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Resumo 

 

Este trabalho trata da felicidade e bem-estar na gestão do local de trabalho e tem 
como objetivo principal a entrega dos resultados alcançados aos Gestores de 
Recursos Humanos da Instituição onde ocorreu a pesquisa, considerando a questão 
de interesse e valor para cada área da empresa. Foi realizada pesquisa interna em 
uma Instituição Federal de Ensino da região sudeste brasileira, cuja identidade 
pretendeu-se preservar, bem como a de seus respondentes. A pesquisa serviu para 
tratar dos aspectos que proporcionam o bem-estar dos trabalhadores, o seu 
engajamento, o seu orgulho em fazer parte das organizações e seus projetos, ou, ao 
contrário, os fatores que podem conduzi-los a estados psicológicos e mentais 
negativos, como estresse, desmotivação, ou até resiliência, que suporta desafios 
desde os mais leves aos mais severos, mas adoece. A relevância do tema se encontra 
no fato de que a falta de preocupação com a saúde do trabalhador e sua qualidade 
de vida, muitas vezes, não são observadas nas organizações. Para que as 
organizações levem suas metas a bom termo, precisam de trabalhadores saudáveis, 
engajados e felizes. Sem cuidar desse aspecto tão importante quanto crucial, a 
longevidade e permanência das empresas tendem a perder espaço em um patamar 
competitivo e respeitável na esfera de ocupação em que se encontram. A metodologia 
contou com a aplicação de questionário do tipo múltipla escolha com um espaço no 
final destinado aos comentários opcionais. Durante a pesquisa, foi percebida a 
preocupação de alguns servidores com possível reconhecimento interno, em função 
de perfil, no qual idade e tempo de serviço poderiam expor suas identidades. Dos 178 
respondentes apenas 21 se sentiram seguros em expressar suas opiniões, que 
refletiram o clima organizacional percebido por eles sobre a sua Instituição. É 
esperado que, com a disponibilização dos resultados da pesquisa para a Instituição, 
esse estudo apóie futuros planejamentos e ações, que melhorias possam ser 
implementadas, incrementadas ou aperfeiçoadas em favor dos servidores, 
observando as lacunas de clima organizacional apontados por eles. 
 
Palavras-chave: comprometimento; valores individuais; motivação; confiança; 
esperança disposicional 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 
 
 
This work deals with happiness and welfare in the management of workplace and its 
main objective in the delivery of the achieved results to the Human Resource 
Managers wherein considering the issue of interests and values to  each area of the 
company. An internal research was carried out in a Federal Educational Institution in 
the southeast of Brazil, which identity was preserve, as well as the identity of the 
respondents. This research addresses the aspects that provide workers' well-being, 
their engagement and pride in being part of organization and its projects, or, on the 
contrary, the factors that can lead them to negative psychological and mental states, 
such as stress, demotivation, or even resilience, which support challenges from mild 
to severe, but get sick anyway. The relevance of the theme lies in the fact that the 
lack of concern for workers' health and their quality of life are often not observed in 
the organizations. For organizations to achieve their goals, they need healthy and 
happy workers. Not taking care of this aspect as so important as crucial, the longevity 
and the permanence of the enterprise/institution lose space in a competitive and 
respectable baseline in which they are. The methodology includes the application of 
a multiple choice questionnaire and a space at the end for any optional comments. 
During the research, it was noticed the concern of some employees to be identified, 
based on a profile, in which age and time of service could expose their identities. 
Among the 178 respondents only 21 felt confident in expressing their opinions, which 
reflected the organizational atmosphere perceived by them about their Institution. It is 
expected that, with the availability of the research results to the Institution, this study 
may support future plans and actions, which improvements can be implemented, 
enhanced or improved in favor of the employees, observing the organizational 
atmosphere gaps pointed out. 
 
Key words: commitment; individual values; motivation; confidence; dispositional hope 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho busca entender os conceitos discutidos pelos pesquisadores de 

diferentes áreas, com o suporte da Psicologia, em seus estudos sobre felicidade, 

motivação e bem-estar no ambiente de trabalho, através de fundamentação teórica, 

com a intenção de explicitar o que representa atualmente esse constructo que 

desperta tanto interesse no mundo acadêmico. O foco se concentra na fase 

economicamente ativa da vida humana que detém evidências de ser a mais produtiva. 

É esperado que as reflexões presentes na dissertação delineiem o objeto da busca, 

que é a felicidade e o bem-estar na atividade laboral. 

 

1.1 SITUAÇÃO PROBLEMA DA PESQUISA  

 Investigar sobre o bem estar dos indivíduos e grupos de trabalho, descobrir 

sobre a motivação humana no ambiente laboral, e como o indivíduo se sente, interage 

e atua dentro desse ambiente de trabalho.  

 Foi elaborado um estudo a partir de uma amostra de 178 servidores públicos 

ativos de uma Instituição Federal de Ensino da região sudeste do Brasil, cuja 

população totaliza 2.195 servidores. 

 

1.2 QUESTÕES DA PESQUISA 

 Encadeando os termos e a compreensão sobre trabalho, motivação e 

felicidade, filósofos e psicólogos, entre outros pesquisadores, se posicionam sobre a 

felicidade. Neste contexto, o presente trabalho formulou alguns questionamentos 

quanto à satisfação e realização na vida profissional, em especial, na administração 

pública:  

- Como a satisfação com a vida no trabalho está sendo percebida pelos servidores de 

uma Instituição Pública Federal de Ensino Brasileira? 

- Como tem sido a relação profissional dos servidores com suas responsabilidades? 

- Qual o grau de participação do servidor na melhoria das suas condições de trabalho?  

- Que iniciativas mostram preocupação dos gestores com o bem estar dos servidores?   

- Em que medida os servidores recebem oportunidades no trabalho para investir em 

sua formação profissional?  
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GERAL 

 Entender o que os pesquisadores no Brasil e no mundo discutem sobre o bem-

estar geral das pessoas, bem como, o bem-estar mais específico, que é o Bem-Estar 

Organizacional, aquele que se espera que ocorra entre os trabalhadores dentro de 

uma organização.  

 

1.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

Pesquisar dentro de uma Instituição pública como os servidores percebem a 

importância do seu trabalho para a realização organizacional comum, que perspectiva 

possuem do seu crescimento e futuro profissional, como avaliam aspectos como 

comprometimento, cooperação, treinamento, benefícios, recursos, autonomia, 

valorização, entre outros. 

 

1.4 IMPORTÂNCIA E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 Para Muchinsky (2004, p.333) a definição de trabalho mais largamente aceita 

é a do ponto de vista econômico, o trabalho ocorre como troca de serviços e aptidões 

por pagamento, por recursos financeiros. Mas ele também observa as outras 

dimensões que o trabalho ocupa na vida humana, argumentando que o trabalho tem 

significado psicológico, é fonte de identidade e união com outros indivíduos, fonte de 

realização pessoal. Também oferece estrutura de tempo, de ritmo temporal e, 

finalmente, na compreensão do autor, oferece até uma explicação filosófica sobre a 

vida humana, sobre a sua missão no mundo. 

 

1.5 ESTRUTURA DO ESTUDO 

 O estudo encontra-se dividido em seis partes essenciais, a saber:  

1ª parte:   

1. INTRODUÇÃO - Expõe a situação-problema, os objetivos, a importância e 

justificativa do estudo e a estrutura da dissertação. 

2ª parte:  

2. INTRODUÇÃO AOS CONCEITOS DE FELICIDADE E BEM-ESTAR; 

2.1 A felicidade e o bem-estar sob a perspectiva e estudos da Psicologia Positiva 

de Martin Seligman; 
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2.2     ESTUDOS ORGANIZACIONAIS POSITIVOS 

Esta parte trata dos conceitos da Felicidade o do Bem-Estar e estudos sobre a 

Psicologia Positiva conforme a visão de consagrados autores e pesquisadores, como 

Martin Seligman, Rick Snyder, Carol Dweck, Ruut Veenhoven, Peter Warr. 

 

3ª parte:  O TRABALHO – A GESTÃO DO TRABALHO  

Aborda aspectos essenciais do Trabalho e Gestão do Trabalho, conforme estudos de 

Paul Muchinsky, com fundamentação na Psicologia Organizacional. 

 

4ª parte:   METODOLOGIA da Pesquisa 

 

5ª parte:   RESULTADOS DE CAMPO:  

a)  Coleta e Tratamento de Dados: construção de gráficos e tabelas com os 

resultados da pesquisa; 

b) Interpretação dos dados constantes das Tabelas e Gráficos 

c) Discussão e Resultados  

 

6ª parte:   CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
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“Descobrimos que há um conjunto de qualidades humanas que 

são os mais prováveis parachoques contra a doença mental: 

coragem, otimismo, habilidade interpessoal, ética no trabalho, 

esperança, honestidade e perseverança (...) Precisamos de 

pesquisas de grande porte sobre qualidades e virtudes 

humanas. Grande parte da tarefa da prevenção será criar uma 

ciência das qualidades humanas, cuja missão seja estimular 

essas virtudes nos jovens” (SELIGMAN, 1998 apud SNYDER & 

LOPES2009) 
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2. O BEM-ESTAR, A FELICIDADE  

INTRODUÇÃO AOS CONCEITOS 

 

 A atenção ao tema da felicidade é antiga, vem desde os antigos filósofos na 

Grécia até os dias atuais. Aristóteles de Estágira (384 a.C. a 322 a.C.) já considerava 

a felicidade o bem supremo da vida e a inteligência, a ética, o prazer e os bens 

materiais apenas meios para se chegar a ela (CARVALHO; GONÇALVES; PARDINI, 

2010). Sob a égide de Aristóteles, Epicuro (341 A.C.) explana seu conceito de 

felicidade em sua Carta a Meneceu: 

 
“o prazer é o início e o fim de uma vida feliz e “embora seja o nosso bem 
primeiro e inato, nem por isso escolhemos qualquer prazer (...) portanto, todo 
prazer constitui um bem por sua própria natureza; (...)  não obstante isso, nem 
todos são escolhidos; Convém, portanto, avaliar todos os prazeres e 
sofrimentos de acordo com o critério dos benefícios e dos danos.(...) Quando 
então dizemos que o fim último é o prazer, não nos referimos aos prazeres 
dos intemperantes ou aos que consistem no gozo dos sentidos. (...) mas ao 
prazer que é a ausência de sofrimentos físicos e de perturbações da alma.(...) 
De todas essas coisas, a prudência é o princípio e supremo bem, razão pela 
qual ela é mais preciosa do que a própria filosofia; é dela que originaram todas 
as demais virtudes; é ela que nos ensina que não existe vida feliz sem 
prudência, beleza e justiça, e que não existe beleza e justiça, sem 
felicidade.(...) Porque as virtudes estão intimamente ligadas à felicidade, e a 
felicidade é inseparável delas”   

 
 Partindo da premissa de que “há mais de dois mil e trezentos anos, Aristóteles 

concluía que homens e mulheres procuram acima de tudo a felicidade”, 

Csikszentmihaly (2002) tece considerações sobre a evolução deste sentimento no 

mundo: 

é razoável supor que muito pouco mudou neste intervalo de séculos. Não 
compreendemos melhor atualmente a felicidade do que Aristóteles a percebia 
e, sobre aprender como atingir esse estado de sublimidade, quase 
poderíamos dizer que não fizemos qualquer progresso (CSIKSZENTMIHALY, 
2002, p. 321) 

 
 Com base no conceito de Aristóteles, admite-se que as atividades laborais 

podem proporcionar os meios para ser feliz, especialmente no que concerne à 

remuneração para os bens materiais, mas quase sempre a felicidade é sentida fora 

do ambiente de trabalho, talvez pela competitividade que permeia as relações 

profissionais, bem como não ter garantida a realização pessoal de atuar no que se 

gosta e para o que o indivíduo se preparou. Também os sistemas econômicos fazem 

acreditar que a competitividade é uma forma positiva de aumentar a produção, ainda 
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que isto possa gerar cansaço e estresse, ameaçando o bem-estar do indivíduo.  Na 

perspectiva de Carl Rogers (2014, p.212-213): 

 
Cheguei pouco a pouco a uma conclusão negativa acerca da “vida 
boa”. Parece-me que não é um estado fixo. Não é, na minha opinião, 
um estado de virtude, de contentamento, de nirvana, ou de felicidade. 
Não é uma condição em que o indivíduo esteja adaptado, realizado ou 
preenchido. (...) A ‘vida boa’ é um processo, não um estado de ser. É 
uma direção e não um destino. A direção representada pela “vida boa” 
é aquela que é escolhida pelo organismo total, quando existe liberdade 
psicológica para se mover em qualquer direção.  

 

 Atraídos pelo tema, pesquisadores do mundo inteiro concentram seus esforços 

em encontrar e sistematizar respostas sobre o estado de felicidade ou bem-estar. 

 
enquanto filósofos ainda debatem a essência do estado de felicidade, 
pesquisadores empenharam-se nas últimas décadas em instalar o 
conceito de bem-estar no campo científico da psicologia e transformá-
lo em um dos temas mais enfaticamente discutidos e aplicados para 
compreender os fatores psicológicos que integram uma vida saudável 
(SIQUEIRA & PADOVAM, 2008) 

 
 Vale acrescentar que durante a Guerra Fria, que sucedeu a Segunda Guerra 

Mundial, o mundo foi polarizado por dois movimentos ideológicos: o capitalismo, 

defendendo os direitos civis, políticos e a liberdade, sob a liderança dos Estados 

Unidos, e o comunismo, liderado pelas Repúblicas Socialistas Soviéticas, antiga 

União Soviética, pregando vigorosamente a igualdade econômica, social e cultural. 

Esta divisão deu origem a dois pactos, ambos de 1966: o Pacto Internacional dos 

Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais para os quais cada país ratificava o pacto que se alinhasse aos seus 

interesses. O Brasil só aderiu aos dois pactos ao fim da Guerra Fria, em 1992, 

simbolizado pela queda do muro de Berlim, em 1989. Em outras palavras, cada um 

dos movimentos quis fazer acreditar que sua concepção de felicidade era a 

verdadeira, entendendo de modo diferente as razões para alcançar o bem estar e 

tornar o indivíduo feliz.  
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 Na visão de Malvezzi, em seu prefácio da obra organizada por Zanelli, Borges 

Andrade e Bastos (2004, p.13), felicidade e bem-estar na gestão do trabalho 

significam que 

O trabalho é a prática transformadora da realidade que viabiliza a 
sobrevivência e a realização do ser humano. Por meio do ato e do 
produto do seu trabalho o ser humano percebe a sua vida como um 
projeto, reconhece a sua condição ontológica, materializa e expressa 
sua dependência e poder sobre a natureza, produzindo os recursos 
materiais, culturais e institucionais que constituem o seu ambiente, e 
desenvolve seu padrão de qualidade de vida. 

 
 Assim, esta investigação elegeu como objetivo observar as abordagens sobre 

‘felicidade’ e bem-estar, conforme vem sendo discutido na atualidade, 

nomeadamente, o bem-estar subjetivo e o bem estar psicológico relacionados com a 

felicidade hedônica e  felicidade eudaimônica, discutidos mais adiante. 

 O indivíduo necessita de motivação, sentido e propósito para a sua existência. 

Necessita ter em sua vida um conjunto de fatores positivos que lhe proporcione 

usufruir de experiências nas quais o conforto físico e mental e qualidade de vida 

estejam presentes. O trabalho como meio de sobrevivência, tudo o que o homem pode 

mover, torna-se a causa ou motivo de realização individual ou, causa ou motivo de 

sofrimento extremo. Esse é o objeto da pesquisa, capturar o sentimento humano 

dentro de seu ambiente de trabalho sobre a importância da sua ação para os 

resultados organizacionais. Sobre essas questões, Gondim & Silva (2004, p.145) 

consideram 

 
A origem etimológica da palavra parece ter oferecido a justificativa 
para a ampliação do seu sentido. Derivada do latim motivos, que 
significa mover, a palavra motivação assumiu o significado de ‘tudo 
aquilo que você pode fazer mover’, ‘tudo aquilo que causa ou 
determina alguma coisa’ ou até mesmo ‘o fim ou razão de uma ação.’  
Desse modo faz sentido dizer que uma teoria da motivação é uma 
teoria da ação.  

 
 A maior parte da literatura nacional e estrangeira, consultada sobre o tema, 

associa felicidade a bem-estar, quase sempre preferindo o uso da última expressão.  

Paschoal (2008) concorda, acrescentando que parte dos pesquisadores que tratam  

do tema costuma evitar a palavra ‘felicidade’, utilizando em seu lugar termos como 

afeto e bem-estar, por considerá-los mais adequados para o meio acadêmico.  
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 Snyder e Lopez (2009) observam que algumas palavras muitas vezes são 

usadas de modo intercambiável ou como sinônimos, gerando confusão. Citam como 

exemplo as expressões ‘bem-estar’ e ‘felicidade’, muitas vezes usadas como 

sinônimas, assim como acontece com ‘afeto’ e ‘emoção’. Sobre estes últimos termos, 

os autores Snyder e Lopez (2009) afirmam que afeto é um componente da emoção e 

que emoção é uma versão mais específica do humor. 

 

 O Bem Estar Subjetivo (BES) está entre dois campos emocionais: o das 

emoções positivas e o das emoções negativas. De acordo com Snyder e Lopez 

(2009), para alcançar a felicidade é necessário que exista um resultado positivo das 

emoções vividas, que ocorram mais emoções positivas do que negativas no decorrer 

da vida. Na verdade, o bem estar subjetivo é uma avaliação individual acerca da 

própria vida, do prazer, das apreciações e recompensas da vida. Do ponto de vista de 

Diener et al. (1985), a felicidade é um estado emocional positivo, subjetivo e definido 

pela própria pessoa. Somente o indivíduo pode avaliar o nível de satisfação, prazer, 

bem-estar ou felicidade em que se encontra.  

  

Para Galinha e Ribeiro (2005),  

 
o termo bem-estar esteve inicialmente associado aos estudos de 
economia, sobre o quanto o indivíduo poderia obter materialmente, 
quanto os seus rendimentos poderiam obter e comprar de bens e 
serviços. Os autores apontam que o bem estar conforme o 
conhecemos atualmente, envolve outros aspectos como saúde, 
relações, satisfação com o trabalho, liberdade política entre outras. 

  

 A preferência em utilizar ‘bem-estar’ em lugar de ‘felicidade’ é apontada por 

alguns autores como um entendimento questionável. Discute-se que existem 

vantagens no uso do termo ‘felicidade’ para as pesquisas, em primeiro lugar porque 

as pessoas têm interesse em compreender a felicidade em suas vidas e reconhecem 

a sua importância. Em segundo lugar, por levantar conceitos filosóficos que não são 

considerados nas pesquisas sobre o bem-estar. Isso porque, o conceito de ‘felicidade’ 

é mais rico, com abrangência maior em fontes variadas de pesquisa como a filosofia,  

ramos da psicologia, religião, estudos de felicidade nos países e no mundo, estudos 

de gestão de pessoas e até na economia (PASCHOAL, 2008). 
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2.1 SELIGMAN E A PSICOLOGIA POSITIVA 

PRIMEIRO MOMENTO: A FELICIDADE AUTÊNTICA 

Authentic Happiness (2002) 

  

 No final da década de 1990, Martin E. P. Seligman legitimou o uso do termo 

Psicologia Positiva nos Estados Unidos, para caracterizar uma abordagem teórica 

proposta para a compreensão do ser humano. Seligman tomou posse na APA em 

1998 e, a partir de então, investigou sobre os aspectos positivos do bem estar 

humano, em parceria com diversos outros pesquisadores. Esse movimento descobriu 

traços comuns e positivos em todas as religiões e culturas, virtudes e qualidades 

adotadas em todo o mundo, que permitiram formular 24 forças e virtudes humanas 

que todo indivíduo possui, priorizando pela sua individualidade mais umas do que 

outras. Foi durante a sua gestão que ele usou sua posição privilegiada para chamar 

atenção ao tópico da Psicologia Positiva. Snyder e Lopez (2009) relatam que, durante 

o período compreendido entre 1998 até 2011, surgia a Psicologia Positiva que usava 

a expressão ‘Felicidade’ como centro de atenção. 

 Entre os movimentos científicos relacionados ao bem-estar humano e à 

felicidade, a Psicologia Positiva, considerada uma das abordagens mais recentes em 

psicologia, tem se destacado desde o final da década de 1990. Entretanto, sabe-se 

através do conhecimento científico que o termo Psicologia Positiva foi primeiramente 

utilizado por Maslow, em 1954, em seus estudos sobre motivação e personalidade 

(SNYDER & LOPEZ, 2009). 

 Na verdade, paira certa controvérsia se o conceito de Psicologia Positiva surgiu 

conforme é conhecido, em 1998, quando Seligman assumiu a presidência da 

American Psychological Association ou se isso aconteceu em janeiro de 2000, 

conforme aponta Paschoal (2008), quando a Revista American Psychologist publicou 

um número especial com o título Positive Psychology– An Introduction, de autoria de 

Martin E. P. Seligman e Mihaly Csikszentmihalyi, no qual enfatizaram que a Psicologia 

até aquela data não produzia conhecimento suficiente sobre os aspectos virtuosos e 

as forças pessoais que todos os seres humanos possuem (PALUDO E KOLLER, 

2007). 

 Paludo e Koller (2007) destacam que, historicamente, a Psicologia preocupou-

se mais em investigar patologias, negligenciando aspectos saudáveis e positivos da 

psique humana. Seligman (2002), assim como outros psicólogos anteriores aos de 



24 
 

 

sua época, também devotou sua carreira ao estudo de doenças mentais, 

especialmente da depressão em prática clínica e na condição de professor de 

Psicopatologia. Mas, de acordo com o psicólogo, havia a necessidade de estudar os 

aspectos positivos humanos e quais fatores contribuíam para esses estados positivos, 

concentrando-se não nos aspectos negativos, mas sim nos que poderiam levar a 

estados de bem-estar e felicidade humana. 

 

 Era necessário do ponto de vista do pesquisador (Ibidem), haver um equilíbrio 

entre saúde, bem-estar e prevenção da saúde psicológica. Seligman (2004) iniciou 

naquela ocasião um movimento que se tornou conhecido como Psicologia Positiva, 

cuja proposta é observar as potencialidades e virtudes humanas, estudando as 

condições e processos que contribuem para a prosperidade dos indivíduos e 

comunidades. 

 Seligman (2004) destaca que ao final da segunda guerra, quando os soldados 

voltaram para casa com o seu estado de saúde mental e psicológico doente e 

desconstruído, não existiam profissionais com formação adequada e em número 

suficiente para atender esta demanda. O Congresso americano propôs a idéia de unir 

os jovens pesquisadores atuantes da área de psicologia aos psiquiatras existentes da 

época, criando uma espécie de força tarefa para atender esta necessidade.  

 

 Foi no rastro dessa história da Psicologia, que Seligman quis fazer a diferença 

para as pessoas comuns, sujeitas a depressões e infelicidades variadas, ao assumir 

a Presidência da APA nos EUA. Ele propôs que a Psicologia abrisse um campo novo, 

paralelo ao campo do tratamento das patologias e introduziu junto com outros 

colaboradores o conceito de Psicologia Positiva, para estudo da Felicidade Autêntica.  

 Os três principais nomes que pesquisaram e contribuíram nesse período para 

estabelecer a Psicologia Positiva junto a Seligman foram: Mihaly Csikszentmihaly, 

Fowler Ray e Ed Diener. O grupo propôs três pilares que sustentariam essa iniciativa 

científica, ficando cada um responsável por uma parte:  

1º Pilar: Estudo da Emoção Positiva, atribuído aos cuidados de pesquisa por Ed 

Diener; 

2º Pilar: Estudo do Caráter Positivo, traços positivos, forças e virtudes, mas também 

as ‘habilidades’, como inteligência e capacidade atlética, cujo exercício leva à emoção 

positiva, que ficou sob a responsabilidade de Mihaly Csikszentmihaly.  
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 Porém, de acordo com Seligman (2004), o caráter positivo precisava de um 

sistema de classificação semelhante ao das doenças mentais, que permitisse aos 

profissionais um entendimento comum sobre determinadas forças. Uma vez criado 

consenso, seria preciso medir cada um dos aspectos, cabendo aos pesquisadores 

Peterson, Chris, Vaillant e George, a tarefa em apoio ao segundo pilar. 

3º Pilar: O estudo das Instituições Positivas, como democracia, família, liberdade, com 

Seligman; Shulman, Peter; Nozick, Robert; Jamieson, Kateen Hall; com a criação de 

uma rede de Psicologia Positiva, envolvendo os acadêmicos mais experientes 

(SELIGMAN, 2004). 

 Os estudos e pesquisas avançaram e foram identificadas forças e virtudes 

humanas que todas as pessoas possuem em maior ou menor grau em sua 

personalidade. Essas forças e virtudes humanas foram constatadas através dos 

estudos sobre os aspectos mais importantes e que se repetiam em todas as culturas. 

Estas capacidades humanas foram divididas em seis grupos por Seligman (2004) e 

colaboradores, a saber: 

 

1. Saber e conhecimento;  

2. Coragem;  

3. Humanidade e amor;  

4. Justiça;  

5. Moderação; 

6. Transcendência. 

 

 Sobre a inovação da Psicologia Positiva, Hutz, (2014) endossa as evidências 

de que esta tem suas raízes e fundamentos na Psicologia Humanista, movimento 

anterior, no qual Maslow e Rogers já conduziam a psicologia a cuidar e observar os 

aspectos positivos e saudáveis do ser humano, na atenção às suas necessidades, 

desde as mais básicas até as de realização social e de trabalho.  

Nesse sentido, não se tratou de inovação, pois de acordo com evidências em Maslow 

(2000) e Rogers (2014) estes já trabalhavam décadas antes com conceitos bastante 

próximos aos discutidos pela psicologia positiva e, deste modo, é um reflorescimento 

de ideias anteriormente pesquisadas. 
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 Snyder e Lopes (2009) também reiteram que Abraham Maslow foi quem 

realmente cunhou a expressão ‘Psicologia Positiva’ quando a usou como título de um 

capítulo em seu livro de 1954, Motivação e personalidade. Embora não existam  

praticamente referências sobre a psicologia humanista na psicologia positiva, essas 

conexões existem e parecem ter sido negligenciadas.  

 

 Cunha, Rego e Lopes (2013) esclarecem que, segundo pesquisas, os estudos 

organizacionais positivos combinam aspectos que seduzem os acadêmicos e 

indivíduos com capacidade de formadores e interventores. Outro aspecto atraente 

para os pesquisadores da área é que os estudos organizacionais positivos retomam 

os caminhos da psicologia humanista. Martin Seligman em 1998, citado por Snyder e 

Lopez (2009, p.19) declara sobre potencializar as qualidades humanas:  

 

Descobrimos que há um conjunto de qualidades humanas que são os mais 
prováveis parachoques contra a doença mental: coragem, otimismo, 
habilidade interpessoal, ética no trabalho, esperança, honestidade, e 
perseverança. Grande parte da tarefa da prevenção será criar uma ciência 
das qualidades humanas, cuja missão seja de estimular essas virtudes nos 
jovens. 
 
 

 De janeiro de 1998 até outubro de 2018, o psicólogo seguiu pesquisando sobre 

os achados e as bases da Psicologia Positiva que continua atraindo os estudos de 

pesquisadores em todo o mundo. 

 

2.2 SELIGMAN E A PSICOLOGIA POSITIVA – 2º MOMENTO 

2.3  

 A partir de 2011, Seligman, sempre em interação com outros pesquisadores, 

concluiu que ‘Felicidade’ é mais limitante do que o constructo ‘bem-estar’. Na teoria 

original da “Felicidade Autêntica” foram relacionados três elementos, através dos 

quais a felicidade poderia ser analisada: a emoção positiva, o engajamento e o 

sentido.  O autor concluiu que cada um desses três elementos - e todos, são mais 

bem definidos e mensuráveis do que ‘felicidade’ que, de acordo com esse novo olhar, 

foi tão explorada e com tão poucas variáveis que perdeu o sentido, posto que “a 

felicidade é operacionalizada, ou definida, pela satisfação com a vida”, e esta  

depende de como o indivíduo percebe suas emoções positivas ou negativas  naquele 

espaço de tempo no presente em que vive. Segundo Seligman (2011), dependendo 
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das circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, nos momentos subsequentes na vida 

do indivíduo, a “felicidade” pode deixar de existir. 

 A teoria do bem estar de Seligman (2005) compreende cinco elementos, em 

que cada um reúne três propriedades para ser considerado um elemento: 

1. Contribui para a formação do bem-estar. 

2. As pessoas o buscam por ele próprio, e não apenas para obter algum dos outros 

elementos. 

3. É definido e mensurado independente dos outros elementos. 

 

Os cinco elementos do bem-estar são: 

1. Emoção positiva  

o Contribui para a formação do bem-estar? SIM 

o As pessoas o buscam por ele próprio; SIM 

o É definido e mensurado independente dos outros elementos. SIM 

 

2. Engajamento 

o Contribui para a formação do bem-estar? SIM 

o As pessoas o buscam por ele próprio; SIM 

o É definido e mensurado independente dos outros elementos. SIM 

 

3. Sentido –  

o Pertencer e servir a algo que se acredita ser maior do que o eu contribui para 
a formação do bem-estar? SIM 

o As pessoas o buscam por ele próprio; SIM 

o É definido e mensurado independente dos outros elementos. SIM 

 

4. Realização ou conquista 

o Contribui para a formação do bem-estar? SIM 

o As pessoas o buscam por ele próprio; SIM 

o É definido e mensurado independente dos outros elementos. SIM 

 

5.  Relacionamentos  

o Contribui para a formação do bem-estar? SIM 

o As pessoas o buscam por ele próprio; SIM 

o É definido e mensurado independente dos outros elementos. SIM 

 

 No primeiro momento da Psicologia Positiva, o psicólogo defendia o tema 

felicidade em que o principal critério de mensuração era a satisfação com a vida, e 

que o objetivo desta, a felicidade, era aumentar a satisfação.  Concluiu após a  
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continuidade dos estudos e observações que existem falhas na teoria da felicidade 

autêntica. 

 Uma visão da felicidade a partir da satisfação e do humor condena à 

‘infelicidade’ o restante da população com baixo estado de ânimo positivo. Muitas 

vezes, pessoas com estado de ânimo baixo podem ter alto nível de engajamento e 

sentido na vida igual ao das pessoas extrovertidas, ao passo que pessoas com nível 

alto de bom humor pode ter baixo nível de engajamento e sentido na vida (SELIGMAN, 

2011). 

 Estas e outras considerações levaram Seligman (2011) a se reposicionar sobre 

a Psicologia Positiva. Para o autor, a felicidade é unidimensional, enquanto que a 

teoria do bem-estar na Psicologia Positiva tem objetivo plural e significativamente 

diferente que é aumentar a quantidade de florescimento na vida das pessoas e no 

planeta. 

 

2.3      ESTUDOS ORGANIZACIONAIS POSITIVOS  

 Os estudiosos do bem-estar, da felicidade e da Psicologia Positiva e seus 

desdobramentos declaram que no último decênio o movimento dos estudos 

organizacionais positivos recebeu destaque, interesse e proeminência. Trata-se de 

uma corrente de investigação focada em melhorar as organizações através das suas 

forças, ao invés de apontar as suas falhas. Pelo prisma dessa lente positiva é possível 

observar alguns níveis de análise, como: capital psicológico, que está associado a 

indivíduos positivos, é um atributo observável em indivíduos positivos; Interações 

positivas; Equipes positivas; Organizações positivas; Segurança psicológica e 

liderança autêntica (CUNHA, REGO & LOPES, 2013).  

Diener et al. (1985) dividem Bem-Estar em três partes: afetos positivos, afetos 

negativos, satisfação na vida. Os afetos estão relacionados a aspectos afetivos e 

emocionais.  

 Galinha & Pais-Ribeiro (2005, p.210) definem em um quadro esses aspectos 

relacionados ao afeto:  

Afeto Estado  Humor Afeto Traço 

Emoções Positivas  Ansiedade e Personalidade 

e Negativas  Depressão  

Quadro 1: Aspectos do Bem-Estar Fonte: Diener et al. (1985) 
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 Já a satisfação com a vida está relacionada a aspectos cognitivos de 

julgamentos pessoais em relação à própria realidade. Uma pessoa julga sua própria 

satisfação com a vida a partir de uma comparação entre suas circunstâncias pessoais 

e o que é considerado um padrão adequado.   

Destacando que o que um indivíduo julga como adequado tem a ver com um 

padrão pessoal, individual, que ele mesmo cria para si, o autor afirma que esse padrão 

não é imposto externamente. Os estudiosos do tema bem-estar justificam isso dizendo 

que, embora alguns componentes como saúde e energia sejam importantes para 

todos, os indivíduos darão valores e pesos diferentes para eles.  

 Portanto, quando se pergunta sobre satisfação com a vida de uma maneira 

geral, há que se observar que cada um terá um padrão próprio e uma valorização 

específica que permitam a elecriar um padrão e comparar seu momento atual com 

esse padrão.  

Os autores refletem que muitas escalas de satisfação com a vida foram criadas, 

mas algumas delas têm problemas graves. Como escalas produzidas apenas com um 

único item, ou escalas muito focadas em um público alvo como idosos, por exemplo. 

Eles afirmam que essas escalas já criadas de satisfação com a vida não medem a 

satisfação pessoal das pessoas segundo seus valores e padrões pessoais. Desse 

modo, Diener et al. (1985) defendem uma escala medida a partir de um questionário 

multi-item e afirmam que esse artigo pretende validar tal escala “Satisfaction With Life 

Scale” (SWLS).  

 A partir daí, eles descrevem como foi possível produzir a escala, os estudos 

que fizeram e como selecionaram as perguntas que fariam para montar a escala. A 

escala tinha 5 itens que poderiam ser pontuados de 1 a 7 dependendo do nível de 

satisfação, sendo assim a pontuação poderia variar de 5 até 35. No final do processo 

aplicaram com 176 alunos de graduação nos EUA. A média do grau na escala SWLS 

desses alunos foi de 23,5 com desvio padrão de 6,43. Esses resultados foram 

estatisticamente validados como capazes de mensurar propriedades psicométricas.  

Em seguida a essa validação, fizeram novo estudo com outro grupo de 163 

graduandos estudantes de psicologia e, com esses, passaram a escala SWLS em 

conjunto com outras escalas que também testam bem-estar.  
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 A partir de correlações estatísticas conseguiram comprovar que a escala SWLS 

tem desvios e correlações próximas das demais escalas já conhecidas no meio 

acadêmico, demonstrando que é segura dentro dos parâmetros psicométricos.  

 

 Em um terceiro estudo testaram 53 idosos com a escala SWLS, a idade média 

do grupo era de 75 anos e 32 pessoas desse grupo eram mulheres. Cada uma dessas 

pessoas foi entrevistada e pela SWLS. Nesse caso, também foram observadas 

correlações entre o que foi observado pelos pesquisadores ao longo das entrevistas 

e os resultados da escala SWLS, comprovando, novamente, seu grau de precisão nos 

parâmetros psicométricos. No entanto, foi observada uma correlação ainda maior da 

escala LSI com os resultados da entrevista do que da escala SWLS.  

  

A justificativa dos autores para o melhor resultado da escala LSI (Life 

Satisfaction Index), em língua portuguesa Índice de Satisfação com a Vida (ISV), se 

baseou no argumento de que os pesquisadores que entrevistaram os idosos se 

deixaram influenciar pelos componentes de afetos positivos e negativos, que são 

previstos na escala LSI, mas descartados na escala SWLS.  

 

 Desse modo, considerando a questão da satisfação pessoal dos afetos 

positivos e negativos, os autores validam a aplicação da escala SWLS. Os autores 

apontam que a principal qualidade desta escala é deixar os sujeitos da pesquisa livres, 

para pesar os diversos valores e aspectos que consideram relevantes para sua 

satisfação.  

 

A escala SWLS é utilizada mundialmente para aferir o bem-estar subjetivo. É a 

Escala de Satisfação de Vida que, no Brasil, foi adaptada e validada por grupo de 

pesquisadores do Laboratório de Mensuração da UFRGS para adolescentes e adultos 

brasileiros.  
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Figura 1:Escala de Satisfação com a Vida -   Fonte: HUTZ, (2014) “Satisfaction With Life Scale” (SWLS) 

Diener et al. (1985) 

 

 

 O Bem Estar subjetivo (BES) é uma área de estudos que busca compreender 

as análises e avaliações que as pessoas fazem de suas vidas. Essas avaliações 

devem ser cognitivas (satisfações globais com a vida e com outros domínios 

específicos, como casamento e trabalho) e devem incluir também uma análise pessoal 

sobre a frequência com que se experimentam emoções positivas e negativas. 

Esse campo se desenvolveu de modo acelerado nos últimos anos. Para que 

seja identificado um bom nível de BES, é importante que a pessoa possa manter sua 

satisfação de vida em nível elevado, alta ocorrência de atividades emocionais 

positivas e baixa ocorrência de experiências emocionais negativas.  

 Essa área do conhecimento não se ocupa em estudar estados psicológicos 

negativos ou disfunções e patologias, tais como depressão, ansiedade e estresse, 

pois, de acordo com Seligman (2004) e colaboradores, a Psicologia já havia avançado 

suficientemente até 1998-2000. Restava desde essa época equilibrar a balança dos 

estudos e pesquisas e diferenciar os níveis de bem-estar que as pessoas conseguem 

alcançar em suas vidas.   
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2.4      A FELICIDADE HEDÔNICA E EUDAIMÔNICA 

 Para o hedonismo, bem-estar subjetivo e felicidade são sinônimos. O 

hedonismo cuida da percepção e vivência de mais episódios de prazer, evitando 

aqueles de sofrimento. Para Csizentmihalyi (1990, p.74) “o prazer é um elemento 

importante da qualidade de vida, mas, por si só, não traz felicidade (...) não acrescenta 

complexidade ao eu. Esta área do BES possui relação com a percepção hedônica de 

felicidade, conforme dá ênfase aos aspectos afetivos da vida. Snyder e Lopez (2009) 

afirmam que, no estudo dos aspectos dos afetos positivos e negativos, não importa 

identificar sensações positivas em toda a vida, mas constatar se na maioria das 

experiências vivenciadas, as emoções prazerosas foram superiores aos episódios de 

sofrimentos.  

 Para a perspectiva do Eudaimonismo, a felicidade é o bem-estar com 

significado e realização, vai além de vivenciar as coisas prazerosas. Assim, sendo a 

felicidade esse “estado emocional positivo”, alguns autores ainda a relacionam nos 

dias de hoje com a ‘vida boa’, que é objeto do pensamento e atenção humana desde 

os tempos dos pensadores na antiga Grécia. Para os filósofos daquela época, essa 

felicidade e ‘vida boa’ estava atrelada a uma vida virtuosa, de realização e propósito 

de vida mais elevado. Para Layard (2008, p.39), “as pessoas que encontram um 

sentido em suas vidas são mais felizes do que as passam de um prazer para outro”.  

 Snyder e Lopez (2009) avançam neste estudo, analisando a Eudaimonia, que 

significa bem-estar com sentido, realização e propósito: 

 
Buda saiu de casa em busca de uma existência com mais sentido e 
acabou encontrando a iluminação, uma sensação de paz e felicidade. 
(...) Que Aristóteles acreditava que a eudaimonia, a prosperidade, no 
sentido de florescimento humano, associada a uma vida de virtudes, 
representa a felicidade baseada em toda uma vida em busca de 
objetivos de desenvolvimento que sejam plenos de sentido, ou seja, 
fazer o que vale a pena fazer, sendo a chave para o bem-viver.   

 

 A felicidade, de acordo com a psicologia e a filosofia, pode ser dividida em dois 

tipos. O primeiro é a Felicidade Hedônica que, segundo Hutz (2014, p.25), “a teoria 

sugere que satisfação global com a vida e a busca por vivência de mais emoções 

positivas que negativas e que são esses os componentes hedônicos do bem-estar”.  

 

 



33 
 

 

A felicidade hedônica busca trazer para a vida e o cotidiano mais episódios de prazer, 

evitando os aspectos negativos que gerem dor e sofrimento.  

 O segundo tipo é a Eudaimonia, que muitas vezes é traduzida como felicidade, 

mas pode, facilmente, ser melhor entendida como bem-estar. O termo em grego 

combina as palavras “bem” (eu) e espírito/poder divino (daimon). Eudaimonia 

compreende a visão de tonar-se uma pessoa melhor por meio da busca intelectual e 

do engajamento em atividades que enriqueçam o espírito. Novo (2005, P.184) reitera 

esse entendimento, afirmando que  

 
(...) no Bem-Estar Psicológico está  enraizado o pensamento clássico 
desenvolvido por Aristóteles relativamente à eudaimonia ou felicidade, 
entendida como ‘a actividade da alma dirigida pela virtude’ e orientada 
para a perfeição e para a realização pessoal do daimon ou verdadeiro 
self. 

 

 Já hedonismo, sem dúvida o mais famoso dentre os dois conceitos, apresenta-

se como o contrário de sofrimento, como a ausência de dor. A busca hedônica envolve 

a procura por prazer e conforto, seja este material ou emocional (ARANTES; PROLO, 

2016). 

 Seligman (2004) afirma que Eudaimonia é uma gratificação como parte 

integrante da ação correta. Não vem do prazer físico, não pode ser induzido. O 

psicólogo também entende que só se alcança a eudaimonia através de atividade 

nobre de propósitos. De acordo com o fundamento hedônico, os prazeres estão 

ligados aos sentidos e as gratificações estão ligadas às forças, às virtudes pessoais e 

à eudaimonia.  

 Segundo Snyder e Lopez (2009), “quem vive para o momento presente pode 

ser descrito em termos hedonistas, vivendo o momento, tem prazer no momento, em 

atividades intensas, de emoções e é aberto às aventuras do momento, valorizando a 

excitação”.  

 Rath e Harter (2011) declaram que embora os indivíduos saibam qual é a 

escolha certa para atingirem a felicidade do ponto de vista eudaimônico, é mais fácil 

ceder aos prazeres de curto prazo, que proporcionam uma gratificação mais rápida. 

Indicam que os indivíduos possuem um “eu de curto prazo” (perspectiva hedônica) um 

“eu de longo prazo” (perspectiva eudaimônica), sendo uma necessidade humana 

comum o esforço por acumular prazeres e evitar os episódios desagradáveis. 
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Frankl (2017, p.130) corrobora com os autores mencionados afirmando que “A 

busca dos indivíduos por um sentido é a motivação primária de sua vida. (...) Um ser 

humano é capaz de viver e até morrer por seus ideais e valores. O que as pessoas 

realmente precisam é de busca e luta por objetivos de vida que valham a pena, uma 

tarefa escolhida livremente” [motivação eudamônica].   

 

2.4.1 AS CRENÇAS PESSOAIS – OS MINDSETS 

 

 Os Mindsets são as crenças pessoais e podem ser classificadas em dois tipos 

ou duas naturezas:  

MINDSET FIXO: Os indivíduos com mindset fixo não desejam revelar suas 

dificuldades ou deficiências; Necessitam de validação externa. Dweck (2017) explica 

que “Não basta parecer inteligente ou talentoso. É preciso ser praticamente perfeito e 

logo de início. Fazem comparações entre o seu desempenho e o desempenho de seus 

pares. Uma experiência ou avaliação ruim pode tornar-se um padrão mental de 

fracasso. Não consideram a experiência como parte do caminho para o “vir a ser”, 

com o prazer da exploração  

MINDSET DE CRESCIMENTO: Indivíduos que não temem ou evitam os desafios 

como agentes capazes de impor limitações; quanto maior o desafio mais se envolvem; 

apreciam o “ainda” que é onde se encontram, como parte do “vir a ser”, que é o que 

buscam atingir, como parte do processo de aprendizado (DWECK, 2017). 

 Para que as pessoas possam desenvolver o sentimento de bem-estar e prazer, 

no ambiente social ou laboral, precisam antes de uma autopercepção positiva, e 

participação positiva em processos de grupo. Como o indivíduo se percebe em relação 

aos demais impacta no grau de bem-estar (DWECK 2017). 

 Segundo Dweck (2017), alguns filósofos e pesquisadores modernos afirmam 

que as pessoas nascem com uma carga de inteligência que não pode ser aumentada, 

porém outros especialistas afirmam que não há uma única resposta.  

 A sociedade valoriza a inteligência e o caráter. Desenvolver as qualidades 

apreciadas em sociedade e desejadas pelo indivíduo cria paixão pelo aprendizado. 

Dweck (2017) considera normal que as pessoas desejem viver respeitadas, 

valorizadas e reconhecidas na sociedade a que pertencem, porém as crenças 

pessoais podem facilitar ou dificultar o atingimento e sucesso do mindset  pessoal. 
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 Essa abordagem sobre o MINDSET, ou crenças pessoais exploradas por 

Dweck (2017), contempla os estudos realizados por Rath e Harter (2011), em que os 

pesquisadores sustentam que “o fator bem-estar depende dos cinco elementos para 

acontecer e permanecer, que são: Bem-Estar Profissional, Bem-Estar Social, Bem-

Estar Financeiro, Bem-Estar Físico e Bem-Estar na Comunidade”.   

 Se as crenças pessoais ou Mindsets se encontram em harmonia com o 

Comportamento Organizacional, os resultados esperados por ambos os lados serão 

favoráveis e positivos. 

 

2.5 OUTRAS PESQUISAS SOBRE A FELICIDADE 

 O interesse sobre os processos de trabalho e o bem-estar humano continua 

crescendo e sendo objeto de estudos, em movimentos relacionados à organização do 

trabalho e à psicologia, principalmente. Não parece prudente considerar recente ou 

exclusivo o vanguardismo de um único pesquisador ou movimento. 

Segundo Sender e Fleck (2017), a evolução do interesse e das pesquisas em torno 

dos principais termos ligados à felicidade ocorreu conforme tabela constante de sua 

investigação: 

 

JOB SATISFACTION     Hoppock (1935) 
(Satisfação)       Locke (1969) 

 

JOB INVOLVEMENT 
(Envolvimento)      Lodahl &Kejnar (1965) 

 

ORGANIZATIONAL COMMITMENT 
Comprometimento      Mowday, Porter, Steers  (1982) 

 

EMPLOYE ENGAGEMENT    Kahn (1990) 
Engajamento       Sacks &Gruman (2014) 

 

FLOW STATE       Csikszentmihalyi (1991) 
Estado de Fluxo 

 

WORK MOTIVATION     Ambrose &Kulik (1999) 
Motivação       Gagné&Deci     (2005) 

 

WELL-BEING      Diener (1984) 
Bem-Estar       Danna& Griffin, (1999) 
Quadro 2: Evolução das Pesquisas sobre o Bem-Estar  Dados extraídos do artigo As Organizações e 
a Felicidade no Trabalho (SENDER & FLECK, 2017) 
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 Na área da psicologia, os teóricos do bem-estar subjetivo adotam a concepção 

de bem-estar como similar ao prazer, e o prazer relacionam ao hedonismo. Os teóricos 

do bem-estar psicológico adotam para o bem-estar a visão de felicidade, mais ligados 

ao conceito do eudaimonismo. Os teóricos do bem-estar psicológico, que entendem o 

bem-estar como felicidade, definem que esta está centrada nas experiências de 

expressão pessoal e de autorrealização (PASCHOAL, 2008). 

 

 Rath e Harter (2011) entendem que o bem-estar não é apenas ser feliz, ser 

rico, bem sucedido, ter boa saúde e boa condição. Tais aspectos não são 

independentes, mas interdependentes, complementares. O bem-estar, para eles, 

estáno amor que se emprega no que se faz sempre, na qualidade dos nossos 

relacionamentos, no orgulho sobre aquilo a que nos dedicamos.  

  

O Clifton Strengths Finder é uma avaliação de personalidade padrão via Web sob a 

perspectiva da Psicologia Positiva. Este é o primeiro instrumento deste tipo 

desenvolvido especificamente para a Internet na qual constam “Leituras 

Selecionadas” a pesquisa da Gallup, Necessidades e satisfações humanas: uma 

pesquisa global. A defesa da interdependência de diferentes áreas da vida parte de 

pesquisadores que fazem parte de estudos mundiais desenvolvidos pela Gallup 

(Public Opinion Quarterly, 1976)  

 Por meio de uma conexão segura, o Clifton Strengths Finder apresenta 177 

itens ao respondente. Cada item consiste em um par de autodescritores potenciais, 

como: "Eu leio atentamente as instruções" versus "Eu gosto de agir imediatamente". 

Os descritores são colocados como os extremos de uma escala. O respondente, 

então, é solicitado a escolher o descritor que melhor o descreve e identificar na medida 

em que a opção escolhida o descreve.  

O respondente tem 20 segundos para responder a uma dupla de descritores antes 

que a avaliação apresente o próximo par de descritores automaticamente. 

 Consta da página da Gallup a mensagem: “A força da Gallup é entender as 

pessoas e o que é mais importante para elas em seu trabalho e em sua vida. Essa 

força nos permite criar transformação no local de trabalho e no mercado. Através do 

estudo da natureza humana, mudamos o mundo um pouco a cada dia”. 

https://www.gallupstrengthscenter.com, em 26/06/2018.  
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 Esses estudos da Gallup foram feitos em parceria com psicólogos, 

consagrados economistas, pesquisadores e outros cientistas, que conduziram 

pesquisas em mais de 150 países. A pesquisa explorou os elementos comuns do bem-

estar, obtendo com esse trabalho uma visão de como as pessoas em todo o mundo 

vivem os seus dias e sobre suas expectativas relacionadas com ‘o melhor futuro 

possível’ para as suas vidas. Testaram ainda uma avaliação sobre as centenas de 

perguntas ao longo de 50 anos, escolhendo as melhores e aplicando o estudo entre 

pessoas, países e culturas diferentes (RATH & HARTER, 2011).  

 Ao fim da pesquisa, Rath e Harter (2011) concluíram que os cinco fatores 

essenciais para a vida humana estão distribuídos em: 

 

1. Bem-Estar profissional - O primeiro é como ocupamos o nosso tempo, o que 

fazemos todos os dias, aquilo que as pessoas fazem todos os dias; 

2. Bem-Estar Social - refere-se aos relacionamentos duradouros, tais como amor, 

bem-estar social, relacionamentos estáveis e longos, ter amor na vida pessoal;   

3. Bem-Estar Financeiro - O terceiro fator que contribui para o bem-estar é o 

equilíbrio financeiro, ter uma boa administração dos próprios recursos 

financeiros; 

4. Bem-Estar Físico - encontra-se na saúde e na energia física para realizar as 

coisas do cotidiano, ter boa saúde para as atividades diárias; 

5. Bem-Estar na Comunidade - Este quinto elemento encontra-se na sensação de 

comprometimento com o local em que vivemos. 

 

 A pesquisa também concluiu que 66% das pessoas conseguem ir bem em 

alguma dessas áreas e apenas 7% conseguem realizar com sucesso todas as áreas 

(RATH; HARTER, 2011).  

Para além dessa pesquisa, o bem-estar, entendido como experiência de felicidade, 

concentra maior número de estudos na área (PASCHOAL, 2008). Na visão de Snyder 

e Lopez (2009, p.133), as teorias da felicidade foram divididas em três grupos:  

1. Teorias da satisfação das necessidades e objetivos - Segundo os autores, os 

teóricos da psicanálise e humanismo, Freud e Maslow, sugeriram que a redução 

das tensões, ou a satisfação das necessidades, conduziria a estados de felicidade. 

Teorizou-se que atingir os objetivos nos faz felizes, ou que somos felizes por termos 

atingido os nossos objetivos. 
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2. Teorias de processos/atividades – No campo dos processos/atividades o teórico e 

pesquisador citado foi Mihaly Csikszentimihaly, que foi um dos primeiros teóricos 

do século XX a examinar os processos das habilidades e tarefas felizes e com 

sensação de envolvimento (flow). Sugere que a felicidade é produzida quando os 

indivíduos se envolvem com as atividades e trabalham com engajamento, gerando 

um processo de fluir com a atividade interessante, gerando energia e felicidade. 

 

3. Predisposições genéticas e da personalidade – Esse grupo defende estudos de 

determinantes biológicos ou genéticos para a felicidade, que apontam para até 40% 

da emocionalidade positiva e 55% da negativa são de base biológica, genética. 

  

 Sobre as emoções positivas de que cuida a Psicologia Positiva, Seligman 

(2002), seu principal autor, parece concordar com o terceiro grupo. Ele relata que uma 

pesquisa realizada pela Universidade de Minnesota (em data não declarada), concluiu 

que bom humor e alegria são traços da personalidade conhecidos por afetividade 

positiva e transmissíveis geneticamente.  

 

Por sua vez, as emoções negativas mobilizam a pessoa a raciocinar, descobrir 

e eliminar o que está errado. Em uma reação esperada em um evento de assalto, o 

assaltado, em exemplo citado por Seligman (2002), não se deterá em observar 

detalhes que possam ser inúteis para a sua defesa como a cor dos olhos ou corte de 

cabelos do assaltante. Nesse caso, se elabora mentalmente uma ação rápida de 

proteção, luta, ou fuga.   

 

 Seligman (2002) discorre em sua obra que todas as emoções possuem um 

elemento de sentimento, um elemento sensorial, um de raciocínio e um de ação. O 

componente de sentimento em todas as emoções negativas é a aversão, que pode 

ser identificada como desgosto, medo, ódio ou repulsa.  
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2.7  OS ESTUDOS DE WARR   

 

Encadeando os estudos positivos nessa parte desse trabalho, tomemos as 

ideias de WARR (2011),  em que a principal questão é a resposta ao seu estudo de 

2007:  “Por que algumas pessoas são mais felizes enquanto outras são infelizes no 

trabalho?” Trabalho é, de acordo com a definição mais comum, emprego remunerado, 

mas o autor não se limita a esta definição. Ele considera trabalho as atividades 

desempenhadas no cotidiano e consideradas obrigações, como, por exemplo, uma 

dona de casa, ainda que não seja remunerada por seu serviço está dentro do escopo 

do que o autor considera trabalho. O trabalho denota esforço e performance, seja ela 

de natureza física ou psicológica.   

 O autor aponta que, embora trabalho seja compreendido enquanto um esforço, 

um peso, também é um desejo dos indivíduos. Destaca que quem não tem ocupação 

ou trabalho comumente procura e se preocupa em pertencer a algum trabalho. Mesmo 

que ganhassem grandes quantias de dinheiro, Warr (2007) afirma que as pessoas 

seguiriam buscando exercer algum tipo de atividade ou trabalho. A diferença não é se 

as pessoas querem trabalhar, mas qual tipo de trabalho satisfaz e traz felicidade às 

pessoas. Ele aponta alguns valores em relação ao trabalho que podem interessar aos 

indivíduos como: desafios, curiosidade, reconhecimento, conquistas, entre outros. 

A maioria das pessoas passa a maior parte de sua vida adulta trabalhando ou 

“no trabalho”, em um emprego remunerado mantendo a si e a sua família. Em muitos 

aspectos as metas e objetivos relacionados ao trabalho se misturam com suas 

próprias metas pessoais, tornando muito difícil separar a vida pessoal da vida 

enquanto empregado. O trabalho é o reflexo primário, causa e efeito, do lugar de uma 

pessoa na sociedade. Ele influencia fortemente a natureza e a qualidade dos 

ambientes às quais uma pessoa é exposta.  

O trabalho permite às pessoas acessarem diferentes redes de contato, valores, 

prazeres e o dinheiro para viabilizar esses acessos. Nesse sentido, é importante 

conhecer quais aspectos da vida do trabalhador são relevantes para que ele seja feliz 

na função que desempenha (WARR, 2007). 

A respeito das perspectivas de felicidade, Warr (2007) afirma que as palavras 

felicidade e infelicidade são normalmente evitadas por psicólogos e acadêmicos.  
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Geralmente são usadas alternativas como “bem-estar” e “afeto”. Para justificar 

sua escolha pelo termo “felicidade”, Warr (2007) levanta quatro vantagens para seu 

uso em pesquisas quantitativas. Como primeira justificativa ele afirma que as pessoas 

são fascinadas pelo tema felicidade, o que gera um apelo de relevância pessoal para 

a pesquisa, facilitando a contribuição de voluntários para as pesquisas. Segundo, o 

termo serve como uma espécie de guarda-chuva que abarca consigo diversos outros 

aspectos a serem analisados, que podem ser mais facilmente relacionados e 

analisados como membros de uma única estrutura conceitual. Terceiro, estudos sobre 

felicidade têm expandido termos e conceitualizações que abordagens mais pontuais 

e fechadas não permitiriam.  

A quarta justificativa é que a palavra felicidade tem uma ampla interpretação, é 

mais conotativa do que denotativa, o que permite respostas carregadas de valores 

emocionais e pessoais por parte dos respondentes (WARR, 2007). 

O autor também observa que, embora a felicidade possa ser considerada de 

um ponto de vista hedônico, com relação a sentimentos felizes e prazerosos, muitas 

vezes a felicidade é compreendida pelas pessoas de um ponto de vista mais objetivo. 

No sentido de que se tem a vida que considera boa, cumpre seus papéis sociais de 

modo satisfatório, desenvolve habilidades e satisfação moral. Assim, a felicidade pode 

ser considerada adequada na vida de uma pessoa, de uma maneira geral, sem que 

ela tenha que ter sentimentos positivos e prazerosos naquele momento específico. O 

que remete ao fato de que o sentimento de auto validação pode estar muito mais 

associado à felicidade do que alegrias e prazeres pontuais (WARR, 2007). 

Nesse sentido Warr (2007) aponta para os dois aspectos principais 

relacionados à felicidade: bem-estar e auto-validação. Ele afirma que o primeiro tende 

a ser muito mais estudado e avaliado por psicólogos que o segundo. 

 O autor observa que ambos os aspectos são relevantes, mas que uma pessoa 

em uma situação de assédio ou maus tratos (bem-estar negativo) a auto-validação 

pode ser irrelevante para se considerar a felicidade. Nesse sentido, o autor destaca 

cinco necessidades psicológicas básicas para possibilitar a felicidade, são elas: 

segurança, sociabilidade, autoestima, autoconhecimento e equilíbrio fisiológico do 

corpo. Sem esses aspectos assegurados, o bem-estar não pode ser assegurado e, 

com ele, a felicidade.  
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A auto-validação, segundo Warr (2007), envolve ter sentimentos positivos a 

respeito de si mesmo e de sua adequação social segundo alguns padrões 

estabelecidos e reconhecidos. Alguns desses padrões podem ser completamente 

pessoais, enquanto outros são associados a questões externas como moral, religião, 

mídia e cultura de uma maneira geral. Esses padrões variam de acordo com o 

contexto, período histórico ou localização geográfica. Mas a necessidade de se 

reconhecer dentro desses padrões para sua validação pessoal e, consequentemente 

felicidade, é comum a todas as pessoas. Na visão de Warr (2007), se reconhecer 

competente e capaz dentro de determinados valores é o que pontua a auto-validação.  

Existem pesquisas que mensuram felicidade a partir de bem-estar e outras que 

focam na auto-validação. Warr (2007)  argumenta que, além desses, devem ser 

valorados aspectos de saúde mental também, as questões fisiológicas não têm tanta 

relevância quanto as outras.  Nesse sentido, recomenda estudos que considerem a 

felicidade no trabalho de uma maneira ampla, que dê espaços para a expressão dos 

pesquisados, a fim de não limitar a pesquisa a somente um aspecto e perder toda 

uma gama de outras variáveis que poderiam ser observadas. 

 

2.8 OS ESTUDOS DE RUUT VEENHOVEN  

Outro estudioso importante da Felicidade é o pesquisador Diretor da World 

Database of Happiness e Editor-fundador do Journal of Happiness Studies. Ele 

publicou um artigo que no original em inglês teve o título “The Four Qualities of Life” 

publicado no Journal Of Happiness Studies (2000, vol 1, pp1-39).  

A pesquisa atual de Veenhoven é sobre qualidade de vida subjetiva, relatada 

nas publicações 'Condições de Felicidade' (1984), 'Felicidade nas Nações' (1993), 'As 

Quatro Qualidades da Vida' (2000) e 'Maior Felicidade para um Número Maior: isso é 

possível e desejável?' (2010).  

Esse pesquisador considera que termos como “bem-estar”, “felicidade”, 

“qualidade de vida” entre outros estudados são termos guarda-chuva que podem, 

muitas vezes, ser ambíguos. Ele destaca que os filósofos ainda não chegaram a uma 

determinação do que seria “qualidade de vida” e que na prática de quem trabalha 

medindo qualidade de vida, muitas vezes, observa comparações de coisas não 

relacionadas, como comparar “maçãs e peras”.  
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A necessidade de determinar o que é e mensurar qualidade de vida apareceu 

em cada área da ciência por um motivo distinto. Na área médica ela surgiu com a 

necessidade de discutir a questão da permanência e valor da vida para além de uma 

quantidade de tempo de sobrevida.  

Nas ciências econômicas, a ideia de bem-estar veio vinculada a bem-estar 

social. No entanto, esses estudos tornaram o conceito ainda mais multidimensional, 

carregado de diversos sentidos e incongruências. Veenhoven destaca também que, 

mesmo com o esforço de pesquisadores para definir melhor o espectro do que é 

chamado de bem-estar e felicidade, essas definições acadêmicas não ajudaram nas 

pesquisas. Isso porque, mesmo que o conceito de bem-estar esteja bem definido para 

o pesquisador, ele pode não ser o mesmo para os sujeitos que participam da pesquisa. 

Cada indivíduo que responde os questionários, testes, entrevistas pode ter seu próprio 

entendimento do que seria bem-estar. Além disso, os próprios pesquisadores 

propuseram diversos sentidos sem, no entanto, atingir um consenso.  

O autor em seu artigo propõe uma ferramenta analítica para clarear os sentidos 

compreendidos a respeito de bem-estar nas pesquisas.  

O objeto de pesquisa de Veenhoven (2000) é a qualidade de vidas humanas 

individualmente, evitando referências a grupos ou à qualidade de vida humana de um 

ponto de vista sociológico ou evolutivo, se referindo ao que seria necessário para 

considerar uma vida individual com qualidade, o autor distingue oportunidades e 

resultados na vida. Ele afirma que esses dois são relacionados, mas não são a mesma 

coisa. Nem sempre as oportunidades se concretizam nos resultados esperados e, 

nem sempre, os resultados positivos advém de boas oportunidades. Ele reflete 

também entre qualidades internas e externas. As qualidades externas estão ligadas 

ao ambiente, a sociedade no entorno daquele indivíduo e com a qual ele convive. 

Enquanto as internas são associadas ao indivíduo em si, como ele é e suas 

habilidades. A partir disso ele cria um quadro que associa esses quatro pontos: 

oportunidades, resultados, ambiente e indivíduo:   

Habitabilidade do ambiente: o autor defende que é um termo melhor que 

alternativas como “qualidade de vida”, “bem estar” ou “nível de vida”. Habitabilidade é 

uma palavra melhor porque deixa explícito que se refere a uma característica do 

ambiente social de modo geral e não está necessariamente restrito a condições 

materiais. Veenhoven diz que explora mais essa questão em um artigo dele mesmo 

em 1996. 
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 A capacidade de lidar com a vida de uma pessoa tem a ver em como aquele 

indivíduo está equipado para lidar com os problemas que encontrar pela vida. O autor 

diz que, em biologia, chamam isso de “potencial adaptativo”, em psicologia os termos 

mais usuais são “potencial” “capacidade” ou “eficácia”. 

 

 O autor destaca dois tipos de resultados na vida, que ele atribui como o valor 

que a pessoa julga ter no seu ambiente ou para si mesma. Essas duas podem estar 

relacionadas, no sentido de uma pessoa que se sente útil para sua comunidade 

também estar satisfeita consigo individualmente. Mas isso não é necessariamente 

obrigatório, no sentido que pessoas que não são úteis para a sociedade muitas vezes 

estão satisfeitas consigo, enquanto que outras extremamente relevantes e atuantes 

na sociedade não estão felizes em suas vidas pessoais. 

 

No quadrante inferior esquerdo, utilidade da vida, representa a qualidade de ser 

bom para outros, além de si mesmo. O que presume valores maiores, uma utilidade 

externa. Outra forma de se referir a isso é “sentido da vida”, mas o autor prefere 

chamar de utilidade da vida.  

 

Ressaltando que nem sempre as pessoas têm consciência de sua utilidade na 

sociedade ou do valor que seu trabalho tem para os outros, o que não afeta o valor 

do que ela faz, ainda que não saiba. Em seguida, ele faz comparações desses 

quadrantes criados com outras áreas do conhecimento, tais como biologia e 

economia.  

 

Veenhoven (2000) observa que, sobre habitabilidade do ambiente, o seu oposto 

seria fragmentação social, privação, exclusão social. Na habitabilidade do ambiente 

estariam associadas bem estar social, relações sociais próximas, normas claras e 

fortes, associações voluntárias ativas. 

 

Isso permite que ele expanda o quadro para o seguinte: Esses exemplos e 

aspectos não esgotam as possibilidades e estão  relacionados à boa vida, à vida feliz.  
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 Qualidades Externas Qualidades Internas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

NA VIDA        

Habitabilidade do ambiente 
e do entorno:  

o Ecológica – (exemplo: 
Clima moderado, ar 
limpo,habitação 
espaçosa 
 

o Social – (exemplo: 
Liberdade, igualdade, 
fraternidade) 
 

o Econômico – 
(exemplo: nação rica, 
generosidade, 
segurança social, 
desenvolvimento 
econômico) 
 

o Cultural – (exemplo: 
Desenvolvimento das 
artes e ciência e 
educação geral) 

Capacidade de vida da 
pessoa:  
 
o Saúde física - 

Negativo: Sem 

enfermidade; Saúde 

física - Positivo: 

energia, boa 

disposição, resistente; 

o Saúde mental – 

Negativo: Sem 

defeitos mentais 

o Saúde mental – 

Positivo: autonomia, 

criatividade, 

Conhecimento: 

Alfabetização, 

estudos; 

o Habilidades: 

Inteligência, 

educação; 

o Arte de Viver: 

 (variedade de estilos, 

gostos diferenciados etc) 

 

 Qualidades Externas Qualidades Internas 

 

 

 

 

 

 
Utilidade objetiva da vida ou 
sentido da vida: 

 
Para a família: 
exemplo: Criar filhos, cuidar de 
amigos  

 
Para a sociedade: 
exemplo: ser um bom cidadão 

 
Apreciação subjetiva da 
vida: 
Apreciação de aspectos da 
vida exemplo: satisfação com 
o trabalho; 
 
Humor dominante: exemplo: 
depressão, tédio; 
exemplo: Entusiasmo; 
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RESULTADOS 

NA VIDA  

 
Para a humanidade: 
exemplo: deixar uma invenção; 

 
Perfeição moral: 
exemplo: autenticidade, 
compaixão, originalidade etc 

 

 
Apreciação geral:  
Afetiva: Nível de humor geral;  
Cognitiva: Satisfação com a 
vida etc. 

Quadro 3:  Qualidade de Vida Subjetiva – Fonte: Ruut Veenhoven (2000) 

 
 Sobre a capacidade de vida o autor (opus cit.) se refere como a ausência de 

doenças no sentido médico e psicológico. Mas para além da ausência de doença, a 

capacidade de vida tem a ver com questões positivas, que acrescentam à vida, como 

autonomia, controle de sua realidade, criatividade, sinergia interna para desafios e 

lutas. São habilidades mentais e emocionais que permitem às pessoas a lidarem de 

um modo mais saudável com as questões da vida (o que ele chama de arte de viver). 

 

Sobre utilidade de vida objetiva, o autor destaca os valores sociais e familiares, 

em que o indivíduo busca sua felicidade garantindo a qualidade de vida dos que 

convivem ao seu redor. Para além da utilidade funcional, existem os aspectos morais 

e éticos envolvidos nessa prática que estão diretamente envolvidos com a “vida 

virtuosa”.  

Sobre a apreciação da vida subjetiva, Veenhoven (2000) observa que esses 

aspectos, além de pessoais, têm a ver com o desenvolvimento cognitivo e com o que 

o indivíduo intuitivamente entende como felicidade. Têm a ver com os humores e 

afetos, seu entendimento sobre seu lugar no mundo e como olha para si. 

O autor discute a validade de suas divisões por todo o artigo, comparando com 

estudos anteriores em medicina, economia e psicologia.  

Ao final, justifica que esses quatro quadrantes não podem ser medidos 

separadamente. Em uma pesquisa científica sobre o bem-estar não seria profícuo 

avaliar cada quadrante e avaliar as partes, o autor diz que isso falaria sobre uma boa 

vida e não sobre a boa vida de uma maneira ampla.  

 

O segundo motivo pelo qual ele defende a pesquisa sobre felicidade de uma 

maneira geral, considerando ao mesmo tempo os quatro quadrantes é que uma vida 

útil e bem vivida em condições ambientais favoráveis não pode ser considerada 

necessariamente melhor que uma boa vida em condições ambientais piores.  

 

O terceiro motivo é que os quadrantes não parecem trabalhar sobre relações 

interpessoais funcionais. Uma pessoa com boa capacidade para a vida vai buscar 

melhores oportunidades, chances na vida, segundo o autor. O que demonstra que um 

quadrante, além de estar interrelacionado como o outro, influencia e é influenciado 

por ele. Com isso, Veenhoven (2000) discute que a felicidade é tanto uma questão de 

mérito por si só quanto um indicativo de boas chances na vida.  
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O autor conclui que ninguém pode inferir sobre qualidade de vida de uma 

maneira ampla, que faz mais sentido dividi-la nas quatro qualidades anteriormente 

citadas. No entanto essas qualidades não podem ser somadas em uma pesquisa 

sobre felicidade, porque não faria sentido. Para o autor (opus cit) o melhor indicador 

de qualidade de vida é a combinação de quanto tempo com quão feliz uma pessoa 

vive.  

Sobre a capacidade de vida o autor se refere como a ausência de doenças 

físicas e mentais. Mas para além da ausência de doença, a capacidade de vida tem a 

ver com questões positivas, que acrescentam à vida, como autonomia, controle de 

sua realidade, criatividade, sinergia interna para desafios e lutas. São habilidades 

mentais e emocionais que permitem às pessoas a lidarem de um modo mais saudável 

com as questões da vida (o que ele chama de arte de viver). 

 

 Sobre utilidade de vida objetiva, o autor destaca os valores sociais e familiares, 

nos quais o indivíduo busca sua felicidade para garantir também a qualidade de vida 

dos que convivem ao seu redor. Para além da utilidade funcional, existem os aspectos 

morais e éticos envolvidos nessa prática que estão diretamente envolvidos com a 

“vida virtuosa”. 

 

 Sobre a apreciação da vida subjetiva, o autor destaca que esses aspectos, 

além de pessoais, têm a ver com o desenvolvimento cognitivo e com o que o indivíduo 

intuitivamente entende como felicidade. Tem a ver com os humores e afetos, seu 

entendimento sobre seu lugar no mundo e como olha para si. 

  

Veenhoven (2000) discute a validade de suas divisões por todo o artigo, 

comparando com estudos anteriores em medicina, economia e psicologia. Ao final, 

justifica que esses quatro quadrantes não podem ser medidos separadamente. Em 

uma pesquisa científica sobre o bem-estar não seria profícuo avaliar cada quadrante 

e avaliar as partes, o autor diz que isso falaria sobre uma boa vida e não sobre a boa 

vida de uma maneira ampla.  

 O segundo motivo pelo qual ele defende a pesquisa sobre felicidade de uma 

maneira geral, considerando ao mesmo tempo os quatro quadrantes, é que uma vida 

útil e bem vivida em condições ambientais favoráveis não pode ser considerada 

necessariamente melhor que uma boa vida em condições ambientais piores.  
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O terceiro motivo é que os quadrantes não parecem trabalhar sobre relações 

interpessoais funcionais. Uma pessoa com boa capacidade para a vida vai buscar 

melhores oportunidades, chances na vida, segundo o autor. O que demonstra que um 

quadrante, além de estar interrelacionado como o outro, influencia e é influenciado 

por ele. Com isso o autor discute que a felicidade é tanto uma questão de mérito por 

si só quanto um indicativo de boas chances na vida.  

 Como conclusão Veenhoven (2000) afirma que ninguém pode inferir sobre 

qualidade de vida de uma maneira ampla, faz mais sentido dividi-la nas quatro 

qualidades anteriormente citadas. No entanto, essas qualidades não podem ser 

somadas em uma pesquisa sobre felicidade, porque não faria sentido. O melhor 

indicador de qualidade de vida é por quanto tempo e quão feliz uma pessoa vive.  

 

  

2.9 A ESPERANÇA DISPOSICIONAL – Snyder, Harris e colaboradores (1991) 

 

Segundo Pacico e Bastianello (in Avaliação em Psicologia Positiva, 2014, 

organizado por HUTZ), os estudos da Esperança foram definidos por Snyder,  Harris 

e colaboradores em 1991.  De acordo com o próprio pesquisador (SNYDER E LOPEZ, 

2009), a teoria e definição da esperança destacam a cognição construída pelo 

pensamento voltada para a obtenção de objetivos. Apenas objetivos com valor para o 

indivíduo são considerados aptos para a esperança.   

 

Os objetivos podem variar em termos temporais (curto prazo, longo prazo), para 

alcançar um objetivo ou interromper um evento indesejado, em relação à dificuldade 

do cumprimento (fácil, difícil, extremamente difícil). A esperança é definida como 

pensamento baseado em caminhos, direcionado a objetivos, no qual a pessoa usa 

esse pensamento baseado em caminhos e rotas que levem ao objetivo desejado. No 

caso de obstáculos ou entraves que se interponham no alcance dos objetivos, as 

pessoas dotadas de alto nível de esperança, por possuírem configurações emocionais 

positivas, sentem prazer em continuar tentando e encontram rotas alternativas, 

encaram as dificuldades como desafios.  
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Pessoas com baixos níveis de esperança disposicional param e não encontram 

soluções, não conseguem desviar do bloqueio. A sensação do fracasso ou sucesso 

contribui em ambos os casos para fortalecer os resultados obtidos e a pessoa que 

superou obstáculos cria um prazer e um histórico de sucessos e esperança, enquanto 

o indivíduo que não encontrou rotas alternativas também acumula um histórico em 

suas configurações emocionais, porém com padrões negativos e de fracasso.  

 

Figura 2: Teoria da Esperança: Agências e Caminhos   

Fonte: Psicologia Positiva Snyder& Lopez (2009) 
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“A melhor coisa a fazer quando se está triste é aprender algo. 

Essa é a única coisaque nunca falha. Você pode ficar velho e 

trêmulo em sua anatomia, pode passar a noite acordado 

escutando a desordem de suas veias, pode sentir saudades 

do seu único amor, pode ver o mundo ao seu redor ser 

devastado por lunáticos malvados ou saber que a sua honra 

foi pisoteada no esgoto das mentes baixas. Só há uma 

resposta para isso: aprender. Aprender por que o mundo gira 

e o que o faz girar. Essa é a única coisa da qual a mente não 

pode jamais se cansar, nem se alienar, nem se torturar, nem 

temer ou descrer, e nunca sonhar em se arrepender. 

Aprender é o que lhe resta”. 

 

O Único e Eterno Rei – Volume I - A ESPADA NA PEDRA  
T.H. White 
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3. O TRABALHO – A GESTÃO DO TRABALHO 

  O terceiro capítulo desta pesquisa trata de encadear os estudos desenvolvidos 

anteriormente sobre a felicidade e a psicologia positiva, ao bem-estar no trabalho. 

O capítulo sobre a Gestão do Trabalho também terá esse enfoque, buscando os 

aspectos positivos e capazes de facilitar o bem-estar dos trabalhadores em seu 

ambiente laboral. Para tornar possível abordar os principais entre os inúmeros 

elementos constitutivos da gestão do trabalho, esse capítulo estará sustentado na 

obra Psicologia Organizacional, de Paul M. Muchinsky (2004),  

  

Sobre trabalho e satisfação no trabalho, o autor afirma em sua obra que “a 

satisfação no trabalho refere-se ao grau de prazer que um funcionário sente com o 

seu cargo” entendendo ainda que 

 
o legado da Psicologia Industrial e Organizacional se confronta com 
uma tarefa assustadora – aumentar o fit (encaixe) entre a força de 
trabalho e o local de trabalho em uma época em que a composição de 
ambos está mudando rapidamente. A atual força de trabalho não é 
igual a nenhuma outra em nossa história. Mais do que nunca as 
pessoas estão procurando emprego, e elas tem níveis mais elevados 
de educação. 

 

 A Psicologia Organizacional ou Psicologia do Trabalho, como ramo da 

Psicologia, também está focada em promover o bem-estar e o desempenho dos 

funcionários, ressaltando-se também que mesmo na área, ainda não há um consenso 

entre os pesquisadores sobre o conceito felicidade no trabalho. Isso porque assim 

como já destacado na primeira parte da pesquisa, enquanto alguns autores 

consideram a felicidade como "prazer" (na perspectiva hedônica), outros preferem o 

conceito de felicidade como mistura de "prazer" (perspectiva hedônica), 

"engajamento" e "significado" (perspectiva eudaimônica). Esses últimos evitam, 

assim, a definição de felicidade, escondendo-a atrás do conceito de bem-estar 

(MOCCIA, 2016). 
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Na perspectiva de Souza e Porto (2015), existem dois níveis de bem-estar e 

felicidade no trabalho que são: a contribuição de fatores individuais (valores, 

personalidade, objetivo) e as características organizacionais, cultura e contexto 

Contribuições Individuais                                    Características Organizacionais 

Valores, personalidade,                                                    Cultura  

Objetivos                                                                          Contexto 

 

 

3.1 A PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E O TRABALHO 

Sobre a evolução da Psicologia Organizacional, Muchinsky (2004, p.6) declara 

que “é sempre difícil escrever a história de qualquer coisa; existem diferentes 

perspectivas com diferentes ênfases, além disso, é um desafio dividir a evolução 

histórica de uma disciplina em unidades de tempo”. Ele explica que nos primeiros 

anos, a partir de 1900, a maioria dos psicólogos era estritamente científica e evitava 

estudar problemas que ultrapassassem os limites da pesquisa.  

 Até que o psicólogo W.L. Bryan (Bryan & Harter, 1897) publicou um trabalho 

sobre como telégrafos profissionais desenvolviam suas habilidades de enviar e 

receber mensagens em código morse. Em 1903, Brian declarou em seu discurso 

inaugural à American Psychological Association (APA) que os psicólogos deveriam 

estudar as atividades e funções concretas do cotidiano, enfatizando o exame das 

habilidades reais para o desenvolvimento da pesquisa científica. Bryan é considerado 

um precursor da psicologia industrial/organizacional (MUCHINSKY 2004). A segunda 

força da evolução da psicologia organizacional veio da necessidade que engenheiros 

industriais sentiam de melhorar a eficiência, economia na produção e produtividade 

dos operários.  

 

 Segundo Koppes (apud Muchinsky, 1997), Lillian Gilbreth “foi uma das 

psicólogas que fizeram consideráveis contribuições nos primórdios da psicologia 

industrial/organizacional. Lillian era parte de uma equipe constituída de marido e 

mulher, conhecidos por ‘therbligs’ e participavam de uma reunião na qual fez um 

pronunciamento considerado histórico, destacando que o ser humano era o elemento 

mais importante para a indústria e para a realidade dos engenheiros, acostumados 

com o manuseio de objetos inanimados.  

 Ela enfatizou ainda que a psicologia estava se tornando rapidamente uma 

ciência e que necessitava a devida atenção para a contribuição que esta poderia  
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oferecer para o que ela denominou “nova profissão de gerência científica” 

(MUCHINSKY, 2004, p.7). 

 

 O trabalho é uma necessidade humana de realização, através 
dele as pessoas se relacionam, interagem, são percebidas no 
ambiente organizacional em que se encontram, visando o atingimento 
dos objetivos e metas específicas. Essas relações organizacionais de 
trabalho são sempre complexas e envolvem o domínio de disciplinas, 
teorias e conceitos conforme Siqueira e Gomide Júnior tratam em 
capítulo do livro organizado por Zanelli, Borges-Andrade e Bastos 
(2004). 

 

 

Figura 3: Algumas disciplinas e teorias envolvidas com o Trabalho 
Fonte: Zanelli, Borges-Andrade e Bastos, 2004. 

 

 Stewart (2002) esclarece que todo ganho de produtividade do século XX pode 

ser explicado pela onda que Frederick Taylor desencadeou no começo do século, 

quando ele e outros colaboradores do movimento da Administração Cientifica se 

dispuseram a aumentar a eficiência do trabalho físico.  

 O trabalho é um somatório de organização, pessoas, sociedade de trabalho, 

regras, normas, objetivos e metas. Kouzes e Posner (In Goldsmith & Hesselbein 2010) 

afirmam que as pessoas e organizações de hoje são reféns do presente, que as 

exigências do trabalho e das organizações impedem gestores e lideranças de ouvir 

as pessoas, escutar as vozes que não são ouvidas e atentar para as possibilidades 
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futuras. Eles consideram os melhores líderes aqueles que são bons observadores da 

condição humana. 

 

3.1.2 Equipes, Trabalho e Visão Compartilhada 

Processos de Equipe Estágios de evolução de grupo:  

1. Formação do Grupo e impressão de dependência – “O líder 

sabe o que devemos fazer”.  Nesse estágio, ainda são pessoas 

focadas individualmente em assegurar que as situações 

correrão de modo seguro, necessitando resolver suas 

posições, inclusão, identidade, autoridade e intimidade. 

2. Construção do Grupo - Sensação de Fusão: “Formamos um 

grande grupo; gostamos uns dos outros”. Foco emocional na 

harmonia, na conformidade, busca por intimidade. 

3. Trabalho em Grupo – “Podemos desempenhar efetivamente 

porque nos conhecemos e aceitamos uns aos outros”. Foco na 

realização, no trabalho em equipe, na manutenção do grupo 

em boa ordem. 

4. Maturidade do Grupo - “Sabemos quem somos, o que 

desejamos e como obter as coisas. Somos bem sucedidos, 

portanto, devemos estar certos”.Equipes bem-sucedidas 

reúnem suas experiências e seu conhecimento em um esforço 

coordenado.  

(MUCHINSKY, 2004, p.280-282). 

 

Ainda de acordo com o autor, equipes integradas e afetivas desenvolvem 

orgulho e pertencimento, cada membro da equipe tem a percepção de si mesmo como 

parte do todo, conectada, agrupada, sentem-se um e não  indivíduos isolados 

trabalhando com outros indivíduos isolados. Requer que todos os membros - 

independente do que possa ocorrer no restante da organização, perceba a sua 

interdependência como força e virtude (MUCHINSKY, 2004). 

Sobre relacionamentos de trabalho, Mendonça (2016) destaca que é 

necessário que aconteça uma fonte de relações construtivas, positivas e satisfatórias 

e que essas relações sejam capazes de estabelecer laços de afeição entre as 

pessoas, (...) a aceitação do outro em suas diferenças também conferem condições 

para um ambiente mais feliz no trabalho, este fato consiste na questão do 
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relacionamento interpessoal (...) o trabalho contribui com a felicidade na medida em 

que promove reconhecimento entre os próprios colegas (...) são as relações que criam 

um ambiente feliz de trabalho.  

 

 

Figura 4: Estágio de evolução de grupo -  Fonte: Muchinsky (2004) 

 

 Muchinsky (2004, p.276) destaca que  

 

Equipes são unidades sociais agregadas que trabalham dentro de um 
contexto social maior – a organização, com participantes identificáveis 
e uma tarefa ou conjunto de tarefa específicas para realizar. Equipes 
bem sucedidas muitas vezes reúnem suas experiências e 
conhecimentos individuais em um esforço coordenado.  

 

 O autor menciona em sua obra que McIntyre e Salas (1995) realizaram amplas 

pesquisas sobre equipes táticas da Marinha americana, bem como outros estudos que 

identificaram vários princípios de trabalho em equipe importantes e válidos para outras 

organizações que trabalham com equipes,  elencam cinco princípios importantes dos 

mais estudados sobre equipes: 

 

As melhores equipes distinguem-se das demais quando dão e 
recebem apoio sem o receio de serem considerados individualmente 
fracos, ao contrário, todos desenvolvem competências não apenas em 
sua área específica, mas também nas áreas dos demais membros do 
grupo de trabalho:  
1. Feedback - Que seus membros dêem e recebam feedback uns 
dos outros, com boa vontade, prontidão, e predisposição a colaborar 
e apoiar os colegas do grupo de trabalho;  
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2. Boa vontade, prontidão e predisposição em apoiar os colegas 
durante as operações; 
3. Identificação com o todo - Que os seus membros vejam a si 
mesmos com parte de um grupo cujo sucesso depende da 
colaboração de todos; Noção individual da força individual que soma 
para o desempenho global. 
4. Interdependência - Que cada membro da equipe entenda que não 
apenas é adequado, mas essencial e depende do outro para a execução da 
missão do grupo. A interdependência é vista como virtude e característica 
imprescindível para o sucesso e desempenho da equipe; 
5. Liderança - Que a liderança faça a diferença para o desempenho da 
equipe. Que a equipe tenha um líder que sirva de exemplo aos seus 
membros, dando e aceitando feedback, que sejam engajados e motivadores, 
com comportamento colaborativo. O líder precisa responsabilizar-se pela 
atuação da equipe, reconhecendo forças e fraquezas do todo e das partes, 
individualmente. Equipes bem-sucedidas devem reunir suas experiências e 
conhecimento em esforço conjunto (MUCHINSKI, 2004, p. 275-299),  

 

 Surowiecki (2004, p.12) acredita que  

 

sob as circunstâncias corretas, grupos são impressionantemente 
inteligentes e frequentemente são mais inteligentes que a pessoa com 
maior conhecimento em seu interior. Os grupos não precisam ser 
dominados por pessoas excepcionalmente inteligentes, para serem 
espertos. Mesmo que a maioria das pessoas em um grupo não seja 
especialmente bem informada ou racional, ele [o grupo] ainda pode 
chegar a uma decisão coletiva sábia 

 

 Observa-se em equipes bem-sucedidas que a comunicação é constante em 

processos interpessoais. Os conflitos sempre ocorrem e podem ser de duas 

naturezas: benéficos ou concorrentes. Benéficos, quando membros da equipe têm 

opiniões e interesses divergentes, mas procuram compreender, possuem a motivação 

necessária para uma solução conjunta satisfatória para todos. Concorrentes quando 

os indivíduos discordam e querem fazer prevalecer um único caminho, unilateral 

(MUCHINSKI, 2004, p.275-299). 

 Se existe envolvimento dos membros com a equipe, há o desejo de 

permanecer, prazer no desenvolvimento das tarefas da equipe ou pelos componentes  

da equipe, comunicação aberta e segura. Conclui-se que equipes unidas exercem 

maior influência na organização do que equipes divergentes.(MUCHINSKI , 2004).  

 O trabalho em equipe requer comportamentos, respostas e feedbacks 

interpessoais em clima de confiança, respeito e liberdade, em que não ocorram 

obstáculos ou impedimentos nem de poder ou hierarquia, com possibilidade individual 

e do grupo em receber e aceitar críticas construtivas sobre a percepção de suas forças 
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e fraquezas. Esse é um aspecto forte e também frágil nas relações de trabalho e 

processos interpessoais (MUCHINSKI, 2004, p.275-299).  

 Constitui um aspecto de grande valia nessas relações de trabalho, que as 

organizações proporcionem informação e boa comunicação interna com os 

trabalhadores, desenvolvendo uma relação de confiança entre as partes, através de 

atos de transparência, lisura e verdade, promovendo e estimulando motivação nos 

funcionários. Uma boa comunicação, um bom feedback, constitui prática que gera a 

confiança dos colaboradores. A informação é a maior estratégia de aproximação 

funcionário e empresa e fator importante para as organizações (MUCHINSKI, 2004). 

 O espírito de equipe envolve ainda o aspecto de Cidadania Organizacional,  

dever, lealdade, boa vontade, disposição em apoiar os colegas durante os trabalhos 

com competência de cada membro do grupo. De acordo com Andrade, Costa e 

Lengler (2016), o interesse por cidadania organizacional aumentou significativamente 

nos últimos 30 anos, muito embora a literatura no Brasil seja ainda incipiente em 

comparação com a estrangeira. Em conformidade com o que apontam os estudos, a 

cidadania organizacional só ocorre quando os indivíduos encontram pertencimento, 

bem-estar, motivação e comprometimento e essas condições são possíveis quando 

há confiança, transparência, comunicação e ética. 

 Um trabalhador é um cidadão organizacional quando está feliz e adaptado ao 

seu ambiente e com o trabalho que executa. Para isso as estratégias de motivação 

laboral devem criar circuitos de ligação para os membros da organização na busca de 

resultados favoráveis e positivos para a empresa.  

 Estamos na década do gerenciamento de processos e o meio ambiente se 

destaca a cada dia, à medida que as pessoas, os gestores, comunidades e governos 

se conscientizam que a vida está acima de tudo e não subordinada a tudo. Bueno 

(2002) observa que, sob muitos aspectos, esses temas são psicológicos por natureza 

e, portanto, necessitam de soluções e reflexões também psicológicas. Talvez pareça 

óbvio, mas muitos profissionais estão despertando apenas agora para o fato de que 

seres humanos não são máquinas destituídas de emoções e que 

desapaixonadamente deixam de fora o seu próprio interesse. Ao contrário, agem de 

acordo com valores, atitudes e motivos que têm sua própria lógica - e força - em todos 

os aspectos da vida econômica, desde o trabalho até o comportamento do 

consumidor.  
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 Nem sempre o trabalhador tem autonomia de se desvincular de um regime de 

trabalho desfavorável, porém, de acordo com Marçal (2017), do ponto de vista 

individual, acredita-se que a motivação pressupõe algum grau de autonomia. 

Concordando com Marçal (2017), Motta (1999, apud MARÇAL, 2017) complementa 

que “É a autonomia de pensar e agir que aumenta as possibilidades de uma pessoa 

encontrar sua melhor maneira de contribuir. Assim, se existe uma dimensão individual 

na motivação, ela pressupõe algum grau de liberdade”. [CARLOS, Jian et al. O mal-

estar da sociedade na pós modernidade. ANAIS CONGREGA, n. 12, p. 61, 2017]. 

 

Capital Humano – Davenport (2001, p.12) declara que “Capital Humano” é, em 

essência, uma metáfora, porém   

 
(...) se os empregados constituem um ativo, então os administradores 
devem preocupar-se em aumentar e medir o seu retorno da empresa 
sobre seu investimento nesse ativo. Uma abordagem melhor para os 
empresários é verem os trabalhadores como proprietários de capital 
humano, que, em circunstâncias adequadas, estão desejosos de 
contribuir para a prosperidade da organização. Nessa perspectiva, 
concluímos que os trabalhadores produzem maior valor para as 
empresas quando estas geram maior valor para os empregados.  

 

 “duas idéias importantes reforçam a metáfora do trabalhador-investidor: propriedade 

e retorno do investimento. Um trabalhador que agir como investidor de capital humano 

aplicará seu capital onde puder obter maior retorno”. As pessoas possuem habilidade, 

energia e tempo que são seus, próprios e são esses os elementos que as pessoas 

trazem como valor, ‘capital’ para investir em sua atividade.  

Se as empresas realmente tratassem as pessoas como ativos estratégicos 

valiosos, os empresários veriam que uma força de trabalho competente e dedicada é 

pré-requisito para o sucesso em qualquer uma das outras áreas [da organização]. 

Investir nas pessoas seria então uma prioridade mais elevada (DAVENPORT, 2001, 

p.19)    

 

3.1.3 Comprometimento 

 Muchinsky (2004, p.306) declara que “O comprometimento organizacional 

refere-se ao grau de fidelidade de um funcionário com o seu empregador (...) que pode 

ser afetivo, de permanência, ou normativo”. Muchinsky (2004, 308) faz constar em sua 

obra, uma figura que foi adaptada de Morrow (1993) e tem a permissão da Elsevier 
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Science, na qual se observa que o comprometimento é representado por círculos 

concêntricos ou camadas, assim dispostos de dentro para fora: 

1) Núcleo: Ética no trabalho; 

Faixas seguintes, sempre de dentro para fora:   

2) Comprometimento profissional 

3) Comprometimento organizacional com a permanência 

4) Comprometimento organizacional afetivo 

5) Envolvimento no trabalho 

Figura 5: Comprometimento no  Trabalho 
Fonte: Psicologia Organizacional (MUCHINSKY, 2004, p.308) 

 

 Desse modo, Muchinsky (2004) demonstra que em primeiro lugar, e como 

condição principal, é necessário existir a ética no trabalho. Com a ética no trabalho, 

como ponto central, surge o comprometimento profissional, seguido do 

comprometimento organizacional com a permanência, que leva ao comprometimento 

organizacional afetivo, que por sua vez conduz ao envolvimento no trabalho. Sobre os 

tipos de comprometimento, o autor classifica: 
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Comprometimento Organizacional – Refere-se ao grau de fidelidade de um 

trabalhador com o seu empregador (ver Figura 5: comprometimento em bases afetivas 

e cognitivas)  

 

Comprometimento em bases psicológicas afetivas: 

Comprometimento Afetivo: Corresponde ao grau que o indivíduo se sente 

emocionalmente ligado, vínculo emocional e identificação do funcionário com a 

organização; o trabalhador sente-se identificado e envolvido com a empresa e nela 

permanece porque quer.  

Segundo Muchinsky (2004), o desafio de todo gestor é criar condições internas 

na organização para que o poder, a autoridade legítima, os valores e os processos de 

influência repassados aos liderados reflitam um clima organizacional positivo. O 

primeiro estudo relacionado ao comprometimento organizacional foi elaborado por 

Chester Barnard, em 1938, cujas ideias foram posteriormente corroboradas por James 

March e Herbert Simon, em 1958, e Howard Becker em 1960 (SIMON & COLTRE, 

2012). 

 

3.1.4 Motivação e Confiança 

 

 Alves et al (2016) atestam que a Confiança é um conceito amplamente 

estudado em diversas áreas científicas. Várias medidas relacionadas com a confiança 

têm uma ligação muito forte com o Bem-Estar Subjetivo (BES), sendo a Confiança no 

Local de Trabalho a mais importante de todas. A confiança parece capaz de influenciar 

a motivação e o avanço do desempenho do grupo. Com nível elevado de confiança 

os integrantes da equipe canalizam convenientemente as suas energias. Não se 

preocupam com o que os outros membros estão fazendo ou pensando, usam seus 

esforços apenas na execução do trabalho.   

 De acordo com Mayer, Davis e Shoorman (1995, apud ALVES et Al, 2016) a 

confiança também consiste na vontade de uma das partes em ser vulnerável às ações 

da outra parte. Essa aceitação de vulnerabilidade baseia-se na expectativa de que a 

pessoa em quem é depositada a confiança vá decidir sobre situações importantes 

para quem confia, sem que a pessoa que confia interceda na situação.   

Para obtenção de resultados positivos para a organização e para os 

empregados, cumpre observar o cuidado com a valorização destes, da criação de 



60 
 

 

condições harmônicas que favoreçam o bem-estar, impulsionem o seu 

comprometimento e o consequente desempenho, oferecendo-lhes oportunidades 

para que através do trabalho, alcancem seus objetivos, satisfação e realização 

profissional (TAMAYO & PACHOAL, 2003). 

 Pradella (2013) explica que a motivação vai além de salário, promoções, 

prêmios, benefícios. Um trabalhador precisa sentir que está usando suas capacidades 

físicas e cognitivas por uma causa de valor. Precisa saber que o seu trabalho é 

importante para a organização. Parte da motivação do funcionário vem do fato dele 

saber que tem um papel importante dentro da organização. Os fatores que influenciam 

a motivação humana são o trabalho em grupo, o reconhecimento, a segurança, a 

integração do grupo, as necessidades fisiológicas, as necessidades sociais e as 

necessidades de autorealização. A motivação dos funcionários deve ser um processo 

constante conferindo dignidade, responsabilidade e liberdade de iniciativa, devendo 

ser algo integrado ao cotidiano da empresa. 

 Há indícios de que a motivação humana é parte intrínseca do indivíduo. A 

motivação impulsiona empregados e alavanca as organizações. Um trabalhador 

precisa sentir que está com o valor de suas capacidades físicas e cognitivas 

observado e reconhecido, que seu trabalho é importante e fundamental para a 

organização. Essa é a verdadeira motivação, de maior valor.  

Snyder e Lopes (2009) declaram que o bom trabalho, o emprego gratificante é 

aquele que apresenta os oito benefícios a seguir: 

1. Variedade de tarefas realizadas. 

2. Ambiente de trabalho seguro. 

3. Renda para a família e para a própria pessoa. 

4. Propósito derivado do fato de fornecer um produto ou prestar um 

serviço. 

5. Felicidade e satisfação. 

6. Engajamento e envolvimento positivos. 

7. Sensação de estar desempenhando bem e atingindo objetivos. 

8. Companheirismo e lealdade de colegas de trabalho, chefes e 

empresas. 

 

 A motivação do ser humano é uma condição básica para o alcance dos 

objetivos pessoais, do trabalho, das organizações e dos países. A motivação pode ser 

de ordem intrínseca ou extrínseca. Quando uma pessoa se move por determinado 

objetivo ela pode ter motivações baseadas em vontade própria de alcançar algo, 
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(motivação intrínseca), ou por sugestão e pressão externa, como por exemplo, 

expectativa de promoção ou medo de punição (motivação extrínseca). 

 Em 1924, especialistas em eficiência da empresa Western Electric Company, 

em Hawthorne, Estados Unidos, iniciaram uma pesquisa que tinha por objetivo 

estudar os efeitos da iluminação na produtividade.  

 Elton Mayo (1933) e sua equipe realizaram vários experimentos com grupos de 

trabalhadores que eram submetidos a diferentes condições de iluminação e 

incentivos. Observou-se que, independentemente das condições a que eram 

submetidos os trabalhadores, sua produtividade, em grupo, aumentava.  Chegou-se 

à conclusão de que o aumento da produtividade era decorrente não dos aspectos 

técnicos do experimento, mas da dimensão social do ser humano. Uma vez em grupos 

experimentais, as pessoas sentiam-se valorizadas pela empresa.  

 Dando continuidade à pesquisa, a equipe de Mayo realizou entrevistas com 

mais de 20 mil empregados da companhia, tendo por objetivo descobrir quais os 

sentimentos que levavam à satisfação no trabalho e como isto poderia estar 

relacionado com a produtividade. O fato de terem sido realizadas entrevistas com os 

trabalhadores teve, por si só, resultados muito positivos. As pessoas sentiram-se 

importantes e respeitadas. O sentimento de envolvimento e participação (pertencer) 

gerou uma atitude geral favorável em relação à companhia (BUENO, 2002).  

 

3.1.5 Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) 

 A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) tem estreita relação com o nível de 

satisfação do trabalhador, em clima organizacional positivo, capaz de promover a 

sensação de pertencimento, proteção, segurança, benefícios, trabalho seguro, 

orgulho e reconhecimento e autorealização. WARR (1987, apud MUCHINSKY, 2004, 

p. 334-337) avalia que a sensação de bem-estar no trabalho precisa ser compreendida 

através de nove determinantes ambientais que impactam positiva ou negativamente 

a saúde mental:  

 

1. Oportunidade de controle: Oportunidade que o ambiente oferece ao 

indivíduo de controlar atividades e eventos; 

2. Oportunidade de usar as habilidades: Até onde o ambiente inibe ou 

encoraja a utilização e o desenvolvimento de habilidades; 
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3. Metas geradas externamente: Presença de metas e desafios. Um 

ambiente que não incentiva atividades ou realizações. 

Inversamente, um ambiente que encoraja comportamentos e a 

busca de metas, gera impacto positivo na saúde mental. 

4. Variedade ambiental: Ambientes com metas e atividades repetitivas 

não contribuem para a saúde mental, enquanto que atividades que 

introduzem novidade influenciam favoravelmente. 

5. Transparência Organizacional: A transparência organizacional 

possui dois componentes: Feedback e Expectativas; 

6. Disponibilidade financeira: A pobreza reduz a oportunidade de 

controle pessoal. 

7. Segurança Física: Ambiente fisicamente seguro e razoavelmente 

permanente. 

8. Oportunidade de contato interpessoal: Esse contato atende a 

necessidades de amizade e reduz sentimentos de solidão. Também 

proporciona apoio social (emocional e instrumental) contribui para 

a resolução de problemas, atingimento de metas. 

9. Posição social valorizada dentro da estrutura que recebe o apreço 

dos demais; reconhecimento; respeito; status. 

 

 

Figura 6: Percepção de Suporte Organizacional   

Fonte: Zanelli, Borges-Andrade& Bastos (2004, p. 317) 
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O conceito de saúde mental 

De acordo com os estudos de Warr (1987, apud MUCHINSKY, 2004) a 

perspectiva global da saúde mental proposta pelo primeiro autor, possui cinco 

componentes:  

 
1. Bem-Estar afetivo – O bem-estar afetivo segundo os 

pesquisadores tem duas dimensões: prazer e excitação. 
2. Competência: A pessoa competente tem recursos psicológicos 

para enfrentar as pressões da vida 
3. Autonomia: Capacidade do indivíduo em enfrentar influências e 

determinar suas próprias opiniões a e ações; 
4. Aspiração: Níveis de aspiração elevados refletem alta motivação, 

prontidão e comprometimento.  
5. Funcionamento integrado: Refere-se à pessoa como um todo. 

Pessoas psicologicamente saudáveis demonstram equilíbrio e 
plenitude afetiva.  
 

 Com relação a este último aspecto, Erickson (1963, apud MUCHINSKY, 2004, 

p.333) afirma que para Freud uma pessoa sadia consegue equilibrar a importância do 

amor e do trabalho. Ele relata que ao perguntarem a Freud o que ele achava de uma 

pessoa “normal”, ele teria respondido: “Lieben und arbeiten” (amar e trabalhar). Para 

esse autor, Ericcson (1963) Freud acreditava que “é por intermédio da família que as 

necessidades relacionadas ao amor são gratificadas e que o trabalho tem um efeito 

mais poderoso do que qualquer outro aspecto da vida humana de vincular uma pessoa 

à realidade. 

Figura7: Afetividade no Trabalho  
Fonte: Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil, Zanelli, Borges-Andrade, Bastos, (2004, p. 223) 
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 Tamayo e Paschoal (2003) apontam a necessidade da valorização e da criação 

de condições favoráveis e humanizadoras para os empregados, como estratégias de 

motivação laboral mais eficientes quando correspondem diretamente a metas e 

valores do trabalhador, que levam à maximização do seu desempenho produtivo.  

 Veloso, Dutra e Nakata (2016) declaram que “a primeira análise sistemática 

denominada ‘Clima Organizacional’ foi realizada por Argiris (1960), que concluiu que 

as organizações precisam de ambiente cooperativo, transparente no sentido de 

estimular uma comunicação interna clara e comum a todos os membros da 

organização, constituída de indivíduos éticos, com visão de compartilhamento de 

ideais, missões e metas, visão de futuro, espírito comum de solidariedade, apoio e 

auxílio aos demais. 

 Nas situações de mudança ou desafio, se os colaboradores não recebem 

apoio, diminuem a produtividade, a cooperação e a união. Um empregado feliz possui 

boa disposição para colaborar, produzir e ir além do esperado. Por esse motivo é 

importante que os gestores e administradores realizem projetos de atenção e 

cuidados ao bem-estar do trabalhador, projetos de Qualidade de Vida no Trabalho, 

atentos ao tempo dedicado pelos indivíduos ao trabalho, pois é um tempo significativo 

de vida ‘util’ humana, dos seus potenciais físicos, emocionais e mentais para os 

negócios das empresas. 

 De acordo com Schein (2009), a palavra cultura também tem sido usada por 

antropólogos para referir-se aos costumes e rituais que as sociedades desenvolvem 

durante o curso de sua história. A cultura organizacional tem sido usada, nas últimas 

décadas, por pesquisadores e gerências organizacionais para se referir aos costumes, 

tradições, práticas, normas, valores, padrões de comportamentos, tradições.  

 Marujo et al. (2007) entendem que as teorias negativas sobre comportamento 

humano e motivação nas organizações precisam ser reconsideradas para dar lugar a 

uma gestão baseada nas forças, focada no positivo e no desenvolvimento do capital 

humano e psicológico, para que os trabalhadores  atinjam todo o seu potencial. O 

autor argumenta que “a gestão do capital psicológico positivo possa canalizar os 

talentos, forças e capacidades psicológicas das pessoas, para se atingirem resultados 

produtivos, éticos e sustentáveis, que resultem em vantagem competitiva” (MARUJO 

et alli, 2007, p.116). 
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3.1.6 Os desafios no trabalho  
 

Aspectos estressores na Vida Organizacional - Estresse, estresse ocupacional e 
estresse no trabalho 
 

Na visão de Paschoal e Tamayo (2004, p.45) “em meio à multiplicidade de 

pesquisas nota-se que o termo estresse ocupacional tem sido utilizado de modo pouco 

consistente, havendo desentendimentos sobre seu significado e formas de medição”. 

Os desafios no trabalho são diversos, pois trata-se de equilibrar de um lado os 

interesses da organização e, de outro, as necessidades e direitos do trabalhador. 

Yunes (2003); Paschoal e Tamayo (2004), assim como Snyder e Lopes (2009) 

apontam o estresse, o coping, e a resiliência como os principais desafios no trabalho.  

 

 Para melhor compreensão, Zanelato (2008 p.12) esclarece que 

o indivíduo frente a algum estressor, passa por quatro etapas: 

avaliação primária, secundária, reavaliação e enfrentamento e a este 

fenômeno dá-se o nome de coping ou estratégia de enfrentamento, 

podendo este enfrentamento ser positivo ou negativo, tendo como 

propósito de atenuar ou eliminar os desconfortos psicofisiológicos 

causado pelo estressor. Outro processo que também pode ser 

desencadeado é a resiliência, compreendida como a capacidade do 

ser humano para superar as adversidades, desenvolvendo, na 

presença de risco, habilidades de enfrentar e responder de forma 

assertiva e positiva, ativando recursos pessoais e ambientais que 

atenuam os efeitos ou consequências negativas esperadas para a 

maioria das pessoas, convertendo-se assim, em bem-estar 

psicofisiológico, crescimento pessoal e aprendizagem. 

 

 

 

3.6.1 Resiliência  

 De acordo com o entendimento comum, a resiliência se configura em um 

estado psicológico de resistência a uma situação adversa, com intenção de 

ultrapassar um ponto difícil e crítico, quase sempre com sofrimento controlado. É uma 

espécie de aparente submissão ou conformação, mas essa resistência conformada é 

como um endurecimento psicológico para que o indivíduo suporte situações que não 

pode mudar. De acordo com Snyder e Lopes (2009), a definição mais simples para 

resiliência é recuperar-se. Eles declaram que os pesquisadores concordam em que o 

risco ou a adversidade devem estar presentes para que uma pessoa seja considerada 

resiliente.   
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 Um exemplo figurativo para exemplificar é a imagem de uma árvore que se 

desenvolve em local onde os ventos fortes podem arrancá-la do solo. Nesse caso, a 

árvore, sob a ação dos fortes ventos e reagindo a eles, fortalece as raízes e o seu 

tronco para suportar as ações da natureza, estações após estações. A árvore 

“resiliente” pode deformar-se, entortar, mas resistindo, mantém o máximo possível de 

suas características e integridade originais previstas pela sua natureza.  

 

 

Quadro  4: Flexibilidade – exemplo de resiliência 

Flexibilidade 

''Durante um furacão, quando tudo voa ao redor, as árvores fortes ficarão 
enraizadas. Entretanto, só as árvores mais flexíveis sobrevivem aos ventos fortes 

um furacão. Da mesma forma, aqueles que não usam a flexibilidade em suas 
abordagens, desistem dos esforços para alcançar algo. Disciplina é uma boa 

qualidade, mas paradoxalmente é preciso flexibilidade dentro da disciplina para 
poder mover-se de acordo com as circunstâncias. Disciplina sem flexibilidade é 
tirania. Flexibilidade sem disciplina é preguiça. Não é suficiente para uma árvore 

ser forte, ela precisa ser flexível para sobreviver''.  

BK Luis Alberto Riveros 

  

 

 A resiliência, de acordo com Yunes (2003), é um importante construto dentro 

das prioridades da psicologia positiva, relacionado às emoções positivas. É uma 

capacidade interna ao indivíduo, que habilita a pessoa a ultrapassar e crescer com as 

adversidades e seus efeitos. O indivíduo resiliente desenvolve padrões de adaptação 

para administrar as situações adversas. Esses recursos são duradouros e não 

momentâneos.  

 Yunes (2003) explica em seu artigo que, por tratar-se de um conceito 

relativamente novo no campo da Psicologia, a resiliência vem sendo bastante 

discutida do ponto de vista teórico e metodológico pela comunidade científica. 

Também explicita que, tendo em vista que o construto de resiliência toma dimensões 

a partir de processos de superação a adversidades, é possível sugerir que o conceito 

busca tratar de fenômenos e padrões de vida saudável.   
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 Segundo Yunes (2003), o dicionário de língua inglesa Longman Dictionary of 

Contemporary English (1995) define resiliência como “habilidade de voltar 

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

doenças, dificuldades, retornar à sua forma original quando a pressão é removida: 

flexibilidade”. O termo “resiliência” é frequentemente referido por processos que 

explicam a “superação” de crises e adversidades em indivíduos, grupos e 

organizações. Alguns estudiosos reconhecem a resiliência como um fenômeno 

comum e presente no desenvolvimento de qualquer ser humano. 

 

Coping – Lidar, enfrentamento 

 Esta pesquisa não encontrou uma tradução satisfatória para ‘coping’ em língua 

portuguesa capaz de expressar o significado exato da palavra no contexto da 

psicologia “lidar com”, “enfrentar”, “adaptar-se”. 

 Mendonça (2016, p.2) considera que “a partir do momento em que os desafios 

são maiores que a capacidade de entrega do trabalhador isso se torna um transtorno, 

principalmente de origem mental, que interfere no sono, no equilíbrio emocional bem 

como na felicidade humana” e trabalhador desenvolve estratégias internas de 

equilíbrio que o protejam dos estados de insatisfação e sofrimento.  
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4. METODOLOGIA, PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

4.1 Classificação da Pesquisa  

Tipo de Pesquisa:   Empírica  

Natureza    Aplicada 

Abordagem     Qualitativa, Quantitativa 

Fins da Pesquisa    Descritiva 

Etapas da Pesquisa  

Aplicação dos Questionários De 02 a 22 de gosto de 2018 

Organização e Análise dos 

Dados     De 22 de agosto a 30 de setembro de 2018 

Redação da Dissertação  De 22 de agosto a 30 de setembro de 2018 

 

Universo:     2.195 servidores ativos 

Amostra:     178 servidores  

 

Método e Instrumento  

de colheita de Dados:   Questionário.  

Análise e tratamento de dados 

Questionários selecionados  

e válidos:     178 

 

Para o cumprimento do objetivo, foi escolhido o método descritivo, por parecer 

ser mais adequado a atender esta pesquisa empírica, uma vez que consiste em 

observar e descrever um fenômeno, neste caso o bem estar e a possibilidade de 

felicidade no ambiente de trabalho, apoiando-se em dados estatísticos, a fim de 

visualizar uma situação e classificar e categorizar suas variáveis. 

 A pesquisa foi realizada nos campi de uma Instituição Federal de Ensino, 

localizada na Cidade do Rio de Janeiro, com a aplicação de um questionário fechado, 

composto de 37 questões e um espaço no fim para comentários opcionais, incluindo 

informações como idade, sexo, tempo de serviço e grau de escolaridade do servidor.
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 O questionário foi distribuído em um universo de 2.195 servidores, no qual 

colaboraram 178 respondentes. Esta coleta de dados preservou o anonimato dos 

servidores, assim como os campi e seus respectivos setores e seções.  

 

1º parte do teste aplicado aos servidores: ESCALA DE SATISFAÇÃO COM A 

VIDA – ESV - 

 Esse teste consta do livro publicado por Seligman (2002) e também da obra 

publicada de HUTZ (2014). Na perspectiva dos psicólogos, esta escala reflete as 

emoções positivas, que podem estar relacionadas com presente, passado ou futuro.  

 As experiências ligadas ao presente se referem à alegria, ao prazer e ao fluxo 

(flow) a que as pessoas identificam como ‘felicidade’. As emoções positivas ligadas 

ao passado incluem realização e orgulho. As experiências ligadas ao futuro incluem 

otimismo, esperança, fé e confiança que constarão do segundo teste proposto. O 

psicólogo declara que é possível ter orgulho do passado, descontentamento e 

amargura com o presente e pessimismo e desesperança quanto ao futuro.  

 

2º parte do teste aplicado aos servidores:  

ESPERANÇA DISPOSICIONAL - ESCALA DE ESPERANÇA DISPOSICIONAL 

 Este é um instrumento de avaliação da esperança, que trata do modelo  

desenvolvido por Snyder e colaboradores, em 1991. De acordo com Pacico e 

Bastianello (2014), o modelo da Esperança descrito por Snyder e colaboradores em 

1991 considera que ela é estável no tempo e é medida através da ADHS (Adult 

Dispositional Hope Scale) Essa escala contém 12 itens distribuídos igualmente entre 

agenciamento rota e itens filtro, apropriada para indivíduos a partir de 15 anos de 

idade. No Brasil, esse instrumento foi adaptado e validado. Hutz (2014, p.101-110)  

define ‘esperança’ como conjunto de cognições voltadas para o cumprimento de 

objetivos, compostas de rotas e agenciamento, em que o agenciamento é a motivação 

do sujeito em perseguir a meta a ser alcançada e as rotas são os caminhos planejados 

para atingir tais objetivos. Enfatizam cognições construídas com base no pensamento 

direcionado a objetivos, capacidade de encontrar rotas e caminhos que conduzam aos 

objetivos e mesmo que os caminhos estejam bloqueados encontrar rotas alternativas 

(SNYDER, & LOPEZ, 2009).  
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 A teoria e definição da esperança de Snyder (2009) destacam cognições 

construídas através de pensamento guiado por caminhos, na capacidade de encontrar 

rotas que conduzam aos resultados esperados. Apenas os objetivos com valor 

relevante são considerados pelos indivíduos, em curto ou longo prazo, com foco no 

objetivo desejado ou evitar e interromper um evento indesejado, neste caso, 

preventivo.  

 Em relação ao cumprimento do objetivo, o nível pode variar em fácil, difícil, ou 

extremamente difícil e, mesmo para os objetivos supostamente impossíveis, as 

pessoas podem reunir forças, planejamento e persistência para vencer.  

 Pessoas com alto nível de esperança interpretam positivamente os obstáculos, 

com forte tendência para explorar rotas alternativas. Pessoas com baixo nível de 

esperança interrompem o próprio fluxo de buscas e, de modo geral, não conseguem 

encontrar as rotas alternativas. Segundo a análise de Martinez (2007, p.38), “O nível 

de esperança encerra uma das dimensões centrais do capital psicológico positivo de 

uma organização. A psicologia positiva na base do comportamento organizacional 

positivo relaciona os elevados graus de esperança a estados fisiológicos e 

psicológicos de bem estar”. 

 

3ª parte do teste aplicado aos servidores da instituição de ensino: tratou de 

encontrar evidências sobre a percepção dos indivíduos relativas ao Clima 

Organizacional Interno e foi baseada nos estudos constantes dos estudos de Ferreira 

(2013). 

  

. 
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RESULTADOS DE CAMPO 

Gráficos e tabelas 

Do questionário aplicado na instituição - 

 

QUESTÕES DE 1 A 4 

Informações sobre sexo, idade,  

Tempo de serviço e escolaridade 

 dos respondentes da pesquisa 

PÁGINAS 72 ATÉ 75 
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Faixa de Idades Idade  Tempo de Serviço 

20-30 27,93  3,11 

31-40 35,24  6,45 

41-50 44,33  9,47 

51-60 53,42  23,94 

61-70 65,44                                   30,44 

 

 

  
Faixa de Idades Idade Tempo de Serviço 

20-30 27,43 2,18 

31-40 34,94 5,64 

41-50 45,67 8,50 

51-60 55,13 27,5 

61-70 63,45 29 
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Gráfico misto da idade média por tempo de serviço servidores de ambos os sexos 
 

Tempo de Serviço Idade Média Quantidade de Indivíduos 

[0-10] 36,81 119 

[11-20] 44,13 15 

[21-30] 57,92 12 

[31 +] 58,62 32 

  Total 178 
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Escolaridade Feminina  X número de indivíduos 

Tempo de Serviço Graduação Especialização Mestrado Doutorado 
Pós 
Doc 

[0-10] 13 25 15 0 0 

[11-20] 0 6 2 0 0 

[21-30] 2 1 0 3 1 

[31 +] 5 4 3 3 1 

 

 

 

 
Escolaridade Feminina XIdade média X Tempo de Serviço 

Tempo de Serviço Graduação Especialização Mestrado Doutorado 
Pós 
Doc 

[0-10] 39,31 35,80 37,80 0,00 0,00 

[11-20] 0 44,5 47,00 0,00 0,00 

[21-30] 57,50 43,00 0,00 59,67 29,00 

[31 +] 59,60 56,25 58,33 59,00 49,00 
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Escolaridade X numero de indivíduos 

Tempo de 
Serviço 

Ensino 
Medio Técnico Graduação Especialização Mestrado Doutorado 

[0-10] 5 6 20 18 9 2 

[11-20] 1 0 1 3 2 0 

[21-30] 0 1 1 2 1 0 

[31 +] 3 1 0 7 7 0 

 

 

 

Escolaridade XIdade Média X Tempo de Serviço 

Tempo de 
Serviço 

Ensino 
Medio Técnico Graduação Especialização Mestrado Doutorado 

[0-10] 33,00 35,17 34,60 38,67 41,67 34,50 

[11-20] 38,00 0,00 45 39,67 49,50 0,00 

[21-30] 0,00 60,00 55,00 63,00 54,00 0,00 

[31 +] 61,33 57,00 0,00 58,43 59,14 0,00 
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RESULTADOS DE CAMPO 

Gráficos e tabelas do questionário aplicado na instituição  

Primeira parte da pesquisa, baseada na 

ESCALA DE SATISFAÇÃO COM A VIDA –ESV – 

Questões de 5 a 9 

Da página 77 até 82 
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Questão 5, Tabela: Na maioria dos aspectos, minha vida está próxima do meu ideal 
 

Classificação 
Número de 
Indivíduos %  

0-Optou por não responder 0 0,00%  

1-Discordo Totalmente 6 3,37%  

2-Discordo em parte 34 19,10%  

3- Neutro 22 12,36%  

4- Concordo 94 52,81%  

5-Concordo Totalmente 22 12,36%  

Total 178 100,00%  

    

 
 
Questão 5, Gráfico:  Na maioria dos aspectos, minha vida está próxima do meu ideal 
 

 
 
Comentário e análise sobre a questão 5: “Na maioria dos aspectos, minha vida está 
próxima do meu ideal”. 
 

Principal conclusão sobre a resposta da questão 5:  
 

 34,83% dos respondentes não sabem ou não se sentem seguros em responder 
se suas vidas estão boas. 
 

 65,17% dos respondentes declararam que as suas vidas estão próximas dos 
seus ideais.  
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Questão 6, Tabela:  “As condições da minha vida são excelentes”: 

 

Classificação 
Número de 
Indivíduos  % 

0-Optou por não 
responder 0 0,00% 

1-Discordo totalmente 6 3,37% 

2-Discordo em parte 37 20,79% 

3- Neutro 47 26,40% 

4- Concordo 71 39,89% 

5-Concordo totalmente 17 9,55% 

TOTAL 178 100,00% 

 
 
Questão 6, Gráfico: “As condições da minha vida são excelentes”: 

 
 
Comentário e análise sobre a questão 6:  
 

 50,56% dos respondentes não estão satisfeitos com as suas vidas; 
 

 49,44 dos respondentes concordam que as condições de suas vidas são 
excelentes. 

 
Principal conclusão sobre a questão 6: Pelas respostas obtidas e por amostragem, é 
possível concluir que metade dos servidores, ou 49,44 dos respondentes, concordam 
que as condições de suas vidas são excelentes. Estes indivíduos estão satisfeitos 
com as suas vidas, que estão próximas dos seus ideais, porém outros 50,56% não 
concordam que as condições de suas vidas sejam excelentes. 
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Questão 7, Tabela “Eu estou inteiramente satisfeito com a minha vida” : 

CLASSIFICAÇÃO NÚMERO DE INDIVÍDUOS % 

0-OPTOU POR NÃO RESPONDER 0 0,00% 

1-DISCORDO TOTALMENTE 5 2,81% 

2-DISCORDO EM PARTE 45 25,28% 

3- NEUTRO 34 19,10% 

4- CONCORDO 70 39,33% 

5-CONCORDO TOTALMENTE 24 13,48% 

TOTAL 178 100,00% 

 

 

Questão 7, Gráfico. “Eu estou inteiramente satisfeito com a minha vida” : 

Comentário e análise sobre questão 7: “Eu estou inteiramente satisfeito com a minha 
vida”.  
 

 47,19 % dos respondentes denotam evidências de nível baixo de satisfação 
com a vida. 
 

 52,81% dos respondentes, que assinalaram respostas “concordo” e concordo 
totalmente”, responderam com evidências de estarem inteiramente satisfeitos 
com as suas vidas. 
 

Principal conclusão sobre a análise das respostas da questão 7: Novamente é 
possível inferir pela amostra da população que aproximadamente metade dos 
indivíduos pesquisados está inteiramente  satisfeita com as suas vidas e a outra 
metade - aproximada, não está satisfeita com a vida. 
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Questão 8, Tabela: “Até hoje, consegui as coisas mais importantes que eu desejei na 
vida”.  

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Optou por não responder 0 0,00% 

1-Discordo Totalmente 2 1,12% 

2-Discordo em parte 24 13,48% 

3- Neutro 26 14,61% 

4- Concordo 95 53,37% 

5-Concordo Totalmente 31 17,42% 

Total 178 100,00% 

 
 
Questão 8 Gráfico:  “Até hoje, consegui as coisas mais importantes que eu desejei na 
vida”.  

 
 
  
Comentário e análise sobre  questão 8:  
 

 70,79% dos respondentes fazem uma avaliação positiva de suas vidas,  
conseguiram as coisas mais importantes que desejavam em suas vidas. 

 
 29,21% dos respondentes não fazem uma avaliação positiva de suas vidas 

para esse questionamento, não conseguiram as coisas mais importantes que 
desejaram em suas vidas. 
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Questão 9, Tabela: “Se eu pudesse viver outra vez, não mudaria nada”.  

 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Optou por não responder 1 0,56% 

1-Discordo Totalmente 28 15,73% 

2-Discordo em parte 70 39,33% 

3- Neutro 33 18,54% 

4- Concordo 27 15,17% 

5-Concordo Totalmente 19 10,67% 

Total 178 100,00% 

 

 

Questão 9, Gráfico. “Se eu pudesse viver outra vez, não mudaria nada”.  

 
 
Comentários e análise da questão 9: 
 

 74,16% dos respondentes discordam, não sabem, não podem ou não desejam 
responder se há algo a mudar e o que mudariam.  

 
 25,84% dos respondentes declararam que se pudessem viver outra vez não 

mudariam nada, ou seja, essas pessoas estão com altos níveis de bem-estar 
em suas vidas. 
 

Principal conclusão sobre as respostas: Se 74,16% dos respondentes discordam, não 
sabem, não podem ou não desejam responder se há algo a mudar e o que mudariam, 
essas opções dão evidências negativas ao bem-estar com a vida, baixa percepção de 
bem estar com a vida.   
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RESUMO DOS RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO APLICADO DA QUESTÃO 5 
ATÉ A QUESTÃO 9:  
 
 

 
Questão 5: “Na maioria dos aspectos, minha vida está próxima do meu ideal” Principal 
conclusão das respostas obtidas: é possível inferir dessa amostra de 65,17% dos 
servidores que responderam a pesquisa, que estão satisfeitos com as suas vidas e 
que suas vidas estão próximas dos seus ideais. 
 
Questão 6:  “As condições da minha vida são excelentes” 
Principal conclusão das respostas obtidas: Pelas respostas obtidas e por amostragem, 
é possível concluir que metade dos servidores ou 49,44 dos respondentes, concordam 
que as condições de suas vidas são excelentes estão satisfeitos com as suas vidas, 
que estão próximas dos seus ideais, porém outros 50% não concordam que as 
condições de suas vidas sejam excelentes.  
 
Questão 7:  “Eu estou inteiramente satisfeito com a minha vida”  
Principal conclusão das respostas obtidas: Novamente é possível inferir pela amostra 
da população que aproximadamente metade dos indivíduos pesquisados está 
inteiramente  satisfeita com as suas vidas e a outra metade - aproximada, não está 
satisfeita com a vida. 
 

Questão 8:  “Até hoje, consegui as coisas mais importantes que eu desejei na vida.”  
Principal conclusão das respostas obtidas: 70,79% dos respondentes fazem uma 
avaliação positiva de suas vidas, estes conseguiram as coisas mais importantes que 
desejavam em suas vidas. 
 

Questão 9: “Se eu pudesse viver outra vez, não mudaria nada”.  

Principal conclusão das respostas obtidas: 74,16% dos respondentes discordam, não 
sabem, não podem ou não desejam responder se há algo a mudar e o que mudariam. 
Essas opções sugerem evidências negativas ao bem-estar com a vida, baixa 
percepção de bem estar com a vida.  
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RESULTADOS DE CAMPO 

GRÁFICOS E TABELAS DO QUESTIONÁRIO  
da segunda parte da pesquisa,  

baseada na  
ESPERANÇA DISPOSICIONAL 

dos respondentes  

Questões 10 até 21 
página 84 até a página 97 
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SEGUNDA PARTE DA PESQUISA DA PÁGINA 87 ATÉ A PÁGINA 100 
 
Questão 10, Tabela: Eu posso pensar em várias formas de lidar com situações 
difíceis: 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Optou por não responder 1 0,56% 

1-Discordo Totalmente 1 0,56% 

2-Discordo em parte 10 5,62% 

3- Neutro 10 5,62% 

4- Concordo 99 55,62% 

5-Concordo Totalmente 57 32,02% 

Total 178 100,00% 

 
Questão10, Gráfico: Eu posso pensar em várias formas de lidar com situações 
difíceis: 
 

 
 
Comentário e análise da Questão 10: 

 
Principal conclusão sobre as respostas da questão 10: 87,64% dos respondentes em 
sua avaliação pessoal, na imagem que fazem de si mesmos, percebem que podem 
pensar em várias formas de lidar com situações difíceis. É possível inferir com as 
respostas da questão 10 que 87,64% possuem comportamento proativo, uma 
autoimagem positiva, e níveis elevados de esperança disposicional. 
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Questão 11, Tabela: Eu me esforço para atingir meus objetivos. 

 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Optou por não responder 1 0,56% 

1-Discordo Totalmente 0 0,00% 

2-Discordo em parte 5 2,81% 

3- Neutro 5 2,81% 

4- Concordo 83 46,63% 

5-Concordo Totalmente 84 47,19% 

Total 178 100,00% 

 
 
 
Questão 11, Gráfico: Eu me esforço para atingir meus objetivos. 

 

 
 
 
Comentário e análise da Questão 11:  

 
93,82% reconhecem que possuem capacidade positiva para atingir os seus objetivos, 
as opções de resposta apresentam características e evidências de altos níveis de 
esperança disposicional. 
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Questão 12, Tabela: Eu me sinto cansado a maior parte do tempo 
 

Classificação Número de Indivíduos  % 

0-Optou por não responder 1  0,56% 

1-Discordo Totalmente 41  23,03% 

2-Discordo em parte 45  25,28% 

3- Neutro 39  21,91% 

4- Concordo 39  21,91% 

5-Concordo Totalmente 13  7,30% 

Total 178  100,00% 

 
 
 
 
Questão 12, Gráfico: Eu me sinto cansado a maior parte do tempo 

 
 
Comentário e análise da Questão 12:  
 

 
De acordo com os estudos realizados (ver Hutz, 2008) essa questão não deve ser 
levada em consideração para análise, trata-se apenas de item distrator. 
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Questão13, Tabela: Existem sempre muitas formas de resolver os problemas 
 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Optou por não responder 1 0,56% 

1-Discordo Totalmente 1 0,56% 

2-Discordo em parte 9 5,06% 

3- Neutro 23 12,92% 

4- Concordo 81 45,51% 

5-Concordo Totalmente 63 35,39% 

Total 178 100,00% 

 
 
Questão 13, Gráfico: Existem sempre muitas formas de resolver os problemas 

 
Comentário e análise da Questão 13:  

 
 
Principal conclusão sobre as respostas da questão 13: 
 
É possível inferir pelas respostas colhidas para a questão 13 que 80,9% dos 
respondentes possuem esperança disposicional expressiva, positiva e elevada para 
as muitas formas de resolver os problemas.  
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Questão 14, Tabela : Eu sou facilmente derrotado em discussões 
 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Optou por não responder 1 0,56% 

1-Discordo Totalmente 70 39,33% 

2-Discordo em parte 69 38,76% 

3- Neutro 26 14,61% 

4- Concordo 9 5,06% 

5-Concordo Totalmente 3 1,69% 

Total 178 100,00% 

 
 
Questão 14, Gráfico: Eu sou facilmente derrotado em discussões 
 

 
 
 

Análise: de acordo com Hutz (2014), essa questão não deve ser avaliada, pois 
consta da pesquisa apenas como elemento distrator.  
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Questão 15, Tabela: Eu posso pensar em muitas formas de conseguir as coisas que 
são muito importantes para a minha vida. 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Optou por não responder 1 0,56% 

1-Discordo Totalmente 2 1,12% 

2-Discordo em parte 3 1,69% 

3- Neutro 16 8,99% 

4- Concordo 98 55,06% 

5-Concordo Totalmente 58 32,58% 

Total 178 100,00% 

 
 

Questão 15, Gráfico:Eu posso pensar em muitas formas de conseguir as coisas que 
são muito importantes para a minha vida. 

 
 
Análise para a questão 15:  
 

 
 
Principal conclusão sobre a questão 15:  
Pelas respostas obtidas para a questão, 156 pessoas ou 87,64% dos indivíduos 
apresentam evidências de altos níveis de esperança disposicional.  
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Questão 16, Tabela: Eu me preocupo com a minha saúde: 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Optou por não responder 1 0,56% 

1-Discordo Totalmente 1 0,56% 

2-Discordo em parte 14 7,87% 

3- Neutro 18 10,11% 

4- Concordo 77 43,26% 

5-Concordo Totalmente 67 37,64% 

Total 178 100,00% 

 
 
Questão 16, Gráfico: Eu me preocupo com a minha saúde: 

 
 

 

ANÁLISE:  
 

 
De acordo com Hutz (2014) essa questão não deve ser avaliada, pois consta da 
pesquisa apenas como elemento distrator.  
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Questão17: mesmo quando os outros desistem, eu sei que posso encontrar alguma 
forma de resolver os problemas. 

 

Questão 17 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Optou por não responder 1 0,56% 

1-Discordo Totalmente 0 0,00% 

2-Discordo em parte 7 3,93% 

3- Neutro 22 12,36% 

4- Concordo 97 54,49% 

5-Concordo Totalmente 51 28,65% 

Total 178 100,00% 

   

 
 

QUESTÃO 17: Mesmo quando os outros desistem, eu sei que posso encontrar alguma 
forma de resolver os problemas. 

 

 

Comentários e Análise da questão 17: 

 
 
Principal conclusão sobre as respostas colhidas para a questão 17: “Mesmo quando 
os outros desistem, eu sei que posso encontrar alguma forma de resolver os 
problemas”. 

As respostas para essa pergunta apresentam evidências de possuírem altos níveis de 
esperança disposicional.  
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Questão 18: Minhas experiências no passado me prepararam bem para enfrentar o 
futuro. 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Optou por não responder 1 0,56% 

1-Discordo Totalmente 0 0,00% 

2-Discordo em parte 8 4,49% 

3- Neutro 19 10,67% 

4- Concordo 77 43,26% 

5-Concordo Totalmente 73 41,01% 

Total 178 100,00% 

 
 
QUESTÃO 18: Minhas experiências no passado me prepararam bem para enfrentar 
o futuro. 

 
 
Comentário e análise da Questão 18: 
 

 
Principal conclusão sobre as respostas da questão 18: As opções de respostas 
colhidas para “concordo” e “concordo totalmente” perfazem 84,27 % dos 
respondentes, ou 150 indivíduos, apresentam evidências de que possuem altos níveis 
de esperança disposicional. 
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Questão 19: Eu tenho tido muito sucesso na vida. 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Optou por não responder 1 0,56% 

1-Discordo Totalmente 0 0,00% 

2-Discordo em parte 15 8,43% 

3- Neutro 53 29,78% 

4- Concordo 87 48,88% 

5-Concordo Totalmente 22 12,36% 

Total 178 100,00% 

 

 

Questão 19: Eu tenho tido muito sucesso na vida. 

 
 
Comentário e análise  da Questão 19:  Eu tenho tido muito sucesso na vida. 

 
Principal conclusão sobre as respostas da questão 19: 
109 indivíduos, 61,24% apresentam evidências de autoimagem positiva, altos níveis 
de esperança organizacional e bem-estar. 
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Questão 20: Frequentemente eu fico me preocupando com alguma coisa. 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Optou por não responder 0 0,00% 

1-Discordo Totalmente 1 0,56% 

2-Discordo em parte 15 8,43% 

3- Neutro 26 14,61% 

4- Concordo 85 47,75% 

5-Concordo Totalmente 51 28,65% 

Total 178 100,00% 

 

Questão 20: Frequentemente eu fico me preocupando com alguma coisa. 

 
Comentário e análise da Questão 20:  

 
De acordo com os estudos realizados (HUTZ, 2014), essa questão não deve ser 
avaliada, pois consta da pesquisa apenas como elemento distrator.  
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Questão 21: Eu atinjo os objetivos que estabeleço para mim. 

Questão 21 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Optou por não responder 0 0,00% 

1-Discordo Totalmente 0 0,00% 

2-Discordo em parte 22 12,36% 

3- Neutro 38 21,35% 

4- Concordo 91 51,12% 

5-Concordo Totalmente 27 15,17% 

Total 178 100,00% 

 
 

Questão 21: Eu atinjo os objetivos que estabeleço para mim. 

 
Comentário e análise da Questão 21:  

 
Principal conclusão sobre a questão 21: 118 indivíduos, ou 66,29%, dos respondentes 
da pesquisa apresentam evidências de altos níveis de bem-estar com a vida, altos 
níveis de esperança disposicional, e auto avaliação positiva. 
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RESUMO DOS RESULTADOS OBTIDOS COM O  QUESTIONÁRIO APLICADO, DA 
QUESTÃO 10 ATÉ A QUESTÃO 21: ESPERANÇA DISPOSICIONAL 
 

Questão 10: “Eu posso pensar em várias formas de lidar com situações difíceis” 
Principal conclusão: 87,64% dos respondentes em sua avaliação pessoal, na imagem 
que fazem de si mesmos, percebem que podem pensar em várias formas de lidar com 
situações difíceis; É possível concluir  com as respostas da questão 10  que,  87,64% 
possuem comportamento proativo, uma autoimagem positiva, evidências deníveis 
elevados de esperança disposicional. 

 

Questão 11: “Eu me esforço para atingir meus objetivos”. 
Principal conclusão: 93,82% reconhecem que possuem capacidade positiva para 
atingir os seus objetivos, as opções de resposta apresentam características e 
evidências de altos níveis de esperança disposicional. 

 

Questão 12: “Eu me sinto cansado a maior parte do tempo” 
Principal conclusão: de acordo com os estudos realizados, ver HUTZ(2014) essa 
questão, não deve ser levada em consideração para análise, trata-se apenas de item 
distrator 

 

Questão 13: “Existem sempre muitas formas de resolver os problemas”. 
Principal conclusão: Pelas respostas colhidas para a questão 13 que 80,9% dos 
respondentes apresentam evidências de níveis elevados de esperança disposicional 
para as muitas formas de resolver os problemas.  

 

Questão 14: “Eu sou facilmente derrotado em discussões”. 
Principal conclusão: De acordo HUTZ (2014), essa questão não deve ser avaliada, 
pois trata-se APENAS de ELEMENTO DISTRATOR.  

 

Questão 15: “Eu posso pensar em muitas formas de conseguir as coisas que são 
muito importantes para a minha vida”. Principal conclusão: Pelas respostas obtidas 
para a questão, 156 pessoas ou 87,64% dos indivíduos apresentam evidências de 
altos níveis de esperança disposicional.  

 

Questão 16: “Eu me preocupo com a minha saúde” ,  principal conclusão: 
De acordo com Hutz (2014) essa questão não deve ser avaliada, pois consta da 
pesquisa apenas como elemento distrator.  

 

Questão 17: “Mesmo quando os outros desistem, eu sei que posso encontrar alguma 
forma de resolver os problemas”. Principal conclusão: As respostas de 148 indivíduos 
ou 83,14% para essa pergunta apresentam evidências de  altos níveis de esperança 
disposicional.  
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Questão 18: Minhas experiências no passado me prepararam bem para enfrentar o 
futuro. 

Principal conclusão: As opções de respostas colhidas para “concordo” e “concordo 
totalmente” perfazem 84,27 % dos respondentes, ou 150 indivíduos, apresentam 
evidências de que  possuem altos níveis de esperança disposicional.  

 

Questão 19: Eu tenho tido muito sucesso na vida. 

109 indivíduos, 61,24% apresentam evidências de autoimagem positiva, altos níveis 
de esperança organizacional e bem-estar. 

 

Questão 20: “ Frequentemente eu fico me preocupando com alguma coisa.” Principal 
conclusão: De acordo com os estudos realizados (HUTZ, 2014) essa questão não 
deve ser avaliada pois consta da pesquisa apenas como elemento distrator.  

 

Questão 21: “Eu atinjo os objetivos que estabeleço para mim” 

Principal conclusão: 118 indivíduos, ou 66,29%, dos respondentes da pesquisa 
apresentam evidências de altos níveis de bem-estar com a vida, altos níveis de 
esperança disposicional, e auto avaliação positiva. 

 
 

 
As questões de 10 até 21 foram baseadas nos estudos de Snyder Harris e 
colaboradores em 1991 e no Brasil por Pacico e Bastianelo (in Avaliação em 
Psicologia Positiva, HUTZ, 2014)  
 
Conclusão sobre os resultados obtidos com essa parte da pesquisa: Todas as 
questões válidas compreendidas entre as questões 10 até a questão 21 tratam sobre 
os estudos desenvolvidos por Snyder, relacionados a Esperança Disposicional que 
interpreta os mecanismos internos individuais capazes de traçar e planejar como 
atingir objetivos. Na possibilidade de obstáculos surgirem se interpondo entre os 
indivíduos e seus objetivos, pessoas com altos níveis de esperança disposicional são 
capazes de criar rotas alternativas para o cumprimento e alcance das metas. Pessoas 
com baixos níveis de resposta para Esperança Disposicional não alcançam um 
comportamento mental positivo e resiliente para o atingimento  de suas  metas.  

Esse bloco de questões destacou evidências entre os servidores pesquisados de altos 
níveis de Esperança Disposicional em todas as questões válidas propostas. 
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RESULTADOS DE CAMPO 

GRÁFICOS, TABELAS, ANÁLISES E COMENTÁRIOS DO QUESTIONÁRIO 

APLICADO NA INSTITUIÇÃO  

TERCEIRA PARTE DO QUESTIONÁRIO 
A partir da questão 22 até a questão 37, a pesquisa teve o seu objetivo 

 em obter informações sobre  CLIMA ORGANIZACIONAL 
Da página 99 até a página 147 
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Questão 22: você considera a sua instituição um bom lugar para trabalhar? 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Optou por não responder 1 0,56% 

1-Sim/Sempre 101 56,74% 

2-Quase sempre 62 34,83% 

3- Raramente 10 5,62% 

4- Não/Nunca 4 2,25% 

Total 178 100,00% 

 
 
Questão 22: Você considera a sua instituição um bom lugar para trabalhar? 

 

 

Comentário e análise da Questão 24 :  

 

Principal conclusão sobre a questão 22:  

91,57%, ou 163 indivíduos consideram a instituição um bom lugar para trabalhar 
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Questão 23: No seu dia a dia você consegue perceber o compromisso da sua 
instituição com a qualidade dos seus serviços e processos? 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Optou por não 
responder 

3 1,69% 

1-Sim/Sempre 22 12,36% 

2-Quase sempre 105 58,99% 

3- Raramente 43 24,16% 

4- Não/Nunca 5 2,81% 

Total 178 100,00% 

 

 

Questão 23: No seu dia a dia você consegue perceber o compromisso da sua 
instituição com a qualidade dos seus serviços e processos? 

 

 

Comentário e análise da questão 23:  

 

Principal conclusão principal da questão 23:  

127 indivíduos ou 71,35% dos servidores percebem o compromisso da instituição com 
a qualidade dos serviços. 
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Questão24:Você conhece as prioridades e objetivos da sua instituição? 

 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Optou por não responder 1 0,56% 

1-Sim/Sempre 52 29,21% 

2-Quase sempre 87 48,88% 

3- Raramente 35 19,66% 

4- Não/Nunca 3 1,69% 

Total 178 100,00% 

 
 

Questão 24: Você conhece as prioridades e objetivos da sua instituição? 

 
 
Comentário e análise da Questão 24 :  

 

Principal conclusão principal sobre as respostas da questão 24:  

78,09%, ou 139 pessoas que responderam a pesquisa  estão com níveis de conforto 
e bem-estar saudáveis relacionados ao conteúdo da questão, ou seja, conhecem as 
prioridades e objetivos da Instituição em que trabalham. 
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Questão 25:  O clima de trabalho da instituição é bom? 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Optou por não 
responder 

3 1,69% 

1-Sim/Sempre 44 24,72% 

2-Quase sempre 116 65,17% 

3- Raramente 12 6,74% 

4- Não/Nunca 3 1,69% 

Total 178 100,00% 

   

 

 

Questão 25:  O clima de trabalho da instituição é bom? 

 

Comentário e análise  da Questão 25:  

 

Principal conclusão principal sobre as respostas da questão 25:  

160 servidores ou 89,89% percebem o clima de trabalho na instituição como bom. 
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Questão26: A progressão profissional das pessoas na instituição se dá com 
 base no mérito de cada uma delas? 
 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Optou por não 
responder 

6 3,37% 

1-Sim/Sempre 31 17,42% 

2-Quase sempre 75 42,13% 

3- Raramente 49 27,53% 

4- Não/Nunca 17 9,55% 

Total 178 100,00% 

 
 
Questão 26: A progressão profissional das pessoas na instituição se dá com 
 base no mérito de cada uma delas? 
 

 
 
 
Comentário e análise da Questão 26:  

 
Principal Conclusão para a questão 26:  
56,55 ou 106 indivíduos responderam que sim, que a progressão se dá por mérito. 
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Questão27: Do seu ponto de vista, a instituição desfruta de uma boa imagem entre os 
colaboradores? 

 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Optou por não 
responder 

3 1,69% 

1-Sim/Sempre 64 35,96% 

2-Quase sempre 69 38,76% 

3- Raramente 27 15,17% 

4- Não/Nunca 15 8,43% 

Total 178 100,00% 

 

 

Comentário e análise  da Questão 27:  

 
Principal conclusão sobre as respostas obtidas para a questão 27: 74,72%, ou 133 
indivíduos, responderam que a instituição desfruta de uma boa imagem entre os 
colaboradores.  
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Questão 28: Você se considera bem informado sobre as ações e planejamentos da 
instituição? 

 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Optou por não 
responder 

0 0,00% 

1-Sim/Sempre 35 19,66% 

2-Quase sempre 72 40,45% 

3- Raramente 42 23,60% 

4- Não/Nunca 29 16,29% 

Total 178 100,00% 

 
 

 
 
Análise da questão 28: 
 

 
Principal conclusão sobre a questão 28: 
60,11% ou 107 servidores responderam sim, consideram-se bem informados sobre 
as ações e planejamentos da instituição. 
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Questão 29 - Você vê possibilidade de crescimento na carreira, em curto ou médio 

prazo, dentro da instituição?  

 

JUSTIFICATIVA: Em virtude da desconfiguração no momento da impressão de vários 

questionários, houve situação de dúvida tanto para alguns respondentes  desta 

questão, bem como para o seu aferimento,  pois duas opções de resposta da questão 

ficaram muito próximas e um par de parênteses não apareceu na  impressão.  

A questão foi descartada para benefício da pesquisa. 
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Questão 30: Existe um relacionamento de cooperação e apoio entre a mais alta 
administração da instituição e as suas diversas unidades, campi, departamentos e 
setores? 

 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Optou por não 
responder 

6 3,37% 

1-Sim/Sempre 35 19,66% 

2-Quase sempre 74 41,57% 

3- Raramente 46 25,84% 

4- Não/Nunca 17 9,55% 

Total 178 100,00% 

 

Questão 30: Existe um relacionamento de cooperação e apoio entre a mais alta 
administração da instituição e as suas diversas unidades, campi, departamentos e 
setores? 

 

Análise da questão 30: 

 

Principal conclusão da pesquisa:  

61,23% ou 109 servidores consideraram pelas opções de resposta “sim, sempre, 
quase sempre”, que existe cooperação entre a Reitoria e os campi. 
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Questão 31: Existe um relacionamento de cooperação e apoio entre os diversos 
departamentos e campi da instituição? 

 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Optou por não 
responder 

8 4,49% 

1-Sim/Sempre 45 25,28% 

2-Quase sempre 72 40,45% 

3- Raramente 40 22,47% 

4- Não/Nunca 13 7,30% 

Total 178 100,00% 

 

 

 

 

 

Análise da questão 31: 

 
Principal conclusão sobre a questão 31:  
65,73% ou 117 indivíduos consideram que existe um relacionamento de cooperação 
e apoio entre os diversos departamentos e campi da instituição. 
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QUESTÃO 32: Essa questão é composta de 15 opções de resposta e por esse 

motivo foram feitos gráficos e tabelas para cada item para demonstrar o 

percentual de escolhas “SIM” ou “NÃO” para cada um dos itens, levando-se em 

consideração no final, os maiores índices para as escolhas dos itens 

correspondentes ao “SIM”. 

ONDE CONSTA A LEGENDA ‘NÃO”, SIGNIFICA APENAS  QUE OS SERVIDORES 
NÃO ASSINALARAM ESSA OPÇÃO COMO UM DOS MOTIVOS PELO QUAL 
TRABALHAM E PERMANECEM NA INSTITUIÇÃO. 
 

RESPOSTAS E ANÁLISES DA QUESTÃO 32: 

Questão 32.1 Salário é uma razão pela qual você trabalha e permanece nesta 
instituição de ensino ? 

 

 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Não 91 51,12% 

1- Sim 87 48,88% 

Total 178 100,00% 

 

Análise do item 32,1  da questão:  

 

SIM PARA SALÁRIO. Nos resultados totais a questão 32.1apontou a terceira e mais 
importante razão pela qual os servidores trabalham e permanecem na Instituição; 
48,88% dos respondentes assinalaram essa opção como um dos motivos pelo qual 
trabalham e permanecem na Instituição. 

 

51,12%

48,88%

Questão 32.1- Salário

0-Não

1- Sim
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Questão 32.2:  Estabilidade é uma razão pela qual você trabalha e permanece nesta 
instituição de ensino ? 

 

 

 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Não 31 17,42% 

1- Sim 147 82,58% 

Total 178 100,00% 

 
 
Análise da resposta ao item32.2:  
 

 
SIM PARA ESTABILIDADE: Nos resultados totais a questão 32.2 mostrou que 82,58% 
dos respondentes disseram ‘Sim’ para o item Estabilidade, constatando que é 
altamente relevante para os respondentes, é o motivo com maior índice de respostas 
para a questão e principal motivo pelo qual trabalham e permanecem na Instituição. 
 

 

 

 

 

 

 

 

17,42%

82,58%

32.2 - Estabilidade

0-Não

1- Sim
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Questão 32.3: AMBIENTE DE TRABALHO É UMA RAZÃO PELA QUAL VOCÊ 

TRABALHA E PERMANECE NESTA INSTITUIÇÃO DE ENSINO? 

 

 

 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Não 111 62,36% 

1- Sim 67 37,64% 

Total 178 100,00% 

 

Análise da questão 32.3:  

 

 

SIM PARA AMBIENTE DE TRABALHO. 37,64% ou 67 servidores consideram que o 
ambiente de trabalho é uma razão importante para trabalhar e permanecer na 
Instituição. 

 

 

 

 

 

 

62,36%

37,64%

32.3 - Ambiente de Trabalho

0-Não

1- Sim
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Questão 32.4: AUTONOMIA DO TRABALHO É UMA RAZÃO PELA QUAL VOCÊ 
TRABALHA E PERMANECE NESTA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ? 

 

 

 

 

Classificação Número de Indivíduos % 
 

0-Não 164 92,13% 
 

1- Sim 14 7,87% 
 

Total 178 100,00%  

 
 
Análise da Questão 32.4 : 
 

 
92,13% dos respondentes não escolheram essa opção, motivo pelo qual consta como 
“Não”: Item pouco relevante para os pesquisados. Esse não é um dos motivos 
principais pelos quais os servidores trabalham e permanecem na Instituição. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

92,13%

7,87%

32.4 - Autonomia no Trabalho

0-Não

1- Sim
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Questão 32.5:  OPORTUNIDADES DE PROGRESSO PROFISSIONAL É UMA 
RAZÃO PELA QUAL VOCÊ TRABALHA E PERMANECE NESTA INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO? 

 

 
 
 
 

Questão 32.5 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Não 170 95,51% 

1- Sim 8 4,49% 

Total 178 100,00% 

 
 
Análise da Questão 32.5  

 
Este item foi de menor relevância e  não representam as razões principais pelas 
quais os servidores trabalham e permanecem na Instituição. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95,51%

4,49%

Questão 32.5 - Oportunidades de 
Progresso profissional

0-Não

1- Sim
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Questão 32.6 - A confiança na gestão da instituição é uma razão pela qual você 
trabalha e permanece nesta instituição de ensino? 
 

 
 
 
 

Comentário e análise da questão 32.6  

 

Item sem relevância fundamental. A confiança na gestão da instituição não é uma 
razão pela qual os servidores trabalham e permanecem na Instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96,07%

3,93%

Questão 32.6 - Confiança na Gestão da 
Instituição

0-Não

1- Sim
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Questão 32.7  O benefício oferecido é uma razão pela qual você trabalha e permanece 
nesta instituição de ensino? 

 
 

 
 
 

Questão 32.7 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Não 159 89,33% 

1- Sim 19 10,67% 

Total 178 100,00% 

 
 
 
 

 

Comentário e análise da Questão 32.7: Aspecto de baixa relevância. Benefício 
oferecido não é uma das razões principais pelas quais os servidores trabalham e 
permanecem na Instituição. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

89,33%

10,67%

Questão 32.7 - Beneficios oferecidos 

0-Não

1- Sim
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Questão 32.8 A possibilidade de equilibrar a vida pessoal e o trabalho é uma razão 
pela qual você trabalha e permanece nesta instituição de ensino? 
 
 

 
 

 
Questão 32.8 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Não 86 48,31% 

1- Sim 92 51,69% 

Total 178 100,00% 

 
 

Comentário e análise da Questão 32.8   

 

SIM para equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. A possibilidade de equilibrar a 

vida pessoal e o trabalho é  uma razãomuito relevante pela qual os servidores 

trabalham e permanecem na instituição. Os respondentes pelas escolhas feitas 

declararam que é a 2ª razão pela qual trabalham e permanecem na Instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

48,31%

51,69%

Questão 32.8 - Possibilidade de equilibrio da 
vida pessoal e trabalho

0-Não

1- Sim
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Questão 32.9 A possibilidade de treinamento é uma razão pela qual você trabalha e 
permanece nesta instituição de ensino? 

 

 
 

Questão 32.9 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Não 172 96,63% 

1- Sim 6 3,37% 

Total 178 100,00% 

  
Comentário e análise  da Questão 32.9: 

 

De acordo com os resultados da pesquisa, esse não é um dos três principais itens 

para que os servidores trabalhem e permaneçam na Instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

96,63%

3,37%

Questão 32.9 - Possibilidade de Treinamento

0-Não

1- Sim
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Questão 32.10 – O reconhecimento é uma razão pela qual você trabalha e  

permanece nesta instituição de ensino? 

 
 
 

,  
 
 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Não 175 98,31% 

1- Sim 3 1,69% 

Total 178 100,00% 

 
 

Comentário e análise da Questão 32.10: 
 

 

De acordo com os resultados da pesquisa esse não é um dos três principais itens para 

que os servidores trabalhem e permaneçam na Instituição. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

98,31%

1,69%

Questão 32.10 

0-Não

1- Sim
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Questão 32.11 – O prestígio é uma razão pela qual você trabalha e permanece 
nesta instituição de ensino? 
 

 

 
 
 

Questão 32.11 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Não 173 97,19% 

1- Sim 5 2,81% 

  Total 178 100,00% 

 

Observação: Onde consta a legenda ‘Não”, significa apenas  que os servidores não 

assinalaram essa opção como um dos motivos pelo qual trabalham e permanecem na 

Instituição. 

 

 

Comentário e análise da Questão 32.11: De acordo com os resultados da pesquisa 

esse não é um dos três principais itens para que os servidores trabalhem e 

permaneçam na Instituição. 

 

 
 
 
 
 

97,19%

2,81%

Questão  32.11 -Prestígio da Instituição

0-Não

1- Sim
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Questão 32.12 FALTA DE OPÇÃO DE OUTRO EMPREGO É UMA RAZÃO PELA 
QUAL VOCÊ TRABALHA E PERMANECE NESTA INSTITUIÇÃO DE ENSINO? 

 
 

 
 
 
 

Questão 32.12 
 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Não 163 91,57% 

1- Sim 15 8,43% 

Total 178 100,00% 

 
 
 
Observação: Onde consta a legenda ‘Não” significa apenas que os servidores não 

assinalaram essa opção como um dos motivos pelo qual trabalham e permanecem na 

Instituição. 

 

De acordo com os resultados da pesquisa esse não é um dos três principais itens para 

que os servidores trabalhem e permaneçam na Instituição. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

91,57%

8,43%

Questão 32.12 - Falta de opção de outro 
emprego

0-Não

1- Sim
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Questão 32.13 RELACIONAMENTO COM A CHEFIA É UMA RAZÃO PELA  
QUAL VOCÊ TRABALHA E PERMANECE NESTA INSTITUIÇÃO DE ENSINO? 
 
 

 
 
 
 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Não 155 87,08% 

1- Sim 23 12,92% 

Total 178 100,00% 

 
 
 
 
Onde consta a legenda ‘Não” significa apenas que os servidores não assinalaram 

essa opção como um dos motivos pelo qual trabalham e permanecem na Instituição. 

 

De acordo com os resultados da pesquisa esse não é um dos três principais itens para 

que os servidores trabalhem e permaneçam na Instituição. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

87,08%

12,92%

Questão 32.13 - Relacionamento com a 
chefia

0-Não

1- Sim
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Questão 32.14 O TRABALHO REALIZADO É UMA RAZÃO PELA QUAL VOCÊ 
TRABALHA E PERMANECE NESTA INSTITUIÇÃO DE ENSINO? 

 

 
 

 
Questão 32.14 

 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Não 155 87,08% 

1- Sim 23 12,92% 

Total 178 100,00% 

 
 
Onde consta a legenda ‘Não” significa apenas  que os servidores não assinalaram 
essa opção como um dos motivos pelo qual trabalham e permanecem na Instituição. 
 

 

De acordo com os resultados da pesquisa esse não é um dos três principais itens para 

que os servidores trabalhem e permaneçam na Instituição. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

87,08%

12,92%

Questão 32.14 - O trabalho realizado

0-Não

1- Sim
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Questão 32.15 QUE OUTROS FATORES CONSTITUEM RAZÃO PELA QUAL VOCÊ 
TRABALHA E PERMANECE NESTA INSTITUIÇÃO DE ENSINO? 

 

 
 

 
 

Questão 32.15 
 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Não 171 96,07% 

1- Sim 7 3,93% 

Total 178 100,00% 

 
 
Onde consta a legenda ‘Não” significa apenas que os servidores não assinalaram 
essa opção como um dos motivos pelo qual trabalham e permanecem na Instituição. 
 

 

De acordo com os resultados da pesquisa esse não é um dos três principais itens para 

que os servidores trabalhem e permaneçam na Instituição. 

 

 

 

96,07%

3,93%

Questão 32.15 - Outros fatores

0-Não

1- Sim
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RESUMO DOS RESULTADOS PARA A QUESTÃO 32: CITADOS NAS RESPOSTAS 
DA QUESTÃO OS TRÊS ITENS DE MAIOR IMPORTÂNCIA QUE FAZ COM QUE OS 
SERVIDORES TRABALHEM E PERMANEÇAM NA INSTITUIÇÃO: 

         

MAIOR   IMPORTÂNCIA- MAIORES PERCENTUAIS DE OPÇÕES MARCADAS 

COM “SIM”.  

1. (    ) Salário       48.88%  3º lugar 

2. (    ) Estabilidade      82,58% 1º lugar 

3. (    ) Ambiente de Trabalho             37,64% 4º lugar 

4. (    ) Autonomia no trabalho      7,87% 

5. (    ) Oportunidades progresso profissional   4,49% 

6. (    ) Confiança na Gestão da Instituição   3,93% 

7. (    ) Benefícios oferecidos     10,67% 

8. (    ) Equilíbrio Vida pessoal/Trabalho             51,69% 2º lugar 

9. (    ) Possibilidade de treinamento        3,37 

10. (    ) Reconhecimento      1,69 

11. (    ) Prestígio na Instituição     2,81 

12. (    ) Falta de opção de outro emprego    8,43 

13. (    ) Relacionamento com a chefia            12,92 

14. (    ) O trabalho realizado     12,92 

15. (    ) Outros (informar)  

 

CONCLUSÃO MAIS IMPORTANTE SOBRE A QUESTÃO 32:  

“Quais os fatores que impactam mais fortemente para as pessoas trabalharem 
e permanecerem na instituição?”  Os fatores que mais impactam são, pela 
ordem: 

1. ESTABILIDADE QUE O SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL OFERECE; 
2. EQUILÍBRIO ENTRE A VIDA PESSOAL COM O TRABALHO; 
3. SALÁRIO 
4. AMBIENTE DE TRABALHO  
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QUESTÃO 33. Essa questão é composta de 11 opções de resposta e por esse motivo foram 

feitos gráficos e tabelas para cada item para demonstrar o percentual de escolhas “SIM” ou 
“NÃO” para cada um dos itens, levando-se em consideração no final, os maiores índices para 
as escolhas dos itens correspondentes ao “SIM”.  Onde consta a legenda ‘não”, significa apenas  
que os servidores não assinalaram essa opção como um dos fatores que geram mais 
insatisfação. 

Indique os dois principais fatores que geram mais insatisfação em seu trabalho. 
Marque número 1 para o que gera mais insatisfação e 2 para o segundo maior fator 
de insatisfação.  

1. (    ) Falta de reconhecimento 
2. (    ) Falta de valorização dos servidores 
3. (    ) Salário 
4. (    ) Falta de recursos 
5. (    )     Falta de autonomia 
6. (    ) Falta de treinamento 
7. (    )     Insatisfação com trabalho que realizo 
8. (    ) Ambiente de trabalho ruim 
9. (    ) Impossibilidade de mudança ou crescimento profissional 
10. (    ) Relacionamento com a chefia 
11. (    ) Outros (informar)________________________________________ 

 

 
QUESTÃO 33.1: FALTA DE RECONHECIMENTO É UM DOS PRINCIPAIS 
FATORES QUE GERAM MAIS INSATISFAÇÃO EM SEU TRABALHO? 

 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Não 136 76,40% 

1- Sim 42 23,60% 

Total 178 100,00% 

 

Comentário e análise sobre a questão 33.1: 

91,57%

8,43%

Questão 33.1 

0-Não 1- Sim
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NÃO, de acordo com os resultados obtidos para a questão, falta de reconhecimento 
não é um dos principais fatores que geram mais insatisfação no trabalho para os 
servidores pesquisados. 

 

Questão 33.2  Falta de valorização dos funcionários é um dos principais fatores que 
geram mais insatisfação em seu trabalho? 

 

 

 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Não 92 51,69% 

1- Sim 86 48,31% 

Total 178 100,00% 

 

Onde consta a legenda ‘Não” significa que os servidores não assinalaram essa opção 
como um dos motivos pelo qual trabalham e permanecem na Instituição. 
 
Comentário e análise sobre a questão 33.2:  

 

A falta de valorização dos funcionários foi um dos principais fatores que geram mais 
insatisfação no trabalho, apresentando um dos mais  altos índices de respostas dos 
servidores respondentes. 

 

 

 

 

51,69%

48,31%

Questão 33.2 

0-Não 1- Sim
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Questão 33.3:  Salário é um dos principais fatores que geram mais insatisfação em 
seu trabalho? 

 

 

 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Não 123 69,10% 

1- Sim 55 30,90% 

Total 178 100,00% 

 

Onde consta a legenda ‘Não” significa que os servidores não assinalaram essa opção 
como um dos motivos pelo qual trabalham e permanecem na Instituição. 
 
 
 
Comentário e análise sobre a Questão 33.3: 

 
NÃO, de acordo com os resultados para a questão, o salário não é um dos principais 
fatores de insatisfação, embora tenha alcançado percentual elevado. 
 

 
 
 
 
 

69,10%

30,90%

Questão 33.3 

0-Não

1- Sim
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Questão 33.4 Falta de recursos é um dos principais fatores que geram mais 
insatisfação em seu trabalho? 

 

 

 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Não 108 60,67% 

1- Sim 70 39,33% 

Total 178 100,00% 

 
 
Onde consta a legenda ‘Não”, significa que os servidores não assinalaram essa opção 

como um dos motivos pelo qual trabalham e permanecem na Instituição. 

 

Comentário e análise sobre a questão 33.4: 

 

NÃO, de acordo com os resultados obtidos para a questão, a falta de Recursos não é 
um dos principais motivos de insatisfação, embora tenha alcançado percentual 
elevado de respostas. 

 

 
 
 
 
 
 

60,67%

39,33%

Questão 33.4 

0-Não

1- Sim
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Questão 33.5:  Falta de autonomia é um dos principais fatores que geram mais 
insatisfação em seu trabalho? 

 

 

 

 

 

Onde consta a legenda ‘Não” significa que os servidores não assinalaram essa opção 

como um dos motivos pelo qual trabalham e permanecem na Instituição. 

 

Comentário e análise sobre a questão 33.5: 

 

NÃO, de acordo com os resultados obtidos para a questão, a falta de autonomia não 
é um dos principais motivos de insatisfação dos servidores. 

 

 

 

 

87,08%

12,92%

Questão 33.5 

0-Não 1- Sim

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Não marcaram  155 87,08% 

1- Sim 23 12,92% 

Total 178 100,00% 
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QUESTÃO 33.6: Falta de treinamento é um dos principais fatores que geram mais 
insatisfação em seu trabalho? 

 

 

 

 

 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Não 147 82,58% 

1- Sim 31 17,42% 

Total 178 100,00% 
   

 

Onde consta a legenda ‘Não”, significa que os servidores não assinalaram essa opção 

como um dos motivos pelo qual trabalham e permanecem na Instituição. 

 

 

Análise e comentário: NÃO, falta de treinamento não é um dos dois  principais motivos 
de insatisfação entre os servidores. 

 

 

 

 

82,58%

17,42%

Questão 33.6 

0-Não 1- Sim
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QUESTÃO 33.7: “Insatisfação com trabalho que realizo é um dos principais fatores 
que geram mais insatisfação em seu trabalho”? 

 

 

 

 

 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Não 158 88,76% 

1- Sim 20 11,24% 

Total 178 100,00% 

 
 

Onde consta a legenda ‘Não”, significa que os servidores não assinalaram essa opção 

como um dos motivos pelo qual trabalham e permanecem na Instituição. 

 

 

Análise e comentário: NÃO, insatisfação com o trabalho realizado não é um dos dois  
principais motivos de insatisfação entre os servidores. 

 

 

 

 

88,76%

11,24%

Questão 33.7 

0-Não 1- Sim



132 
 

 

 

 
QUESTÃO 33.8 AMBIENTE DE TRABALHO RUIM É UM DOS PRINCIPAIS 
FATORES QUE GERAM MAIS INSATISFAÇÃO EM SEU TRABALHO? 

 

 

 

 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Não 159 89,33% 

1- Sim 19 10,67% 

Total 178 100,00% 

 

Onde consta a legenda ‘Não” significa que os servidores não assinalaram essa opção 

como um dos motivos pelo qual trabalham e permanecem na Instituição. 

 

ANÁLISE E COMENTÁRIO: Não, ambiente de trabalho ruim não é um dos dois 
principais motivos de insatisfação entre os servidores respondentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

89,33%

10,67%

Questão 33.8 

0-Não 1- Sim
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QUESTÃO 33.9: IMPOSSIBILIDADE DE MUDANÇA OU CRESCIMENTO 
PROFISSIONAL É UM DOS PRINCIPAIS FATORES QUE GERAM MAIS 
INSATISFAÇÃO EM SEU TRABALHO? 

 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO 
NÚMERO DE 
INDIVÍDUOS % 

0-NÃO 135 75,84% 

1- SIM 43 24,16% 

TOTAL 178 100,00% 

 

Onde consta a legenda ‘Não”, significa que os servidores não assinalaram essa opção 

como um dos motivos pelo qual trabalham e permanecem na Instituição. 

 

 

ANÁLISE E COMENTÁRIO: Não, impossibilidade de mudança ou crescimento 
profissional não é um dos dois principais motivos de insatisfação entre os servidores 
respondentes. 

 

 

 

 

 

 

75,84%

24,16%

Questão 33.9 

0-Não 1- Sim
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QUESTÃO33.10 – RELACIONAMENTO COM A CHEFIA É UM DOS PRINCIPAIS 
FATORES QUE GERAM MAIS INSATISFAÇÃO EM SEU TRABALHO? 

 

 

 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Não 167 93,82% 

1- Sim 11 6,18% 

Total 178 100,00% 

 

 

 

 

 

ANÁLISE E COMENTÁRIO: Não, relacionamento com a Chefia não é um dos dois 
principais fatores de insatisfação no ambiente de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

93,82%

6,18%

Questão 33.10 

0-Não 1- Sim
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QUESTÃO 33.11 

 EXISTE ALGUM OUTRO FATOR QUE VOCÊ CONSIDERE QUE É UMDOS 
PRINCIPAIS FATORES QUE GERAM MAIS INSATISFAÇÃO EM SEU TRABALHO? 

 

 

 

 

 

 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Não 163 91,57% 

1- Sim 15 8,43% 

Total 178 100,00% 

 

 

 

ANÁLISE E COMENTÁRIO: Não, os respondentes não apontaram para o item 33.11 
outros fatores relevantes que gerem insatisfação no ambiente de trabalho. 

 

 

 

 

91,57%

8,43%

Questão 33.11 

0-Não 1- Sim
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RESUMO DA QUESTÃO 33 

 

QUESTÃO 33. Indique os dois principais fatores que geram mais insatisfação em seu 
trabalho. Marque número 1 para o que gera mais insatisfação e 2 para o segundo 
maior fator de insatisfação.  

1. (   ) Falta de reconhecimento        8,43% 

2. (    ) Falta de valorização dos funcionários     48,31% 

3. (    ) Salário         30,90%  

4. (    ) Falta de recursos     39,33% 

5. (    )     Falta de autonomia     12,92% 

6. (    ) Falta de treinamento    17,42% 

7. (    )     Insatisfação com trabalho que realizo    11,24% 

8. (    ) Ambiente de trabalho ruim      10,67% 

9. (    ) Impossib. mudança/crescim. profissional    24,16% 

10. (    ) Relacionamento com a chefia        6,18% 

11. (    ) Outros            -  

 (informar)________________________________________________ 

 

 

Conclusão sobre as respostas obtidas dos servidores através da questão 33 do 

questionário: 

1. O primeiro maior índice de insatisfação encontra-se na falta de valorização dos 

servidores;  

2. O segundo maior índice de insatisfação encontra-se na falta de recursos 

observada pelos respondentes. 
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Questão 34-  Na sua equipe de trabalho, pontos de vista divergentes são debatidos 
antes de se tomar uma decisão?  

 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Optou por não responder 5 2,81% 

1-Sim/Sempre 76 42,70% 

2-Quase sempre 72 40,45% 

3- Raramente 20 11,24% 

4- Não/Nunca 5 2,81% 

Total 178 100,00% 
   

 

 

 

 

 

Análise da Questão 34:  

83,15% dos servidores declararam que nas suas equipes de trabalho, pontos de vista 
divergentes são debatidos antes de se tomar uma decisão.  

 

 

 

 

Questão 34 

0-Optou por não responder

1-Sim/Sempre

2-Quase sempre

3- Raramente

4-  Não/Nunca
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Questão 35: Como você considera o relacionamento entre as pessoas do seu 

setor/departamento/unidade? 

 

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Optou por não 
responder 

1 0,56% 

1-Excelente 72 40,45% 

2-Bom 85 47,75% 

3- Regular 16 8,99% 

4-Péssimo 4 2,25% 

Total 178 100,00% 

   

 

 

 

 

 

ANÁLISE DA QUESTÃO 35: 11,24% ou 20 servidores entre os entrevistados, 
consideram o relacionamento entre os colegas e setores mais próximos de regular a 
ruim. 

157 servidores ou 88,2% consideraram o relacionamento entre os colegas mais 
próximos de bom a excelente. Os respondentes da pesquisa consideram positivo o 
relacionamento entre as pessoas do setor/departamento/unidade. 

 

 

 

 

0,56%

40,45%

47,75%

8,99%

2,25%
Questão 35 

0-Optou por não responder

1-Excelente

2-Bom

3- Regular

4-Péssimo
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QUESTÃO 36: Você participa junto com o seu superior imediato das decisões que 
afetam o seu trabalho? 

 

Classificação número de indivíduos % 

0-optou por não responder 4 2,25% 

1-sim/sempre 64 35,96% 

2-quase sempre 76 42,70% 

3- raramente 27 15,17% 

4- não/nunca 7 3,93% 

Total 178 100,00% 

  

 

 

 

Análise da questão 36: 78,66%, ou 140 servidores percebem que são importantes 
para as equipes de trabalho ao afirmarem que “sim/sempre e quase sempre” 
participam junto com o superior imediato das decisões que afetam o trabalho. 

19,1% ou 34 pessoas sentem-se afastados do processo decisório, não percebem a 
importância das suas opiniões para a equipe e superior imediato 

 

 

 

2,25%

35,96%

42,70%

15,17%

3,93%

Questão 36 

0-Optou por não responder

1-Sim/Sempre

2-Quase sempre

3- Raramente

4-  Não/Nunca
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Questão 37: Como você classificaria a quantidade de treinamento (interno ou externo) 
que recebeu para capacitá-lo a fazer bem o seu trabalho?  

Classificação Número de Indivíduos % 

0-Optou por não responder 1 0,56% 

1-Boa 24 13,48% 

2-Adequada 50 28,09% 

3- Insuficiente 55 30,90% 

4-  Não recebi treinamento 48 26,97% 

Total 178 100,00% 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DA QUESTÃO 37: 57,87% DOS SERVIDORES OU 103 PESSOAS, NÃO 

RECEBERAM TREINAMENTO OU SE RECEBERAM FOI INSUFICIENTE. 

41,57% OU 74 PESSOAS ESTÃO SATISFEITAS COM TREINAMENTO OU 

CAPACITAÇÃO RECEBIDA PARA O DESEMPENHO DAS SUAS FUNÇÕES. 
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RESUMO DAS PRINCIPAIS CONCLUSÕES OBTIDAS COM A TERCEIRA PARTE 

DO QUESTIONÁRIO, RELACIONADA COM CLIMA ORGANIZACIONAL:  

 

Questão 22: Você considera a sua instituição um bom lugar para trabalhar? 

Principal conclusão para a questão: 91,57%, ou 163 indivíduos consideram a 
instituição um bom lugar para trabalhar 

 
Questão 23: No seu dia a dia você consegue perceber o compromisso da sua 
instituição com a qualidade dos seus serviços e processos? 

 
Principal conclusão da questão 23: 127 indivíduos ou 71,35% dos servidores 
percebem o compromisso da instituição com a qualidade dos serviços. 

 
Questão 24: Você conhece as prioridades e objetivos da sua instituição? 

Principal conclusão sobre as respostas da questão: 139 pessoas ou 78,09%, dos 
respondentes da pesquisa estão com níveis de conforto e bem-estar saudáveis 
relacionados ao conteúdo da questão, ou seja, conhecem as prioridades e objetivos 
da Instituição em que trabalham. 

 
Questão 25: O clima de trabalho da instituição é bom? 

Principal conclusão sobre as respostas da questão: 160 servidores ou 89,89% dos 
respondentes percebem o clima de trabalho na instituição como bom. 

 
Questão 26: A progressão profissional das pessoas na instituição se dá com base no 
mérito de cada uma delas? Principal conclusão para a questão:  
56,55 ou 106 indivíduos responderam que sim, que a progressão se dá por mérito; 
37,08 %  dos indivíduos entendem que não, a progressão não se dá por mérito, 3,37 
ou 6 pessoas não souberam, não puderam ou não tiveram convicção para responder. 
 
Questão 27: Do seu ponto de vista, a instituição desfruta de uma boa imagem entre 
os colaboradores? 

Principal conclusão sobre as respostas obtidas para a questão 27: 74,72%, ou 133 
indivíduos, responderam que a instituição desfruta de uma boa imagem entre os 
colaboradores.  
 
Questão 28: Você se considera bem informado sobre as ações e planejamentos da 
instituição? Principal conclusão sobre a questão: 
60,11% ou 107 servidores responderam sim, consideram-se bem informados sobre 
as ações e planejamentos da instituição. 
 
Questão 29: Você vê possibilidade de crescimento na carreira, em curto ou médio 
prazo, dentro da instituição? Em virtude de desconfiguração a questão foi descartada 
para benefício da pesquisa. 
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Questão 30: Existe um relacionamento de cooperação e apoio entre a mais alta 
administração da instituição e as suas diversas unidades, campi, departamentos e 
setores?  

Pelas opções de resposta, 61,23%, ou 109 servidores consideraram “sim, sempre, 
quase sempre”,  quanto à cooperação entre a Reitoria e os campi. 38,76% ou 69 dos 
178 respondentes consideram que não há cooperação entre a Reitoria e seus campi. 

 
Questão 31: Existe um relacionamento de cooperação e apoio entre os diversos 
departamentos e campi da instituição? 

Principal conclusão sobre a questão: 65,73% ou 117 indivíduos consideram que existe 
um relacionamento de cooperação e apoio entre os diversos departamentos e campi 
da instituição;  
34,26% dos indivíduos ou 61 servidores entendem que não existe um relacionamento 
de cooperação e apoio entre os diversos departamentos e campi da instituição. 

 
Questão 32: “Quais os três fatores que impactam mais fortemente para as pessoas 
trabalharem e permanecerem na instituição?” Conclusão mais importante sobre a 
questão, pela ordem: 

1. A Estabilidade que o serviço público federal oferece; 
2. A possibilidade de equilibrar a vida pessoal com o trabalho; 
3. O salário 

 

Questão 33: “Indique os dois principais fatores que geram mais insatisfação em seu 
trabalho.” Marque número 1 para o que gera mais insatisfação e 2 para o segundo 
maior fator de insatisfação.  

Conclusão sobre as respostas obtidas dos servidores:   

1. O maior índice de insatisfação encontra-se na falta de valorização dos 
servidores administrativos;  

2. O segundo maior índice de insatisfação encontra-se na falta de recursos 
observada pelos respondentes. 

 

Questão 34: Na sua equipe de trabalho, pontos de vista divergentes são debatidos 
antes de se tomar uma decisão?  

Principal conclusão sobre a questão: 83,15% dos servidores declararam que pontos 
de vista divergentes são debatidos antes de se tomar uma decisão, nas suas equipes 
de trabalho.  

 
Questão 35: Como você considera o relacionamento entre as pessoas do seu 
setor/departamento/unidade? Principal conclusão sobre a questão: 157 servidores ou 
88,2% consideraram o relacionamento entre os colegas mais próximos de bom a 
excelente. Os respondentes da pesquisa consideram positivo o relacionamento entre 
as pessoas do setor/departamento/unidade. 
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Questão 36: Você participa junto com o seu superior imediato das decisões que 
afetam o seu trabalho? Principal conclusão sobre a questão 

78,66%, ou 140 servidores percebem que são importantes para as equipes de 
trabalho ao afirmarem que “sim/sempre e quase sempre” participam junto com o 
superior imediato das decisões que afetam o trabalho. 

19,1% ou 34 pessoas sentem-se afastados do processo decisório, não percebem a 
importância das suas opiniões para a equipe e superior imediato 

 

Questão 37: Como você classificaria a quantidade de treinamento (interno ou externo) 
que recebeu para capacitá-lo a fazer bem o seu trabalho? Principal conclusão sobre 
a questão: 57,87% dos servidores ou 103 pessoas, não receberam treinamento ou se 
receberam foi insuficiente. 
 

 

Conclusões sobre o terceiro bloco da pesquisa relacionado ao Clima 

Organizacional:  

 

Os servidores apreciam a Instituição em que trabalham e percebem o Clima 

Organizacional como positivo. Trabalham e permanecem na Instituição pela 

estabilidade, possibilidade de equilibrar a vida pessoal com o trabalho e também pelo 

salário. 

Principais aspectos negativos percebidos: Ressentem-se com a falta de valorização 

dos servidores, com a falta de recursos e com a  falta de capacitação e treinamento. 

Com o compromisso de responder as perguntas iniciais constantes da introdução da 

investigação, muito embora as questões fechadas do questionário não tenham 

alcançado todos os objetivos previstos de modo efetivo, convém não perder de vista 

declarações espontâneas dos servidores em campos para livre opinião, disponíveis 

no corpo do formulário da pesquisa. Essas declarações podem servir como bússola 

norteadora para a Instituição sobre quais as ações devem ser implementadas visando 

à qualidade de vida dos servidores e um clima organizacional positivo. 
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Sobre as perguntas que surgiram no início da pesquisa e constantes  da introdução 

do trabalho, foram  colhidas as declarações que seguem, dentro do corpo do 

questionário, em campo livre imediatamente após a última questão:  

1. Como tem sido a relação profissional dos servidores com suas 

responsabilidades? Qual o grau de participação do servidor na melhoria das 

suas condições de trabalho?  

2. Que iniciativas mostram preocupação dos gestores com o bem estar dos 

servidores?   

3. Em que medida os servidores recebem oportunidades no trabalho para investir 

em sua formação profissional?  

 

Declarações dos servidores em espaço livre no questionário constante do 

campo “outras observações que deseje ou julgue pertinentes fazer”  

 

Esta parte refere-se a espaço livre colocado ao final do questionário para que os 

servidores fizessem considerações, caso desejassem. São comentários dos 

servidores, que sinalizam alguns problemas internos da Instituição pesquisada. Estas 

respostas relacionadas constaram do questionário como: “Outras observações que 

julgue pertinentes fazer (opcional)”, e também na opção 11 de resposta para a questão 

33, que ofereceu o campo “Outros” (informar). As observações dos respondentes 

serão “identificados” apenas por códigos previamente determinados em momento 

anterior ao tratamento dos dados.  

 

Comentários livres dos respondentes:  

 

1. M28: “Excesso de controles burocráticos nas tarefas pelos órgãos de controle; 

(declaração feita no campo 32.15) 

 
2. F61: “Passar e ser chamado em outro concurso” (declaração feita no campo 

32.15) 

 

3. F29: “Falta de comunicação” (declaração feita no campo 33.11) 

 

4. F43: “Falta de transparência no que se refere à gestão máxima da Instituição” 

(declaração feita no campo 33.11) 
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5. F52: “Atualmente a Instituição passa por um forte ambiente político partidário, 

onde adversários devem ser atingidos a qualquer custo, e, neste espaço, não 

cabem preocupações com redimensionamentos da força de trabalho e todo o 

impacto negativo que isso traz: falta de sucessores, qualidade de trabalho que 

fica comprometida, péssimo ambiente/clima organizacional, servidores antigos 

removidos ex-ofício (com muito conhecimento e experiência desperdiçados), 

servidores desmotivados e em constante insegurança com movimentações, 

entre tantas outras insatisfações que só enfraquecem o funcionamento da 

Instituição”. (declaração feita no campo “Outras observações que deseje ou 

julgue pertinentes fazer”)  

 

6. M42: ”Impossibilidade de crescimento financeiro e de cargos” (declaração feita 

no campo “Outras observações que deseje ou julgue pertinentes fazer”).  

 

7. F57: “Falta de profissionalismo e comprometimento” (declaração feita no 

campo “Outras observações que deseje ou julgue pertinentes fazer”).  

 

8. M51: “Que tenhamos mais reconhecimento profissional por parte da instituição 

e mais respeito por parte do gestor sem o assédio moral que sofremos 

diariamente” (declaração feita no campo “Outras observações que deseje ou 

julgue pertinentes fazer”).  

 

9. F57: “Falta de comunicação em todos os níveis principalmente entre setores 

da Reitoria em apoio aos campi parece que estão fazendo favor!” (declaração 

feita no campo “Outras observações que deseje ou julgue pertinentes fazer”)  

 

10. M42: ”Informação e divulgação são outra problemática” (declaração feita no 

campo “Outras observações que deseje ou julgue pertinentes fazer”).  

 

11. F15: “Dentro de minha equipe/Campus atual tentamos uma gestão colaborativa 

e participativa. Entretanto, já trabalhei em outros campi e na Reitoria e, 

infelizmente, esse não é o cenário em toda a Instituição (nome da Instituição 

omitido) (Comentário ao final da pesquisa, no campo “Outras observações que 

deseje ou julgue pertinentes fazer”)  
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12. M63: “O setor de disciplina vem sofrendo com a saída de servidores para 

aposentadoria e a heterogeneidade dos alunos junto à falta de valores éticos e 

morais da nossa sociedade, aumentam a complexidade da relação 

inspetor/aluno” (declaração feita no campo “Outras observações que deseje ou 

julgue pertinentes fazer”).  

 

13. F57: “Um entrosamento maior faria muito bem ao <nome da instituição> 

(declaração feita no campo “Outras observações que deseje ou julgue 

pertinentes fazer”).  

 

14. F79: “Treinamento e capacitação é essencial para o bom desempenho do 

servidor” (declaração feita no campo “Outras observações que deseje ou julgue 

pertinentes fazer”). 

 

15. M42: “A qualidade do trabalho está ligada às relações entre os setores e os 

campi o que não ocorre” (declaração feita no campo “Outras observações que 

deseje ou julgue pertinentes fazer”).  

 

16. F71: “Considero insatisfatório as mesas e cadeiras, uma vez que os 

computadores estão em bancada e padronizados prejudicando a coluna e 

postura durante o trabalho”. (declaração feita no campo 33.11) 

 

17. F37: “Falta de padrão de funcionamento no que é possível” (declaração feita 

no campo 33.11) 

 

18. F59: “falta de estrutura” (declaração feita no campo 33.11) 

 

19. M48: “Favoritismo” (declaração feita no campo 33.11) 

 

20. F75: “Burocracia” (declaração feita no campo 33.11) 

 

21. M28: “Decisões atabalhoadas da Reitoria” (declaração feita no campo 33.11) 

 

22. F71: “Os treinamentos deveriam ser mais frequentes” (declaração feita no 

campo 33.11) 
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23. M28: “Ainda não ter feito e aprovado outro concurso” (declaração feita no 

campo 33.11) 

 

24. F61: “Passar e ser chamado em outro concurso” (declaração feita no campo 

32.15) 

 

25. M14: “Espero respeito aos técnicos da Instituição. Gostaria de ser tratado com 

o mesmo respeito que tratam os professores”. (declaração feita no campo 

“Outras observações que deseje ou julgue pertinentes fazer”) 

 

26. M39: “Gostaria que os técnicos fossem tão bem respeitados, e que fossem 

dadas as mesmas oportunidades que são dadas aos docentes” (declaração 

feita no campo “Outras observações que deseje ou julgue pertinentes fazer”) 

 

27. M72: “Como servidor desta Instituição há longo tempo, nunca vi tamanho 

desrespeito com os funcionários por parte da Direção e entre os próprios 

funcionários. Os novos servidores – em parte – não são capazes de um 

cumprimento, um bom dia. Isto não é treinamento, é falta de educação. A falta 

de sensibilidade da alta cúpula com as ingerências desastrosas e descabidas 

só trazem o afastamento e a falta de compromisso e afeto pelos servidores da 

Instituição que outrora fazia parte de nossas vidas”. (declaração feita no campo 

33.11) 

 

Observação do respondente M27 sobre a estrutura do questionário e nota sobre o 

comentário: “A questão 29 está sem opção ‘alguma possibilidade’ [(parênteses)] para 

marcar, confundindo com a opção ‘não’”. 

 

Nota de esclarecimento: Por problema operacional, vários questionários sofreram uma 

desconfiguração na formatação original da questão 29 quando foram impressos, fato 

que ocasionou a possibilidade de gerar entendimento incorreto sobre algumas 

respostas das opções “alguma possibilidade” e “não”. Optou-se por excluir a questão 

29 para todos os respondentes.   
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

No início da pesquisa foi destacado que os estudiosos do bem-estar, da felicidade e 

da Psicologia Positiva avaliam e reconhecem que os estudos organizacionais 

positivos receberam atenção nos últimos anos, tratando-se de corrente de 

investigação interessada em melhorar as organizações através das suas forças, ao 

invés de apontar as suas falhas. Através do esforço desses pesquisadores, é possível 

observar o capital psicológico associado a indivíduos, equipes e organizações 

positivas.  

 

Pelo prisma dessa lente positiva apontado pelos diversos autores e pesquisadores já 

citados, a pesquisa realizada na instituição pública de ensino demonstrou que os 

servidores respondentes evidenciaram possuir capacidades cognitivas importantes ao 

desempenho de suas atividades, altos níveis de capacidade para encontrar soluções 

para os desafios, mas também manifestaram insatisfações gerais tais como, 

percepção de ausência de valorização e respeito para com os servidores 

administrativos  falta de recursos, comunicação deficiente, transparência deficiente, 

profissionalismo e funcionamento de cima para baixo deficiente, conforme constam 

dos resultados e análises. O maior índice de insatisfação encontra-se na falta de 

valorização dos servidores administrativos e o segundo maior índice de insatisfação 

encontra-se na falta de recursos observada pelos respondentes. 

De acordo com os estudos realizados, o bem-estar depende de cinco fatores: emoção 

positiva, engajamento; sentido (propósito); realização e relacionamentos. Tais 

elementos devem estar reunidos para identificar o bem-estar, que se encontra no 

amor com o qual realizamos as coisas, na qualidade dos nossos relacionamentos, no 

orgulho que sentimos sobre aquilo a que nos dedicamos. Estes cinco fatores que 

devem estar reunidos para identificar o bem-estar não foram encontrados pelos 

resultados da pesquisa. A Organização possui pela amostra de respondentes Capital 

Humano e Psicológico positivo. 

O potencial positivo dos servidores relacionado com a Esperança Disposicional 

evidenciada em todas as questões válidas e, de outro lado, as frustrações, percepções 

negativas sobre a ausência de valorização, recursos, capacitação e outros aspectos 

conforme consta das páginas 129, 141, 148, 149, 150, 151 e 152, deveria ser objeto 
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de atenção e estudos por parte dos gestores de Recursos Humanos junto ao Gestor 

máximo da Instituição. 

 

Limitações do método: A pesquisa inicialmente foi solicitada e autorizada pela 

Instituição para ocorrer por meios eletrônicos, porém as Pró Reitorias que autorizaram 

a pesquisa interna não disponibilizaram uma Lista de e-mails para viabilizar essa 

forma de captação de respostas. Ao mesmo tempo em que isso ocorria, o orientador 

da pesquisa ponderou que esse método poderia ocasionar um viés não desejável para 

os resultados da pesquisa. Foi utilizada, então, como recurso a pesquisa por meio 

impresso. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente estudo buscou o entendimento acerca da felicidade e bem-estar no 

âmbito da Gestão do Trabalho, assim como elucidar os caminhos que colaboram para 

o ‘florescimento’ humano nos grupos de trabalho.  

 A pesquisa se dedicou a investigar o bem-estar, em especial, na atividade 

laboral e encontrou evidências de que ao longo da história da humanidade, a filosofia 

e a psicologia, assim como outras áreas do conhecimento, sempre se preocuparam 

com esta questão. Os filósofos da Grécia antiga buscavam entender os caminhos que 

conduzem o homem para a ‘vida boa’. E, naquela época, concluíram que os caminhos 

da felicidade não estão dissociados de princípios elevados, ao contrário, foi no rastro 

dos estudos sobre a Felicidade que as idéias sobre a ética foram desenvolvidas, pois 

para esses primeiros pesquisadores, a felicidade não acontece e nem sobrevive na 

ausência de valores éticos e morais. 

 Retomando esse caminho na sociedade contemporânea, Martin Seligman e 

outros, como os iniciados por Abraham Maslow e Carl Rogers com a Psicologia 

Humanista, refletindo sobre a evolução da ciência na catalogação das doenças 

mentais, entenderam que os problemas psicológicos e mentais, que são aspectos 

negativos da saúde humana, estavam suficientemente estudados até aquela data. 

Faltava, entretanto, como contrapartida, estudos sobre os aspectos positivos do bem 

estar e da saúde psicológica do indivíduo. Assim, a partir de 1998, ao tomar posse da 

Associação Americana de Psicologia (APA), Seligman dedicou-se a estudar o 

assunto, envolvendo nesse processo inúmeros estudiosos, psicólogos e 

pesquisadores que, ao investigarem as várias culturas que existem no mundo, 

constataram traços comuns em todas elas sobre qualidades e virtudes humanas. 

Conforme consta nos estudos por eles iniciados que se tornaram a base da Psicologia 

Positiva, esses traços positivos humanos são divididos em seis grandes grupos, e 

cada um desses grupos com subdivisões, totalizando 24 forças e virtudes. As forças 

pessoais transcritas abaixo encontram-se exatamente como consta da obra do 

pesquisador. Estão destacadas a seguir, as forças e virtudes pessoais, em que cada 

indivíduo desenvolve e fortalece de algum modo seletivamente no seu comportamento 

(na impossibilidade humana da perfeição em deter todas elas) : 
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 Saber e Conhecimento Criatividade, curiosidade, abertura, amor e gosto pela 

aprendizagem, critério, habilidade, perspectiva)  

 Coragem (bravura, perseverança, integridade, vitalidade, entusiasmo, energia) 

 Humanidade (bondade, amor, gentileza, inteligência social) 

 Justiça (cidadania, imparcialidade, liderança) 

 Moderação, Temperança (perdão, compaixão, autocontrole, prudência, 

humildade, modéstia) 

 Transcendência (apreciação da beleza e da excelência, gratidão, esperança, 

espiritualidade, perdão, humor) 

 As pesquisas sobre o bem-estar ou felicidade continuam despertando o 

interesse crescente da área científica, uma vez que é o oposto de mal-estar e 

infelicidade que pode levar a doenças psicológicas e mentais como depressão, 

doença comum da atualidade e outros distúrbios, que podem variar de leves até as 

mais severas.  

A pesquisa buscou a compreensão de dois assuntos de interesse geral, valendo-

se dos conhecimentos da Psicologia Positiva e da Psicologia Organizacional sobre o 

que é o Bem-Estar e a Gestão do Trabalho, formulando um estudo com a intenção de 

colaborar para a melhoria do exercício profissional.  

Sobre a parte dedicada a Gestão do Trabalho, essa também foi examinada pela 

perspectiva de outro Psicólogo, Paul Muchinsky, da área Organizacional, que em sua 

obra conduz a Psicologia e a Gestão do Trabalho alinhadas na busca de resultados 

positivos tanto para as organizações quanto para seus colaboradores, sendo esse 

alinhamento um ajuste, um encaixe de lacunas, ações estratégicas que favoreçam o 

clima e a cultura organizacional, mudando a percepção que cada indivíduo possui de 

si mesmo, de ‘empregado’ para ‘colaborador’, coautor do sucesso da empresa. 

Destaca-se entender que o desenvolvimento do tema não se esgota, mas sim 

abre possibilidades para pesquisas futuras. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 :  

 

  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

[omitida a identificação da Instituição] 

                    Pró-Reitora de Pesquisa, Pós Graduação, Extensão e Cultura 

 

SOLICITAÇÃO DE ATIVIDADE DE PESQUISA NO [omitida a identificação da 

Instituição] 

Nome do Pesquisador (ou responsável pelo grupo):  

Formação Acadêmica:  

A pesquisa é pré-requisito para conclusão do Curso de: ( ) Graduação ( )Mestrado 

( )Doutorado ( ) Outros, especifique:  

Nome da Instituição de Ensino a qual se vincula: (anexar carta de 

apresentação/declaração de matrícula na Instituição).  

É servidor do Colégio Pedro II? ( ) Não ( ) Sim: especifique Campus: Setor: 

Cargo/Função: CPF: Endereço: CEP: Telefones: E-mail:  

RESUMO DA ATIVIDADE DE PESQUISA  

Título da Pesquisa:  

Pesquisador(a): Orientador(a):  

Nome do Curso/Instituição:  

Metodologia da Pesquisa:  

Público Alvo/Campus:  

Área(s) de Conhecimento envolvida(s):  

Anexar Projeto de Pesquisa e Cronograma de Execução  

Data:       Assinatura: 
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Anexo 2:  

 
 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eu, FERNANDO TOLEDO FERRAZ, na qualidade de Professor Orientador, apresento 

ELAINE DE SOUZA COSTA, aluna regularmente matriculada no MESTRADO 

PROFISSIONAL EM SISTEMAS DE GESTÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE – UFF, onde a mesma desenvolve a pesquisa sob o título: A 

FELICIDADE E O BEM-ESTAR PSICOLÓGICO E SUBJETIVO NA GESTÃO DO 

TRABALHO. 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando Toledo Ferraz, D.Sc 
Doutor em Engenharia de Produção 

UFF - Universidade Federal Fluminense  
 

Niterói, 18 de abril de 2018. 
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Anexo 3: 

 
 
 

CARTA DE COMPROMISSO 
 
 
 
 
 

Eu, ELAINE DE SOUZA COSTA, mestranda da Universidade Federal Fluminense, 

UFF, na qualidade de pesquisadora para a Dissertação de Mestrado em Sistemas de 

Gestão UFF, comprometo-me que o nome da instituição [omitida a identificação da 

Instituição] não será abordado na pesquisa, onde constará que: “trata-se de pesquisa 

em Instituição de Ensino Federal da região Sudeste do Brasil.” 

 

O Termo de Compromisso assegura ainda que as informações obtidas não serão 

usadas para prejudicar pessoas e/ou comunidades. 

 

Período previsto para início e fim da pesquisa: após a devida autorização, será 

realizada a pesquisa através de questionários entre os servidores, até o final do mês 

de maio/2018. 

 

 

 
 

Rio de Janeiro, 18 de abril de 2018 
 
 

Elaine de Souza Costa 
Pesquisadora - Mestrado em Sistemas de Gestão UFF 
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Anexo 4:  

 

QUESTIONÁRIO 

 

 

1º Bloco do Questionário: Perfil dos respondentes  

 

 

Um pouco sobre você:  

1)  Sexo (biológico ou percebido):  (     ) Masculino                (     ) Feminino 

2)  Idade: ____________anos  

3) Tempo de serviço na Instituição: ____________anos 

4) Nível de escolaridade:   

(    )  Ensino fundamental incompleto 

(    )  Ensino fundamental completo 

(    )  Ensino médio completo 

(    )  Ensino médio profissionalizante ou curso técnico completo 

(    )  Graduação completa 

(    ) Especialização com carga horária igual ou superior a 360h 

(    ) Mestrado 

(    ) Doutorado 

(    ) Pós-doutorado 
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2º Bloco do Questionário –De 5 a 9  –  Escala de Satisfação com a Vida 

             De 10 a 21 -  Escala de Esperança Disposicional 

(Nas questões de 5 até a 21, será utilizado o mesmo padrão de respostas) 

 

 

De 5 a 9: ESV- ESCALA DE SATISFAÇÃO COM A VIDA 

Da questão 5 até a questão 9 nessa parte da pesquisa, o questionário tomou como 
base a Escala de Satisfação com a vida, ESV, constante do livro FELICIDADE 
AUTÊNTICA de Martin E.P. Seligman (2002), (ESV, Diener, Emmons, Larsen& Griffin, 
1985) também adaptada e validada para adultos e adolescentes brasileiros pelo grupo 
de pesquisadores do Laboratório de Mensuração da UFRGS (ver Zanon et al, 2013) 
com escala Likert de “1” a “7”. Em função da segunda parte do questionário usar a 
escala Likert de “1” a “5”, usou-se o mesmo padrão para os dois segmentos do 
questionário, ou seja, escala Likert de “1”  a “5”. 

 

 

 Questões de 5 a 9 de acordo com a ESV – Escala de Satisfação com a Vida 

 

5) Na maioria dos aspectos, minha vida está próxima do meu ideal. 

Discordo totalmente ( 1 )       ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 )  Concordo totalmente 

 

6) As condições da minha vida são excelentes 

Discordo totalmente ( 1 )       ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 ) Concordo totalmente 

 

7) Eu estou inteiramente satisfeito com a minha vida 

Discordo totalmente ( 1 )       ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 ) Concordo totalmente 

 

8) Até hoje,  consegui as coisas mais importantes que desejei na vida. 

Discordo totalmente ( 1 )       ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 ) Concordo totalmente 

 

9) Se eu pudesse viver outra vez, não mudaria nada.  

Discordo totalmente ( 1 )       ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 ) Concordo totalmente 
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Nas questões de 5 até a 21, será utilizado o mesmo padrão de respostas, marque a 

opção que você acha mais adequada considerando: 

1 = Discordo totalmente 

2 = Discordo em parte 

3 = Neutro (Não concordo, nem discordo) 

4 = Concordo 

5 = Concordo totalmente 

 

 

 

De 10 a 21: SNYDER - Snyder, Harrys et al, 1991) -ESPERANÇA DISPOSICIONAL.  

Da Questão 10 até a Questão 21, foram utilizados os estudos desenvolvidos por C.R. 
Snyder (Snyder, 1994; Snyder, Harrys et al, 1991) sobre  ESPERANÇA 
DISPOSICIONAL.  
 
 
10. Eu posso pensar em várias formas de lidar com situações difíceis. 

Discordo totalmente ( 1 )       ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 ) Concordo totalmente 

 

11. Eu me esforço para atingir meus objetivos. 

Discordo totalmente ( 1 )       ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 ) Concordo totalmente 

 

12. Eu me sinto cansado a maior parte do tempo. 

Discordo totalmente ( 1 )       ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 ) Concordo totalmente 

 

13. Existem sempre muitas formas de resolver os problemas. 

Discordo totalmente ( 1 )       ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 ) Concordo totalmente 
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 (Continuação de 
10 a  21:SNYDER) 

 
 
 

 
 
 

 

14. Eu sou facilmente derrotado em discussões. 

Discordo totalmente ( 1 )       ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 ) Concordo totalmente 

 

15. Eu posso pensar em muitas formas de conseguir as coisas que são muito 

importantes para a minha vida. 

Discordo totalmente ( 1 )       ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 ) Concordo totalmente 

 

16. Eu me preocupo com a minha saúde. 

Discordo totalmente ( 1 )       ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 ) Concordo totalmente 

 

17. Mesmo quando os outros desistem, eu sei que posso encontrar alguma forma de 

resolver os problemas. 

Discordo totalmente ( 1 )       ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 ) Concordo totalmente 

 

18. Minhas experiências no passado me prepararam bem para enfrentar o futuro. 

Discordo totalmente ( 1 )       ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 ) Concordo totalmente 

 

19. Eu tenho tido muito sucesso na vida. 

Discordo totalmente ( 1 )       ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 ) Concordo totalmente 

 

20. Frequentemente eu fico me preocupando com alguma coisa. 

Discordo totalmente ( 1 )       ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 ) Concordo totalmente 

 

21. Eu atinjo os objetivos que estabeleço para mim. 

Discordo totalmente ( 1 )       ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 ) Concordo totalmente 

 

 

 

 

 



163 
 

 

 

 

Da questão 22 até a questão 37, foram utilizadas questões desenvolvidas de 

acordo com o Formulário de Pesquisa de Clima – Apêndice B, da obra de 

Ferreira, Patrícia Itala, Clima Organizacional e qualidade de vida no trabalho, 

Gen LTC, 2013. 

 

22. Você considera a sua Instituição um bom lugar para trabalhar? 

(   ) Sim (    ) Não(   )Sempre  (    ) Quase sempre (   )  Raramente (    ) Nunca  

 

23. No seu dia a dia você consegue perceber o compromisso da sua Instituição com 

a qualidade dos seus serviços e processos? 

(    ) Sempre    (    ) Quase sempre     (   ) Raramente      (    ) Nunca  

 

24. Você conhece as prioridades e objetivos da sua Instituição? 

(    ) Sempre     (    ) Quase sempre     (   ) Raramente     (    ) Nunca  

 

25. O clima de trabalho da Instituição é bom? 

(    )    Sempre(    )   Quase sempre     (   )    Raramente (    )       Nunca  

 

26. A progressão profissional das pessoas na Instituição se dá com base no mérito de 

cada uma delas? 

(    )    Sempre(    )   Quase sempre     (   )    Raramente (    )       Nunca  

 

27. Do seu ponto de vista, a  Instituição desfruta de uma boa imagem entre os 

colaboradores? 

(   )Sim (    )Não   (   ) Sempre   (   )Quase sempre (    )Raramente (    )Nunca  

 

28. Você se considera bem informado sobre as ações e planejamentos da Instituição? 

(   ) Sim     (    ) Não   (    )  Sempre  (    )  Quase sempre  (    ) Raramente (    ) Nunca  

 

29. Você vê possibilidade de crescimento na carreira, em curto ou médio prazo, dentro 

da Instituição? 

(   ) Sim (    ) Não (   ) Alguma possibilidade     
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30. Existe um relacionamento de cooperação e apoio entre a mais alta administração 

da Instituição e os seus campi?  

(    )  Sim (   ) Não  (    ) Sempre  (    )Quase sempre (    ) Raramente  (    ) Nunca  

 

31. Existe relacionamento de cooperação e apoio entre os diversos departamentos e 

campi da Instituição?  

(    )  Sim (   ) Não  (    ) Sempre  (    ) Quase sempre    (    ) Raramente  (    ) Nunca  

 

32. Indique as três principais razões pelas quais você trabalha e permanece nesta 

Instituição de Ensino  

(    ) Salário 

(    ) Estabilidade 

(    ) Ambiente de Trabalho 

(    ) Autonomia no trabalho 

(    ) As chances ou oportunidades de progresso profissional  

(    ) Confiança na Gestão da Instituição 

(    )  Benefícios oferecidos 

(    )  Possibilidade de equilibrar a vida pessoal e trabalho 

(    ) Possibilidade de treinamento 

(    ) Reconhecimento 

(    ) Prestígio na Instituição 

(    ) Falta de opção de outro emprego 

(    )  Relacionamento com a chefia 

(    ) O trabalho realizado 

(    ) Outros(informar)  

 

33. Indique os dois principais fatores que geram mais insatisfação em seu trabalho. 

Marque número 1 para o que gera mais insatisfação e 2 para o segundo maior fator 

de insatisfação.  

(    ) Falta de reconhecimento 

(    )  Falta de valorização dos servidores 

(    ) Salário  

(    ) Falta de recursos 
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(    )    Falta de autonomia 

(    ) Falta de treinamento 

(    )     Insatisfação com trabalho que realizo 

(    )  Ambiente de trabalho ruim 

(    ) Impossibilidade de mudança ou crescimento profissional 

(    )  Relacionamento com a chefia 

(    ) Outros (informar) ___________________________________________ 

 

34. Na sua equipe de trabalho, pontos de vista divergentes são debatidos antes de se 

tomar uma decisão?  

Sempre (    )       Quase sempre (    )       Raramente (    )       Nunca (    ) 

 

35. Como você considera o relacionamento entre as pessoas do seu setor / 

departamento / unidade? 

Excelente (    )       Bom (    )       Regular (    )       Ruim (   )     Péssimo (    )        

 

  36. Você participa junto com o seu superior imediato das decisões que afetam o seu 

trabalho? 

Sempre (    )      Quase sempre (    )       Raramente (    )      Nunca (    )   

 

37. Como você classificaria a quantidade de treinamento (interno ou externo) que 

recebeu para capacitá-lo a fazer bem o seu trabalho?  

Boa (    )      Adequada (    )      Insuficiente (    )     Não recebi treinamento (    )      

 

Outras observações que deseje ou julgue pertinentes (opcional) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


