valores organizacionais exercem influência sobre a 
percepção de suporte social e organizacional no trabalho. 
 

 
Lopes (2010) 

 
O papel do suporte social no 
trabalho e da resiliência no 

aparecimento de Burnout – um 
estudo com bombeiros militares 

 
Suporte social no trabalho não se confirmou como preditor 
significativo de resiliência e as três dimensões de percepção de 
suporte social no trabalho e resiliência apresentaram 
correlações inversas com as dimensçoes de burnout. 
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O estudo que aqui se apresenta, que busca identificar o impacto das variáveis da auto-

eficácia e do suporte social no trabalho sobre a resiliência poderá trazer conclusões que, 

potencialmente, poderão influenciar as políticas empresariais que se preocupam com a saúde 

do trabalhador. A preocupação com instrumentos de medida psicometricamente adequados, 

sua aplicação de acordo com as indicações do autor e o tratamento dos dados com rigor são 

importantes passos para a avaliação proposta no estudo. A seguir serão apresentados alguns 

instrumentos de medida de suportes social e suporte social no trabalho válidos para a cultura 

brasileira. 
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1.4.3 Alguns Instrumentos Brasileiros de Medida de Percepção de Suporte Social e Percepção 

de Suporte Social no Trabalho  

             

            Os estudos empíricos sobre suporte social no Brasil utilizaram entre outras, as escalas: 

Escala de Satisfação com o Suporte Social (ESSS), o Questionário de Suporte Social (QSS) e 

a Escala de Percepção de Suporte Social (EPSS). A ESSS foi desenvolvida por Ribeiro (1999) 

no Brasil e tem como objetivo aferir a satisfação que o indivíduo sente frente ao apoio social 

que percebe disponível, possui 15 itens distribuídos em quatro tipos: satisfação com os 

amigos, intimidade, satisfação com a família e atividades sociais. A análise fatorial revelou 

Alfa de Cronbach entre 0,64 e 0,83.   

             O QSS foi originalmente desenvolvido por Sarason et al. (1983) e adaptado para a 

cultura brasileira por Matsukura, Marturano e Oishi (2002). Esta escala possui 27 questões 

sendo que cada uma possui resposta em duas partes. Na primeira parte, deve ser indicado o 

número de fontes de suporte social percebido (SSQ-N), podendo o participante listar até nove 

possibilidades; na segunda parte, o participante deve informar sobre a satisfação com o 

suporte (SSQ-S), fazendo uma opção em uma escala de 6 pontos variando de muito satisfeito 

a muito insatisfeito. Os objetivos do instrumento são avaliar o número de contatos sociais 

mantidos pelos indivíduos e identificar as necessidades de suporte social medindo o grau de 

satisfação com o suporte social recebido. 

            Com o objetivo de identificar as dimensões: percepções de tipologias e satisfação com 

o suporte social recebido, Siqueira (2008) construiu e validou fatorialmente a EPSS. Dois 

tipos de suportes foram encontrados: suporte emocional e suporte prático, ambos com alfas 

superiores a 0,90. Os 29 itens, sendo 19 correspondentes ao suporte prático e 10 ao suporte 

emocional, são aferidos numa escala de quatro pontos (1 = nunca; 2 = poucas vezes; 3 = 

muitas vezes; 4 = sempre).  
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           Suporte Social no Trabalho é avaliado pela EPSST construída por Gomide Jr., 

Guimarães e Damásio (2004). Contém 18 itens que descrevem os três fatores: suporte social 

informacional no trabalho (alfa=0,85); suporte social emocional no trabalho (alfa=0,83) e 

suporte social instrumental ou material (alfa=0,72). As respostas foram dadas numa escala de 

quatro pontos tipo Likert (1=discordo totalmente, 2=apenas discordo, 3=apenas concordo e 

4=concordo totalmente). A EPSST (GOMIDE JR.; GUIMARÃES; DAMÁSIO, 2004) será 

utilizada neste estudo. 

             Com base neste levantamento, conclui-se que existem instrumentos brasileiros 

adequados à medida dos fenômenos. 
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2    PROBLEMA, OBJETIVOS E MODELO HIPOTÉTICO DO EST UDO 

 

 

            Considerando-se que resiliência é um conceito em construção, pouco se conhece sobre 

variáveis que influenciam este construto. Por isto, este estudo buscou responder ao problema 

de pesquisa: a auto-eficácia e percepção de suporte social no trabalho predizem resiliência em 

trabalhadores?           

           Como objetivo geral, este estudo busca verificar a capacidade preditiva da auto-

eficácia e da percepção de suporte social no trabalho sobre a resiliência de trabalhadores. 

Baseando-se em Gillespie et al. (2007) que identificaram que esperança, auto-eficácia, coping, 

controle e competência explicam sessenta por cento da variância total de resiliência e em 

Jackson, Firtko e Edenbororough (2007) que propuseram fornecer suporte social para 

desenvolver resiliência nos trabalhadores de locais de trabalho adversos, hipotetiza-se que 

auto-eficácia, percepção de suporte social no trabalho impactam positivamente sobre a 

resiliência de trabalhadores e propõe-se para este estudo o teste do modelo apresentado na 

Figura 2.  

Auto-eficácia 
 

  

 
 

Resiliência 

Percepção de Suporte Social no Trabalho 

 

  

Suporte Emocional   

Suporte Informacional   

Suporte Instrumental   
             

Figura 2 – Modelo hipotético de estudo            

                     

           Além disso, a literatura aponta a influência de outros fatores pessoais, além de auto-

eficácia nos níveis de resiliência. Por isto as seguintes variáveis também foram investigadas 
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como possíveis antecedentes de resiliência: idade, gênero e práticas religiosas dos 

participantes. Tais variáveis não aparecem no modelo hipotético de estudo, pois não existe 

teorização sobre possíveis relações entre elas e a variável critério.  

           Para atingir o objetivo geral, propõem-se os seguintes objetivos específicos:  

 

• Descrever os níveis da auto-eficácia dos participantes; 

• Descrever os níveis de percepção de suporte social no trabalho entre os  

trabalhadores participantes do estudo; 

• Descrever os níveis de resiliência dos participantes; 

• Descrever as práticas religiosas dos participantes;         

•        Identificar as relações entre resiliência, auto-eficácia, percepção de 

suporte social no trabalho, práticas religiosas e idade; 

•        Comparar os níveis de resiliência de homens e mulheres participantes 

do estudo. 

•        Comparar diferenças nos vieses de resiliência entre praticantes de 

diferentes religiões. 
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3     DEFINIÇÕES CONSTITUTIVAS E OPERACIONAIS DAS V ARIÁVEIS  

            

           Segundo Kerlinger (1979), há duas formas de definições de variáveis: a constitutiva, 

que corresponde à encontrada em dicionários, que faz uma delimitação mais concisa, 

distinguindo o conceito de outras definições muito gerais (TRIVIÑOS, 1992) e a operacional, 

que objetiva traduzir em conteúdo prático as variáveis teóricas (TRIVIÑOS, 1992). Pasquali 

(1997) sugere direcionar a pesquisa apresentando as definições das variáveis em estudo. 

Seguindo esta recomendação, são apresentadas a seguir as definições constitutivas e 

operacionais das variáveis. A definição constitutiva refere-se à escolha, por parte do 

investigador, do conceito classificatório da variável adotado na pesquisa e a definição 

operacional é a base para sua medição ao declarar os indicadores que constituem os elementos 

mais concretos da variável. Com estas definições pretende-se apresentar claramente os 

conceitos adotados neste estudo, limitando dúvidas na interpretação dos resultados, segundo 

recomendam Lakatos e Marconi (1985). 

 

Resiliência (VD) 

 

Definição constitutiva: resiliência refere-se ao “processo dinâmico envolvendo 

adaptação positiva no contexto de adversidade significativa” (LUTHAR; CICCHETTI; 

BECKER, 2000, p.7). 

 

Definição operacional: resiliência é o resultado da média das respostas dos 

participantes à Escala de Resiliência de Connor-Davidson – CD-RISC-10 (CAMPBELL-

SILLS; STEIN, 2007), adaptada e validada para o Brasil por Martins e Lopes (2009). 

Pontuações elevadas indicam relato de alta resiliência. 
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Auto-eficácia (VI) 

 

Definição constitutiva: auto-eficácia é “a convicção que uma pessoa detém, 

relativamente à sua capacidade para mobilizar a motivação, os recursos cognitivos e os cursos 

de ação necessários para realizar com êxito uma tarefa específica num dado contexto”. 

(BANDURA, 1997, p. 3).  

 

 Definição operacional: auto-eficácia é o resultado da média aritmética das respostas 

dos participantes à Escala de Auto-eficácia Geral Percebida de Nunes, Schwarzer e Jerusalem 

(1999) validada para o Brasil por Martins e Onça (2010). Pontuações elevadas indicam alta 

percepção de auto-eficácia. 

 

Percepção de suporte social no trabalho (VI) 

            

           Percepção de suporte social no trabalho é a crença global do empregado de que a 

organização ofereça três dimensões de suporte social no trabalho: suporte social 

informacional, emocional e instrumental, direcionados ao ambiente de trabalho (GOMIDE 

JR.; GUIMARÃES; DAMÁSIO, 2004). As definições constitutiva e operacional de 

percepção de suporte social no trabalho serão apresentadas conforme suas dimensões. 

 

Percepção de Suporte Social Informacional no Trabalho 

 

Definição constitutiva: percepção de suporte social informacional no trabalho é a 

crença do empregado de que a organização empregadora possui uma rede de comunicações 
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que veicula informações precisas e confiáveis (GOMIDE JR.; GUIMARÃES; DAMÁSIO, 

2004). 

Definição operacional: percepção de suporte social informacional no trabalho é a 

média aritmética das respostas do indivíduo aos itens 8, 9, 13, 16, 17 e 18 da Escala de 

Percepção de Suporte Social no Trabalho – EPSST (GOMIDE JR.;  GUIMARÃES; 

DAMÁSIO, 2004). Quanto mais elevada a média encontrada, maior é a percepção do 

respondente de que a organização empregadora oferece este tipo de suporte social.  

 

Percepção de Suporte Social Emocional no Trabalho 

 

Definição constitutiva: percepção de suporte social emocional no trabalho é a crença 

do empregado de que na organização existem pessoas em quem se possa confiar, que se 

mostram preocupadas umas com as outras, se valorizam e se gostam (GOMIDE JR.; 

GUIMARÃES; DAMÁSIO, 2004). 

 

Definição operacional: percepção de suporte social emocional no trabalho é a média 

aritmética das respostas do indivíduo aos itens 1, 2, 3, 6 e 7 e da Escala de Percepção de 

Suporte Social no Trabalho – EPSST (GOMIDE JR.; GUIMARÃES; DAMÁSIO, 2004). 

Quanto mais elevada a média encontrada, maior é a percepção do respondente de que a 

organização empregadora oferece este tipo de suporte social. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  92 
 

Percepção de Suporte Social Instrumental no Trabalho 

 

Definição constitutiva: percepção de suporte social instrumental no trabalho é a crença 

do empregado de que a organização empregadora fornece os insumos materiais, financeiros, 

técnicos e gerenciais (GOMIDE JR.; GUIMARÃES; DAMÁSIO, 2004). 

 

Definição operacional: percepção de suporte social instrumental no trabalho é a média 

aritmética das respostas do indivíduo aos itens 4, 5, 10, 11, 14 e 15 da Escala de Percepção de 

Suporte Social – EPSST (GOMIDE JR.; GUIMARÃES; DAMÁSIO, 2004). Quanto mais 

elevada a média encontrada, maior é a percepção do respondente de que a organização 

empregadora oferece este tipo de suporte social.  
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4    MÉTODO  

 

4.1    Participantes 

 

Participaram da pesquisa 243 alunos universitários, homens e mulheres, trabalhadores 

de diferentes ocupações em organizações de diversos ramos. O tamanho da amostra foi 

calculado a partir das recomendações de Tabachnick e Fidell (2001) e Hair et al. (2005) para 

regressões stepwise: 40 participantes para cada fator da variável independente. Considerando 

que a variável independente do estudo auto-eficácia é unifatorial e a percepção de suporte 

social no trabalho possui três fatores (percepção de suporte social emocional, percepção de 

suporte social informacional e percepção de suporte social instrumental), respeitou-se o 

número mínimo de participantes necessários ao estudo (4 fatores x  40 participantes = 160 

participantes). A amostra obtida foi de conveniência e possibilitou uma proporção de 60 

participantes por item das variáveis independentes excedendo o limite mínimo recomendado. 

Os dados descritivos dos participantes estão apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Descrição dos participantes do estudo (n = 243) 

Dados de 
Identificação 
 

Classificações N  Porcentagem Média     Mediana  DP 

 
Sexo 

 
Masculino 
Feminino 
 

 
74 
169 

      
         30,5 % 
         69,5 % 

 

 
Idade 

 
Faixa 1 (de 18 a 20 anos) 
Faixa 2 (de 21 a 25 anos) 
Faixa 3 (de 26 a 30 anos) 
Faixa 4 (de 31 a 35 anos) 
Faixa 5 (de 36 a 40 anos) 
Faixa 6 (acima de 40 anos) 
Não informaram 
 

 
128 
107 
25 
14 
4 
7 
1 

       
         35    % 
         44    % 
          10,2 % 
            5,6 % 
            1,6 % 
            3,2 % 
            0,4 % 

 
 
 
 
     23             21            6,2  
 
 
 

 
Estado civil5 

 
Gpo 1 - Solteiro 
Gpo 2 – União estável 
Gpo 3 - Separado/Divorciado 
Gpo 4 - Viúvo 
Não informaram 
 

 
208 
28 
6 
0 
1 
 

 
         85,6 % 
         11,6 % 
           2,4 % 
           0,0 % 
           0,4 % 
           

 

 
Grau de escolaridade 

 
Ensino superior incompleto 
Ensino superior completo 
Pós-graduação 
 

 
226 
13 
4 

 
          93   % 
           5,4 % 
           1,6 % 

 

 
Curso de graduação em 
estudo 

 
Biomedicina 
Educação Física 
Farmácia 
Gastronomia 
Nutrição 
Psicologia 
 

 
58 
43 
54 
23 
23 
42 

  
         23,9 % 
         17,6 % 
         22,2 % 
           9,5 % 
           9,5 % 
         17,3 % 
 

 

 
Área de atuação 

 
Apoio administrativo 
Apoio técnico 
Comerciário 
Estagiário 
Nível operacional 
Profissionais da Educação 
Profissionais de Esportes 
Profissionais nível superior 
Não informaram 
 

 
61 
58 
5 
71 
29 
9 
5 
2 
3 

 
          25,2 % 
          23,9 % 
            2    % 
          29,2 % 
          11,9 % 
            3,7 % 
            2,1 % 
            0,8 % 
            1,2 % 

 

 
Ocupação de cargo de 
chefia 

 
Não 
Sim 
De 1 a 6 meses 
De 6 a 12 meses 
De 18 a 24 meses 
De 36 a 48 meses 
De 60 a 228 meses 
Não informaram 
 

 
226 
16 
 3 
6 
2 
1 
4 
1 

 
          93   % 
            7   % 
           1,5 % 
           2,2 % 
           0,8 % 
           0,4 % 
           1,7 % 
           0,4 % 

 
 
 
 
 
     40             12            56 
  

 
Porte organização6 

 
Micro até 20 colaboradores 
Pequeno de 20 a 50 colaboradores 
Médio de 50 a 100 colaboradores 
Grande acima de 100 colaboradores 

 
58 
26 
21 
130 

 
           23,9 % 
           10,7 % 
             8,6 % 
           53,5 % 

 

                                                 
5 Estado civil está apresentado conforme agrupamento apresentado no Quadro 8. 
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Autônomo ou profissional liberal 
 

8              3,3 % 

 
Religião7  

 
Gpo 1 - Ateísta ou agnóstico 
Gpo 2 - Não declarada ou não religioso 
Gpo 3 - Cristãos (católicos e protestantes) 
Gpo 4 - Espiritualistas e afro-brasileiros 
Gpo 5 - Religiões orientais (messiânicos e 
budistas) 
Gpo 6 - Religiões não cristãs 
 

 
8 
42 
169 
18 
 
3 
2 
 

 
             3,3 % 
           17,4 % 
           69,6 % 
             7,6 % 
 
             1,3 % 
             0,8 % 

 

     
 
 

           Observando-se a Tabela 1, nota-se que a maioria dos participantes é do sexo feminino, 

solteiros, com idade média de 23 anos, revelando a predominância de jovens estudantes 

universitários trabalhadores. A escolaridade variou entre ensino superior incompleto e pós-

graduação e a maioria dos participantes possui ensino superior incompleto. Todos 

participantes são estudantes da área da saúde, dos cursos de Biomedicina, Farmácia, Educação 

Física,  Psicologia, Gastronomia e Nutrição. 

           Todos os participantes são trabalhadores e a maioria exerce função de apoio 

administrativo e técnico; há ainda estagiários e pessoas que desenvolvem suas atividades a 

nível operacional. A maioria são trabalhadores de empresa privada, de grande porte e não 

ocupam cargos de chefia. Esses trabalhadores ocupam cargos de chefia há pouco tempo; 

como se pode constatar na Tabela 1. O tamanho do desvio padrão desta última variável 

ocorreu pela grande diversidade de tempo nesta função. Nota-se que o tempo de chefia variou 

de 1 a 228 meses. Assim, a observação da mediana torna-se mais informativa do que a 

informação da média.  

           Em relação à religião, embora a maioria se declare católicos e protestantes, 17,4% não 

declararam a opção religiosa ou não são religiosos. Entre os cristãos, 30,9 % se declararam 

católicos praticantes; 20,6 % católicos não praticantes; e 18,1 % protestantes. Os 13 % 

                                                                                                                                                         
6  O IBGE diferencia a classificação  do porte da empresa em relação ao número de empregados conforme os 
setores: industrial, comércio e serviços. Como a amostra deste estudo é heterogênea foi adotado um critério 
semelhante já que os dados são meramente informativos.   
7 Religião está apresentada conforme agrupamento apresentado no Quadro 8. 
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restantes da amostra foi composto por ateístas ou agnósticos (3,3 %); espiritualistas e 

cultuadores de religiões afro-brasileiros (7,6 %); religiosos orientais: messiânicos e budistas 

(1,3 %) e não-cristãos (0,8 %).  

 

4.2 Instrumentos  

 

           Com vistas a verificar o modelo hipotético do estudo apresentado na Figura 2, foi 

aplicado um questionário de autopreenchimento composto por três escalas válidas e 

fidedignas que aferiram as variáveis do estudo mencionadas, além de um formulário para 

levantamento de dados sócio-demográficos dos participantes. Para a escolha das escalas a 

serem aplicadas, considerou-se as indicações de Sisto, Sbardeli e Sisto (2000) sobre a 

aplicação de procedimentos e instrumentos de avaliação psicológica com qualidade e 

segurança de uso para obter informações e chegar a conclusões confiáveis. 

           Assim, para avaliar resiliência, optou-se pela Escala CD-RISC-10 adaptada e validada 

para a cultura brasileira (MARTINS; LOPES, 2009). Tal escolha baseou-se nas qualidades 

psicométricas da escala, no seu foco de população-alvo e no referencial teórico que a sustenta, 

o qual compreende resiliência como “processo dinâmico envolvendo a adaptação positiva no 

contexto de adversidade significativa” (LUTHAR; CICCHETTI; BECKER, 2000, p.7),  

concepção de resiliência adotada neste estudo. 

           Crenças de auto-eficácia foram medidas pela Escala de Auto-Eficácia Geral Percebida 

(MARTINS; ONÇA, 2010) considerando suas qualidades psicométricas e as ponderações de 

Pajares (2005) relativas à escolha do instrumento pelo seu poder de predição e capacidade de 

explicação do fenômeno; esta Escala explica um total de 59% da variância do fenômeno, além 

de possuir um bom índice de consistência interna. Além disso, sua escolha baseou-se no fato 

de não existirem instrumentos que avaliem auto-eficácia geral no trabalho e a indicação de 
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Bandura (1982, 2004) de que estudos de auto-eficácia em contextos específicos incluam a 

avaliação da auto-eficácia geral. 

           Para a avaliação da percepção de suporte social no trabalho adotou-se a Escala de 

Percepção de Suporte Social no Trabalho (EPSST), construída e validada por Gomide, 

Guimarães e Damásio (2004) por apresentar índices aceitáveis de confiabilidade, ser relativa a 

avaliação ao contexto de trabalho e pela conceituação da variável a qual a compreende como a 

crença do empregado de que a organização oferece três dimensões de suporte: informacional, 

emocional e instrumental.  

A Escala de Auto-Eficácia Geral Percebida, Escala de Suporte Social no Trabalho 

(ESST) e o Questionário de dados sócio-demográficos dos participantes estão reproduzidos 

respectivamente como ANEXOS C, D e E8. O questionário e os instrumentos de medida com 

as respectivas escalas de resposta, itens, fatores, índices de fidedignidade aferidos pelo Alfa 

de Cronbach estão descritos no Quadro 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Segundo Martins e Lopes (2009), o detentor dos direitos autorais (Davidson) não autoriza a publicação da 
forma da Escala de Resiliência CD-RISC-10. Por isto a Escala não é apresentada nos Anexos. 
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Quadro 7 - Descrição dos instrumentos do estudo 
 

Instrumento Escala de resposta Itens 

 
CD-RISC-10 –  
Escala de Resiliência de 
Connor-Davidson (2003) 
forma reduzida de Campbell-
Sills e Stein (2007), validada 
por Martins e Lopes (2009). 

 

0- nunca é verdade 
1- raramente é verdade 
2- algumas vezes é verdade  
3- frequentemente é verdade 
4- sempre é verdade  

 

10  itens, agrupados em único fator 
• Resiliência (α = 0,82) 

 

 
EPSST –  
Escala de percepção de 
suporte Social no trabalho 
construída e validada por 
Gomide Jr., Guimarães e 
Damásio (2004). 
 

 
1- Discordo totalmente  
2- Apenas discordo 
3- Apenas concordo 
4- Concordo totalmente 
 

 
18 itens, agrupados em 3 fatores 
• Percepção de suporte social informacional no 

trabalho (α = 0,85), itens 8, 9, 13, 16, 17 e 18 
• Percepção de suporte social emocional no trabalho 

(α = 0,83), itens 1, 2, 3, 6 e 7 
• Percepção de suporte social instrumental no 

trabalho (α = 0,72), itens 4, 5, 10, 11, 14 e 15 
 

 
Escala de Auto-Eficácia 
Geral Percebida  
de Nunes, Schwarzer e 
Jerusalem  (1999) validada 
por Martins e Onça (2010) 
 

1- nunca é verdade 
2- quase nunca é verdade 
3- às vezes é verdade 
4- sempre é verdade 

10 itens agrupados em um único fator 
• Auto-eficácia geral percebida (α = 0,81) 
 

 
Questionário de Dados 
Sócio-Demográficos dos 
Participantes – 
Construído por  
Onça (2010). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•  Sexo 
•  Idade 
•  Estado civil 
•  Grau de escolaridade 
•  Se trabalha no momento 
•  Área de atuação 
•  Curso de graduação em estudo 
•  Ocupação de cargo de chefia  
•  Tempo em cargo de chefia 
•  Tipo de organização 
•  Classificação da empresa por número de 
empregados 
•  Religião 
 

 

 

            Em relação ao tipo de estudo, foi exploratório e correlacional (BOWDITCH; BUONO, 

1992). Nele se buscou analisar a capacidade de explicação de auto-eficácia e percepção de 

suporte social no trabalho sobre a resiliência de trabalhadores. Constitui-se como um estudo 

de campo e pesquisa de corte transversal, pois a coleta de dados foi realizada em um dado 

momento, uma única vez (SIGELMANN, 1984). O estudo das variáveis também foi ex-post-

facto (KERLINGER, 1980) já que as variáveis investigadas já haviam, provavelmente, 

ocorrido.  
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4.3   Procedimentos 

 

4.3.1  Procedimento de Coleta de Dados 

 

A pesquisa ocorreu no ambiente em que habitualmente ocorrem as aulas da 

universidade, nos períodos matutino e noturno, de segunda a sexta feira, após a análise e 

aprovação da pesquisa pelo CEP – Comitê de Ética em Pesquisa de uma universidade privada 

(ANEXO F), com vistas a pesquisar as relações entre as variáveis previstas no modelo 

hipotético deste estudo (Figura 2). 

Mediante a autorização prévia do Diretor da Faculdade de Saúde (ANEXO G),  

visitaram-se as salas de aula dos cursos de Biomedicina, Educação Física, Farmácia, 

Gastronomia, Nutrição e Psicologia, solicitando a autorização do professor das disciplinas e 

convidando os alunos a participarem da pesquisa. Não houve nenhuma restrição quanto à 

participação dos alunos, dentre aqueles que aceitaram participar. Foram fornecidos canetas e 

os questionários de pesquisa que contêm instruções tornando-os auto-aplicáveis.   

Os questionários de pesquisa foram entregues pela pesquisadora e preenchidos pelos 

próprios participantes, de forma coletiva. A eles também foram fornecidas explicações sobre 

os objetivos estritamente acadêmicos do estudo e a referida participação, por meio do 

preenchimento e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

ANEXO H. 

O tempo de aplicação variou entre 25 e 40 minutos para o preenchimento dos quatro 

instrumentos de pesquisa mencionados, bem como para a leitura e preenchimento  do TCLE.  

A devolução dos questionários e dos TCLEs foi feita em urnas separadas para 

assegurar o consentimento das informações pesquisadas e garantir o sigilo da identidade do 

pesquisado evitando deste modo a identificação do autor das informações.  
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O TCLE apresentou todas as informações acerca da ausência de riscos para a 

integridade física, emocional, social e financeira dos participantes, garantindo-lhes total sigilo 

às respostas. Adicionalmente, o TCLE esclareceu que a ausência de riscos possibilita ao 

pesquisador estimar que nenhum ressarcimento seja previsto para os participantes. 

 

4.3.2   Procedimento de Análise de Dados 

 

           Os dados do estudo, apresentados por indicadores numéricos compôs um banco de 

dados eletrônico e foi tratado por diversos subprogramas do Statistical Package for the Social 

Science (SPSS), versão 17.0. Os dados coletados referentes ao cargo ou função foram 

nominais e diversificados necessitando de classificação pós-coleta, de modo a possibilitar o 

tratamento destes. O agrupamento por faixas de períodos de ocupação de cargos de chefia 

possibilitou observar o elevado desvio padrão que quer dizer a grande diversidade de tempo 

na função: de 1 a 228 meses. Desta forma, a observação da mediana tornou-se mais 

informativa do que a informação da média.  

As informações sobre idade foram agrupadas em faixas com o objetivo de verificar a 

predominância de faixas etárias específicas dentre os participantes na pesquisa. Assim, a faixa 

1 foi composta por participantes de 18 a 20 anos; a faixa 2, de 21 a 25 anos; a faixa 3, de 26 a 

30 anos; a faixa 4, de 31 a 35 anos; a faixa 5, de 36 a 40 anos e a faixa 6 pelos participantes 

maiores de 40 anos de idade. 

As classificações de estado civil e religião objetivaram facilitar a compreensão do 

respondente. Antes da análise dos dados estas classificações foram reagrupadas em número 

menor de categorias para facilitar o tratamento dos dados, conforme se pode observar no 

Quadro 8. 
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Quadro 8 -  Reagrupamento da classificação de estado civil e religião dos participantes 

Variável Item Classificação Original Grupo Classificação Reagrupada 

  1 Solteiro 1 Solteiro 

  2 Casado 2 União estável 

Estado Civil 3 Separado 3 Separado/Divorciado 

  4 Divorciado 3 Separado/Divorciado 

  5 Amasiado 2 União estável 

  6 Viúvo 4 Viúvo 

  1 Ateísta 1 Ateísta ou agnóstico 

  2 Agnóstico 1 Ateísta ou agnóstico 

  3 Acredita em Deus; não segue religião 2 Não declarada ou não religioso 

  4 Católico 3 Cristãos 

  5 Católico não praticante 3 Cristãos 

  6 Protestante 3 Cristãos 
Religião 7 Espírita Kardecista 4 Espiritualistas e Afro-brasileiras 

  8 Afro-brasileira: umbanda e candomblé 4 Espiritualistas e Afro-brasileiras 

  9 Messiânica 5 Orientais 

  10 Budista 5 Orientais 

  11 Muçulmano 6 Não-cristãs 

  12 Judeu 6 Não-cristãs 

  13 Outra religião 2 Não declarada ou não religioso 

  14 Prefere não declarar 2 Não declarada ou não religioso 

     

 

Os dados foram submetidos a análises estatísticas descritivas (cálculos de freqüências, 

percentuais, médias e desvios-padrão), correlacionais (correlação bivariada de Pearson) e 

análise de regressão, a fim de atingir os objetivos da pesquisa e possibilitar a identificação das 

conclusões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  102 
 

5     RESULTADOS  

 

5.1 Análises Preliminares e Limpeza do Banco de Dados 

            

           Com vistas a identificar possíveis erros de digitação, no comando Frequencies do 

pacote estatístico SPSS, analisou-se a frequência das respostas a todos os itens das escalas, 

bem como às informações solicitadas no questionário sociodemográfico.  

A escala de respostas da CD-RISC-10 foi recodificada para corresponder ao intervalo 

de 1 a 5 porque variava de 0 a 4, evitando assim que em cálculos que seriam realizados em 

etapa próxima (como nas análises de regressão) o valor zero anulasse as multiplicações.  

           Foram detectados alguns erros relacionados aos dados omissos e a categorias de 

respostas em duas variáveis nominais, que foram devidamente corrigidos, voltando-se aos 

questionários nos quais os respondentes anotaram suas respostas. Novas freqüências sobre as 

variáveis que continham erros foram solicitadas; as tabelas fornecidas pelo programa 

revelaram a exatidão do banco de dados.  

 

5.2  Fidedignidade das Escalas  

 

           A fidedignidade das escalas foi verificada por meio do cálculo do alfa de Cronbach   

com o objetivo de verificar se os valores da amostra correspondiam aos dos estudos de suas 

construções. Além disto, calculou-se a correlação média item-total para cada fator de cada 

uma das escalas utilizadas. Segundo Hair et al. (2005), coeficientes alfa de Cronbach iguais 

ou superiores a 0,70 refletem uma fidedignidade aceitável para a escala e pode-se diminuir o 

limite até 0,60 em pesquisas do tipo exploratório sem prejuízo aos resultados. Os achados 

sobre a fidedignidade dos instrumentos deste estudo podem ser observados na  Tabela 2.  
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Tabela 2  Indicadores de fidedignidade (Alfa de Cronbach) das escalas utilizadas neste estudo  
 

Instrumentos                                          Fator 
No. 

 de Itens 

 
Alfa do 
estudo 

original 

    Alfa  
Reavaliado 

 
Correlação 
média item 

total  
 
Escala de Auto-Eficácia 
Geral Percebida 
(NUNES; SCHWARZER; 
JERUSALEM, 1999 
adaptada por MARTINS; 
ONÇA, 2010) 
 

 
 
 
  Unifatorial 

 
 
 

10 

 
 
     0,81 

 
 
 
     0,82 

 
 
 

0,50 

 
EPSST – Escala de 
Percepção de Suporte 
Social no Trabalho 
(GOMIDE JR; 
GUIMARÃES; 
DAMÁSIO, 2004) 
 

 
   
  Suporte Social Informacional 
  Suporte Social Emocional 
  Suporte Social Instrumental 

 
 
6 
6 
5 

    0,85 
    0,83 
    0,72 

      
 
     0,86 
     0,80 
     0,74 

 
 

0,65 
0,59 
0,47 

 
CD-RISC-10 –  
Escala de Resiliência de 
Connor-Davidson, forma 
reduzida de Campbell-Sills 
e Stein (2007), validada 
para o Brasil por Martins e 
Lopes (2009). 
 

 
 
 
 
   Unifatorial 

 
 
 
 

10 

 
 
    0,82 

 
 
 
 
     0,78 

 
 
 
 

0,44 

           

 

           Como se pode perceber na Tabela 2, os valores dos alfas ficaram próximos aos dos 

estudos de construção destes instrumentos revelando-se satisfatórios. Os resultados variaram 

entre 0,74 e 0,86, ocorrendo inclusive uma pequena melhora na confiabilidade dos fatores 

percepção de suporte social informacional e de suporte instrumental da Escala de Percepção 

de Suporte Social no Trabalho e na variável auto-eficácia. 

           O fator suporte social emocional no trabalho da Escala de Percepção de Suporte Social 

no Trabalho e a variável resiliência apresentaram decréscimo de confiabilidade em relação ao 

estudo original de validação da escala, passando o fator suporte social emocional de 0,83 para 

0,80 e resiliência de 0,82 para 0,78, muito próximos aos dos estudos originais sobre estas 

escalas.   
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          Neste estudo, embora um pouco rebaixados, suporte social emocional no trabalho e 

resiliência apresentaram alfas reavaliados próximos aos originais das escalas e superiores a 

0,70 conforme recomendam Hair et al. (2005) para garantir a fidedignidade da amostra. 

 

5.3 Descrição Estatística das Variáveis 

 

           Para a descrição estatística das variáveis foram computadas as médias fatoriais dos 

fatores componentes das escalas utilizadas, bem como os desvios-padrão e os valores 

mínimos e máximos. Os resultados estão apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Médias e desvios-padrão dos aspectos (fatores) avaliados neste estudo (n = 243) 

Variáveis e Fatores                                          Mínimo Máximo 

 
Ponto Médio da 

Escala** 
(Equivalente a) 

Média* DP 

 
Auto Eficácia                                                       1,7 

 
3,9 

 

 
2,5 

 
3,1 

 
0,4 

 
Suporte Social no Trabalho     
Suporte Social Informacional                               1,0 
Suporte Social Emocional                                    1,0 
Suporte Social Instrumental                                 1,17 
 

 
 

4,0 
4,0 
4,0 

 
 

2,5 
2,5 
2,5 

 
 
2,7 
2,5 
2,7 

 
 

0,7 
0,6 
0,6 

 
Resiliência                                                           2,0 

 
5,0 

 

 
               3,0* 

 
3,7 

 
0,5 

 
* Escala recodificada de 0 a 4 para 1 a 5. 
** A escala de respostas possui quatro pontos. Esta é uma estimativa apresentada apenas para facilitar a interpretação dos 
resultados. 

 

           Observa-se na Tabela 3 que os resultados revelaram a tendência geral dos participantes 

de apresentarem crenças de auto-eficácia acima do ponto médio da escala (2,5). A média 

encontrada corresponde ao ponto “às vezes é verdade”, numa escala de quatro pontos. Isto 

significa uma tendência dos participantes a perceberem-se capazes de mobilizar a motivação, 

os recursos cognitivos e os cursos de ação necessários para realizar com êxito uma tarefa num 

dado contexto.   
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           Para os fatores de percepção de suporte social no trabalho, numa escala de quatro 

pontos, encontraram-se médias discretamente elevadas em relação ao ponto médio da escala 

(2,5) para percepção de suporte social informacional e percepção de suporte social 

instrumental. Os dois fatores em referência revelaram médias de 2,7 para percepção de 

suporte social informacional e para percepção de suporte social instrumental. O fator suporte 

social emocional apresentou média idêntica ao ponto médio da escala (2,5). Tais achados 

revelam uma dúvida dos trabalhadores participantes quanto ao recebimento dos três tipos de 

suporte social no trabalho, seguindo as orientações de Gomide Jr. e Siqueira (2008) sobre 

assim interpretar a presença destes suportes sociais se encontrado médias entre 2,1 e 2,9.  

          Os participantes apresentaram na variável resiliência a maior média (3,7), numa escala 

de 1 a 5 pontos depois de recodificada. Este valor acima do ponto médio da escala (3,0) é 

muito próximo do ponto correspondente a “frequentemente é verdade”. Tais resultados 

indicam que os participantes percebem-se capazes de lidar com situações adversas ao adaptar-

se positivamente; utilizando os recursos saudáveis para o enfrentamento das adversidades.  

 

5.4 Análises dos Pressupostos da Regressão 

 

           Os pressupostos da análise de regressão foram checados a fim de garantir que o R2 não 

fosse inflacionado ou deflacionado e os erros tipo I e II fossem mantidos dentro dos padrões 

aceitáveis (TABACHNICK; FIDELL, 2001). Apresenta-se a seguir o que foi analisado, os 

apontamentos destas análises e as soluções adotadas. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  106 
 

5.4.1 Proporção de Casos por Variáveis Independentes (VIs) - Tamanho da Amostra 

 

           No presente estudo tem-se uma proporção de 60 casos por fator das variáveis 

independentes o que atende a recomendações de Tabachnick e Fidell (2001) que recomendam 

o mínimo de 40 participantes por fator da variável. Por esta regra o número mínimo seria 160 

participantes; obteve-se 243 participantes.  

 

5.4.2 Honestidade das Correlações 

 

           Pode-se afirmar que as correlações entre as VIs são honestas (não inflacionadas) 

porque cada item dos instrumentos pertence apenas a um fator. Além disso, estas correlações 

não estão deflacionadas, porque as escalas de respostas dos instrumentos não eram 

dicotômicas nem muito restritas (variam no mínimo de 1 a 4) (TABACHNICK; FIDELL, 

2001). 

 

5.4.3 Dados Omissos 

 

           Havia pouquíssimos dados omissos e sua distribuição foi aleatória, não havendo um 

padrão em sua distribuição. Eles foram substituídos pelo método pairwize.  

 

5.4.4 Outliers (Valores extremos) 

 

           Para auto-eficácia foi analisado o impacto dos valores extremos sobre a média 

consultando-se os 5% das médias aparadas. No cálculo dessa média aparada são removidos os 

5% dos valores extremos mais altos. A comparação desse valor da média aparada com o valor 
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da média original revela o impacto dos valores extremos da amostra. Com relação à variável 

auto-eficácia, a média aparada foi a 3,14 e a média da amostra era 3,13. Isto quer dizer que 

para a variável auto-eficácia os valores extremos não provocaram impacto importante.  

           As análises dos fatores da variável suporte social no trabalho revelaram média aparada 

igual à média da amostra. Assim, suporte social informacional no trabalho teve média 2,70, 

suporte social emocional 2,50 e suporte social instrumental 2,68. O mesmo ocorreu com a 

análise da média aparada da variável resiliência: a média da amostra (3,66) mostrou-se 

idêntica a média aparada. Isto significa a ausência de dados extremos nos fatores da variável 

suporte social no trabalho e em resiliência. 

           Os Box-Plots são retângulos que representam 50 % da distribuição dos casos. Linhas 

protuberantes saem dos retângulos no sentido dos valores menores para os maiores. Círculos 

representam os valores extremos. Analisando os Box-Plots perceberam-se dois valores 

extremos em auto-eficácia (2,30 e 3,10); um valor extremo em suporte social informacional 

(3,8); sete valores extremos em suporte social instrumental (3,10; 3,20; 3,30; 3,70; 4,0; 4,20; 

4,50) sendo que suporte social emocional não apresenta valores extremos. Em resiliência, 

percebeu-se dois valores extremos (1,86 e 2,71). Todavia, esses valores extremos não 

provocaram impacto conforme se demonstrou anteriormente neste texto.  

           A distância Mahalanobis analisada no resultado da regressão também revela casos com 

valores extremos na variável resiliência. Entretanto, considerando-se que o valor crítico do        

�2222   é de 18,467 (gl = 4, p = 0,001) e a distância máxima Mahalanobis é igual a 13,723, 

confirma-se o achado anterior que os valores extremos não provocam impacto na regressão. A 

distância Mahalanobis pode ser verificada na Tabela 4.  
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Tabela 4  - Resíduo Estatístico: Distância Mahalanobis referente à variável resiliência 

 

Variável                                                             N Mínimo Máximo Média DP 

 
Resiliência                                                           243 

 
0,02 

 

 
            13,723 

 
 0,996 

 
 0,49 

 

  

           A distância de Cook informa se o valor extremo (-3,67) indentificado produz influência 

indevida no resultado da regressão. Tabachnick e Fidell (2001) afirmam que valores maiores 

do que um, são potenciais problemas. Neste estudo, o valor máximo da distância de Cook (+) 

é de 0,068 que não sugere problemas. 

 

5.3.5 Multicolinearidade e Singularidade 

    

           Não há singularidade – correlações perfeitas entre as duas variáveis independentes – 

nem multicolinearidade, pois os valores das correlações entre as variáveis independentes não 

são maiores do que 0,90. Os coeficientes de correlação entre as variáveis são apresentados 

mais a frente, na Tabela 6. 

           A ausência de multicolinearidade pode ser confirmada na Tabela 5 em dois valores: 

tolerância e VIF. Os valores de tolerância e VIF indicam ausência de multicolinearidade.  

 

Tabela 5  - Coeficientes de Multicolinearidade  

Variável                                                              Tolerância VIF 
Tolerância  
Mínima 

 

 
Auto-eficácia                                                           

 
1,00 

 

 
            1,00 

 
         1,00 

 

 
Suporte Social no Trabalho    Suporte Social Informacional 
                                                Suporte Social Emocional 
                                                Suporte Social Instrumental 
 

 
0,98 
1,00 
1,00 

 
1,02 
1,00 
1,00 

     
 0,98 
1,00 

          1,00 
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5.4.6 Normalidade, Lineridade, Homoscedasticidade e Independência dos Resíduos 

            

           Os valores extremos (outliers) foram identificados pelas análises univariadas (escores 

Z), multivariadas (distância Mahalanobis) e pelos resíduos (regressão). Segundo Tabachnick 

e Fidell (2001), os casos com escores padronizados que excedem a 3,29 (p < 0,001) são 

potenciais outliers. 

           O teste Z de Kolmogorov e Smirnov não foi significante para as variáveis auto-

eficácia, suporte social informacional, suporte social emocional e suporte social instrumental. 

Auto-eficácia teve ZKS = 1,35 (p > 0,05); suporte social instrumental, ZKS = 1,35 (p > 0,05); 

suporte  social  emocional,  ZKS = 1,34 (p > 0,05);  suporte social instrumental ZKS = 1,19 (p 

> 0,05), o que indica normalidade de suas distribuições. Mas, resiliência teve um ZKS = 1,43 

com p < 0,05 o que indica desvio da normalidade. Para analisar qual tipo de desvio da  

normalidade ocorria, solicitou-se o cálculo de skewness (= - 0,29) e kurtosis (= 0,10), bem 

como a distribuição das freqüências sobre a curva normal. Pode-se perceber um pequeno 

deslocamento da curva para a direita. A curva aponta concentração de valores de resiliência 

entre os valores 3 e 5 (skewness) e a kurtosis positiva refletiu numa curva pontiaguda. 

Decidiu-se não fazer nenhuma correção dos valores porque os desvios são característicos da 

incidência do construto na população (TABACHNICK; FIDELL, 2001). Melhor dizendo, os 

estudos sobre resiliência demonstraram que as pessoas possuem nível levemente acima da 

média conforme apontaram Campbell-Sills e Stein (2007), Martins e Lopes (2009) e Lopes 

(2010).  

           O plot de probabilidade normal (P – P) revela pontos que estão distribuídos em torno 

de uma linha diagonal o que sugere normalidade dos resíduos. O Scatterplot revelou que os 

resíduos estão distribuídos retangularmente ao longo do ponto zero, confirmando a 

normalidade. 



                                                                                                                                                  110 
 

           Analisando-se posteriormente os gráficos Normais Q-Q Plot, percebeu-se que em todas 

as variáveis, os dados são distribuídos em torno de uma reta o que confirma que, apesar da 

presença de kurtosis e de skweness, as distribuições ainda poderiam ser consideradas normais. 

            Os dretrended normal Q – Q Plots são obtidos colocando-se os desvios das respostas 

em torno de uma linha reta. Conclui-se que existe normalidade quando não há agrupamentos 

de pontos, estando a maioria deles em torno da linha zero (PALLANT, 2007). Isto foi 

observado para todas as variáveis em estudo. 

           As estatísticas dos resíduos da regressão revelam na tabela Casewise Diagnostics, 

também fornecem informação sobre a normalidade da distribuição (TABACHNICK; 

FIDELL, 2001). Casos com valores de resíduos padronizados maiores do que 3 ou menores 

do que menos 3 (-3) podem ocorrer em no máximo 1 % dos casos de modo a garantir a 

distribuição normal. No caso deste estudo, existe apenas o caso 76, portanto menos de 1% da 

amostra com valor do resíduo menor do que – 3 (= -3,67). A tabela ainda revela um nível de 

resiliência de 2,1, mas o modelo prediz um valor de 3,72. Assim, o modelo não prediz muito 

bem o resultado desta pessoa (PALLANT, 2007), uma vez que ela possui menos resiliência 

do que prediz o modelo.   

      

5.4.7 Padrões de Associação entre as Variáveis 

 

           Cálculos de correlação bivariada de Pearson revelaram os padrões de associação entre 

as variáveis antecedentes deste estudo, conforme Tabela 6: 
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Tabela 6 – Coeficientes de Correlação de Pearson9 (r) entre as variáveis do estudo (n = 243) 

              
               Idade     Auto-eficácia SSI SSE SSInst  

Auto-eficácia                  0,15*       

SSI                 -0,19**  0,15*     

SSE                 -0,18**               0,06 0,55**     

SSInst                 -0,16*              0,04 0,67**  0,40**    

Resiliência                   0,10  0,59**        0,10        0,08       -0,03  

** Correlação significante a p ≤ 0,01;      * Correlação significante a p ≤ 0,05;   

 

 

           A correlação entre as variáveis estudadas, ou seja, a intensidade do relacionamento 

existente entre duas variáveis foi interpretada de acordo com Bisquerra et al. (2004, p.147) 

que considera a correlação muito alta para r > 80; correlação alta para r entre 60 e 80; 

correlação moderada para r entre 40 e 60; correlação baixa para r entre 20 e 40 e correlação 

muito baixa para r entre 9 e 20. Correlações perfeitas possuem r = 1 e correlações nulas = 0. 

Correlações negativas significam correlações contrárias. 

           Como se pode observar na Tabela 6 foram encontradas correlações significativas e 

positivas com alta intensidade entre resiliência e auto-eficácia (r = 0,59, p < 0,01) indicando 

que indivíduos que se consideram capazes de mobilizar motivação, os recursos cognitivos e 

os cursos de ação necessários para realizar com êxito uma tarefa num dado contexto possuem 

maiores escores de resiliência, ou seja, níveis mais elevados de adaptação positiva diante das 

adversidades. Inversamente, quanto menor o nível da percepção de auto-eficácia, menor será 

o nível de resiliência. Suporte social informacional também teve correlações significativas e  

positivas com alta intensidade entre suporte social emocional (r = 0,55, p < 0,01) e suporte 

social instrumental (r = 0,67, p < 0,01) indicando que quanto maior a percepção de suporte 

social informacional no trabalho, mais o participante percebe suporte social emocional e 

                                                 
9 Os fatores das variáveis de percepção de suporte social no trabalho foram apresentadas abreviadas. SSI refere-
se a suporte social informacional, SSE a suporte social emocional e SSInst a suporte social instrumental.  
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instrumental no trabalho. Isto quer dizer que quanto maior a crença do trabalhador que a 

organização empregadora fornece informações precisas e confiáveis, maior a crença de que na 

organização existem pessoas em quem se pode confiar, que se mostram preocupadas, se 

valorizam e se gostam; e maior a crença de que a organização empregadora fornece insumos 

materiais, financeiros, técnicos e gerenciais necessários para o desenvolvimento das tarefas 

relativas ao trabalho. Suporte social emocional teve  correlação significativa e positiva, 

porém de intensidade moderada com suporte social instrumental (r = 0,40,  p < 0,01) o que 

demonstra haver um padrão de interação positivo entre os três fatores de percepção de suporte 

social no trabalho. 

           As correlações encontradas entre auto-eficácia e idade dos participantes e percepção de 

suporte social informacional e auto-eficácia demonstraram ser muito baixas e positivas (r = 

0,15, p < 0,05). Tais padrões de associações indicam que quanto maior a idade dos 

participantes, maior tende a ser suas crenças de auto-eficácia e quanto maior a percepção de 

suporte social informacional, maiores escores de crenças de auto-eficácia dos participantes. 

Em outras palavras, quanto maior a idade dos trabalhadores, maior a crença na própria 

capacidade para mobilizar a motivação, os recursos cognitivos e os cursos de ação necessários 

para realizar com êxito uma tarefa específica num determinado contexto. Ainda, quanto maior 

suas crenças de auto-eficácia, maior será a crença do trabalhador de que a organização possui 

uma rede de comunicações que veicula informações com precisão e confiabilidade. 

           Já as interações entre idade dos participantes e percepção dos três tipos de suporte 

social no trabalho demonstraram ser muito baixas e negativas (suporte social informacional 

e idade: r = -0,19, p < 0,01; suporte social emocional e idade: r = -0,18, p < 0,01; suporte 

social instrumental e idade: r = -0,16, p < 0,05 ). Isto quer dizer que quanto maior a idade dos 

participantes, menor a percepção de suporte social no trabalho; quanto menor a idade dos 

participantes, maior a percepção de suporte social no trabalho.  
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           Auto-eficácia e percepção de suporte social emocional e instrumental no trabalho não 

se correlacioná-los entre si. O mesmo ocorreu entre idade dos trabalhadores e os três tipos de 

suporte social no trabalho (informacional, emocional e instrumental) que não apresentaram 

correlação significante com resiliência. Assim, de acordo com as análises de correlação 

bivariadas de Pearson, a idade dos trabalhadores e a crença global do trabalhador de que a 

organização oferece os três tipos de suporte social no trabalho não elevam a capacidade de 

adaptação positiva dos trabalhadores diante de adversidades específicas do contexto de 

trabalho, revelando somente uma associação entre as variáveis antecedentes e a variável 

critério (auto-eficácia e resiliência).  

     

5.5 Resultados das Análises de Regressão Linear Stepwise 

 

           Após análises dos pressupostos de regressão (multicolinearidade, singularidade, 

homogeneidade nas variâncias, normalidade e linearidade) com vistas a evitar que aumentem 

significativamente os erros tipo I e tipo II, conforme descritos no item 5.3, procedeu-se à 

análise de regressão múltipla com o objetivo de testar se a relação hipotetizada no modelo do 

estudo que previa impacto da auto-eficácia e percepção de suporte social no trabalho sobre a 

resiliência, como se apresentou na Figura 2. 

           Para tanto, inicialmente observou-se as correlações bivariadas (r de Pearson) entre as 

variáveis Tabela 6, as quais revelaram que auto-eficácia teve correlação significante com 

resiliência (r = 0,592;  p < 0,05). Inversamente, as correlações entre suporte social no trabalho 

e resiliência não foram correlações significantes. Tais resultados indicaram a possibilidade de 

encontrar somente auto-eficácia como preditora de resiliência na análise de regressão, uma 

vez que esta técnica toma por base a matriz de correlações. 
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           Optou-se por utilizar a regressão múltipla stepwise apesar dos problemas apontados por 

Tabachnick e Fidell (2001), Hair et al. (2005) e Pallant (2007) quando tratam de seu uso. 

Entretanto, esta técnica foi escolhida, pois segundo este autor é a mais adequada para 

situações nas quais falta teoria sólida sobre as variáveis do estudo. Neste caso, a literatura 

sobre a variável conseqüente (resiliência) ainda é inconclusa e inconsistente, tanto conceitual, 

quanto empiricamente. Assim, uma técnica que encontra estatisticamente os melhores 

preditores, como a regressão stepwise, parece ser a mais adequada.  

           Entraram no modelo para a realização das regressões múltiplas stepwise, auto-eficácia 

e os fatores da percepção de suporte social no trabalho como antecedentes e resiliência como 

variável conseqüente. Além disso, baseando-se em indicações da literatura sobre resiliência 

que revela que resiliência aumenta com a idade, incluiu-se tal variável contínua na análise de 

regressão. A Tabela 7 apresenta o sumário de regressão. 

 

Tabela 7  - Sumário de regressão para resiliência – Preditor: Auto-eficácia 
 

 
Modelo 

 
R 

 
R² 

Erro padrão 
de estimativa 

F 
Modificado 

 
Gl 

Sig. F 
Modificado 

           1                     0,59  0,35  0,44 
 

129,83                1 
 

 p<0,001 

 

 
           O modelo reteve apenas a variável auto-eficácia com poder de explicação 

estatisticamente significante (R² = 0,35; F(1, 241) = 129,83; p<0,001). Assim, somente auto-

eficácia foi a variável que predisse significantemente a variância de resiliência conforme se 

pode observar na Tabela n. 8. 
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Tabela 8  – Coeficientes de regressão para resiliência  
 
Modelo Coeficientes não        

padronizados 
Coeficiente 
padronizado  

 B Erro p. Βeta 

 
t 

 
Sig. 

 
Auto-eficácia 0,84 0,07 

    
       0,59 

 
11,39 p<0,001 

 

           Estes resultados revelaram que as crenças na capacidade de mobilizar a motivação, os 

recursos cognitivos e os cursos de ação necessários para realizar com êxito uma tarefa num 

dado contexto explicam maiores níveis de adaptação positiva, ou seja, que os participantes 

utilizam recursos saudáveis para lidar com as adversidades. Idade e os três componentes de 

suporte social no trabalho foram excluídos por não serem significantes e por isto, as variáveis 

idade e percepção de suporte social no trabalho foram retiradas do modelo resultante. Isto 

quer dizer que a idade dos participantes e a percepção de recebimento de suporte social no 

trabalho (informacional, emocional e instrumental) não desencadeiam níveis mais elevados de 

resiliência. O modelo resultante pode ser visualizado na Figura 3.    

     

Auto-eficácia  

     R² = 0,35; F (1,241) = 129,83; p <0,001                                                     

Resiliência 
 

Figura 3 – Modelo resultante deste estudo.   
 
 

5.6  Comparações entre grupos 

 

           A ANOVA foi realizada para comparar diferenças no nível de resiliência em função da 

religião professada revelou não haver diferenças estatisticamente significantes (F=1,82, gl=4, 

p>0,05).  
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           Diferenças no nível de resiliência devidas à idade foram também investigadas por meio 

de ANOVA. Seu resultado (F= 0,86, gl=5, p>0,05) revelou a inexistência de diferenças entre 

faixas etárias idades reunidas em seis grupos especificados anteriormente. 

Diferenças no nível de resiliência devidas ao gênero foram igualmente investigadas 

por meio de ANOVA. Seu resultado revelou não haver diferenças entre os gêneros (F= 1,74, 

gl=1, p>0,05). A média do sexo masculino em resiliência foi de 3,73 e do sexo feminino 3,63, 

que são consideradas estatisticamente iguais.  

Resumindo, ao observar os resultados das ANOVAs, verifica-se não haver alterações 

nos níveis de resiliência ao longo da vida, em relação a sexo ou gênero, a religião professada. 

Isto quer dizer que o processo de adaptação positiva diante de mudanças e adversidades 

significativas independe da idade e do sexo do trabalhador. Os resultados revelam ainda que 

grupos que praticam diferentes religiões possuem os mesmos níveis de adaptação positiva 

diante de adversidades. 
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DISCUSSÃO 

 

           De acordo com o modelo hipotetizado neste estudo, buscou-se investigar o poder 

preditivo da variável auto-eficácia (do nível individual) e da variável percepção de suporte 

social no trabalho (do nível organizacional) sobre a resiliência, no contexto de trabalho. 

Assim, estudou-se o impacto da crença do trabalhador no poder de que seus atos podem gerar 

os resultados desejados e da percepção de suporte social no trabalho (informacional, 

emocional e instrumental) sobre o processo dinâmico envolvendo a adaptação positiva no 

contexto de adversidade significativa.  

           Os resultados deste estudo demonstraram a capacidade preditiva da variável individual 

auto-eficácia sobre a resiliência dos trabalhadores. Assim, auto-eficácia foi responsável pela 

explicação de 35% de variância de resiliência. Esses resultados revelaram que níveis mais 

elevados de crença do trabalhador nas próprias habilidades para mobilizar motivação, 

recursos cognitivos e ações necessárias para executar tarefas específicas de determinado 

contexto, predizem processos de adaptação positiva frente a adversidades significativas. No 

sentido inverso, menores níveis de crenças do trabalhador no poder de que seus atos podem 

gerar os resultados desejados predizem menor capacidade de adaptar-se positivamente a 

eventos adversos próprios do ambiente laboral.  

           Este resultado confirma a afirmativa de Antoni e Koller (2000); Assis (1999); Assis e 

Constantino (2001); Emery e Forehand (1996); Rutter (1985) e Werner (1996) que 

consideraram a auto-eficácia um fator de proteção individual facilitador na construção da 

resiliência ao promover resultados satisfatórios diante das adversidades da vida. Barreira e 

Nakamura (2006) afirmam que a atuação em conjunto da auto-eficácia e da resiliência é uma 

forma do indivíduo obter melhor qualidade de vida na superação de adversidades já que o 

capacita a responder de diferentes formas ante o fracasso. Nos resultados do estudo aqui 
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relatado confirma-se a influência da auto-eficácia sobre resiliência, porém, os potenciais 

efeitos sobre a qualidade de vida dos indivíduos deverá ser empiricamente verificada. 

              Diante dos resultados, evidenciam-se a importância de se considerar no 

desenvolvimento da resiliência, as quatro fontes de percepção que originam a auto-eficácia: as 

experiências de domínio (realizações com êxito fortalecem a auto-eficácia), experiências 

vicárias (observações do sucesso de outra pessoa na tarefa que amplia a percepção de auto-

eficácia), persuasões sociais (convencimento do indivíduo por parte de outras pessoas de que 

ele é capaz de realizar com sucesso uma tarefa) e estados somáticos e emocionais (podem 

alterar a percepção de competência e interferir positivamente ou negativamente na 

predisposição para a realização da tarefa). Segundo Bandura (1982) por meio destas quatro 

fontes de percepção, a auto-eficácia é desenvolvida. Assim, elas seriam as responsáveis por 

maiores níveis de resiliência dentre os participantes deste estudo. Por isto, intervenções 

promovidas nas quatro fontes de percepção para o aumento da auto-eficácia podem resultar no 

desenvolvimento da resilência, uma vez que se comprova neste estudo, a capacidade preditiva 

da auto-eficácia sobre a resiliência. Em outras palavras: as experiências de domínio, vicárias, 

persuasões sociais e estados somáticos e emocionais influenciam a convicção do indivíduo 

que seus atos podem gerar os resultados esperados e consequentemente promovem a 

adaptação positiva do indivíduo em ambientes adversos.  

           Estes resultados permitem discutir a afirmativa de Bandura (2004) de que resiliência é 

aprendida especificamente por meio das experiências de domínio, pois os resultados deste 

estudo demonstram que a auto-eficácia, que abrange as quatro fontes de percepção, prediz 

resiliência. Parece evidente que as experiências de domínio que envolvem esforço 

perseverante e o gerenciamento do fracasso para que o indivíduo não perceba a experiência 

como desmoralizante são importantes para que o indivíduo relate níveis maiores de 

resiliência. Mas os resultados deste estudo informam mais do que isto: apontam que além das 
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experiências de domínio, as vicárias, as persuasões sociais e os estados somáticos e 

emocionais reunidos predizem resiliência e isto indica que os quatro domínios da auto-

eficácia é que determinam a resiliência. Como estes resultados são restritos aos participantes 

deste estudo, há que se testá-los em outras amostras.  

           No contexto de trabalho, os resultados deste estudo confirmam a identificação de auto-

eficácia como uma das variáveis antecedentes de resiliência, corroborando os achados do 

estudo de Gillespie et al. (2007) com trabalhadores enfermeiros. Os achados deste estudo 

corroboram também a consideração de Luthans, Youssef e Avolio (2007) de que a auto-

eficácia e resiliência são passíveis de desenvolvimento e melhoria contínua. Melhores níveis 

de auto-eficácia podem melhorar os níveis de resiliência e intervenções que visem aumentar 

as crenças de auto-eficácia, podem produzir impacto positivo na capacidade de enfrentar com 

sucesso experiências adversas. De forma parcial, os resultados deste estudo vão de encontro à 

posição de Bandura e Locke (2003) que defendem a necessidade do desenvolvimento da 

resiliência e auto-eficácia em ambientes competitivos e turbulentos para lidar com as 

adversidades.  

           Em relação à capacidade preditiva dos três tipos de percepção de suporte social no 

trabalho e resiliência de trabalhadores, os resultados das regressões demonstraram não haver 

relação de antecedência. Assim, as relações previstas no modelo hipotético de estudo de que 

percepção de suporte social no trabalho juntamente com auto-eficácia seriam preditores de 

resiliência, foi rejeitada. Não foram localizados outros estudos que investigassem o papel do 

suporte social no trabalho sobre resiliência.  

 Em estudo de 2010, Lopes (2010) encontrou que suporte social no trabalho não era 

preditor de burnout em bombeiros militares. Este é outro aspecto a ser investigado em estudos 

futuros. Embora as correlações do estudo de Lopes (2010) revelassem relações diretas entre as 

três dimensões de suporte social no trabalho e resiliência, indicando que quanto maior a 
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percepção de suporte social no trabalho maior seria a resiliência, os níveis foram baixos e não 

suficientes para sustentar a relação de predição. Neste estudo, as correlações entre ambas as 

variáveis foram não significantes, diferentemente dos achados de Lopes (2010). Os resultados 

demonstraram não haver correlações entre suporte social no trabalho e resiliência. Talvez 

percepção de suporte social no trabalho não tenha impacto em resiliência de trabalhadores.  

           Dentre as justificativas de Lopes (2010) para os resultados que revelaram a não 

predição das três dimensões da variável antecedente (suporte social informacional, suporte 

social emocional e suporte social instrumental no trabalho) sobre resiliência, destaca-se a 

limitação do estudo de suporte social ao contexto de trabalho; restrição da avaliação da 

percepção de suporte social no trabalho e não da satisfação com o suporte recebido e a dúvida 

dos participantes quanto à presença dos três tipos de suporte social no trabalho. 

 Em concordância com Lopes (2010), considera-se quanto aos resultados deste estudo,           

a possiblidade de que os níveis encontrados da variável percepção de suporte que se 

mostraram próximos ao ponto médio da escala revelando dúvida dos participantes quanto a 

presença de suporte social no trabalho seja uma causa possível pela não predição de 

percepção de suporte social no trabalho sobre a resiliência. Esclarece-se que embora os níveis 

de percepção do recebimento dos três tipos de suporte social no trabalho dos participantes do 

estudo de Lopes (2010) tenham se apresentado abaixo do ponto médio e os níveis de 

percepção da mesma variável neste estudo tenham sido discretamente acima deste ponto para 

percepção de suporte social informacional e instrumental e na média para percepção de 

suporte social emocional, os resultados revelam dúvida de ambos os grupos pesquisados, 

quanto à presença dos três tipos de suporte social no trabalho. 

           Considera-se ainda, em concordância com Lopes (2010), que a percepção de suporte 

social no trabalho pode ser um conceito não amplo o suficiente para provocar impacto na 

resiliência. Assim, pode ser que um modelo que  incluísse suporte social geral tivesse maior 
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poder de explicação sobre resiliência dos trabalhadores. Além disso, pergunta-se se a 

satisfação com o suporte social recebido e não apenas sua percepção, terá poder preditivo 

sobre a variável. A não significância desta variável na predição de resiliência foi confirmada, 

neste estudo, nas análises de regressão múltipla stepwise e por Lopes (2010) pelas análises da 

regressão padrão.  

           É relevante apontar que os resultados deste estudo não refutam as suposições de Antoni 

e Koller (2000), Grotberg (2005), Haggerty et al. (2000), Linsdström (2001) e Tusaie e Dyer 

(2004) que apontaram que suporte social é fator de proteção contra os efeitos de experiências 

estressantes, promovendo a resiliência, pois esses autores não fazem esta indicação para 

contextos específicos. Neste estudo, trabalhou-se com um grupo de participantes voluntários e 

não se focaram percepções de suporte sociais da vida em geral, mas aquelas restritas ao 

ambiente de trabalho.  

           Em relação à afirmativa de Jackson, Firtko e Edenbororough (2007) de que suporte 

social no trabalho provê desenvolvimento da resiliência de trabalhadores em locais de 

trabalho adversos, este estudo não a confirma. Questiona-se, conforme já dito anteriormente, 

se a influência da percepção de suporte social geral, advindo de amigos e familiares sobre os 

níveis de resiliência de trabalhadores não seria um melhor preditor de resiliência. 

          Vale à pena lembrar que, segundo Yunes e Szymanski (2001), o sentido atribuído pelo 

indivíduo às suas experiências, determinará a eficácia dos fatores de proteção (como suporte 

social). Assim, reforça-se, que este estudo limita-se a verificar a capacidade preditiva da 

percepção de suporte social no trabalho sobre a resiliência não abrangendo a satisfação com o 

suporte social recebido neste contexto. 

           Com relação aos objetivos específicos do estudo, buscou-se identificar correlações 

entre idade e resiliência. A não significância da correlação entre ambas as variáveis (r= 0,10, 

p>0,05) antecipou a incapacidade de idade predizer resiliência, o que foi confirmado pelos 
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resultados das análises da regressão stepwise. Por outro lado, resultados da ANOVA 

mostraram a ausência de diferenças nos níveis de resiliência entre grupos de idades agrupadas 

por faixa etária. Estes achados contrariam as afirmações de Lindström (2001), de Connor e 

Davidson (2003) e de Masten (2001) que asseguraram que a resiliência melhora de acordo 

com o avanço da idade. E assemelham-se aos achados de Fortes, Portuguez e Argimon  

(2009) que não identificaram alteração importante no valor da resiliência em função da idade 

em pesquisa com idosos. Neste estudo, porém, isto pode ter-se devido à pequena amplitude de 

idade dos participantes. Talvez resiliência varie ao se comparar jovens com idosos, por 

exemplo. 

           Resultados de ANOVA demonstraram não haver diferença significativa entre os 

participantes de diferentes sexos, revelando que homens e mulheres trabalhadores possuem 

níveis de resiliência próximos. Achados semelhantes foram encontrados em idosos por Fortes, 

Portuguez e Argimon (2009) e em adolescentes peruanos por Alvarez e Chávez (2003), que 

identificaram não haver diferenças significativas de resiliência entre o sexo feminino e 

masculino, de forma geral. Os resultados aqui relatados contrariam os achados de Lindström 

(2001) e os achados de Connor e Davidson (2003) de que os níveis de resiliência são 

diferentes para os sexos; porém, pergunta-se se diferenças culturais poderiam ser responsáveis 

por esta diferença nas conclusões desses autores e as deste estudo, já que existe semelhança 

de achados entre este estudo e o de Fortes, Portuguez e Argimon (2009) e Alvarez e Chávez 

(2003). Novamente, a idade dos participantes pode ainda ter contribuído para os resultados 

deste estudo. 

           Os resultados de ANOVA revelaram ainda, ausência de diferenças nos níveis de 

resiliência de pessoas que declaram adotar diferentes religiões. Como não foram encontrados 

estudos anteriores sobre estas diferenças, não se podem promover comparações. Connor e 

Davidson (2003) e Langer (2004) defendem que ‘espiritualidade’, definida como atitudes 
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voltadas a objetivos sagrados, busca de significado e transcendência por Park (2007) prediz 

resiliência. Tal inferência, leva em consideração a teoria de Richardson (2002) que postula 

que espiritualidade é um dos aspectos importantes que levam a uma boa adaptação. 

Espiritualidade não foi investigada neste estudo nem a capacidade preditiva de religiosidade 

como possível fator de proteção, conforme deduções de Barlach (2005), Carvalho et al. 

(2007) e Prado et al. (2004). Mas esta comparação não pode ser considerada quanto aos 

resultados deste estudo, pois religiosidade, segundo Park (2007), refere-se aos aspectos 

institucionais como rituais, atividade paroquial e doutrina enquanto que práticas religiosas 

foram consideradas, neste estudo, como religião professada.              

           Os achados sobre religiões professadas demonstram relevantes mudanças ocorridas nas 

últimas décadas que, confirmando os resultados preliminares do Censo 2010, divulgados em 

novembro de 2010 que revelaram a diminuição da proporção de católicos e o aumento dos 

evangélicos e dos que se declaram sem religião no Brasil. Neste estudo, embora a maioria dos 

participantes declararem ser católicos e protestantes, 17,4% não declararam a opção religiosa 

ou não são religiosos. Entre os cristãos, 30,9 % se declararam católicos praticantes; 20,6 % 

católicos não praticantes; e 18,1 % protestantes. Mudanças já haviam sido detectadas no 

Censo de 2000, quando a preferência pela religião católica caiu de 83,8% (1991) para 73,8 % 

(2000). Contudo, não se pode afirmar que, no futuro, os protestantes serão a maioria, mas é 

possível hipotetizar que há uma tendência a diversidade religiosa, reduzindo-se religiões 

predominantes.  

           Em relação aos níveis da auto-eficácia, de resiliência e de percepção de suporte social 

no trabalho dos participantes, verificou-se que a auto-eficácia e resiliência dos participantes 

apresentaram-se acima do ponto médio das escalas. Assim, os trabalhadores pesquisados 

possuem crença no poder de seus atos gerarem os resultados desejados e percebem-se, na 
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maioria das vezes, como capazes de se adaptarem positivamente a mudanças e lidar com as 

adversidades.  

           O elevado resultado dos níveis de resiliência da amostra deste estudo é próximo ao 

encontrado por Lopes (2010) num estudo com bombeiros militares e abaixo dos encontrados 

por Martins e Lopes (2010) com amostra heterogênea de trabalhadores. Porém, os níveis de 

resiliência mostraram-se mais próximos dos resultados encontrados por Campbell-Sills e 

Stein (2007) que reduziram e validaram a escala original de Connor e Davidson CD-RISC 

(2003) utilizada neste estudo. Assim, parece que a maioria das pessoas possuem níveis 

razoáveis de resiliência. Em relação aos níveis elevados de auto-eficácia, eles podem estar 

relacionados à juventude dos participantes, já que os dados foram coletados em uma 

universidade na qual há predominância de jovens estudantes trabalhadores, recentemente 

aprovados em processo seletivo para cursar o ensino superior. A crença de auto-eficácia da 

amostra acima da média pode estar ligada ao sucesso de suas experiências de domínio que 

originam a auto-eficácia: a aprovação no vestibular e a ascenção aos semestres seguintes 

podem ser  os responsáveis pelo relato de bons níveis de auto-eficácia da amostra.  

           Finalizando, destaca-se que os resultados deste estudo que demonstraram a capacidade 

preditiva da variável auto-eficácia sobre a resiliência de trabalhadores; vêm de encontro à 

consideração de Luthans, Youssef e Avolio (2007) de que resiliência pode ser desenvolvida e 

melhorada continuamente. Considerando a afirmação de Bandura e Locke (2003) sobre a 

necessidade do desenvolvimento da resiliência e da auto-eficácia em ambientes competitivos 

e turbulentos para capacitar as pessoas a lidar com as adversidades, tais achados estimulam 

investimentos em programas de treinamentos com o objetivo de desenvolver estas habilidades 

em trabalhadores, considerando seus possíveis impactos positivos para si mesmos e para seu 

trabalho. 
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CONCLUSÃO 

 

           Este estudo, que adotou a definição de resiliência como processo relativo à dinâmica 

envolvendo a adaptação positiva diante de adversidades, teve como objetivo principal avaliar 

a capacidade preditiva das variáveis auto-eficácia e percepção de suporte social no trabalho 

sobre a resiliência de trabalhadores. Como resultado, confirmou-se a capacidade de predição 

da auto-eficácia em relação à resiliência. Desta forma, concluiu-se que a crença dos 

trabalhadores sobre a capacidade para mobilizar a motivação, os recursos cognitivos e os 

cursos de ação necessários para realizar determinada tarefa, em determinado contexto 

impactam positivamente sobre a adaptação positiva a mudanças e capacidade de lidar com 

adversidades na maioria das vezes.  

           Entretanto, não se confirmou a capacidade preditiva da percepção de suporte social no 

trabalho sobre a resiliência dos trabalhadores evidenciando que possuir dúvidas quanto a 

presença de suporte social neste contexto não implicará em melhor adaptação positiva dos 

trabalhadores diante de mudanças e adversidades. Além disso, não se confirmou qualquer 

influência de idade, sexo e práticas religiosas sobre a resiliência. 

           Tais achados permitem afirmar que o desenvolvimento da resiliência em trabalhadores 

independe da idade, sexo, prática religiosa e percepção de suportes sociais no trabalho e 

poderá ser promovido a partir da percepção das fontes de informação que originam a auto-

eficácia, sendo elas: experiências de domínio (realizações com êxito fortalecem a auto-

eficácia), experiências vicárias (observações do sucesso de outra pessoa na tarefa que amplia 

a percepção de auto-eficácia), persuasões sociais (convencimento do indivíduo por parte de 

outras pessoas de que ele é capaz de realizar com sucesso uma tarefa) e estados somáticos e 

emocionais (podem alterar a percepção de competência e interferir positivamente ou 

negativamente na predisposição para a realização da tarefa). Estes achados apontam para a 
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necessidade de se investir em mecanismos que reforcem ou promovam crenças de auto-

eficácia nos trabalhadores para aumentar os níveis de resiliência, favorecendo a adaptação 

positiva e o enfrentamento das dificuldades diante às adversidades. 

           Apesar dos resultados indicarem que a percepção de suporte social no trabalho não 

promove diretamente a resiliência, ressalta-se que talvez seja mais importante prover as três 

dimensões de suporte social não específico ao contexto de trabalho, uma vez que já foi 

comprovado na literatura seus potenciais efeitos sobre o bem-estar do trabalhador. Pergunta-

se ainda se maiores níveis de percepção de suporte social no trabalho dos que encontrados 

neste estudo indicariam resultados diferentes sobre a resiliência dos trabalhadores. Apesar 

destas considerações, parece que variáveis externas como percepção de suporte social no 

trabalho saem do modelo de predição, ficando apenas auto-eficácia que é variável do nível 

individual. Embora não seja possível concluir que os fatores de proteção ambientais não 

predizem resiliência, esta suspeita deve ser melhor investigada. 

           Importantes contribuições também podem ser consideradas a partir da confirmação que 

a população em geral, possui níveis acima da média de resiliência e embora os resultados 

deste estudo sejam importantes em termos de colaboração para área organizacional, apontam-

se suas limitações. As divergências teóricas quanto ao conceito de resiliência e a diversidade 

de instrumentos disponíveis na literatura que avaliam o fenômeno delimitaram a investigação 

à escolha de uma visão de resiliência. O alinhamento entre o conceito teórico do instrumento 

de avaliação de resiliência utilizado e a teoria adotada possibilitou a realização deste estudo. 

Porém, pergunta-se se um futuro consenso entre os autores sobre o conceito de resiliência 

propiciará novos resultados. Esta limitação também dificultarará comparações entre diferentes 

populações em estudos posteriores de predição de resiliência que adotem diferente conceito 

do termo. 
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           Outras importantes limitações dizem respeito ao fato de não haver outros estudos sobre 

antecedentes de resiliência e de percepção de suporte social no trabalho dificultando 

comparações e outras suposições. Também o fato da amostra ser voluntária, limita o estudo:  

participantes com níveis mais elevados de resiliência, auto-eficácia e percepção de suporte 

social no trabalho talvez não tenham participado do estudo.  

 Há que se considerar ainda as restrições próprias do uso de instrumentos de auto-

relato, que podem conter respostas expressas pela desejabilidade social do respondente. Outro 

aspecto a ser considerado como limitador é a amostra ser predominantemente de jovens 

estudantes trabalhadores aprovados em processo seletivo para cursar o ensino superior. A 

crença de auto-eficácia da amostra pode estar acima da média devido ao sucesso em suas 

experiências de domínio que originam a auto-eficácia. A aprovação no vestibular e a ascensão 

aos semestres seguintes podem ter influenciado os níveis de a auto-eficácia da amostra.  

           Além destes fatores limitadores, o fato dos dados terem sido coletados numa única 

universidade localizada em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo, 

implica em outra restrição quanto à generalização dos resultados dos estudos. Cabe ressaltar 

ainda que auto-eficácia explicou parte da variância de resiliência em trabalhadores 

demonstrando haver outras variáveis importantes na predição de resiliência. Contudo, os 

objetivos principal e secundários foram atingidos.  

O campo de investigação sobre resiliência no contexto de trabalho é recente e carece 

de consenso. Por isso, resultados de pesquisas metodologicamente bem conduzidas trazem 

novo lume ao conjunto de conhecimento existente. Com o acúmulo de resultados de estudos é 

que se vão consolidando os achados. Por isto, e apesar das fragilidades deste estudo, 

considera-se que ele trouxe boa contribuição à área.  

           A partir das conclusões e as limitações que se apresentam, sugere-se a seguinte agenda 

de pesquisa: 



                                                                                                                                                  128 
 

           a) Realizar outros estudos contemplando outras variáveis, individuais e ambientais, 

próprias do contexto organizacional, que procurem compreender os fatores antecedentes da 

variável resiliência; 

           b) Investigar mais profundamente a relação entre percepção de suporte social e 

resiliência, no âmbito organizacional e em diferentes contextos, uma vez que esta relação de 

antecedência não se confirma neste estudo, apesar de vários indicadores teóricos de predição; 

           c) Realizar investigações com outras concepções de resiliência e as mesmas variáveis 

independentes, no contexto organizacional, comparando os resultados encontrados neste 

estudo; 

           d) Verificar a capacidade preditiva de espiritualidade (que difere de práticas religiosas 

investigadas) sobre resiliência; 

           e) Investigar mais profundamente de que forma a percepção das fontes de informação 

que originam a auto-eficácia impactam sobre a resiliência; 

           f) Investigar os potenciais resultados da resiliência sobre variáveis conseqüentes no 

contexto organizacional como, por exemplo, intenção de rotatividade e desempenho no 

trabalho, a partir da influência da auto-eficácia na resiliência dos trabalhadores; 

           Pensando na aplicação dos resultados, sugere-se, caso os achados desta investigação 

sejam corroborados por outros estudos, que as organizações implantem programas de 

treinamento de auto-eficácia dos trabalhadores, a fim de aumentar a capacidade de adaptação 

positiva a partir das crenças de que poderão realizar com êxito tarefas específicas do contexto 

e de promover a saúde do trabalhador. 
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ANEXO A – Quadro 1 - CLASSIFICAÇÃO DOS CONCEITOS DE RESILIÊNCIA 

 

Quadro 1 – Classificação dos conceitos de resiliência  

ANO AUTOR DEFINIÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

1982 
 

Werner e Smith 
 

 

 
Capacidade de resistência diante do estresse; refere-se ao 
processo dinâmico envolvendo adaptação positiva no contexto de 
adversidade significativa.  

 

Adaptação positiva 
 

1984 

 
Bowlby 
 
 

 
A resistência diante de adversidades é encontrada na segurança 
promovida pelos pais na adaptação evolutiva do homem.  
 

Adaptação 
 

1987 Rutter 

 
Capacidade de adaptação para ultrapassar o estresse e a 
adversidade. Processo de desenvolvimento que ocorre na 
interação da pessoa com o meio ambiente. 
 

Adaptação positiva 
 

1987b 
 
Anthony e Cohler 
 

 
Capacidade individual de resistência diante das dificuldades. 
 

 
Resistência 
 

1989 
 
Garmezy 
 

 
Processo dinâmico envolvendo adaptação positiva no contexto de 
adversidade significativa.  
 

Adaptação positiva 
 

 
1990 
 

 
Masten , Best e 
Garmezy  
 

 
Processo dinâmico envolvendo adaptação positiva no contexto de 
adversidade significativa. 
 

Adaptação positiva 
 

1990 Rutter 

 
Processo dinâmico envolvendo adaptação positiva no contexto de 
adversidade significativa. 
 

Adaptação positiva 
 

1991 
 

Flach 
 

 
Habilidade para reconhecer a dor, perceber seu sentido e tolerá-la 
com o objetivo de resolver seu conflito construtivamente; 
resistência diante do estresse. 
 

 
Adaptação positiva; 
Recuperação 
 
 

1991 
 

Luthar e Zigler 
 

 
Processo dinâmico envolvendo adaptação positiva no contexto de 
adversidade significativa. 
 

Adaptação positiva 
 

1992 
 
Werner e Smith 
 

 
Passaram a considerar os efeitos interacionais entre 
características individuais, influências ambientais e vínculo com 
pessoas significativas. Adaptação positiva diante do estresse. 
 

Adaptação positiva 

1993 
 

Rutter 
 

 
Adaptação; qualidade circunstancial de resistência diante do 
estresse. Os fatores protetores impactam no curso de vida de uma 
pessoa. 
 

Adaptação positiva 
 

1993 
 

Wolin e Wolin 
 

 
Traço de personalidade ou temperamento; desenvolvimento de 
características para a adaptação social. 
 

Adaptação positiva 

1993 
 

Broffenbrenner 
 

Capacidade de ultrapassar o trauma vivido; reconstruir sua vida.  
 

 
Adaptação positiva; 
Recuperação 
 

1996 
 

Bandeira et al. 
 

 
Processos adaptativos dos indivíduos no curso de suas vidas e são 

Adaptação positiva 
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aplicados nos domínios: emocional, social e acadêmico; pode 
ocorrer num domínio e não em outro; em determinado momento 
e em outro não. 
 

1996 
Cowan et al. 
 

 
Processos que ocorrem  na presença de risco e produzem 
consequências boas ou melhores do que aquelas obtidas na 
ausência do risco. 
 

Superação 
 

1996 
 

Garmezy 
 

 
Processo de adaptação positiva é explicado pelo impacto das 
situações de risco (pobreza, discórdia marital, morte parental, 
doença mental ou física entre outras) amortecido pelos fatores 
protetores.  
 

Adaptação positiva 
 
 

1997 
 

Jacelon 
 

Capacidade de evitar doenças e sofrimento apesar das pressões. Adaptação 

1997 
 

Blum 
 

Capacidade de se recuperar e se adaptar após um dano. 
 

 
Adaptação; 
Recuperação 
 

1997 
 

Hope e Koller 
 

 
Capacidade dos indivíduos emitirem uma ação com objetivo 
definido e com estratégia para alcançá-lo diante de uma situação 
de risco.   
 

Adaptação positiva 
 

1998 
 

 
Masten e 
Coatsworth 
 

Manifestação de competência num contexto de desafios 
significativos visando à adaptação positiva e o desenvolvimento. 

Adaptação positiva 
 

1998 
 

Munist 
 

 
Capacidade individual de resistência diante do estresse e eventos 
traumáticos. 
 

Resistência 
 

1998 
 

Walsh 
 

 
Processos que ocorrem a partir do complexo modelo interacional; 
capacidade de enfrentamento e superação de crises e 
adversidades. 
 

 
Superação; 
Recuperação; 
 
 

1999 
 

Rutter 
 

 
Processos psicológicos que podem ser desencadeados e 
desaparecer em determinados momentos da vida; processos de 
adaptação positiva que ocorrem a partir da interação 
características individuais e os fatores ambientais. 
 

Adaptação positiva 
 

 
1999 
 

 
Martineau 
 

 
Processo dinâmico em que pessoas em situação de risco superam 
as adversidades; ocorre eventualmente, é imprevisível e dinâmica 
 
 

 
Superação 
 

1999 
 

Haynal 
 

 
Ocorre atribuindo significado ao evento traumático.  
 

 
Superação 
 

1999 
 

Cyrulnik 
 

 
Capacidade de adaptar-se de diferentes formas e de superar 
problemas distintos.  
 

Superação 
 

2000 
 

Luthar, Cicchetti e 
Becker 

Processo dinâmico envolvendo adaptação positiva no contexto de 
adversidade significativa. 

Adaptação positiva 
 

2001 
 

Ralha-Simões 
 

 
Capacidade pessoal de enfrentamento a adversidades, resistindo e 
ultrapassando-as com êxito, que modifica o sujeito tornando-o 
mais complexo e menos vulnerável.  
 

Superação 
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2001 
 

Steinhauer 
 

Capacidade de voltar ao nível adaptativo anterior ao estresse.  
 

Adaptação 
 

2001 
 

Tavares 
 

 
Capacidade das pessoas ou grupo de resistência às adversidades 
sem perder o equilíbrio. A acomodação ocorre constantemente. 
 

Adaptação 
 

2001 
 

Lindström 
 

 
Mecanismos que permitem às pessoas terem desenvolvimento e 
comportamento normal diante de adversidades. 
 

Adaptação 
 

2001 
 

Masten 
 

 
Processo de adaptação positiva ao longo do desenvolvimento 
envolvendo as competências do indivíduo. 
 

Adaptação positiva 
 

2001 
 

Yunes e Szymansky 
 

 
Processos através dos quais as pessoas enfrentam crises e 
adversidades. É um fenômeno que procura explicar os processos 
de superação de adversidades.  
 

Superação 
 

 
2001 
 

 
Pereira 
 

 
Capacidade de resistir às adversidades humanas. 
 

 
Resistência 
 

 
2001 
 

 
Waller 
 

 
Adaptação positiva diante da adversidade. 
 

Adaptação positiva 

2002 
 

Trombeta e Guzzo 
 

 
Capacidade de enfrentamento e superação das situações adversas; 
capacidade de resistir. 
 

Superação 
 

2002 
 
Richardson 
 

 
Equilíbrio do corpo, mente e espírito. Capacidade adaptativa. 
 

 
Adaptação 
 

2002a Luthans Capacidade de reagir ao fracasso e seguir em frente. Adaptação positiva 

 
2003 
 

 
Connor e Davidson 
 

 
Capacidade de um indivíduo prosperar apesar da adversidade. 
 

 
Adaptação positiva 
 

 
2004 
 

Bonanno 
 
Habilidade de manter o equilíbrio estável.  
 

 
Adaptação 
 

2004 
 

Morais e Koller 
 

 
Processo que ocorre a partir da interação do indivíduo com o 
ambiente e implica na dinâmica dos fatores de risco e proteção. 
 

Adaptação positiva 

2004 
 

Galende 
 

 
Além de suportar uma situação adversa, capacidade de 
reconstruir-se, comprometer-se em uma nova dinâmica de vida. 
 

Superação 
 

2004 
 

Vanistendael e 
Lecomte 
 

 
Vai além do fato de suportar uma situação traumática, consiste, 
também, em reconstruir-se, em comprometer-se numa nova 
dinâmica da vida. 
 

Superação 
 

2004 
 

Tusaie e Dyer 
 

 
Processo de adaptação que ocorre nas interações entre os fatores 
de risco e de proteção. 
 

Adaptação 
 

2004 
 

Tudage, 
Fredrickson e 
Barrett 

Habilidade que usa as emoções positivas para dar conta de se 
esquivar de eventos negativos. 

Resistência 

2004a 
 

Melillo 
 

 
Capacidade das pessoas de superar os impactos de uma 
adversidade e de saírem fortalecidos da situação. 
 

Superação 
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2005 
 

Pesce et al. 
 

 
Processos sociais e intrapsíquicos que promovem o 
desenvolvimento saudável do indivíduo, mesmo vivenciando 
experiências adversas. 

Superação 
 

2005 
 

Grotberg 
 

 
Capacidade universal que uma pessoa, grupo ou comunidade 
possui para prevenir, minimizar ou superar os impactos causados 
pelas adversidades; capacidade de sair fortalecido ou 
transformado.  
 

Superação; 
Recuperação 
 
 

2005 
 

Walsh 
 

 
Resiliência familiar consiste na transformação; no enfrentamento 
das adversidades.  
 

 
Superação; 
Recuperação 
 
 

2005 
 

Infante 
 

 
Processo que considera a dinâmica entre mecanismos 
emocionais, cognitivos e socioculturais para uma adaptação 
positiva diante de um trauma ou risco ao desenvolvimento 
humano. 
 

Adaptação positiva 
 

2005 
 

Barlach 
 

 
Reconfiguração interna da percepção diante da vivência de uma 
adversidade ou trauma, que resulta no desenvolvimento de novos 
recursos pessoais, indo além da adaptação. 
 

Superação 
 

2005 
 

Paludo e Koller 
 

 
Processo dinâmico envolvendo a adaptação positiva frente a 
adversidade significativa.  
 

Adaptação positiva 
 

2006 
 

 
Assis, Pesce e 
Avanci 
 

 
Capacidade de transformar intempéries em perspectivas. 
 

 
Superação 
 

 
2006 
 

 
Barbosa 
 

 
Capacidade de transcender; superação ou transformação. 
 

 
Superação 
 

2007 
 

 
Campbell-Sills e 
Stein  
 

 
Processo dinâmico de desenvolvimento envolvendo a adaptação 
positiva diante de significativas adversidades. 
 

Adaptação positiva 
 

2007 
 

Curtis e Cicchetti 
 

 
Processo dinâmico de desenvolvimento envolvendo a adaptação 
positiva diante de significativas adversidades. 
 

 
Adaptação positiva 
 
 

 
2007 
 

 
Masten e Powell 
 

 
Adaptação saudável das crianças e jovens em risco.  
 

Adaptação positiva 

 
2008 
 

 
Poletto e Koller 
 

 
Conexões positivas de contextos diversos promovem processos 
de resiliência; adaptação positiva. 
 

 
Adaptação Positiva 
 
 

 
2008 

 
Ungar et al. 

 
Processo que ocorre a partir do equilíbrio dos fatores de risco e 
proteção capacitando o indivíduo a lidar com situações 
desfavoráveis e a capacidade de uma comunidade de pessoas que 
possibilitam os recursos de saúde necessários que garantem o 
bem-estar. 

 
Adaptação Positiva   

 
2008 

 
Batista e Oliveira 

 
Capacidade de lidar com problemas de forma pro-ativa, 
autônoma e determinada, buscando alternativas, juntamente com 
a confianca em si próprio. 

 
Adaptação Positiva 
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ANEXO B – Quadro 4 – ALGUNS INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE RESILIÊNCIA 
 

Quadro 4 – Alguns Instrumentos de Medida de Resiliência 

Escalas Autores População- alvo 

 
Característica   Fatores  

 e  itens 

 
Identificação 
dos fatores 

 

Objetivo de 
mensuração 

Escala 
disposicional de 
resiliência (1) 

Baretone (1989) Adultos 

 
 
 
Auto-relato 3 (45) 

 
 
 
Empiricamente 
por análise 
fatorial 

 
Projetado para medir 
robustez psicológica 
(controle, 
comprometimento e 
desafio) 

 
Escala 
disposicional de 
resiliência (2) 
 

Baretone (1991) Adultos 

 
Auto-relato 

3 (30) 

 
Empiricamente 
por análise 
fatorial 

Idem a anterior 

 
Escala de 
resiliência (ER) 
 

 
Wagnild e Young 
(1993) 

 
Todas as idades e 

grupos étnicos 

 
Auto-relato 

 
2 (25) 

 
Empiricamente 
por análise 
fatorial 

 
Para identificar o grau de 
cada fator de 
resiliência que é definida 
como característica 
positiva de personalidade 
que realça a adaptação 
individual (competências 
pessoais e 
aceitação de si mesmo e 
da vida)

 

 
Escala 
disposicional de 
resiliência (3) 

 
Baretone 
(1995;2007) 

 
Adultos 

 
Auto-relato 

 
3 (15) 

 
Empiricamente 
por análise 
fatorial 

 
Projetado para medir 
robustez psicológica 
(controle, 
comprometimento e 
desafio) 
 

 
ER 89 

 
Block e Kremer 
(1996) 

 
Jovens e adultos  
(18 a 23 anos) 

 
Auto-relato 

 
1 (14) 
 
 

 
De base teórica 
inicialmente, 
foi conduzida 
empiricamente  

 
Para mensurar ego-
resiliente10 (um estado 
característico de 
personalidade) 
 

 
Ego resiliente 

  
Klohnen (1996) 
 

 
Adultos 

(18-48 anos) 

 
Auto-relato 

 
4 (20) 

 
Relatório de 
Inventário de 
472 itens com 
23 escalas 

 
Para avaliar os 
componentes da ego-
resiliência (otimismo 
confiante, produção e 
atividade autônoma,  
cordialidade interpessoal 
e compreensão, 
expressividade 
qualificadas. 
 

 
Escala de atitudes 
resilientes (RAS) 

 
Biscoe e Harris 
(1999) 

 
Pais e crianças 

 
Auto-relato  
(pais e  
crianças) 

 
Pais 8 (72) 
Crianças  
8 (56) 

 
Empiricamente 
por análise 
fatorial 

 
Para avaliar as atitudes 
que sustentam 
resiliência (insight, 
relacionamentos, 
iniciativa, criatividade, 
humor, oralidade, 

                                                 
10 Ego-resiliente, segundo Luhar, Cicchetti e Becker (2000) é relativa a concepção de resiliência como atributo 
pessoal, que não é desenvolvida, mas é inerente a alguns seres humanos; não requer a presença da adversidade 
que é um dos elementos centrais da resiliência. 
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persistência, e a crença 
na capacidade de 
melhorar as coisas). 
 

 
Perfil de atitudes 
e habilidades 
resilientes 
 

 
Hurtes e Allen 
(2001) 

 
Jovens  

(12-19 anos) 

 
Auto-relato 

 
7 (34) 

 
Empiricamente 
por análise 
fatorial 

 
Para medir as atitudes de 
resiliência (insight; 
independência, 
criatividade, humor; 
iniciativa; 
relacionamentos; 
orientação de valores) na 
juventude para recreação 
e outras questões sociais 
como prestação de 
serviços de intervenções 
 

 
Inventário de 
Fatores 
Protetores de 
Baruth_BPFI  
 

 
Baruth e Carroll 
(2002) 

 
População geral 

 
Auto-relato 

 
5 (16) 

 
Empiricamente 
por análise 
fatorial 

 
Baseado nos fatores 
protetores primários: 
personalidade adaptável, 
ambientes encorajadores, 
poucos estressores e 
expreriências 
compensadoras. 
 

 
Escala de Connor 
e Davidson  
(CD-RISC) 
 

 
Connor e 
Davidson 
(2003) 

 
Adultos 

(média de idade) 

 
Auto-relato 

 
5 (25) 

 
Empiricamente 
por análise 
fatorial 

 
Para medir a capacidade 
de enfrentamento do 
estresse. Composta por 
cinco fatores 
(competência pessoal, 
confiança nos próprios 
instintos e tolerância à 
adversidade, aceitação 
positiva de mudança, 
controle e 
espiritualidade) 
 
 

 
Juventude 
Resiliente:  
Avaliação dos 
Pontos fortes do 
Desenvolvimento 
 

 
Donnon, 
Hammond e 
Charles (2003); 
Donnon e 
Hammond (2007) 

 
Jovens 

(12-17 anos) 

 
Auto-relato 

 
10 (94) 

 
Empiricamente 
por análise 
fatorial 

 
Para examinar os fatores 
de proteção; intrínseca 
forças de 
desenvolvimento (por 
exemplo, auto-estima, 
auto-eficácia) e 
extrínsecas de 
desenvolvimento pontos 
fortes (por exemplo, 
família, escola, 
comunidade, 
pares). 
 

 
Escala de 
resiliência para 
adultos (ERA) 
 

 
Friborg et al. 
(2003) 

 
Adultos 

(mulheres 33,7 
anos; Homens 

36,2 anos) 

 
Auto-relato 

 
5 (37) 

 
Empiricamente 
por análise 
fatorial 

 
Para examinar fatores de 
proteção intrapessoal e 
interpessoais presumidos 
que facilitam a adaptação 
às adversidades 
psicossociais 
(competências pessoais, 
competência social, 
coerência, familiar,  
suporte social, estrutura 
de pessoal). 
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Escala 
Resiliência para 
Adolescentes 

 
Oshio et al. 
(2003) 

 
Japoneses jovens 

(19-23 anos) 
 

 
Auto-relato 

 
3 (21) 

 
Empiricamente 
por análise 
fatorial 

 
Para medir 
características 
psicológicas 
(busca de novidades, 
emocional 
regulamentação, 
orientação para o futuro 
positivo) da juventude 
japonesa. 
 

 
Escala Breve de 
Enfrentamento 
Resiliente 
(BRCS) 
 

 
Sinclair e 
Wallston (2004) 

 
População com 

doenças crônicas 

 
Auto-relato 

 
1 (4) 

 
Empiricamente 
por análise 
fatorial 

 
Para medir tendência 
para lidar com estresse 
de modo altamente 
adaptável.  

 
Escala de 
resiliência para 
adultos (ERA) 
 

 
Friborg et al. 
(2005) 

 
Adultos 

(média 22, 24 e 
30 anos) 

 
Auto-relato 

 
5 (37) 

 
Empiricamente 
por análise 
fatorial 

 
Para examinar fatores de 
proteção intrapessoal e 
interpessoais presumidos 
facilitar a adaptação às 
adversidades 
psicossociais (força 
pessoal, estilo 
competência social 
estruturada, coesão 
familiar, recursos 
sociais). 
 

 
Escala de 
resiliência 
orientada para 
resultados 

 
Harland et al. 
(2005) 

 
Adultos 

 
Auto-relato 

 
1 (4) 

 
Empiricamente 
por análise 
fatorial 

 
Para medir a capacidade 
de enfrentar com sucesso 
riscos, adversidades ou 
mudanças significativas 
no contexto de trabalho 
sob três fatores 
protetivos: suportes 
externos, forças internas 
e habilidades internas e 
de soluções de 
problemas. 
 

 
Escala de 
Resiliência 
 

 
Pesce et al. 
(2005, adaptada 
de Wagnild e 
Young, 1993) 
 

 
Todas as idades 

 
Auto-relato 

 
3 (25) 

 
Empiricamente 
por análise 
fatorial 

 
Para identificar o grau de 
cada fator de 
resiliência: resolução de 
ações e valores; 
independência e 
determinação; auto-
confiança e capacidade 
de adaptação a situações. 
 

 
Escala de Connor 
e Davidson  
(CD-RISC) 
 

 
Cambell-Sills e 
Stein  
(2007, a partir da 
escala original 
Connor e 
Davidson (2003) 

 
Jovens adultos 

(média 18,8 anos) 

 
Auto-relato 

 
1 (10) 

 
Empiricamente 
por análise 
fatorial 

 
Desenvolvida para medir 
a capacidade de 
enfrentamento ao 
estresse de forma 
adaptativa. 
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Califórnia 
Saudável – Kids 
Survey – A 
Escala de 
Resiliência do 
Inquérito ao 
Estudante  
 
 
 

 
Sun e Stewart  
(2007) 

 
Crianças da 

Escola primária 
(8,9 – 10,05 – 
12,02 anos) 

 
Auto-relato 

 
12 (34) 

 
Empiricamente 
por análise 
fatorial 

 
Para avaliar as 
percepções de estudantes 
de suas características de 
proteção individual, 
recursos da família, dos 
colegas da escola, e 
comunidade 
(Comunicação e 
cooperação, auto-estima, 
empatia, Resolução de 
problemas, objetivos e 
aspirações, conexão 
familiar, a ligação da 
escola, ligação à 
Comunidade, 
experimentar a 
autonomia, colegas pró-
social, participação 
significativa na atividade 
da Comunidade, apoio). 
 

 
Escala breve de 
resiliência 

 
Smith et al. 
(2008) 

 
Adultos  

(19-62 anos) 
 

 
Auto-relato 

 
1 (6) 

 
Baseada em 
teorias; sem 
validação 
empírica 

 
Para avaliar a capacidade 
de voltar ao estado 
anterior ou recuperar-se 
do estresse. 
 

 
Medida de 
Resiliência da 
Criança e da 
Juventude 
 
 

 
Ungar et al. 
(2008) 

 
Jovens em risco 
(12 -23 anos) de 
diferentes 
países 

 

 
Auto-relato 

 
4 (28) 

 
Elaborada a 
partir de 
trabalho focal 
para posterior 
validação. 

 
Para desenvolver uma 
sociedade relevante 
culturalmente e 
contextualmente, medida 
de resiliência de crianças 
e jovens em quatro 
domínios (indvidual, 
comunidade, relacionais 
e cultura). 
 

 
Resiliência 
Psicológica 

 
Windle, 
Markland e 
Woods (2008) 

 
Idosos 

 
Auto-relato 

 
3 (19) 

 
Empiricamente 
por análise 
fatorial 

 
Para avaliar a resiliência 
psicológica (auto-estima, 
competências pessoais e 
interpessoais de controle) 
que atuam como um 
fator de proteção contra 
riscos e adversidades. 
 

 
Escala de 
Resiliência 

 
Batista e Oliveira 
(2008), original 
de Wagnild e 
Young (1993) 
 

 
Adultos  

 
Auto-relato 

 
1 (15) 

 
Empiricamente 
por análise 
fatorial 

 
Para avaliar grau de 
resiliência no contexto  
considerada uma 
caracterísitca positiva de 
personalidade que realça 
adaptação individual no 
contexto organizacional. 

 
CD-RISC-10 

 
Martins e Lopes 
(2009, validação 
para o Brasil da 
forma reduzida 
por Cambell-Sills 
e Stein, 2007, da 
CD-RISC de 
Connor e 
Davidson (2003) 
 

 
Adultos 

 
Auto-relato 

 
1 (10) 

 
Empiricamente 
por análise 
fatorial 

 
Para avaliar o grau de 
resiliência considerada 
capacidade adaptação 
positiva. 
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Escala de 
Avaliação de 
Resiliência 

 
Martins e, 
Siqueira e Emílio 
(2010) 

 
Adultos 

 
Auto-relato 

 
5 (23) 

 
Empiricamente 
por análise 
fatorial 

 
Para avaliar o grau de 
resiliência considerada a 
capacidade de superar 
situações adversas e de 
sair-se delas mais 
fortalecido.  
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ANEXO C - ESCALA DE AUTO-EFICÁCIA GERAL PERCEBIDA 
 

Escala de Auto-Eficácia Geral Percebida  
(Nunes, Schwarzer e  Jerusalem, 1999 adaptada por O nça e Martins, 2010)    

Cada pessoa se comporta de uma maneira diferente diante das situações. Leia cada 
frase e responda na coluna da direita, com que freqüência a frase é verdadeira para 

você, utilizando a escala apresentada a seguir: 

1 
nunca é verdade  

2 
quase nunca é verdade  

3  
às vezes é verdade 

4 
sempre é verdade  

 

Frases Respostas 

1- Eu consigo resolver os problemas difíceis se eu tentar bastante.  

2- Mesmo se alguém se opuser, eu posso encontrar os meios e as 
formas de alcançar o que eu quero. 

 

3- É fácil para mim, agarrar-me às minhas intenções e atingir os meus 
objetivos. 

 

4- Eu confio que posso lidar, eficientemente, com acontecimentos 
inesperados.  

 

5- Graças ao meu desembaraço, eu sei como lidar com situações 
imprevistas.  

 

6- Eu posso resolver a maioria dos problemas se eu investir o esforço 
necessário. 

 

7- Como posso confiar nas minhas capacidades, posso me manter 
calmo para enfrentar dificuldades. 

 

8- Quando eu sou confrontado com um problema, eu consigo encontrar 
diversas soluções. 

 

9- Se eu estiver com problemas, consigo pensar em algo para fazer.  

10- Quando tenho um problema pela frente, me ocorrem várias formas 
para resolvê-lo. 
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ANEXO D – ESCALA DE SUPORTE SOCIAL NO TRABALHO 
 

 

Estamos desenvolvendo uma pesquisa a respeito de como as pessoas percebem ou sentem o ambiente de 

trabalho em que estão envolvidas. Para expressar sua opinião, utilize o código abaixo, anotando à frente 

de cada frase aquele código que melhor expressa sua opinião. 

 

1 
Discordo 

Totalmente 

2 
Apenas Discordo 

3 
Apenas Concordo 

4 
Concordo 

Totalmente 

 
NA EMPRESA ONDE EU TRABALHO...  

 
1. (    ) .... as pessoas gostam umas das outras. 

2. (    ) .... as pessoas podem compartilhar umas com as outras seus problemas pessoais. 

3. (    ) .... as pessoas são amigas umas das outras. 

4. (    ) .... há recompensa financeira pelos esforços dos empregados. 

5. (    ) .... os equipamentos estão sempre em boas condições de uso. 

6. (    ) .... pode-se confiar nas pessoas. 

7. (    ) .... pode-se confiar nos superiores. 

8. (    ) ....as informações circulam claramente entre os setores da empresa. 

9. (    ) ....as pessoas são informadas sobre as decisões que envolvem o trabalho que 

realizam. 

10. (    ) ....cumpre suas obrigações financeiras com seus empregados. 

11. (    ) ....há ajuda financeira para que seus empregados se especializem. 

12. (    ) ....há facilidade de acesso às informações importantes. 

13. (    ) ....os empregados têm os equipamentos necessários para desempenharem suas tarefas. 

14. (    ) ....paga salários compatíveis aos esforços dos empregados. 

15. (    ) ....paga salários em dia. 

16. (    ) .... as informações importantes para o trabalho são repassadas com      agilidade. 

17. (    ) .... os superiores compartilham as informações importantes com os empregados. 

18. (    ) ....as informações importantes para o trabalho são compartilhadas por todos. 
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ANEXO E – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DOS FATORES SÓCIO-
DEMOGRÁFICOS  

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DOS FATORES SÓCIO-

DEMOGRÁFICOS 
 
Sexo: ________________________________ Idade:__________________________ 
 
Estado Civil: 
 

(    ) Solteiro 
(    ) Casado 
(    ) Separado 
(    ) Divorciado 
(    ) Amasiado 
(    ) Viúvo 
 

Grau de Escolaridade: 
 

(    ) Ensino Fundamental I concluído (1. Ao 5. Ano) 
(    ) Ensino Fundamental II concluído (6. Ao 9. Ano) 
(    ) Ensino Médio Incompleto 
(    )  Ensino Médio Completo 
(    )  Ensino Superior Incompleto 
(    ) Ensino Superior Completo 
(    ) Pós Graduação 
 

Qual Curso faz na Universidade?_______________________________________ 
 
Trabalha atualmente?    (   )  Sim     (   ) Não 
 
Cargo/Função:________________________________________________________ 
 
Ocupa cargo de chefia atualmente?  (   ) Sim (   ) Não   
 

Se sim, há quanto tempo?_________ 
 

Tipo de Organização que trabalha:  
 

(   ) Pública    (   ) Privada   (   ) 3. Setor (ONGs, Cooperativas...) 
 
Classificação da Empresa/Porte:  

(   ) Microempresa (até 20 colaboradores) 
(    ) Pequeno Porte (de 20 a 50 colaboradores) 
(    ) Médio Porte (de 50 a 100 colaboradores) 
(    ) Grande Porte (acima de 100 colaboradores) 
 (   ) Autônomo ou profissional liberal 
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Em relação a religião, você diria que é: 
 

(  ) Ateísta (ateu) 
(  ) Agnóstico (acredita que é impossível provar a existência de Deus) 
(  ) Acredito em Deus mas não sigo nenhuma religião 
(  ) Católico 
(  ) Católico não praticante 
(  ) Protestante (evangélico, batista, mórmon, calvinista, luterano, testemunha de Jeová 

ou outro) 
(  ) Espírita kardecista 
(  ) Praticante de religião afro-brasileira (umbanda, candomblé) 
(  ) Messiânica 
(  ) Budista 
(  ) Muçulmano 
(  ) Judeu 
(  ) Tenho outra religião. Qual? _______________________________ 
(  ) Prefiro não declarar 
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ANEXO F – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – UMESP 
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ANEXO G – AUTORIZAÇÃO PARA COLETA DE DADOS 
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ANEXO H – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECID O 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Eu, ___________________________________________________________________ 
 

consinto, de minha livre e espontânea vontade, em participar do estudo Resiliência em 
trabalhadores: impacto da auto-eficácia e da percepção de suporte social a ser elaborada por 
Silvania da Silva Onça no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde da 
Universidade Metodista. 

A pesquisa se justifica pela necessidade de avaliar a influência dos níveis de auto-
eficácia, de suporte social e de valores no trabalho sobre a resiliência que poderá facilitar a 
identificação de ações mais eficazes na promoção da saúde de trabalhadores. 

O procedimento adotado é a aplicação de um questionário para avaliar a percepção do 
suporte social recebido no trabalho, a auto-eficácia e a resiliência. Além disso, serão coletados 
alguns dados demográficos dos participantes da pesquisa. 

A sua participação na pesquisa, respondendo ao questionário, não acarretará nenhum 
desconforto ou riscos para a sua saúde. Portanto, não estão previstos retornos para você em 
forma de benefícios. Asseguro-lhe total sigilo sobre as suas respostas contidas no 
questionário, visto que os dados da pesquisa serão analisados coletivamente de forma a reunir 
todos os participantes que responderem ao questionário. 

Como a sua participação na pesquisa não implica em custos, despesas, danos ou 
represálias para você, não estão previstas formas de ressarcimento nem de indenização. Como 
o estudo não inclui em seus procedimentos nenhum tipo de tratamento, não estão previstos 
acompanhamentos e assistência. 

A pesquisadora se coloca à disposição para maiores esclarecimentos sobre sua 
participação. Você tem total liberdade para se recusar a participar da pesquisa, bastando que 
não responda ao questionário. 

Eu, Silvania da Silva Onça, fone 9157-4789, pesquisadora responsável pelo estudo, 
me comprometo a zelar pelo cumprimento de todos os esclarecimentos prestados nesse 
documento. 

 
 
 

_________________________________,  _______, ___________________, 20 ___. 

Local                  Data 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa ou responsável 

 

Documento de Identificação: __________________________ 
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