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RESUMO 

 

 

Jesus Filho, A. B. (2017). Estratégias de coping e bem-estar no trabalho: um estudo com 

agentes penitenciários (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal da Bahia, Salvador.  

 
O trabalho na atualidade exerce grande influência nos processos de saúde-doença dos 
indivíduos, por isso diversas pesquisas têm investigado aspectos ocupacionais negativos e 
suas implicações no estresse ocupacional, assim como fatores positivos vinculados ao bem-
estar no trabalho. Estudos voltados para os agentes penitenciários (ASPs) ainda são escassos, 
sobretudo na literatura nacional, embora seja identificado um conjunto específico de riscos 
físicos e psíquicos nesse contexto laboral. Deste modo, o presente estudo analisa as relações 
entre as estratégias de coping ocupacional e o bem-estar no trabalho entre ASPs. A pesquisa, 
de corte transversal e natureza descritiva, utilizou multimétodos e foi estruturada em duas 
etapas: a) um estudo descritivo, efetuado mediante observações e entrevistas semiestruturadas 
com os ASPs (n=10) para coletar informações acerca dos estressores ocupacionais do 
contexto prisional, utilizando as categorias do modelo de fontes ocupacionais do estresse 
(Cooper & Marshall, 1976); e b) uma investigação quantitativa com os ASPs (n=120), através 
de um instrumento de pesquisa aplicado presencialmente e composto por um questionário 
sobre dados socioprofissionais, uma escala de coping ocupacional (Pinheiro, Tróccoli, & 
Tamayo, 2003) e uma escala de bem-estar no trabalho (Paschoal & Tamayo, 2008). Foram 
feitas análises exploratórias descritivas, correlacionais, bem como análises de variância para 
alcançar os objetivos do estudo. Os dados obtidos na primeira etapa apontaram a presença de 
estressores ocupacionais em todas as categorias do modelo de Cooper e Marshall (1976). Em 
relação aos resultados encontrados na segunda etapa, verificou-se que os ASPs utilizam 
predominantemente as estratégias de coping da dimensão controle (M=3,94; DP=0,59) e 
apresentam níveis mais altos de bem-estar no trabalho no fator realização (M=3,59; 
DP=0,71). Houve correlação significativa e positiva apenas entre as estratégias de coping na 
dimensão controle e o bem-estar no trabalho no fator realização (r=.255; p=.01). De acordo 
com os resultados alcançados, observou-se uma associação entre as estratégias de coping e o 
bem-estar no trabalho entre os ASPs, de maneira que as conclusões deste estudo sinalizam a 
necessidade de investigações com este segmento profissional, incorporando também as 
abordagens teóricas do bem-estar no trabalho, especialmente sob uma perspectiva 
eudaimônica, em virtude dos cenários ocupacionais marcados por fortes agentes estressores. 

 

Palavras-chave: coping ocupacional, bem-estar no trabalho, agentes penitenciários. 



ABSTRACT 

 

 

Jesus Filho, A. B. (2017). Coping strategies and well-being at work: a study with correctional 

officers (Master’s dissertation). Federal University of Bahia, Salvador. 
 

Work greatly influences the health-illness continuum of individuals. For that reason, several 
studies have investigated negative occupational issues and their implications on occupational 
stress, as well as positive issues linked to well-being at work. However, studies with 
correctional officers (COs) are still scarce, especially in the Brazilian literature, although there 
is a specific set of physical and psychic risks in this work context. Thus, this study analyzes 
the relationship between occupational coping strategies and well-being at work among COs. 
A cross-sectional multi-method research was performed in two stages: a) a descriptive study, 
which consisted of observations and semi-structured interviews with the COs (n=10) to 
collect information about the occupational stressors of the penitentiary context, using the 
occupational sources of stress model (Cooper & Marshall, 1976); and b) a quantitative 
research with COs (n=120), based on a research instrument administered in person and 
composed of a questionnaire about socio-professional data, an occupational coping scale 
(Pinheiro, Tróccoli, & Tamayo, 2003), and a well-being at work scale (Paschoal & Tamayo, 
2008). Descriptive, correlational exploratory analyses were performed, as well as analyses of 
variance. The data obtained in the first stage pointed to the presence of occupational stressors 
in all categories of the Cooper and Marshall model (1976). As for the second stage, the results 
showed that the COs predominantly use coping strategies of the control dimension (M=3.94, 
SD=0.59), as well as higher levels of well-being at work in the realization factor (M=3.59, 
SD=0.71). Significant positive correlation was found only between coping strategies in the 
control dimension and well-being at work in the realization factor (r=.255; p=.01). The results 
also revealed an association between coping strategies and well-being at work among the 
COs; therefore, the conclusions of this study indicate the need for investigations with 
this professional segment, also incorporating the theoretical approaches of well-being at 
work,  especially from an eudaimonic perspective, due to occupational scenarios marked 
by strong stressors. 

 

Keywords: occupational coping, well-being at work, correctional officers. 



LISTA DE FIGURAS E QUADROS 

 

 

Figura 1 – Modelo teórico-conceitual ............................................................................................. 50  

Quadro 1 – Instrumentos de coleta de dados das duas etapas e seus objetivos ............................... 57  

Quadro 2 – Correlação entre os objetivos do estudo e os procedimentos de análises dos dados .... 59  

Quadro 3 – Percepções dos estressores relacionados ao trabalho no contexto prisional ................ 69  

 



LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 – Caracterização da amostra por variáveis sociodemográficas ........................................ 52  

Tabela 2 – Caracterização da amostra por variáveis ocupacionais ................................................. 53  

Tabela 3 – Médias e desvios-padrão das estratégias de coping ocupacional ................................. .70  

Tabela 4 – Médias e desvios-padrão dos níveis de bem-estar no trabalho ...................................... 71  

Tabela 5 – Variância das médias dos ASPs segundo o estado civil ................................................ 73  

Tabela 6 – Variância das médias dos ASPs segundo a escolaridade ............................................... 74  

Tabela 7 – Correlação de Pearson entre as estratégias de coping ocupacional e os fatores de bem-

estar no trabalho .............................................................................................................................. 75  



SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................................ 13 

1 ESTRESSE OCUPACIONAL, ESTRATÉGIAS DE COPING E BEM-ESTAR ..................................... 21 

1.1 O processo de saúde e doença do trabalhador ............................................................. 21 

1.2 Estresse: evoluções conceituais ................................................................................... 23 

1.2.1 A concepção de estresse ocupacional .................................................................... 25 

1.3 Coping: perspectivas conceituais ................................................................................ 29 

1.3.1 Estratégias de coping ocupacional ......................................................................... 35 

1.4 Bem-estar: dimensões teórico-conceituais .................................................................. 38 

1.4.1 Concepções de bem-estar no trabalho .................................................................... 41 

2 DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO E DELINEAMENTO METODOLÓGICO ....................... 45 

2.1 Objeto de estudo .......................................................................................................... 45 

2.2 Objetivo geral .............................................................................................................. 47 

2.3 Objetivos específicos ................................................................................................... 47 

2.4 Hipóteses do estudo ..................................................................................................... 47 

2.5 Modelo teórico-conceitual ........................................................................................... 49 

2.6 Delineamento metodológico ........................................................................................ 50 

2.6.1 Participantes ........................................................................................................... 51 

2.6.2 Instrumentos ........................................................................................................... 54 

2.6.3 Procedimento de coleta dos dados ......................................................................... 56 

2.6.4 Procedimento de análise dos dados ........................................................................ 58 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................................................................... 60 

3.1 Conjunto Penal de Feira de Santana ............................................................................ 60 

3.2 Percepção dos estressores ocupacionais pelos ASPs ................................................... 62 

3.2.1 Os estressores intrínsecos a um trabalho específico .............................................. 62 

3.2.2 A função na organização ........................................................................................ 64 

3.2.3 O desenvolvimento da carreira .............................................................................. 65 

3.2.4 Os relacionamentos no trabalho ............................................................................. 66 

3.2.5 A estrutura e o clima organizacionais .................................................................... 67 

3.3 Padrões de estratégias de coping ocupacional e de bem-estar no trabalho ................. 69 

3.3.1 Estratégias de coping ocupacional ......................................................................... 70 

3.3.2 Níveis de bem-estar no trabalho ............................................................................. 71 

3.4 Variância entre grupos ................................................................................................. 72 



3.4.1 Variância em relação ao estado civil ...................................................................... 73 

3.4.2 Variância em relação à escolaridade ...................................................................... 74 

3.5 Associações entre as estratégias de coping ocupacional e o bem-estar no trabalho ... 75 

4 CONCLUSÕES ......................................................................................................................... 77 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................................... 81 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ................................... 93 

APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTAS ............................................................................... 94 

APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA .......................................................................... 95 

APÊNDICE D – PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS DAS ESCALAS ............................................ 102 

 

 

 



13 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

O trabalho na contemporaneidade tem sido abalizado como um princípio essencial 

para a compreensão dos processos de subjetivação, realização pessoal e saúde. Diversos 

autores salientam a relevância do trabalho para a sociedade atual, não apenas por ser fonte de 

sobrevivência, mas também por estar vinculado à identidade pessoal, permitindo uma junção 

entre os significados e sentidos, estruturados na interação entre o indivíduo e o mundo, 

mediante o exercício da sua atividade (Bendassolli & Gondim, 2014; Dejours, Barros, & 

Lancman, 2016; Paz & Dessen, 2012). 

Conforme afirmam Jiménez (2011) e Paz e Dessen (2012), o trabalho humano possui 

elementos paradoxais: é um fenômeno que inclui a possibilidade de conduzir as pessoas à 

realização ou ao adoecimento, tanto físico quanto psicológico. Nesse sentido, no âmbito 

ocupacional, inúmeros estudos têm apontado para a influência do contexto de trabalho em 

muitas outras dimensões da vida, bem como a sua preponderância para o bem-estar dos 

indivíduos. 

As investigações sobre as relações trabalho-saúde, que adotam múltiplas abordagens 

teórico-conceituais, têm identificado de forma consensual as interações entre a organização do 

trabalho e os processos de saúde-doença do trabalhador (Fernandes & Vasques-Menezes, 

2012). Consequentemente, as diversas vertentes que se debruçam sobre o tema da saúde do 

trabalhor buscam, além das intervenções diretas sobre o problema, o uso de mecanismos 

preventivos, dando ênfase à análise das condições e dos processos que possam ser a gênese do 

sofrimento ocupacional. 

Em razão deste conjunto de questões, várias perspectivas foram desenvolvidas visando 

discernir a dinâmica da relação indivíduo-trabalho. Entre essas concepções, estão os estudos 

do estresse ocupacional, fenômeno que afeta entre 19% e 30% da população trabalhadora em 

geral (Bourbonnais, Malenfant, Vezina, Jauvin, & Brisson, 2005; Dewa, McDaid, & Ettner, 

2007). O estresse ocupacional é entendido como sofrimento psicológico ou tensão que 

decorrem dos estressores relacionados ao contexto de trabalho, o que pode resultar na 

diminuição do comprometimento organizacional e na menor produtividade dos funcionários. 

Ao longo das últimas décadas, numerosas pesquisas buscaram analisar os fatores que 

contribuem para a manifestação do estresse no trabalho, com o objetivo de propiciar melhores 
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ambientes de trabalho e funcionários mais saudáveis. Por conseguinte, entende-se que para a 

promoção da saúde no trabalho são indispensáveis a qualidade e a efetividade das condições 

ocupacionais, as quais estão relacionadas à própria concepção da atividade, à organização e às 

relações interpessoais (Brief & Weiss, 2002; Iavicoli, 2014; Johnson et al., 2005; Simões & 

Santos, 2016; Teixeira, Salomão, & Teixeira, 2016). 

O estresse foi inicialmente conceituado como um processo comum a todas as reações 

de adaptação. Todavia, esta concepção foi ampliada por Lazarus e Folkman (1984), os quais 

passaram a considerar que as funções psicológicas presentes no processo adaptativo são 

determinantes nas respostas ocasionadas pelo estresse, denominando de estratégias de coping 

a esses mecanismos individuais de adaptação. De acordo com esses autores, a percepção do 

indivíduo e a sua consequente avaliação cognitiva atuam como mediadores do processo de 

estresse, determinando o tipo de alteração, como também a noção de bem-estar percebida 

diante de uma situação estressora. 

Portanto, o estresse está relacionado a pressões ou demandas resultantes da exposição 

às mais diversas situações que exigem uma resposta adaptativa do indivíduo. No âmbito 

ocupacional, é a resposta aos estressores que representam uma ameaça percebida pelo 

indivíduo ao seu bem-estar ou à sua segurança, de modo que, além dos fatores ocupacionais, 

aspectos individuais estão implicados, tanto na sua manifestação quanto nas suas 

consequências. 

Para lidar com os eventos estressores e preservar a sua saúde e bem-estar, os 

trabalhadores utilizam diversas estratégias de enfrentamento em função das exigências 

situacionais impostas pelas organizações. Por isso, as estratégias de coping são consideradas 

como uma das mais pertinentes variáveis para a apreensão dos processos que conduzem às 

experiências emocionais positivas, dos fenômenos que podem ser utilizados como indicadores 

e que, também, possibilitam o desenvolvimento e a manutenção do bem-estar no trabalho 

(Mendonça, Ferreira, Caetano, & Torres, 2014; Tamayo, Mendonça, & Silva, 2012). 

Nos estudos sobre o estresse ocupacional, os ambientes prisionais também têm sido 

alvos de investigação. Algumas estimativas apontam que 37% dos trabalhadores 

penitenciários experienciam o estresse no trabalho (Bourbonnais, Jauvin, Dussaut, & Vezina, 

2007). Conquanto se refira a estudos internacionais, esta indicação oferece uma aproximação 

acerca dos níveis de estresse no trabalho penitenciário no Brasil, fenômeno que requer 
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atenção por parte das organizações prisionais, em razão das suas implicações tanto para a 

saúde dos trabalhadores quanto para o ambiente de trabalho no qual eles estão inseridos. 

As instituições prisionais têm a sua origem vinculada ao sistema penal. Foram 

estabelecidas como um mecanismo de natureza primariamente punitiva, justificado pela 

necessidade de ordenamento coercitivo e preventivo, capaz de viabilizar a ordem e a 

segurança públicas. De acordo com Sala (2000), historicamente as prisões têm sido 

consideradas como locais de caráter exclusivamente repressivo, objetivando a aplicação das 

penas; porém, segundo Arruda (2014), contemporaneamente ocorreram modificações dos 

modelos prisionais, de modo que a reclusão imposta como ferramenta de execução penal 

passou a ser reconhecida também como instrumento preventivo e ressocializador. 

Imbricada a essas mudanças históricas dos sistemas penitenciários, encontra-se a 

função do agente penitenciário. A despeito das variadas terminologias utilizadas para 

identificar esses profissionais nos mais diversos países, um aspecto lhes é inerente: o seu 

trabalho em ambientes punitivos e o fato de serem agentes disciplinadores, além de 

desempenharem funções de vigilância (Arruda, 2014; Lopes, 2002). 

Pereira (2011) afirma que o trabalho penitenciário foi questionado ao longo dos 

tempos. No entanto, em razão das inúmeras transformações que ocorreram nos modelos 

penitenciários, a imagem dos profissionais que exerciam este papel também passou por 

modificações. Atualmente, ela é vista como de suma importância, apesar da sua ambivalente 

atuação, a qual se propõe desempenhar um papel coercitivo e disciplinar e, ao mesmo tempo, 

evoca um cunho mais humanizado, direcionado para a reinserção social dos apenados. 

Portanto, o sistema penitenciário possui como objetivo precípuo a retenção e custódia 

dos detidos, presos e apenados, como também sua reintegração social. Para o cumprimento de 

tais atribuições, é necessário um expressivo número de profissionais das mais diversas áreas 

de formação, tanto técnicas e administrativas como, sobretudo, de segurança e apoio. Deste 

modo, a organização do trabalho penitenciário detém atividades que são realizadas de forma 

contínua, com períodos de serviço definidos, mediante constante vigilância, e em condições 

ocupacionais singulares.  

A Classificação Brasileira de Ocupações denomina o trabalhador que exerce tal 

atividade de agente de segurança penitenciária (ASP), cujas funções são sintetizadas a seguir: 

[…] vigiam dependências e áreas públicas e privadas com a finalidade de prevenir, 

controlar e combater delitos como porte ilícito de armas e munições e outras 
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irregularidades; zelam pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento 

das Leis e regulamentos; recepcionam e controlam a movimentação de pessoas em 

áreas de acesso livre e restrito; fiscalizam pessoas, cargas e patrimônio; escoltam 

pessoas e mercadorias. […] Vigiam presos. (Ministério do Trabalho e Emprego, 

2010, p. 800). 

Nessa regulamentação, são também descritas questões relativas à formação e ao 

exercício da ocupação prisional, que requer o ensino médio completo e uma formação 

profissionalizante básica, com duração entre 200 e 400 horas. Além disso, discorre-se sobre as 

condições gerais do exercício profissional: os ASPs podem trabalhar em equipe ou 

individualmente, com supervisão permanente, em horários diurnos e noturnos, em rodízio de 

turnos ou escalas, estando também sujeitos a risco de vida e constante pressão (Ministério do 

Trabalho e Emprego, 2010). 

Na Bahia, a carreira de ASP foi criada pela Lei Estadual nº 7.209 em 20 de novembro 

de 1997. Neste documento, estão dispostas a estruturação dos cargos, as metas institucionais, 

a habilitação para o ingresso, a qualificação profissional e o sistema de remuneração, bem 

como o estabelecimento do Grupo Ocupacional de Serviços Penitenciários da Administração 

Direta do Estado, além de outras providências. Conforme essa lei, são atribuições básicas de 

um ASP: zelar pela disciplina e segurança dos presos, evitando fugas e conflitos; fiscalizar o 

comportamento da população carcerária, observando os regulamentos e as normas em vigor; 

providenciar a necessária assistência aos presos, em casos de emergência; fiscalizar a entrada 

e saída de pessoas e veículos nas unidades prisionais; verificar as condições de segurança da 

unidade em que trabalha; realizar trabalhos em grupo e individualmente com o objetivo de 

instruir os presidiários, neles incutindo hábitos de higiene e boas maneiras; encaminhar 

solicitações de assistência médica, jurídica, social e material ao preso; coordenar as atividades 

laborais dos internos dentro da unidade penitenciária e executar atividades correlatas. 

Nesse sentido, de acordo com Costa (2013), os ASPs devem ser concebidos não 

apenas como uma categoria de polícia carcerária, mas também como agentes reintegradores, 

que devem efetuar um papel reeducativo substancial. Entretanto, a realidade prisional 

evidencia que são reduzidos os profissionais que consideram a si próprios como agentes 

ressocializadores, o que, por sua vez, coopera para que uma parte essencial das atribuições 

previstas em lei – referente aos processos de reintegração social – não seja desempenhada. 
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Deste modo, sob a ótica legal, cabe aos ASPs o exercício de funções de vigilância e 

segurança, além de reabilitação. Consequentemente, subentende-se que praticamente todas as 

funções das instituições prisionais (pelo menos do ponto de vista normativo) estão sob total 

responsabilidade destes profissionais: a manutenção da ordem, o controle dos detentos, a 

reeducação, a reinserção social. Tal gama de atribuições reforça o imaginário de que todo 

evento ocorrido dentro do sistema penitenciário é por ação, omissão ou conivência dos ASPs. 

Conforme o argumento de Monteiro,  

ao mesmo tempo em que não há um atendimento adequado das condições físicas, 

materiais, formativas, técnicas, nem a proporção adequada entre internos e agentes, 

exige-se a manutenção da ordem somada à sua responsabilidade na “ressocialização” e 

a sua atuação em atividades educativas e laborais. Mas como poderiam esses 

profissionais exercer tamanha façanha de, apenas pela sua atuação, realizar um 

controle tão abrangente sobre os atos de tantos indivíduos que estão sob sua custódia 

e, ainda, uma mudança social tão considerável, sem que se leve em conta todas as 

condições sociais, econômicas, psicológicas, anteriores e posteriores ao cometimento 

do crime e cumprimento da pena por estes indivíduos? (2013, p. 14) 

Ainda nessa perspectiva, Moraes (2005) considera que as exigências implícitas em tais 

funções, unidas à discrepância entre o discurso institucional (relacionado à função de 

ressocialização) e o que ocorre na prática (um índice mínimo de recuperação dos detentos, 

verificado nos elevados níveis de reincidência criminal), são evidências taxativas das 

contradições existentes na fronteira entre as normatizações e as práticas objetivas do sistema 

penitenciário. Por conseguinte, as complexidades do trabalho prisional relacionam-se 

diretamente a inúmeros problemas de ordem física e psíquica, tais como o estresse 

ocupacional dos ASPs.  

Segundo diversas pesquisas realizadas em instituições penitenciárias, os ASPs que 

apresentam sintomas associados ao estresse ocupacional tendem a uma maior desmotivação, 

resultando não apenas em baixo comprometimento organizacional, mas também em atitudes 

e comportamentos contraprodutivos, que afetam diretamente os objetivos de segurança e 

ressocialização dos estabelecimentos prisionais (Durak, 2007; Lambert, Hogan, & Altheimer, 

2010). Por exemplo, um comportamento contraproducente seria permitir aos presidiários a 

prática de ações não assentidas por lei dentro da prisão (Taxman & Gordon, 2009). 
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De acordo com o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN), 

a maior parte dos trabalhadores prisionais (68%) realiza atividades de custódia (Ministério da 

Justiça, 2014). Ainda segundo este levantamento, no estado da Bahia existem 2.070 agentes 

de custódia, e a quantidade de presos por agente é de 5,7. Porém, esta proporção ignora o 

regime de turnos e plantões, pois, considerando uma escala de 24 horas trabalhadas por 72 

horas de descanso, a taxa de disponibilidade efetiva de trabalhadores na rotina de uma 

unidade prisional é quatro vezes menor: 22,8 presos por ASP. 

Conforme destacam Porto (2007) e Rangel e Bayer (2014), o estado atual dos 

estabelecimentos penitenciários confronta um severo problema quanto à população carcerária: 

o Brasil é o país da América Latina com a maior quantidade absoluta de indivíduos 

encarcerados, ocorrendo em paralelo um enorme déficit de vagas nos postos de trabalho do 

sistema prisional. Em um estudo com ASPs conduzido por Santos, M. (2010) nos estados do 

Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte, verificou-se que uma das mais frequentes fontes de 

risco para os funcionários penitenciários é justamente a superlotação, em razão do aumento 

das agressões, que podem atingir tanto os prisioneiros quanto os trabalhadores. Esse estudo 

destacou, ainda, que o excesso de aprisionados aumenta significativamente a violência e a 

corrupção, bem como os índices de doenças infectocontagiosas. 

Discorrendo também sobre os aspectos da rotina profissional dos ASPs, o estudo 

realizado por Alves e Binder (2014) em duas penitenciárias no estado de São Paulo 

identificou que um grande número de funcionários foi vítima de agressões por parte dos 

apenados, tanto no contexto do trabalho como fora dele. Os pesquisadores mencionam 

também o elevado número de funcionários afastados por motivos de doença, indicando a 

necessidade de analisar o perfil de morbidade dessa categoria profissional não apenas em São 

Paulo, mas nos demais estados do país. 

Em consonância com as dificuldades encontradas no trabalho prisional, Rumin (2006) 

salienta que os ASPs desempenham tarefas complexas, de maneira que é possível constatar a 

exposição destes trabalhadores a no mínimo três categorias de situações ansiogênicas: risco 

iminente de violência no cotidiano de trabalho, percepção de que ocorre uma degradação da 

saúde física e mental por causa das atividades laborais e, por fim, a própria escolha desta 

profissão, motivada muitas vezes por escassez de alternativas profissionais. 

Para Alves e Binder (2014) e Barbosa (2015), é inevitável ressaltar a escassez de 

estudos sobre as condições de trabalho em instituições penitenciárias, a despeito da grande 
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quantidade de unidades prisionais e do seu elevado número de funcionários. Já Lourenço 

(2010) destaca que não há muita valorização e atenção acadêmica em relação aos ASPs, ao 

contrário das pesquisas direcionadas às prisões ou aos prisioneiros, ressaltando ainda o fato de 

que os ASPs não foram alvos, até os dias atuais, de investigações detalhadas não apenas no 

Brasil, mas também em outros países. Existe, consequentemente, uma relevante lacuna 

acadêmica a ser corrigida. 

As pesquisas realizadas no Brasil revelam a presença de inúmeros estressores 

ocupacionais que podem influenciar a saúde física e psíquica dos ASPs, profissionais que, 

como agentes de segurança, interagem cotidianamente com situações de violência, 

trabalhando em ambientes notoriamente hostis (Arruda, 2014; Gonçalo, Gomes, Barbosa, & 

Afonso, 2010). Em razão dessas condições, além da necessidade de estudos sobre o estresse 

no trabalho com os ASPs, é importante identificar as estratégias de coping ocupacional 

utilizadas no exercício das funções prisionais, o que possibilita entender como os ASPs lidam 

com as exigências associadas à sua atuação, bem como verificar as relações entre estas 

estratégias e o bem-estar no trabalho. 

Diante do quadro exposto, apesar da importância de pesquisas sobre aspectos 

ocupacionais negativos, a abordagem destes fenômenos tem apresentado uma mudança de 

paradigma nas últimas décadas. A saúde no trabalho passou a ser concebida em torno de uma 

concepção mais positiva, em decorrência, sobretudo, da perspectiva conduzida pela psicologia 

positiva (Mendonça, Ferreira, Porto, & Zanini, 2012; Peterson, Park, & Seligman, 2005; 

Seligman, & Csikszentmihalyi, 2014; Vaillant, 2000).  

Os pesquisadores orientados pela psicologia positiva têm buscado a compreensão dos 

processos positivos existentes nas mais diversas áreas da vida pessoal, sendo que, entre os 

principais fenômenos investigados com foco nas dimensões positivas do trabalho, estão 

os estudos sobre bem-estar. No contexto ocupacional, Paschoal e Tamayo conceituam o bem-

estar como “a prevalência de emoções positivas no trabalho e a percepção do indivíduo de 

que, no seu trabalho, expressa e desenvolve seus potenciais/habilidades e avança no alcance 

de suas metas de vida” (2008, p. 16). 

Conforme Rocha Sobrinho e Porto (2012) assinalam, apesar de reduzidas, nas últimas 

décadas têm emergido pesquisas sobre as variáveis implicadas no bem-estar no trabalho. 

Pesquisadores como Dessen e Paz (2010), Paschoal (2008), Paschoal, Torres e Porto (2010), 

Van Horn, Taris, Schaufeli e Schreurs (2004) enfatizaram os estudos nesse campo, 
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produzindo modelos teórico-metodológicos sobre a essência do construto bem-estar e 

destacando diversos aspectos situacionais e individuais imbricados neste fenômeno. 

Ainda a respeito do bem-estar no trabalho, Carver e Connor-Smith (2010) e Maslach 

(2011) apontam que a percepção de emoções positivas geralmente é dificultada na realização 

de atividades profissionais onde ocorre maior desgaste psicológico. À vista disso, o trabalho 

penitenciário é incluído neste âmbito por muitos autores, em razão de fatores como complexas 

relações interpessoais, condições precárias de trabalho, desmotivação organizacional, 

sobrecarga de tarefas, turnos prolongados e limitado poder de decisão (Rumin, 2006; Santos, 

A., 2010; Tschiedel, 2012). 

Nesse sentido, a escolha da temática relacionada ao trabalho dos ASPs nesta 

dissertação surgiu com base na experiência do pesquisador, como psicólogo, dentro do 

sistema prisional, onde foi possível acompanhar uma série de situações enfrentadas pelos 

ASPs ao exercerem suas atividades – por um lado, como agentes de segurança e, por outro, 

como agentes ressocializadores. No Conjunto Penal de Feira de Santana (CPFSA), na Bahia, 

observou-se que alguns funcionários apresentavam desgaste físico e emocional, manifestando 

aspectos do estresse ocupacional. 

Considerando, portanto, que o exercício profissional dos ASPs se dá em condições 

excepcionais e baseando-se nas concepções teóricas incorporadas, esta investigação buscou 

responder à seguinte questão: quais são as relações entre as estratégias de coping ocupacional 

e os níveis de bem-estar no trabalho entre os ASPs? Foram objetivos deste estudo: a descrição 

dos eventos estressores relacionados às condições e à organização do trabalho, a 

caracterização das estratégias de coping ocupacional adotadas, a identificação dos níveis de 

bem-estar no trabalho e a análise das possíveis relações entre as estratégias de coping 

ocupacional, os níveis de bem-estar no trabalho e as variáveis socioprofissionais dos 

funcionários prisionais. 

A dissertação está estruturada em quatro capítulos. No primeiro, são desenvolvidas as 

concepções teóricas referentes aos temas investigados, suas perspectivas conceituais e a 

instrumentalização, assim como as evidências abordadas em outros estudos. No segundo 

capítulo, são expostos a delimitação do objeto de estudo e o delineamento metodológico, bem 

como os procedimentos da coleta e análise dos dados. No terceiro capítulo, são evidenciados 

os resultados encontrados na pesquisa e a discussão a respeito da investigação. Por fim, no 

quarto capítulo, são apresentadas as conclusões do estudo. 
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1 ESTRESSE OCUPACIONAL, ESTRATÉGIAS DE COPING E BEM-ESTAR 

 

 

Este capítulo se inicia com a análise de modelos teóricos do estresse geral e 

ocupacional, enfatizando os estressores ocupacionais do trabalho penitenciário. Na sequência, 

são delineadas as perspectivas teórico-conceituais relacionadas ao conceito de coping, 

destacando os estudos sobre as estratégias de coping ocupacional e vinculando-os ao trabalho 

dos ASPs. São expostas, também, as principais definições de bem-estar, com fundamento na 

perspectiva da psicologia positiva, que enfatiza os aspectos positivos da experiência humana 

de maneira geral, como também da relação indivíduo-trabalho. Finalmente, são explanadas as 

concepções teóricas do bem-estar no trabalho. 

 

 

1.1 O processo de saúde e doença do trabalhador  

 

 

A saúde do trabalhador é entendida a partir das relações marcadas pelo processo de 

saúde-doença que resultam das situações de trabalho e das condições de vida dos indivíduos. 

As inúmeras transformações nos vínculos e ambientes de trabalho interferem diretamente na 

saúde do trabalhador. Tais mudanças estão relacionadas principalmente às novas modalidades 

de trabalho e aos processos cada vez mais dinâmicos de produção, implementados, sobretudo, 

através das inovações tecnológicas e dos formatos atuais de organização e gestão do trabalho 

(Mendes, Wünsch, Machado, Martins, & Giongo, 2015). 

Assim, em decorrência das modificações que tornam o mundo do trabalho cada vez 

mais complexo e instável, os trabalhadores, bem como as organizações, estão submetidos a 

um estado de permanente tensão adaptativa. Diante dessa realidade, é importante 

compreender os fenômenos, tanto objetivos quanto subjetivos, relacionados a esta 

significativa dimensão da vida humana, abarcando as relações estabelecidas no trabalho e os 

desdobramentos positivos e negativos daí decorrentes para a saúde dos indivíduos. 

Nesse sentido, Goulart Júnior, Cardoso, Domingues, Green e Lima (2014) destacam 

que, embora as transformações resultantes do ambiente ocupacional sejam capazes de 

prejudicar a saúde física e psicológica dos trabalhadores, as relações de trabalho tidas como 

satisfatórias e dotadas de sentido promovem resultados positivos, o que possibilita maiores 
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níveis de motivação e satisfação dentro das organizações. Com isso, viabiliza-se o 

desenvolvimento individual e coletivo e coopera-se para a saúde do trabalhador. 

Apesar desse entendimento acerca do trabalho como fenômeno positivo, Bertoncello e 

Borges-Andrade (2015) reiteram que, a despeito da crescente preocupação com a saúde 

ocupacional, por parte tanto dos órgãos governamentais quanto das empresas, muitas vezes 

tais iniciativas não suscitam mudanças relevantes para a saúde psíquica dos trabalhadores. 

Estes autores argumentam que os serviços especializados em ergonomia, segurança e 

medicina do trabalho de grande parte das organizações ainda se detêm, quase que 

exclusivamente, nas condições físicas e biológicas, o que talvez represente a pouca 

importância dada à saúde psicológica pelas normas reguladoras ou, ainda, o desconhecimento 

a respeito do que pode ser feito para promover a saúde mental nos ambientes de trabalho, 

antes que os distúrbios ocupacionais se manifestem. 

No campo da saúde do trabalhador, as teorias do estresse se apresentam como uma das 

mais influentes, sendo este conceito bastante utilizado nos estudos que priorizam a análise do 

processo de saúde-doença em sua dinâmica biopsicossocial (Faro & Pereira, 2013; Vasques-

Menezes, 2012). Dessa maneira, a identificação das principais causas do estresse ocupacional 

pode trazer benefícios tanto para os indivíduos quanto para as organizações, possibilitando 

traçar intervenções apropriadas e, com isso, nortear modificações nos locais de trabalho que 

diminuam os níveis de estresse, melhorando as relações entre o trabalhador e a organização. 

De igual modo, inúmeras pesquisas nessa área têm corroborado que a avaliação dos 

agentes estressores pelos trabalhadores e a utilização das estratégias de coping ocupacional 

desempenham um papel fundamental na experiência do estresse no trabalho e suas 

consequências (Peiró, 2008). Sendo assim, é essencial que os estudos do estresse no trabalho 

sejam acompanhados por investigações sobre as estratégias de coping ocupacional, já que 

estas variáveis se relacionam diretamente ao modo como os indivíduos administram as 

condições estressoras. Nesse sentido, os processos de estresse e o coping são interligados, 

pois, se as estratégias de coping são ineficazes, os níveis de estresse aumentam; do contrário, 

estes níveis tendem a ser menores (Lazarus, 1999). 

Portanto, a compreensão de quais são as estratégias de coping utilizadas pelos 

trabalhadores para administrar o estresse ocupacional proporciona um entendimento 

mais amplo das habilidades de adaptação desses profissionais no seu ambiente de trabalho, 

possibilitando caracterizar seus padrões de enfrentamento do estresse, sobretudo 
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nas ocupações expostas a agentes estressores de maior intensidade. Assim, os estudos 

que abarcam os fenômenos relacionados com a manutenção da saúde do trabalhador, 

como as estratégias de coping ocupacional e o bem-estar no trabalho, ampliam a concepção 

de saúde ocupacional, aprofundando os conhecimentos relativos aos processos 

positivos propiciados pelo trabalho.  

 

 

1.2 Estresse: evoluções conceituais 

 

 

O conceito de estresse está estreitamente relacionado às capacidades de adaptação e às 

mudanças que ocorrem no indivíduo em razão das mais diversas situações vivenciadas. 

Entretanto, a definição de estresse ainda suscita controvérsias teóricas. Devido ao fato de esse 

construto ser investigado por campos de pesquisa diversificados, cada área termina por se 

debruçar sobre aspectos distintos do fenômeno, o que dá vazão a uma profusão de concepções 

(Faro & Pereira, 2013; Monroe, 2008; Santos, A., 2010). 

Historicamente, vários pesquisadores contribuíram para a formulação de concepções 

explicativas do que hoje se reconhece como o processo de estresse. Nessa acepção, a literatura 

destaca três grandes correntes teóricas, vinculadas diretamente ao que se compreende ser a 

causa precípua do fenômeno: perspectivas baseadas na resposta, perspectivas baseadas no 

estímulo e perspectiva cognitivista. 

A primeira perspectiva é introduzida por Selye (1936, 1956), que foi o primeiro 

pesquisador a caracterizar o fenômeno, bem como introduzi-lo na literatura científica. Esse 

autor descreveu o estresse como um estado que se manifesta como uma síndrome inerente ao 

organismo, constituída por todas as alterações não específicas produzidas em um sistema 

biológico. Segundo essa conceituação, a noção de resposta não específica refere-se ao fato de 

que as funções defensivas inatas são acionadas diante de qualquer elemento de natureza física, 

psicológica ou social capaz de desestabilizar o indivíduo, de modo que se mobiliza um 

conjunto geral de reações visando à restauração do equilíbrio. 

Ainda segundo a concepção baseada na resposta, o estresse não se configura sempre 

como adverso, pois em nível moderado possui função adaptativa e protetora; porém, em 

níveis elevados a resposta deflagrada pode produzir alterações de caráter patológico. Nesse 
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sentido, Selye (1974, citado por Szabo, Tache, & Somogyi, 2012) introduziu as expressões 

distresse e eustresse para distinguir a resposta eliciada, sendo o primeiro vocábulo 

relacionado ao estresse negativo, causado por estressores percebidos como prejudiciais, e o 

segundo termo referindo-se às reações de estresse que resultam em emoções positivas. Assim, 

ele enfatizou que o processo de estresse é não apenas o que acontece com uma pessoa, mas 

também a sua reação subjetiva diante do fenômeno. 

Já a segunda perspectiva, baseada no estímulo, tem como precursores os teóricos 

Holmes e Rahe (1967), cujas suposições alicerçaram-se na compreensão das alterações nos 

níveis de estresse em função do poder dos diferentes estressores. De acordo com essa 

concepção, existem eventos que são causadores de estresse intrinsecamente e cujos efeitos 

estão vinculados diretamente às características objetivas do estímulo. Faro e Pereira (2013) 

apontam que esta perspectiva baseada no estímulo ofereceu uma relevante contribuição para a 

teoria do estresse, por considerar este fenômeno como algo vinculado tanto ao ambiente 

exterior quanto ao organismo, atentando para o efeito dos fatores extrínsecos ao indivíduo. 

Por fim, a terceira perspectiva, de base cognitivista, surge com a proposta de Lazarus e 

Folkman (1984), que definem o estresse como uma interação entre o indivíduo e o ambiente. 

Dentro desse conceito, tanto as características individuais quanto a natureza do evento 

ambiental são essenciais, de modo que a relação indivíduo-ambiente dependerá da avaliação 

cognitiva da situação para que o processo de estresse seja desencadeado. Ou seja, segundo a 

perspectiva cognitiva, o estresse não está limitado às reações orgânicas, nem aos eventos 

estressores, mas vinculado primordialmente ao fato de um indivíduo não estar capacitado o 

suficiente para enfrentar e adaptar-se à situação. 

Essa importância dada à mediação subjetiva ampliou os focos de investigação, ao 

propor que os processos psicológicos são fundamentais para analisar as interações 

adaptativas, isto é, como uma relação entre a experiência percebida e o seu impacto nos 

processos de saúde-doença. Dessa forma, a perspectiva cognitivista contribuiu ao introduzir a 

noção de que os processos interdependentes de avaliação e coping podem mediar a correlação 

entre o indivíduo, o ambiente e os seus resultados de adaptação, em outras palavras, 

antecedentes, processos e consequentes (Cooper & Dewe, 2007; Folkman, Lazarus, Dunkel-

Schetter, DeLongis, & Gruen, 1986; Hart & Cooper, 2001). 

Portanto, segundo a concepção cognitivista, quando um estressor é percebido como 

um fator que excede a capacidade de adequação é que se manifestam as respostas adaptativas 
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de estresse. Por conseguinte, o processo de estresse apenas é eliciado por meio da avaliação 

cognitiva de experiências que extrapolam as capacidades individuais de gerenciar 

satisfatoriamente as circunstâncias, ou ainda quando as reações geradas pela interação 

suplantam o grau de habilidade disponível para enfrentar o evento estressor. Sendo assim, 

diante de uma situação potencialmente estressora, nem todas as interações resultarão em 

estresse, como pressupõe a visão baseada na resposta, e nem todos os fatores tidos como 

estressores possuem o poder inerente de causar o estresse, como defende a concepção baseada 

no estímulo (King, 2005; Lazarus, 2007; Santos, A., 2010). 

Autores como Cooper e Dewe (2007), Lazarus (2007) e Monroe (2008) destacam que, 

devido à maior amplitude explicativa de como as relações estímulo-organismo-resposta se 

processam psicologicamente, a perspectiva cognitivista ocupou lugar de destaque entre os 

modelos teóricos utilizados na compreensão do estresse. De acordo com Faro e Pereira 

(2013), a definição de estresse que melhor corresponde à dinâmica deste fenômeno é a de 

Lazarus e Folkman (1984), conceituada como uma interação subjetiva entre indivíduo-

ambiente que é avaliada por uma pessoa como sobrecarregando ou ultrapassando seus 

recursos e prejudicando o seu bem-estar, observando-se, porém, que não se considere a 

exclusividade da avaliação cognitiva nem seja subestimada a força de certos estressores, o que 

demanda a análise dos mediadores do processo de estresse. 

De acordo com esse mesmo entendimento e visando a uma caracterização 

interdisciplinar, Santos, A., (2010) propõe uma definição que retrata a abrangência de 

abordagens do estresse: um fenômeno psicossocial, que sensibiliza os mecanismos 

neurofisiológicos, ativado quando advém a percepção individual de uma ameaça concreta ou 

subjetiva à integridade física e/ou psicológica de uma pessoa. 

 

 

1.2.1 A concepção de estresse ocupacional 

 

 

O processo de estresse, portanto, decorre de pressões e/ou demandas resultantes da 

exposição às mais diversas circunstâncias atípicas ou exigentes, conhecidas como eventos 

estressores. O estresse ocupacional, especificamente, é a resposta aos estressores inerentes ao 

ambiente de trabalho que representam uma ameaça percebida pelo indivíduo ao seu bem-estar 
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ou segurança, considerando-se porém que, além dos fatores do ambiente ocupacional, os 

aspectos individuais estão implicados, tanto na manifestação quanto nas consequências do 

estresse para o trabalhador. 

Dessa forma, um grande número de estudos têm apontado para os múltiplos fatores 

relacionados ao estresse ocupacional, entendendo que este fenômeno surge de uma interação 

dos estressores ocupacionais, por exemplo a sobrecarga de trabalho, o conflito de papéis e o 

grau de participação, com os fatores individuais, tais como traços de personalidade e 

demandas familiares, cujo desequilíbrio pode desencadear problemas de natureza tanto física 

quanto mental nos trabalhadores. Ademais, o estresse no trabalho pode resultar da disparidade 

entre as exigências impostas sobre os indivíduos e a sua capacidade de enfrentá-las, ou entre 

os esforços do trabalhador e as recompensas que recebem posteriormente (Finney, 

Stergiopoulos, Hensel, Bonato, & Dewa, 2013). 

Diante dessas condições, a avaliação dos aspectos relacionados aos fatores 

psicossociais do estresse no trabalho é um dos objetos de investigação mais relevantes no 

âmbito da saúde ocupacional, de maneira que diversas propostas teórico-metodológicas têm 

sido elaboradas visando delinear conceitos para os estudos dessa área. Nesse sentido, são 

apresentados a seguir três influentes modelos teóricos a respeito do estresse ocupacional: o 

modelo de ajustamento pessoa-ambiente, o modelo demanda-controle e o modelo de fontes 

ocupacionais de estresse. 

O modelo de ajustamento pessoa-ambiente, concebido por French, Rodgers e Cobb 

(1974, citado por Edwards & Cooper, 2013b), é uma das referências conceituais mais 

utilizadas nos estudos do estresse ocupacional. Esse modelo se detém sobre a correlação entre 

as características individuais e as do ambiente de trabalho, considerando que, na ausência de 

competências e de recursos para satisfazer às imposições do contexto ocupacional, o 

indivíduo será acometido pelo estresse. Caracteriza-se, assim, uma relação de causa e efeito 

em que, quanto mais frágil o ajustamento entre indivíduo-ambiente, maior será a tensão 

emocional e a probabilidade de o trabalhador sofrer as consequências negativas dessa 

interação, a exemplo de diminuição na produtividade e aumento dos problemas de saúde 

(Edwards, Caplan, & Van Harrison, 1998; Vagg, Spielberger, & Wasala, 2002). 

Ainda segundo o modelo de ajustamento pessoa-ambiente, são categorizados dois 

tipos de desajuste: o desajuste subjetivo, que é a disparidade entre a percepção do indivíduo 

sobre si mesmo (pessoa subjetiva) e a percepção que possui do ambiente (ambiente subjetivo); 
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e o desajuste objetivo, que é entendido como a incompatibilidade entre o que o indivíduo é de 

fato (pessoa objetiva) e as características factuais do contexto (ambiente objetivo). A 

conformidade entre a pessoa objetiva e a pessoa subjetiva manifesta-se na precisão da 

autoavaliação; já a equivalência entre o ambiente objetivo e o ambiente subjetivo é 

denominada de contato com a realidade. Referindo-se à proposta conceitual deste modelo, 

Buunk, Jonge, Ybema e Wolff (1998) afirmam que é possível supor que os mecanismos de 

defesa sejam capazes de diminuir o desajuste subjetivo sem alterar o desajuste objetivo, e que 

as estratégias de coping seriam capazes de reduzir o desajuste objetivo. 

Outra relevante proposta acerca do estresse ocupacional surgiu com o modelo 

demanda-controle, formulado por Karasek (1979), o qual concebe dois elementos 

psicossociais no trabalho: o controle sobre o trabalho e a demanda psicológica do trabalho. 

Da conjugação dessas duas dimensões, este modelo diferencia circunstâncias específicas, cada 

qual com possíveis agravos à saúde em diferentes níveis. Theorell e Karasek (1996) afirmam 

que, segundo investigações realizadas sob essa perspectiva teórica, constatou-se que a 

combinação de baixo poder decisório e elevadas exigências no trabalho está associada 

a transtornos mentais e estresse, bem como a altos níveis de insatisfação no trabalho. 

Ainda dentro desse modelo, o controle sobre o trabalho e a demanda psicológica 

dizem respeito aos aspectos característicos do processo de trabalho, sendo que o controle 

engloba dois componentes: os aspectos relativos ao uso de habilidades, tais como o nível em 

que uma atividade se relaciona com novas aprendizagens, a repetitividade, a criatividade, a 

variação de tarefas e o desenvolvimento de habilidades individuais; e a autoridade decisória, 

vinculada à capacidade individual para tomar decisões dentro do trabalho, à influência nos 

grupos de trabalho e nas políticas gerenciais. Já a demanda psicológica faz referência às 

pressões que o trabalhador confronta ao desempenhar as suas tarefas – por exemplo, a pressão 

do tempo, o grau de concentração necessário, as interrupções durante as atividades, bem como 

a necessidade de espera em função de etapas que são empreendidas por outros trabalhadores 

(Karasek, Baker, Maxer, Ahlbom, & Theörell, 1981). 

Uma das principais implicações do modelo demanda-controle está em propor que uma 

reformulação dos processos de trabalho a fim de aumentar o poder decisório dos trabalhadores 

poderia reduzir os níveis de estresse ocupacional e que, contrariamente, a manutenção de 

processos organizacionais que privam os trabalhadores de influenciar nas decisões afetaria os 

resultados negativamente, fator que também seria associado a indicadores elevados de saídas 

da organização. Além disso, os efeitos combinados dos elementos mencionados nesse modelo 
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têm demonstrado, em uma variedade de estudos, a predição de disfunções relacionadas ao 

estresse no trabalho, tais como depressão, problemas do sono, síndrome de burnout e 

consumo abusivo de drogas e medicamentos (Edwards & Cooper, 2013a). 

Por fim, o modelo de fontes ocupacionais de estresse, apresentado por Cooper e 

Marshall (1976), estabelece que o trabalhador, influenciado por suas características 

individuais, ao sofrer a ação de agentes estressores, opta por formas particulares de regular 

as situações, de modo que a manifestação do estresse ocupacional (comprometimento do 

estado de saúde ou da satisfação com o trabalho) ocorre caso os métodos escolhidos 

sejam ineficazes. Desta maneira, segundo o modelo, há dois aspectos principais do estresse 

no trabalho, cuja interação determina um comportamento adequado ou disfuncional, bem 

como as patologias: as dimensões ou características do indivíduo e as fontes potenciais 

de estresse no trabalho. 

No que diz respeito às fontes ocupacionais de estresse, Cooper e Marshall (1976) 

propõem a classificação em cinco categorias: a primeira, estressores intrínsecos a um 

trabalho específico, refere-se aos fatores que aumentam a dificuldade e a complexidade das 

funções a ser executadas pelos trabalhadores, bem como aos fatores que tornam a carga de 

trabalho muito elevada para ser atendida pelo trabalhador; a segunda categoria é a função na 

organização, usada para definir a ambiguidade e o conflito de papéis no trabalho, salientando 

que a ambiguidade de papel surge quando os deveres e as expectativas impostos ao 

trabalhador não são claros, ao passo que o conflito de papéis ocorre quando demandas 

ocupacionais antagônicas são atribuídas ao trabalhador; a terceira categoria é o 

desenvolvimento da carreira, a qual abrange os fatores que afetam o futuro de um funcionário 

dentro da organização, tais como as promoções, a estabilidade e as possibilidades de 

crescimento que atendam às ambições dos trabalhadores; a quarta categoria, os 

relacionamentos no trabalho, descreve as interações entre trabalhador e subordinados, 

colegas de mesmo nível hierárquico, clientes e fornecedores e entre trabalhador e superiores; 

por fim, a quinta categoria, estrutura e clima organizacionais, relaciona-se à maneira como a 

estrutura da organização afeta o trabalhador, exemplificando que elementos da estrutura 

organizacional incluem o grau de amplitude decisória dos empregados, as políticas gerenciais 

da organização e a comunicação eficaz entre a organização e os trabalhadores. 

Os modelos de estresse no trabalho apresentados apontam a importância de considerar 

o fenômeno tanto em seus aspectos individuais quanto ambientais, notadamente na interface 

entre o trabalhador e o seu contexto organizacional. Tais modelos concebem perspectivas 



29 

 

distintas, mas que se propõem a identificar as causas do estresse, sejam elas intrínsecas ou 

extrínsecas ao indivíduo, bem como oferecem possibilidades teórico-empíricas que visam 

orientar maneiras mais efetivas de atenuar ou evitar as consequências negativas do processo 

de estresse ocupacional. 

 

 

1.3 Coping: perspectivas conceituais 

 

 

Contemporaneamente, os estudos sobre o estresse têm produzido evidências acerca 

dos agentes estressores no contexto do trabalho, bem como de vários fatores que colaboram 

para o aumento dos níveis de estresse ocupacional (Demerouti, Bakker, Geurts, & Taris, 

2009; Dewe, O’Driscoll, & Cooper, 2010). Contudo, Alves (2010) salienta que o 

conhecimento produzido na literatura nacional, direcionado às formas como os indivíduos 

enfrentam o estresse no trabalho, carece de maiores investigações para aprofundar o 

entendimento destes aspectos e elucidar métodos que favoreçam a saúde do trabalhador. 

Tendo origem nos estudos sobre o estresse, o conceito de enfrentamento psicológico é 

referido na maioria dos estudos com a nomenclatura de coping. Segundo Pizzato (2007), a 

palavra inglesa coping, que significa fazer frente, lidar com, responder, enfrentar, reagir, 

adaptar-se passou a ser utilizada nos estudos psicológicos com maior recorrência nos últimos 

anos. Em concordância com essa definição, o presente trabalho utiliza o termo coping para 

designar este fenômeno. 

Devido à sua importância e amplitude, as pesquisas sobre estresse e coping têm sido 

consideradas como um dos pilares das investigações envolvendo as relações entre o trabalho e 

a saúde, conforme as evidências geradas pela multiplicação dos estudos publicados sobre 

esses processos ao longo das últimas décadas (Aldwin, 2007; Folkman & Moskowitz, 2004; 

Kuo, 2014). De acordo com Fleming, Baum e Singer (1984), coping é um conjunto de 

mecanismos psicológicos que os indivíduos utilizam para se adaptar às situações estressantes, 

pontuais ou duradouras. Trata-se de um elemento central do processo de estresse, incluindo as 

respostas (emocionais, cognitivas ou comportamentais) a uma ameaça ou perigo, reações estas 

que são geralmente dirigidas para a redução dos efeitos causados pelos agentes estressores. 

Para Lazarus e Folkman (1991, citado por Tamayo, Mendonça, & Silva, 2012), os 

estudos do construto coping, em termos históricos, foram marcados por três gerações de 
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pesquisas. Estes autores abordam, em suas revisões teóricas, que as concepções sobre a teoria 

do coping na literatura surgem de um conceito embasado em uma perspectiva psicanalítica, 

depois assumem uma perspectiva interacionista e prosseguem até uma perspectiva mais 

recente, que busca considerar também os aspectos psicossociais do fenômeno. 

Em consonância com essa abordagem temporal, a primeira geração de estudos 

incorporou, sobretudo, as pesquisas realizadas até a década de 1970, que tinham como base 

conceitual o paradigma da psicologia do ego, fundada nas teorias psicanalíticas, e que 

compreendiam o processo de coping como equivalente aos mecanismos de defesa, 

considerando-o, portanto, de natureza inconsciente. Consequentemente, para essas 

primeiras concepções teóricas, os estilos de coping presentes nos indivíduos eram 

relativamente rígidos e estáveis (Antoniazzi, Dell’Aglio, & Bandeira, 1998; Lazarus, 1993; 

Moos & Holahan, 2003). 

Já a segunda geração de pesquisas teve início com os estudos realizados após o 

período anterior e promoveu avanços em relação às primeiras teorizações, ao ressaltar os 

aspectos comportamentais do coping, incorporando também os seus motivadores cognitivos e 

situacionais. Segundo essa perspectiva emergente, o coping passou a ser conceituado como 

um processo decorrente da relação entre o indivíduo e o ambiente, cuja ênfase estava voltada 

tanto para o processo de interação em si quanto para os fatores vinculados à personalidade 

(Folkman & Lazarus, 1985; Suls, David, & Harvey, 1996). 

Por fim, a partir dos anos 1980, uma terceira geração dos estudos de coping inclinou-

se para a junção entre coping, fatores sociodemográficos, atributos de personalidade e 

elementos do contexto social. Esta tendência mais recente tem sido promovida, por um lado, 

pelo acúmulo de evidências de que os fatores situacionais são insuficientes para explicar a 

amplitude de variações de coping utilizadas pelos indivíduos e, por outro, pela contribuição 

das pesquisas sobre os traços de personalidade para o entendimento de como as pessoas 

interagem com o ambiente (Antoniazzi et al., 1998; Parkes, 1986; Suls et al., 1996). 

Em razão do processo evolutivo das investigações relacionadas aos processos de 

coping, emergiram dois conceitos que passaram a nortear a elaboração dos modelos teóricos 

desse fenômeno: os estilos de coping, que são baseados em uma abordagem disposicional e 

têm sido mais associados à personalidade, e as estratégias de coping, cuja referência é a 

abordagem interacionista ou situacional, e que estão vinculadas, sobretudo, às ações 

cognitivas e/ou comportamentais durante uma situação de estresse. 
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De acordo com Lazarus (1993), Lazarus e Folkman (1984) e Folkman (2011), os 

estilos de coping dizem respeito a padrões comportamentais pré-estabelecidos diante de 

fatores ambientais considerados como estressores pelo indivíduo, de modo que, na abordagem 

disposicional, o estilo de coping é entendido como disposições de personalidade que estão 

acima das influências temporais ou contextuais, o que tornaria os comportamentos de coping 

praticamente estáveis no indivíduo. Por outro lado, as estratégias de coping são 

compreendidas como um espectro de fatores de natureza cognitivo-comportamental que se 

evidenciam durante as situações estressoras, de modo que os eventos ambientais são capazes 

de produzir modificações no repertório comportamental do indivíduo. Nesse sentido, as 

estratégias de coping se caracterizam como um processo dinâmico, que oscila ao longo do 

tempo, e cujo objetivo é responder adaptativamente às demandas e avaliações cognitivas 

particulares a cada evento estressor. 

Diante da complexidade teórica dos estudos de coping, diversos modelos explicativos 

do fenômeno têm sido propostos (Tamayo et al., 2012). Em razão disso, são apresentados a 

seguir dois influentes conceitos tidos como referências na literatura sobre estresse e coping: o 

modelo interacionista cognitivo de estresse e coping (Lazarus & Folkman, 1984; Folkman & 

Lazarus, 1985) e o modelo de interação entre contexto, coping e adaptação (Moos, 2002; 

Moos & Holahan, 2003). 

 O modelo interacionista cognitivo de estresse e coping, proposto por Lazarus e 

Folkman (1984), atenta para os processos contínuos de avaliação dos eventos estressores 

pelos indivíduos, enfatizando a interação entre os aspectos emocionais, cognitivos e 

comportamentais. Essa abordagem teórica apresenta duas categorias processuais, a avaliação 

cognitiva e o coping, que estão implicadas na relação entre o indivíduo e o ambiente, 

considerando a interdependência de ambos os fatores. De acordo com esse modelo, o processo 

de coping é consequente da avaliação que o indivíduo efetua dos eventos cotidianos em dois 

níveis: a avaliação primária e a avaliação secundária. 

No que tange à avaliação primária, é o processo de julgamento que identifica se uma 

interação é irrelevante, benigna ou estressora. Um encontro irrelevante é desprovido de 

significado para o bem-estar e as respostas são de caráter neutro; em um encontro benigno, 

ocorrem apenas reações positivas; e as avaliações percebidas como estressoras caracterizam-

se por ameaças, desafios ou prejuízos, em que uma ameaça refere-se à percepção de danos ou 

perdas potenciais, um desafio relaciona-se às percepções de possíveis crescimentos ou 

ganhos, e um prejuízo está ligado a um dano já ocorrido, a exemplo de uma percepção de 
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perdas na saúde ou na autoestima. Já na avaliação secundária, o indivíduo pondera os seus 

recursos e opções de enfrentamento, com base em experiências anteriores com estressores 

semelhantes, questionando-se sobre o que é possível fazer diante do evento estressor. 

Destarte, após os processos de avaliação primária e secundária, que operam 

concomitantemente, ocorrem as estratégias de coping, fase em que o indivíduo passa a 

considerar se possui elementos suficientes para atender às demandas ambientais. Sendo assim, 

caso os recursos de coping sejam adequados para lidar com uma ameaça, esta tem o seu grau 

diminuído; por outro lado, um evento que inicialmente não era considerado relevante pode 

tornar-se ameaçador caso os recursos de coping se revelem inadequados para enfrentar as 

exigências do ambiente ou superar as limitações pessoais (Folkman & Lazarus, 1985; Sousa, 

Mendonça, Zanini, & Nazareno, 2009). 

Portanto, o coping é relativo aos esforços cognitivos e comportamentais para gerenciar 

(dominar, reduzir ou tolerar) uma interação conturbada entre o indivíduo e o ambiente. Os 

teóricos Lazarus e Folkman (1984) e Folkman e Lazarus (1985) afirmam que as estratégias de 

coping têm duas funções principais: a regulação de emoções angustiantes (ou coping focado 

na emoção) e as ações diretas para modificar o problema ou situação que causam o sofrimento 

(ou coping focado no problema). 

Autores como Ben Shalom, Klar e Benbenisty (2012), Demerouti (2015) e Jackson e 

Saunders (2006), afirmam que o modelo interacionista cognitivo de estresse e coping é a 

abordagem mais amplamente utilizada, salientando que as estratégias de coping focadas no 

problema são empregadas, com maior frequência, em interações avaliadas pelos indivíduos 

como passíveis de mudança, quando o agente estressor é percebido como controlável e há 

apenas um grau moderado de estresse. Dessa forma, as ações diretas de coping são limitadas 

de acordo com a magnitude das circunstâncias em relação ao indivíduo. Por outro lado, as 

estratégias de coping focadas na emoção são usadas com maior regularidade em encontros 

avaliados como impossíveis de ser modificados. 

Assim, segundo o modelo interacionista cognitivo, as estratégias de coping com foco 

na emoção estão relacionadas às tentativas de não responder emocionalmente, durante ou após 

um evento estressor, incluindo comportamentos como a evitação e a minimização cognitiva 

do problema a fim de manter o indivíduo afastado das consequências situacionais. Estas 

estratégias, em geral, são consideradas passivas, pois não contribuem para a resolução ou 

prevenção do problema. Contrariamente, as estratégias de coping com foco no problema 

dizem respeito às tentativas diretas de resolver o evento estressor, em que os indivíduos criam 
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soluções alternativas, avaliam-nas em termos de custo-benefício e fazem escolhas entre elas, 

em vez de se concentrarem nos aspectos emocionais da situação. Não obstante, os indivíduos 

tipicamente se envolvem, em termos de coping, tanto com o problema quanto com a emoção 

(Lazarus & Folkman, 1984; Folkman & Lazarus, 1985; Folkman et al., 1986). 

Adotando uma perspectiva interacionista, de maneira análoga à abordagem de Lazarus 

e Folkman (1984), mas agregando outros fatores em relação ao modelo interacionista 

cognitivo de estresse e coping, Moos (2002) desenvolveu o modelo de interação entre 

contexto, coping e adaptação. Este conceito passou a incluir maiores detalhes das influências 

pessoais e ambientais nos processos de avaliação dos eventos estressores e de coping, 

postulando que tanto as respostas de coping ativas quanto as de evitação estão ligadas a três 

conjuntos de variáveis: fatores sociodemográficos, disposições individuais relativamente 

estáveis (a exemplo da autoconfiança) e fatores contextuais, tais como as demandas 

decorrentes de circunstâncias estressantes presentes no cotidiano e recursos sociais que 

envolvem as relações interpessoais (Holahan & Moos, 1987). 

De acordo com Moos (1984, 2002), os modelos de estresse e coping deram ênfases 

diferentes ao papel dos fatores contextuais e das interações entre indivíduo e ambiente, por 

isso o autor buscou destacar ambas as dimensões em seu modelo teórico. Neste modelo, são 

descritas as interações entre o sistema ambiental e o sistema pessoal, abrangendo as 

influências conjuntas desses fatores diante das condições transitórias que se apresentam, das 

avaliações cognitivas e dos recursos de coping, bem como a saúde e o bem-estar dos 

indivíduos. 

Segundo o modelo de interação entre contexto, coping e adaptação, o sistema 

ambiental consiste em aspectos relativamente duradouros do ambiente, como o clima social e 

os estressores, assim como os recursos que surgem em diferentes domínios de vida, a exemplo 

da família e do trabalho. Já o sistema pessoal é composto por características e recursos 

individuais, como habilidades cognitivas, traços de personalidade, competência social e 

autoconfiança. As condições transitórias incluem eventos de caráter temporário e mudanças 

que ocorrem na vida de uma pessoa. Estas condições são avaliadas pelos indivíduos segundo 

seu grau de ameaça ou desafio e a existência de recursos pessoais e ambientais adequados 

para gerenciar a situação. Em decorrência desse processo, a avaliação cognitiva influencia os 

tipos de estratégias de coping empregadas, que podem ser caracterizadas em termos de foco 

(aproximação ou evitação) e método (cognitivo ou comportamental), e o êxito do coping 

possui influência posterior na saúde e no bem-estar (Chun, Moos, & Cronkite, 2006). 
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Ao combinarem as estratégias de coping segundo o foco e segundo o método, Moos e 

Holahan (2003) categorizam as respostas de coping em quatro tipos básicos: aproximação 

cognitiva, aproximação comportamental, evitação cognitiva e evitação comportamental. Uma 

resposta de coping de aproximação cognitiva inclui estratégias como a análise lógica e a 

reavaliação positiva. Envolve prestar atenção a um aspecto da situação de cada vez, 

recorrendo a experiências passadas, ensaiando mentalmente ações alternativas e suas 

prováveis consequências e, ao mesmo tempo que aceita a realidade de uma situação, buscando 

reestruturar o seu significado para encontrar algum aspecto favorável. Já uma resposta de 

coping de aproximação comportamental refere-se a estratégias como buscar orientação e 

apoio, bem como tomar medidas para lidar diretamente com uma situação ou suas 

consequências. Por sua vez, o coping de evitação cognitiva compreende respostas que visam 

negar ou minimizar a gravidade de uma situação ou suas consequências, como aceitar uma 

situação como ela é e decidir que uma circunstância não pode ser alterada em sua essência. 

Por fim, o coping de evitação comportamental diz respeito à busca por recompensas 

alternativas, como tentar substituir as perdas envolvidas em certas crises, envolvendo-se em 

novas atividades e criando fontes opcionais de satisfação. Inclui também comportamentos em 

que os sentimentos de raiva e frustração são descarregados abertamente, bem como 

comportamentos que podem reduzir a tensão temporariamente, como agir por impulso e 

submeter-se a situações de alto risco (Moos, 2002; Moos & Holahan, 2003). 

Dessa forma, este modelo se caracteriza por fazer relação entre as estratégias de 

coping e os comportamentos adaptativos utilizados pelos indivíduos diante das mais diversas 

situações estressoras. As estratégias de coping voltadas à evitação são as respostas que visam 

ao distanciamento dos problemas, com o intuito de que a passagem do tempo ou fatores 

externos ao indivíduo modifiquem o evento estressor, ao passo que as estratégias de coping 

vinculadas à aproximação englobam as respostas que direcionam a pessoa para enfrentar o 

problema diretamente, valendo-se da reavaliação da situação e buscando o auxílio de um 

suporte social. Assim, estas últimas se configuram, segundo o modelo, como as mais 

adaptativas (Holahan & Moos, 1987; Moos & Holahan, 2003). 

Ainda relativamente ao modelo de interação entre contexto, coping e adaptação, os 

indivíduos podem ser categorizados, de acordo com os seus estilos de coping, em passivos – 

quando mobilizam esforços para a evitação do foco do estresse, buscando controlar as 

emoções e cognições acerca do problema; e em ativos – quando buscam a aproximação do 

foco do estresse para tentar a solução do problema. Maciel e Mendonça (2010) e Tamayo et 
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al. (2012) salientam que as estratégias de cunho ativo estão vinculadas a indivíduos mais 

resolutivos, que possuem mais autoconfiança, que tendem a obter melhores resultados diante 

das crises da vida, como também apresentam menores índices de problemas de saúde e 

depressão, enquanto que os indivíduos que operam mais frequentemente as estratégias de 

natureza passiva tendem a experimentar resultados piores em termos de saúde e bem-estar. 

Segundo a observação de Tamayo et al. (2012), ao comparar os modelos conceituais 

de Lazarus e Folkman (1984) e de Moos (2002) é possível constatar que, de forma geral, as 

estratégias de coping de aproximação equivalem às estratégias de coping focadas no 

problema, do mesmo modo que as estratégias de coping de evitação são semelhantes às 

estratégias de coping focadas na emoção. Esses dois modelos indicam as tentativas dos 

pesquisadores em compreender as formas de adaptação e os esforços utilizados pelos 

indivíduos em razão das situações estressoras. 

 

 

1.3.1 Estratégias de coping ocupacional 

 

 

Existe grande preocupação acerca das consequências negativas do estresse no trabalho, 

salientada por estimativas amplamente divulgadas dos prejuízos causados pelo estresse 

ocupacional tanto para os trabalhadores quanto para as organizações, a exemplo do tempo de 

trabalho perdido, do absenteísmo, dos acidentes ocupacionais e das despesas médicas 

decorrentes do trabalho insalubre. Este cenário não é recente e ressalta a importância de 

estudos atuais que sejam capazes de oferecer medidas para o gerenciamento dos possíveis 

fenômenos deletérios dos contextos organizacionais. 

Assim, os pesquisadores interessados em analisar o estresse no trabalho têm dedicado 

considerável atenção ao papel da avaliação cognitiva e do coping, investigando os impactos 

nocivos do estresse sobre a saúde física e mental, tais como depressão, ansiedade, doenças 

psicossomáticas, burnout e alcoolismo (Durak, 2007). De acordo com essa perspectiva, 

Kinicki e Latack (1990) salientam que os indivíduos utilizam uma combinação complexa de 

estratégias de coping (focadas tanto nos problemas como na emoção) em resposta às situações 

de estresse, afirmando que é necessário identificar as estratégias de coping de forma mais 

específica, criando subcategorias mais amplas do que as tradicionais dimensões com foco no 

problema e na emoção. 
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Baseada na definição interacionista de coping proposta por Lazarus e Folkman (1984), 

segundo a qual as estratégias de coping são categorizadas com foco no problema e com foco 

na emoção, Latack (1986) formulou um conceito mais específico para a avaliação do coping 

no ambiente ocupacional, argumentando que as especificidades dos grupos e contextos 

ocupacionais demandam mensurações capazes de abarcar os diversos aspectos situacionais. 

Partindo desta perspectiva, após a análise de um conjunto de medidas desenvolvido para a 

avaliação do coping no trabalho, esta pesquisadora sugeriu que tanto o coping focado no 

problema quanto o coping focado na emoção podem configurar uma estratégia pró-ativa, 

orientada para o controle – por exemplo, preparar um plano de ação e pensar positivamente 

acerca das próprias capacidades –, bem como um modo de esquiva ou anulação de sintomas, 

tais como manter-se distante da pessoa ou situação estressora ou tentar esquecer a questão 

problemática em si. 

Dessa forma, Latack (1986) incluiu em seu modelo teórico uma categoria de 

estratégias de coping que visam ao manejo de sintomas, tais como técnicas de relaxamento, 

prática de atividades físicas e religiosidade. Esta autora salientou que as estratégias de manejo 

de sintomas são importantes e muito usadas, estando implicadas nas respostas às tensões 

decorrentes de uma diversidade de situações, não apenas em um encontro estressor específico 

(Kinicki & Latack, 1990). Sendo assim, conforme definidas por Latack (1986), as estratégias 

de controle correspondem às ações e reavaliações cognitivas orientadas para a resolução do 

problema, as estratégias de esquiva estão vinculadas às ações e cognições que resultam no 

afastamento ou adiamento do problema e, por fim, as estratégias de manejo dos sintomas 

representam as estratégias de esquiva sem qualquer ligação direta com o problema, 

relacionadas à administração dos sintomas de estresse físico e emocional vinculados às 

atividades ocupacionais. 

Portanto, o modelo de coping ocupacional proposto por Latack (1986), apesar de 

guardar semelhanças com o foco dúplice presente nas estratégias de coping definido por 

Lazarus e Folkman (1984), passou a dividir estas estratégias em três categorias – controle, 

esquiva e manejo de sintomas –, considerando que, assim como os comportamentos de 

coping, as reavaliações cognitivas devem ser implicadas nas estratégias de enfrentamento. 

Outro ponto em que o modelo de coping ocupacional converge com a proposta interacionista 

é o entendimento do coping como comportamentos ou processos em vez de estilos estáveis ou 

traços de personalidade. Latack e Havlovic (1992) argumentam que esta abordagem é útil 

para a aplicação dos resultados de investigação, tanto nas intervenções como nos treinamentos 
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de gestão, pois, se o coping for conceituado como traços de personalidade relativamente 

estáveis através das situações, a investigação do coping terá pouco valor prático para a área 

estratégica das organizações, exceto, talvez, em decisões sobre seleção ou colocação de 

pessoal; por outro lado, se o coping for passível de modificação e formação comportamental, 

novas ferramentas para a gestão do estresse poderão ser identificadas e desenvolvidas. 

Kinicki e Latack (1990) e Latack e Havlovic (1992) também enfatizam a distinção 

entre o comportamento de coping e a efetividade de coping, de maneira que o coping é 

definido em termos do que as pessoas fazem em situações específicas, independente se tais 

movimentos funcionam ou não. Estes autores criticam as definições em que o coping é 

fundido a seus efeitos, tais como “prevenir, evitar ou controlar o estresse”, afirmando que tais 

definições contêm critérios de eficácia implícitos, ou seja, o coping só seria “efetivo” caso 

fosse capaz de impedir, evitar ou controlar o sofrimento individual. Ainda segundo esses 

autores, o exame de vários conceitos revela uma convergência no sentido de que o coping é 

parte de uma interação pessoa-ambiente que ocorre após a avaliação de um evento como 

estressor e que tal interação pode assumir a forma de danos, ameaças ou desafios. Nesse 

sentido, a maioria das definições considera o estresse em termos de alvos para o qual o coping 

é dirigido, de maneira que os alvos se remetem à situação estressante (coping focado no 

problema) ou às emoções negativas presentes no processo (coping focado na emoção).  

Consequentemente, o conceito de estratégias de coping proposto por Latack (1986), 

Kinicki e Latack (1990) e Latack e Havlovic (1992) permite fazer três distinções, necessárias 

para a investigação do coping no contexto do trabalho: a de que o coping como 

comportamentos ou processos é um foco mais apropriado do que estilos de coping estáveis; a 

de que o coping é separado da efetividade de coping; e a de que o coping se aplica tanto a 

desafios quanto a situações de dano e ameaça. Logo, essa definição conceitual se refere ao 

estresse que assume a forma de desafio, além de dano ou ameaça. Embora boa parte da 

literatura sobre o coping enfatize as situações de dano ou ameaça, tem-se argumentado que o 

aspecto motivacional ou de oportunidade de crescimento relacionados ao estresse também 

devem ser considerados nos contextos de trabalho, pois, em termos organizacionais, é valioso 

conceituar o coping como um fenômeno que possibilite o eustresse, fator que pode estimular a 

produtividade e a inovação organizacional. 

Corroborando essa perspectiva, Folkman (2010) e Peiró (2008) afirmam que, apesar 

de a literatura frequentemente mencionar a distinção entre eustresse e distresse, a atenção de 

grande parte das pesquisas é dirigida ao sofrimento decorrente do processo de estresse e 
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coping, minimizando as experiências do estresse positivo. Estes autores salientam ainda que 

uma conceituação mais recente define eustresse como a resposta psicológica a um estressor 

com a presença de estados psicológicos positivos, ao passo que o distresse é tido como a 

reação psicológica a um estressor marcado pela prevalência de estados psicológicos 

negativos. Além disso, os autores apontam que novas evidências sugerem que as emoções 

positivas e negativas ocorrem em paralelo ao longo do processo de estresse. Sendo assim, 

novas investigações têm sido orientadas para o papel dos processos de coping relacionados à 

geração e sustentação das emoções positivas. 

Considera-se, dessa forma, que o modelo de coping ocupacional proposto por Latack 

(1986) representa uma ampliação para os estudos organizacionais, por estender a 

caracterização das estratégias de coping para além das categorias apresentadas até então, que 

tinham foco bidimensional: o problema e a emoção. Esta é a perspectiva teórica adotada na 

presente pesquisa, que compreende o coping segundo uma abordagem interacionista, como 

estratégias dinâmicas capazes de se modificar ao longo do tempo, e busca a sua avaliação no 

contexto de trabalho. 

 

 

1.4 Bem-estar: dimensões teórico-conceituais 

 

 

Atualmente, diversos estudos têm sido direcionados para o entendimento do quanto as 

pessoas se sentem felizes e quais são os aspectos capazes de promover e influenciar a 

percepção de felicidade. Independentemente das controvérsias acerca deste tema, novos 

argumentos e teorias sobre a felicidade estão surgindo, de maneira que tais investigações, a 

despeito de adotarem diferentes fundamentos conceituais, estão empenhadas em analisar o 

complexo fenômeno chamado bem-estar (Ng, 2015; Peiró, 2008; Petersen & Ryberg, 2014). 

A pesquisa e a compreensão dos fatores positivos da vida estão, segundo Seligman e 

Csikszentmihalyi (2014), entre as mais importantes áreas de estudo para a psicologia no 

século XXI. De acordo com este ponto de vista positivo, o campo da psicologia não deve se 

pautar apenas como ciência corretiva, pois deve ter como principal objetivo a promoção do 

desenvolvimento das pessoas, considerando o bem-estar como um processo fundamental para 

a experiência humana e buscando entender o indivíduo em sua totalidade, tanto em sua saúde 
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física quanto psicológica, bem como os aspectos positivos manifestados nos diversos 

contextos de vida. 

Apesar de os termos “bem-estar” e “felicidade” serem, muitas vezes, utilizados como 

um conceito unificado na literatura, Albuquerque e Tróccoli (2004), Warr (2007) e Waterman, 

Schwartz e Conti (2008) referem-se ao campo do bem-estar como uma perspectiva científica 

da felicidade, salientando a distinção entre a definição de bem-estar e a de saúde mental. Tais 

autores consideram o bem-estar como uma concepção mais ampla que a noção de saúde como 

estado pleno de bem-estar biopsicossocial postulada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS, 2001). Esses autores defendem, por exemplo, que pessoas com distúrbios mentais 

podem se sentir felizes, ou que indivíduos que detêm condições positivas em diversas áreas da 

vida podem não se considerar felizes. 

Segundo Ryan e Deci (2001), a temática do bem-estar passou a ser mais enfatizada a 

partir da década de 1960, com os estudos sobre o desenvolvimento pessoal. Para esses 

teóricos, o conceito de bem-estar é atribuído ao bom funcionamento subjetivo e às 

experiências psicológicas positivas, de modo que este campo de estudos busca investigar 

quais fatores são capazes de promover, quais elementos podem comprometer e qual é o perfil 

dos indivíduos que experienciam o bem-estar. Assim, em consonância com a perspectiva 

adotada na literatura, de acordo com autores como Albuquerque e Tróccoli (2004), Deci e 

Ryan (2008), Paschoal et al. (2010), Warr (2007) e Waterman et al. (2008), o presente estudo 

considera a definição do bem-estar como sinônimo do conceito de felicidade. 

Diante das muitas concepções que compõem as abordagens do bem-estar, torna-se 

imprescindível a análise dos principais eixos filosóficos que dão origem ao construto. 

Conforme apontam Delle-Fave (2013) e Ryan e Deci (2001), as visões científicas mais 

influentes sobre o bem-estar na atualidade, dentro dos estudos psicológicos, podem ser 

atribuídas a duas concepções predominantes e complementares de bem-estar individual: o 

hedonismo e o eudaimonismo, ambos reinvindicando suas raízes em sistemas filosóficos da 

antiga Grécia. Nesse sentido, uma corrente que trata do estado subjetivo de felicidade (bem-

estar hedônico) é denominada de bem-estar subjetivo, e outra que aborda o potencial de 

realização humano (bem-estar eudaimônico) é chamada de bem-estar psicológico. 

Acerca do bem-estar subjetivo (BES), Diener (1984) é um dos maiores expoentes 

desta abordagem baseada da tradição hedonista, a qual postula ser a experiência máxima dos 

prazeres o objetivo de todo ser humano, entendendo a felicidade como o somatório dos 
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eventos hedônicos vivenciados (Albuquerque & Trócolli, 2004). Segundo Diener, Suh, Lucas 

e Smith (1999), o BES é um fenômeno abrangente, composto por respostas emocionais do 

indivíduo (aspectos emocionais) e percepções amplas relacionadas à satisfação com a vida 

(aspectos cognitivos), abarcando então três dimensões: os afetos positivos, os afetos negativos 

e a satisfação com a vida. Sendo assim, para essa concepção de bem-estar, níveis mais altos 

de BES relacionam-se à prevalência de afetos positivos em detrimento dos afetos negativos, 

bem como à satisfação da própria existência como um todo. 

Por outro lado, a abordagem eudaimônica da felicidade está centrada nos pressupostos 

do bem-estar psicológico (BEP), definição concebida por Ryff (1989), a qual dá ênfase à 

busca pela excelência pessoal e autorrealização, e não à procura do prazer como o objetivo 

principal da realidade humana. O BEP é entendido como a capacidade psicológica do 

indivíduo para gerenciar os próprios afetos e lidar eficazmente com as demandas da vida. 

Dessa forma, o BEP engloba o funcionamento positivo do indivíduo, privilegiando as ações e 

cognições pessoais, além dos sentimentos. Apresenta-se, portanto, como um construto mais 

amplo do que aquele representado pela felicidade hedônica. 

Dentro da proposta eudaimônica do bem-estar de Ryff (1989) e Ryff e Keyes (1995), o 

BEP é composto por seis dimensões de funcionamento psicológico positivo: a autonomia, que 

se refere ao senso de autodeterminação e à independência do comportamento, tornando o 

sujeito capaz de seguir suas próprias opiniões e autoavaliações; o propósito de vida, que está 

vinculado ao estabelecimento de metas e promove o sentimento de propósito e significado 

com a própria vida; o controle do ambiente, que diz respeito à habilidade de gerenciar as 

complexidades dos eventos cotidianos, criando ambientes favoráveis às condições pessoais; o 

crescimento pessoal, tido como a capacidade de manter o processo de desenvolvimento 

pessoal; a autoaceitação, que alude à avaliação positiva de si mesmo e da própria vida; e, por 

fim, as relações positivas com os outros, que são traduzidas como a aptidão para desenvolver 

relações de confiança, empatia e afetividade com outras pessoas. 

De acordo com Pinto (2009) e Ryff e Singer (2013), os indivíduos com altos níveis de 

BEP tendem a valorizar mais a si mesmos, a ter mais autoconfiança e a sentir-se mais 

competentes para se adaptar ao ambiente e controlar seus desafios, ao passo que indivíduos 

com altos níveis de BES experimentam mais sentimentos agradáveis ou maior equilíbrio entre 

afetos positivos e negativos, avaliando melhor a própria vida de maneira geral. Ademais, 

autores como Ryan e Deci (2001) e Ryan, Huta e Deci (2013) indicam que o prazer, a saúde 

psicológica e o funcionamento pessoal otimizado estão inter-relacionados e, portanto, tanto os 
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afetos positivos quanto o prazer são correlatos e consequentes de um modo de vida 

eudaimônico. Assim, uma pessoa dedicada a empreendimentos significativos, que atualiza 

seus potenciais e está funcionando plenamente (características frequentemente mencionadas 

como marcas da eudaimonia), normalmente experimentará felicidade e prazer consideráveis. 

Essas são duas tradições de estudos que representam perspectivas filosóficas distintas 

sobre o bem-estar: a visão hedônica apoia-se em uma concepção de bem-estar como prazer e 

satisfação, enquanto a ótica eudaimônica o vincula ao funcionamento pleno dos potenciais 

humanos. Atualmente, os estudos sobre bem-estar compreendem uma ampla gama de 

conceitos, tais como a autorrealização e a autoaceitação, a percepção de propósito e 

significado, a autodeterminação, o cultivo de competências, a confiança nos relacionamentos 

e a cooperação. Uma das diferenças básicas entre as duas concepções é que a abordagem 

eudaimônica enfoca o processo de viver bem, investigando os fatores que contribuem para 

esse estilo de vida, ao passo que a abordagem hedônica focaliza os resultados desse processo 

(Delle-Fave, 2013). Ao comparar essas duas abordagens, Waterman et al. (2008) evidenciam 

que ambas se ocupam de estados subjetivos positivos e baseiam o bem-estar em uma 

autoavaliação, ou seja, é necessário que tal condição seja relatada pelo indivíduo e não por 

indicadores externos e objetivos. 

Os conceitos de bem-estar geral, representados pelo BES e pelo BEP, foram expostos 

com o objetivo de fundamentar teoricamente o construto do bem-estar no trabalho, que é um 

dos objetos teóricos da presente pesquisa. 

 

 

1.4.1 Concepções de bem-estar no trabalho 

 

 

O bem-estar no trabalho é uma definição agregadora que está entre os antecedentes da 

qualidade da vida no trabalho, incluindo em seu arcabouço teórico tanto as dimensões 

positivas quanto as negativas, bem como aspectos de saúde psicológica. É, portanto, um 

fenômeno que agrega elementos de notória importância, tanto para os indivíduos quanto para 

as organizações. Dessa forma, o bem-estar no trabalho é um processo caracterizado por um 

somatório de fatores, que se configura como uma das principais condições para o bom 

desempenho e para a autorrealização dos indivíduos no trabalho (Mascherini, 2014). 
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Atualmente, as organizações têm buscado promover o bem-estar dos trabalhadores. 

Entretanto, por diversas vezes estes esforços não têm sido suficientes, pois o bem-estar dos 

funcionários depende, além de vários fatores organizacionais, de recursos pessoais. Em vista 

disso, as pesquisas mais recentes acerca do bem-estar no trabalho enfatizam a grande 

relevância desses recursos individuais para o bem-estar do trabalhador, juntamente com os 

fatores organizacionais (Virga & Paveloni, 2016; Warr, 2007). 

Os estudos desenvolvidos na área do bem-estar ao longo das últimas décadas discutem 

a estrutura essencial desse construto, dando ênfase, por um lado, aos estados afetivos (BES) e, 

por outro, aos aspectos cognitivos atrelados à autorrealização e ao desenvolvimento do 

potencial humano (BEP). Desse modo, são levantadas questões sobre o entendimento do bem-

estar como estados afetivos, relacionados aos eventos que ocorrem na vida dos indivíduos, ou 

como um fenômeno multidimensional que incorpora as experiências de expressão pessoal e 

realização (Deci & Ryan, 2008; Ryan & Deci, 2001; Waterman, 1993). 

De acordo com Kamkar (2009), a pesquisa sistematizada do bem-estar no trabalho 

ganhou ênfase com os estudos de Warr (1987), que propôs um modelo teórico para a 

investigação da saúde mental no trabalho. Esse modelo atentou para a compreensão do 

impacto das variáveis relacionadas ao contexto de trabalho, seja na forma de emprego ou de 

desemprego, sobre a saúde mental dos indivíduos em cinco dimensões: bem-estar, 

competência, autonomia, aspiração e integração. Segundo a proposta desse autor, a primeira 

dimensão do modelo, o bem-estar, seria um estado afetivo positivo do sujeito, tendo, portanto, 

caráter hedônico e formando-se por duas variáveis: o prazer e a excitação. 

Aprimorando o seu modelo, Warr (2007) apresentou um conceito em que a avaliação 

do bem-estar no trabalho abarca e relaciona tanto elementos de BES quanto de BEP, de 

maneira que o bem-estar se manifesta de duas formas: a primeira está relacionada aos 

sentimentos de prazer experimentados pelos indivíduos (prazer e excitação) e a segunda faz 

referência à autovalidação, isto é, ao desenvolvimento pessoal, à utilização dos potenciais e à 

realização e expressão de si mesmo. Esta última manifestação pode vir acompanhada ou não 

de sentimentos de prazer (Paschoal et al., 2013; Paschoal & Tamayo, 2008). 

Warr (2007) ressalta a importância dos elementos hedônicos e eudaimônicos do bem-

estar, criticando as perspectivas que reduzem o bem-estar a uma abordagem exclusivamente 

hedonista. Em consonância com esta concepção, Van Horn et al. (2004) afirmam que esta 

abordagem é especialmente relevante para o conceito de bem-estar no trabalho, salientando 
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que as mensurações de caráter multidimensional podem resultar em avaliações mais precisas, 

contribuindo para o entendimento da estrutura, dos antecedentes e dos consequentes do bem-

estar nos contextos de trabalho. 

Com uma visão integradora, Van Horn et al. (2004), ao unirem o conceito de saúde 

mental de Warr (1987) à teoria de Ryff (1989), desenvolveram um modelo de bem-estar 

ocupacional que incluiu aspectos relacionados à motivação, ao comportamento, à cognição e 

aos fatores psicossomáticos, compostos por cinco variáveis: a dimensão afetiva, o bem-estar 

profissional, o bem-estar social, o cansaço cognitivo e a dimensão psicossomática. 

Entretanto, autores como Alves (2015) e Paschoal e Tamayo (2008) salientam que, apesar de 

esse modelo ter contribuído para a pesquisa do bem-estar no trabalho, as dimensões utilizadas 

são muito amplas, além de possuírem aspectos em comum com outros construtos, o que 

dificulta a compreensão e a circunscrição teórica do bem-estar. 

Na literatura brasileira, Siqueira e Padovam (2008) argumentam que os estudos 

dirigidos ao bem-estar no trabalho ainda são caracterizados por conceitos muito variados, 

o que causa até mesmo uma indefinição teórica. Estas autoras apontam que muitas vezes o 

termo “bem-estar” é utilizado como análogo à qualidade de vida, satisfação ou saúde mental, 

de maneira que, objetivando demarcar o fenômeno, passaram a definir o bem-estar no 

trabalho como um construto constituído por três componentes: satisfação com o trabalho, 

envolvimento com o trabalho e comprometimento organizacional afetivo. 

Também no cenário nacional, outra proposta de bem-estar ocupacional é apresentada 

por Paschoal e Tamayo (2008), que buscam utilizar tanto a abordagem hedônica (BES) 

quanto a perspectiva eudaimônica (BEP) do bem-estar. Dessa forma, estes autores definem o 

bem-estar no trabalho (BET) como o predomínio de emoções positivas no trabalho e a 

percepção do trabalhador de que expressa e desenvolve seus potenciais mediante suas ações, 

bem como progride em relação aos seus objetivos de vida. Sendo assim, este construto 

engloba os fatores afetivos, caracterizados pelas emoções e humores, como também aspectos 

cognitivos, representados pela dimensão realização. 

De acordo com Soraggi e Paschoal (2011), apesar de a conceituação de BET de 

Paschoal e Tamayo (2008) incluir dimensões hedônicas e eudaimônicas, houve a preocupação 

em não confundir antecedentes, consequentes ou conceitos paralelos ao bem-estar. Dessa 

forma, o conceito de BET é ordenado em torno de três elementos: os afetos positivos, os 

afetos negativos e a realização pessoal no trabalho, sendo que os dois primeiros fatores estão 
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relacionados aos elementos de caráter hedônico do bem-estar, enquanto que o último fator 

vincula-se aos elementos de natureza eudaimônica. Portanto, por considerar a importância de 

integração entre estas duas dimensões do bem-estar, a perspectiva teórica do BET foi a 

escolhida para nortear o presente estudo. 



45 

 

2 DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO E DELINEAMENTO METODOLÓGICO  
 

 

Este capítulo apresenta a delimitação do objeto de estudo, especificando o objetivo 

geral e os objetivos específicos, as hipóteses e o modelo teórico conceitual que nortearam este 

trabalho. São detalhados também os aspectos metodológicos, tais como a caracterização dos 

participantes e os instrumentos de pesquisa utilizados, bem como os procedimentos de coleta 

e análise dos dados. 

 

 

2.1 Objeto de estudo 

 

 

A partir do levantamento teórico realizado nesta pesquisa, foi possível observar que as 

inúmeras investigações feitas nas últimas décadas sobre o processo de estresse e coping no 

contexto organizacional, assim como as relações entre esses fenômenos e a saúde do 

trabalhador, têm oferecido importantes contribuições para a área ocupacional. Todavia, as 

análises que se debruçam sobre as dimensões positivas da relação indivíduo-trabalho ainda 

são incipientes, sobretudo na literatura nacional. 

Conquanto a pesquisa sobre os transtornos advindos do estresse no trabalho seja útil, 

existe a necessidade de uma compreensão mais integrada dos processos adaptativos comuns e 

do papel do coping no gerenciamento dos estressores ocupacionais, já que diversas condições 

de saúde envolvem desafios adaptativos compartilhados no ambiente de trabalho, assim como 

estratégias individuais de enfrentamento. O presente estudo buscou, portanto, colaborar para 

um entendimento mais amplo dos pontos fortes de adaptação dos trabalhadores e a capacidade 

de crescimento pessoal no âmbito organizacional. 

Autores como Folkman (2011) e Zaumseil e Schwarz (2014) observam uma 

reorientação em direção à perspectiva do bem-estar nos estudos sobre trabalho e saúde, 

principalmente em razão do campo emergente da psicologia positiva, o que aumentou o 

interesse nos processos em que a busca de sentido e significado direciona as estratégias de 

coping. Esta abordagem enfatiza os esforços positivos dos indivíduos nos processos de 

crescimento e na ampliação dos recursos pessoais diante dos desafios, destacando, além disso, 
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que uma relevante demanda tem sido investigar as formas como os indivíduos empregam o 

coping proativo para alcançar metas de ordem superior na vida. 

Ademais, conforme se evidencia na literatura revisada, as investigações sobre o 

trabalhador do sistema penitenciário brasileiro ainda são incipientes. Este panorama talvez se 

dê em função da relativa dificuldade de acesso às penitenciárias por parte dos pesquisadores, 

ou mesmo de um reduzido interesse acadêmico em relação a esses profissionais, o que pode 

ser observado a partir do volume maior de produções acadêmicas dirigidas aos aprisionados e 

às instituições prisionais em si, legando aos ASPs um papel secundário nos estudos. 

A presente pesquisa possibilita ampliar, ao mesmo tempo, as investigações 

relacionadas ao trabalho dos ASPs e os estudos emergentes acerca das interações entre coping 

e bem-estar. Por conseguinte, esta dissertação responde ao seguinte problema: quais são as 

relações entre as estratégias de coping ocupacional e os níveis de bem-estar no trabalho entre 

os ASPs? A escolha desse contexto foi relevante porque possibilitou a análise de um conjunto 

ocupacional homogêneo, através da delimitação das suas características. 

Para os fins desta análise, a classificação dos estressores foi baseada no modelo de 

fontes ocupacionais de estresse de Cooper e Marshall (1976). O estudo conduzido por Finney 

et al. (2013), direcionado ao contexto de trabalho dos ASPs, também adotou esse modelo, 

cujas categorias têm sido utilizadas para caracterizar os estressores organizacionais em 

inúmeros estudos sobre o estresse ocupacional. 

No que se refere ao conceito de coping ocupacional utilizado, esta investigação se 

fundamentou na perspectiva teórica de Latack (1986), segundo a qual as ações e reavaliações 

cognitivas demonstram correlações substanciais e, portanto, em situações estressoras 

específicas, determinam conjuntamente uma estratégia de coping. Essa estratégia pode ser de 

natureza proativa, ter cunho escapista ou mesmo ser do tipo que busca gerenciar 

emocionalmente os sintomas relacionados ao estresse no trabalho em geral. 

Já a concepção de bem-estar no trabalho incorporada a este estudo foi embasada na 

proposta de Paschoal e Tamayo (2008), cuja construção teórica foi respaldada, segundo 

Paschoal et al. (2010) e Sant’anna, Paschoal e Gosendo (2012), tanto na perspectiva de Warr 

(2007) quanto na proposta de Waterman et al. (2008). Desta maneira, conceitua-se o bem-

estar no trabalho como o predomínio de emoções positivas no trabalho e a percepção do 

trabalhador de que expressa e desenvolve seus potenciais mediante suas ações, bem como 

progride em relação aos seus objetivos de vida. 
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Por fim, além destas definições teóricas, os aspectos sociodemográficos sexo, idade, 

estado civil e escolaridade foram analisados. Estudos como os de Rocha Sobrinho e Porto 

(2012) e Santana (2016) buscaram relacionar as estratégias de coping ocupacional, o bem-

estar no trabalho e as variáveis sociodemográficas. Em concordância com essa abordagem, 

Gonçalves (2011) e Mostert e Rothmann (2006) apontam que o estudo das variáveis 

sociodemográficas constitui-se numa dimensão inicial para investigar e aprofundar o 

conhecimento sobre uma variável ou contexto e as suas relações com o bem-estar no trabalho.  

 

 

2.2 Objetivo geral 

 

 

Analisar os tipos de estratégias de coping ocupacional utilizadas pelos ASPs e suas 

relações com o bem-estar no trabalho. 

 

 

2.3 Objetivos específicos 

 

 

1.  Descrever os eventos estressores relacionados às condições e à organização do trabalho 

dos ASPs; 

2. Caracterizar as estratégias de coping ocupacional adotadas pelos ASPs perante as 

situações estressoras; 

3. Identificar os níveis de bem-estar no trabalho dos ASPs; 

4. Relacionar as estratégias de coping ocupacional e os níveis de bem-estar no trabalho dos 

ASPs segundo as variáveis sociodemográficas (sexo, idade, estado civil e escolaridade). 

 

 

2.4 Hipóteses do estudo 

 

 

As relações entre as estratégias de coping ocupacional e o bem-estar no trabalho 

carecem de investigações mais detalhadas (Clausen & Borg, 2010), sobretudo nos contextos 

em que existem estressores ocupacionais específicos, como o trabalho prisional. Portanto, a 
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opção de analisar essas relações visa ampliar o panorama de estudos concernentes aos 

processos de saúde psíquica e bem-estar do trabalhador penitenciário. Nesse sentido, com 

base nas referências teóricas adotadas, nos objetivos expostos e decorrentes do modelo de 

estudo empregado, são apresentadas as seguintes hipóteses: 

H1: O maior uso das estratégias de coping de controle associa-se positivamente a 

maiores indicadores de bem-estar no trabalho, nas dimensões afetos positivos e realização. 

Essa hipótese se deve à suposição de que as estratégias de coping de controle são, em 

geral, pró-ativas e de aproximação com relação ao estressor, tais como a resolução direta de 

problemas e o planejamento. Estes comportamentos são considerados os mais adaptativos e 

vinculados a indivíduos mais autoconfiantes e efetivos diante dos problemas, os quais tendem 

a estimar os eventos estressantes como desafios, não recuando nem procrastinando as suas 

ações na presença das adversidades (Tamayo et al., 2012). 

O estudo de Pinheiro et al. (2003) apontou que os comportamentos de controle 

possuem relações negativas com a ansiedade. Da mesma forma, a investigação de Santana 

(2016) encontrou relações positivas entre as estratégias de coping de controle e o bem-estar 

no trabalho, nas dimensões afetos positivos e realização. Sendo assim, o enfrentamento dos 

problemas de forma diretiva estaria relacionado a níveis mais elevados de bem-estar no 

trabalho pelo fato de os trabalhadores que adotam este padrão nem sempre avaliarem as 

implicações do estresse como negativas. 

H2: O maior uso das estratégias de coping de manejo de sintomas associa-se 

negativamente a maiores indicadores de bem-estar no trabalho, nas dimensões afetos 

positivos e realização. 

Essa hipótese se justifica porque é suposto que, de maneira geral, as estratégias de 

coping focalizadas no manejo de sintomas ocorrem quando o indivíduo avalia que é incapaz 

de modificar as condições estressoras. Ele passa, então, a utilizar mecanismos de 

gerenciamento emocional, os quais podem trazer prejuízos à saúde, a exemplo do consumo 

abusivo de tabaco, álcool e medicamentos tranquilizantes. O uso desses recursos implica 

ações ineficazes no que diz respeito à superação dos problemas, o que, consequentemente, 

tende a comprometer o bem-estar no trabalho. 

Nesse sentido, Alves (2010) aponta que as estratégias centradas na emoção não devem 

ser consideradas boas ou ruins, exemplificando que tais comportamentos podem estar 

imbuídos de motivações que não podem ser aplicadas no momento em que o problema se 
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apresenta. Desse modo, o indivíduo pode se afastar momentaneamente da situação com vistas 

a gerenciar o estresse e buscar a resolução após reequilibrar-se emocionalmente. Entretanto, a 

autora ainda afirma que os indivíduos com a propensão de utilizar estratégias focalizadas no 

gerenciamento emocional inclinam-se também a uma avaliação negativa dos problemas. 

H3: O maior uso das estratégias de coping de esquiva associa-se positivamente a 

maiores indicadores de afetos negativos. 

De acordo com Pinheiro et al. (2003) e Moos (2008), alguns estudos evidenciam 

relações positivas entre o emprego das estratégias de coping de natureza escapista e a 

ansiedade, indicando também que os indivíduos que utilizam as estratégias de esquiva com 

uma frequência maior são propensos a vivenciar os piores resultados para sua saúde e bem-

estar. Do mesmo modo, as estratégias de coping de esquiva podem estar relacionadas à 

percepção do sujeito de que não está apto emocionalmente para lidar com o problema que se 

lhe impõe, procurando, dessa forma, preservar a sua integridade emocional (Alves, 2010). 

Dessa forma, certas limitações no contexto ocupacional favorecem os comportamentos de 

esquiva, em função de tais estratégias serem alternativas disponíveis em cenários onde os 

agentes estressores são considerados intransponíveis pelo indivíduo e, também, quando existe 

a possibilidade de outros atores lidarem com os problemas que foram evitados. 

Sendo assim, supõe-se que o uso das estratégias de esquiva no contexto de trabalho é 

um indicativo de que o indivíduo, predominantemente, avalia os eventos estressores como 

negativos e não se vê capaz de sobrepujar os fatores que desencadeiam o estresse ocupacional, 

procrastinando o seu enfrentamento. Tal padrão cognitivo e comportamental tende a reiniciar 

o ciclo estressor indefinidamente, o que pode tornar este processo crônico e, por conseguinte, 

aumentar os níveis de afetos negativos em relação ao bem-estar no trabalho. 

 

 

2.5 Modelo teórico-conceitual 

 

  

Considerando os elementos encontrados na literatura – que apontam as possíveis 

relações do contexto de trabalho e os seus agentes estressores com as estratégias de coping 

ocupacional e o bem-estar no trabalho –, um modelo de estudo foi apresentado, buscando 

sintetizar os aspectos teóricos e conceituais que envolvem a presente investigação, com as 

variáveis exploradas e as possibilidades de interação entre elas: 
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Figura 1. Modelo teórico-conceitual 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

2.6 Delineamento metodológico 

 

 

Esta pesquisa é um estudo de corte transversal, descritivo, realizado com 

procedimentos multimétodos de averiguação, já que foram utilizados instrumentos de 

natureza tanto qualitativa (entrevistas semiestruturadas) quanto quantitativa (questionários e 

escalas). A investigação teve como unidade de análise os funcionários penitenciários do 

CPFSA. 

Para atender aos objetivos propostos, este estudo foi estruturado em duas etapas: a 

primeira, descritiva, consistiu na realização de uma análise observacional e documental do 

CPFSA, seguida da coleta de informações dos ASPs acerca do trabalho prisional e das 

situações estressoras presentes no contexto penitenciário. Estes dados foram colhidos através 

de entrevistas semiestruturadas com 10 ASPs (Apêndice B). 
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A segunda etapa, quantitativa, foi precedida por um estudo piloto, em que se aplicou 

uma primeira versão do questionário de pesquisa, em uma amostra reduzida de ASPs, 

composta por 18 participantes, com o objetivo de verificar a aplicabilidade do instrumento e a 

compreensão das questões por parte dos respondentes. Por fim, aplicou-se o instrumento de 

pesquisa na sua versão final, ajustada a partir do estudo piloto. Nesta última parte da 

investigação, os questionários foram respondidos por um contingente maior de funcionários 

da unidade prisional (n=120), visando à caracterização das estratégias de coping utilizadas 

pelos ASPs e à identificação dos seus níveis de bem-estar no trabalho, bem como à obtenção 

dos dados sociodemográficos e profissionais pertinentes ao estudo. 

 

 

2.6.1 Participantes  

 

 

A amostra foi por conveniência, abrangendo os ASPs que trabalham no CPFSA. No 

momento da investigação, o total de trabalhadores prisionais era de 205 profissionais efetivos, 

sendo 154 agentes penitenciários do sexo masculino e 51 funcionárias do sexo feminino. O 

critério de elegibilidade para participação no estudo foi ter contato com os aprisionados 

durante a permanência no complexo penitenciário, ou seja, foram incluídos os ASPs que 

interagem com os detentos, tanto nas funções de segurança prisional como em outros serviços. 

Da primeira etapa do estudo, envolvendo a realização de entrevistas semiestruturadas, 

participaram 10 ASPs: 6 homens e 4 mulheres, com idade média de 49 anos (variação entre 

35 e 62 anos). Os respondentes tinham ensino superior completo (7), em sua maioria, e ensino 

médio (3), e atuavam como ASPs havia uma média de 19,1 anos (variação de 5 a 32 anos). 

Quanto aos coordenadores de segurança entrevistados, 4 eram do sexo masculino e 1 era do 

sexo feminino, todos com nível superior de escolaridade. Já entre os ASPs subordinados, 

foram entrevistados 3 homens e 3 mulheres, metade com nível superior (3) e metade com 

nível médio (3). 

Na segunda etapa do estudo, em que os dados foram obtidos através de questionários e 

escalas, obteve-se a participação de 120 ASPs. Nesta etapa da investigação, realizou-se a 

coleta das informações referentes aos aspectos sociodemográficos e profissionais. Observa-se 

na tabela 1 a caracterização sociodemográfica deste grupo. 
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Tabela 1 
Caracterização da amostra por variáveis sociodemográficas 

Variáveis Categorias N % válido 

Sexo 
Masculino 
Feminino 

Total 

78 
42 

120 

65 
35 
100 

Idade 

Até 30 anos 
31 – 35 anos 
36 – 40 anos 
41 – 45 anos 
46 – 55 anos 
> de 55 anos 

Total 

16 
14 
21 
16 
36 
17 

120 

13,3 
11,7 
17,5 
13,3 
30 

14,2 
100 

Estado civil 

Solteiro(a) 
Casado(a) 

Divorciado(a) 
Total 

50 
52 
18 

120 

41,7 
43,3 
15 
100 

Escolaridade 

Ensino médio 
Superior incompleto 
Superior completo 

Pós-graduação 
Total 

48 
29 
36 
7 

120 

40 
24,2 
30 
5,8 
100 

 

Em relação ao sexo, observa-se que a proporção de homens (65%) na amostra é quase 

o dobro da proporção de mulheres (35%). No que se refere à faixa etária, há certo equilíbrio 

até os 30 anos (13,3%), de 31 a 35 anos (11,7%), de 36 a 40 anos (17,5%), de 41 a 45 anos 

(13,3%) e de mais de 55 anos (14,2%). Já a faixa de 46 a 55 anos (30%) apresenta um número 

mais expressivo de participantes. Acerca do estado civil, nota-se um equilíbrio entre os 

solteiros (41,7%) e os casados (43,3%), tendo os divorciados um número significativamente 

menor (15%). Quanto à escolaridade, há um predomínio de participantes com ensino médio 

(40%), seguido daqueles com ensino superior completo (30%) e ensino superior incompleto 

(24,2%), ao passo que uma fração bem menor possui pós-graduação (5,8%). 

Sobre as variáveis profissionais dos participantes, buscou-se a caracterização de 

aspectos ocupacionais presentes nas organizações penitenciárias, sendo várias delas bastante 

específicas a esse contexto. Algumas destas informações são apresentadas na tabela 2. 
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Tabela 2 
Caracterização da amostra por variáveis ocupacionais 

Variáveis Categorias N % válido 

Área de atuação 
prisional 

Operacional 
Administrativa 

Coordenação de segurança 
Direção 

Total 

95 
19 
5 
1 

120 

79,2 
15,8 
4,2 
0,8 

100,0 

Tempo de serviço 
prisional 

Até 5 anos 
6 – 10 anos 

11 – 15 anos 
16 – 20 anos 
> de 20 anos 

Total 

53 
7 
5 

23 
32 

120 

44,2 
5,8 
4,2 

19,2 
26,7 

100,0 

Carga horária básica 
(semanal) 

40 horas 
48 horas 

Total 

22 
98 

120 

18,3 
81,7 

100,0 

Turno de trabalho 
Diurno (administrativo) 

Plantão de 24 horas 
Total 

24 
96 

120 

20 
80 

100,0 

Horas extras na 
penitenciária 

Sim 
Não 
Total 

58 
62 

120 

48,3 
51,7 

100,0 

 

A área de atuação prisional é representada majoritariamente pelos funcionários de 

nível operacional (79,2%), seguida por profissionais que atuam administrativamente (15,8%) 

e por um percentual menor de coordenadores e cargos de direção (5,0%). A maioria dos 

participantes trabalha na unidade prisional há até 5 anos (44,2%), seguida por trabalhadores 

que possuem mais de 20 anos no local (26,7%) e entre 16 e 20 anos (19,2%). Na faixa entre 6 

e 15 anos (10,0%), o número de trabalhadores é significativamente menor. 

A maioria dos funcionários trabalha por 48 horas (81,7%) semanais, e uma parcela 

menor trabalha por 40 horas (18,3%) por semana. Este padrão se refere às escalas de plantão 

(24 horas de serviço por 72 horas de descanso) e administrativas (8 horas diárias de serviço). 

No que diz respeito ao turno de trabalho, predominam os plantões de 24 horas (80%) e, em 

número menor, o serviço de turnos diurnos (20%). Por fim, existe equilíbrio entre os ASPs 

que cumprem horas extras dentro da penitenciária (48,3%) e aqueles que não as executam 

(51,7%). 
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2.6.2 Instrumentos 

 

 

Na primeira etapa, para a descrição dos estressores relacionados às condições e à 

organização do trabalho dos ASPs, foi utilizado um roteiro de entrevista semiestruturado 

contendo questões abertas que abordavam temas referentes à prática ocupacional e ao 

cotidiano do funcionário penitenciário, bem como às percepções pessoais dos trabalhadores 

acerca do serviço prisional. 

Já em relação à segunda etapa, para a coleta de dados e mensuração das variáveis 

sociodemográficas, variáveis profissionais, estratégias de coping e bem-estar no trabalho, 

aplicou-se um questionário dividido em três partes e composto pelas seguintes medidas 

(Apêndice C): itens fechados sobre as variáveis sociodemográficas e profissionais relevantes 

para o estudo, escala de coping ocupacional (ECO) de Pinheiro et al. (2003) e escala de bem-

estar no trabalho (EBET) de Paschoal e Tamayo (2008), conforme detalhadas a seguir. 

A primeira parte consistiu em uma investigação a respeito dos seguintes dados 

sociodemográficos: sexo, idade, estado civil e escolaridade. Também foram coletadas as 

informações ocupacionais a seguir: área de atuação prisional, tempo de serviço prisional, 

carga horária básica de trabalho semanal, turno de trabalho e realização de horas extras na 

unidade penitenciária. 

Na segunda parte, adotou-se a escala de coping ocupacional (ECO) traduzida, 

adaptada e validada por Pinheiro et al. (2003) com base em uma escala originalmente 

desenvolvida por Latack (1986). Este instrumento tem por objetivo identificar as estratégias 

de coping utilizadas no ambiente ocupacional. Compõe-se por 29 itens, distribuídos em escala 

do tipo Likert de 1 a 5 pontos, que expressam a maneira como as pessoas atuam no ambiente 

de trabalho diante dos estressores ocupacionais. O comando desta escala é: “quando eu tenho 

um problema no trabalho, eu…”, em cuja sequência são apresentados os itens de acordo com 

uma graduação de frequência. Assim, o 1 é marcado para “nunca faço isso”, o 2 para 

“raramente faço isso”, o 3 para “às vezes faço isso”, o 4 para “frequentemente faço isso” e o 5 

para “sempre faço isso”. 

Os itens que compõem a ECO são organizados em três fatores classificatórios: 

controle, com 11 itens e coeficiente de confiabilidade α (alfa de Cronbach) equivalente a 0,78, 

com tópicos como “tento trabalhar mais rápida e eficientemente”; esquiva, com 9 itens e α 
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equivalente a 0,77, com tópicos como “evito a situação, se possível”; e manejo de sintomas, 

com 9 itens e α equivalente a 0,81, representado por tópicos como “procuro me envolver em 

mais atividades de lazer”. No estudo de Pinheiro et al. (2003), os três fatores da escala 

explicaram 29,6% da variância do construto, o que foi apontado pelos autores como uma 

reprodução fidedigna da estrutura proposta pelo modelo de Latack (1986), com os seus fatores 

tidos como consistentes, número de itens adequado e denotando boas cargas fatoriais. 

Na terceira parte, usou-se a escala de bem-estar no trabalho (EBET), construída e 

validada por Paschoal e Tamayo (2008). Essa escala é composta por duas partes, uma 

relacionada à dimensão afetiva do bem-estar no trabalho e outra à realização no trabalho. 

Possui 30 itens divididos em três dimensões: afetos positivos, com nove itens e índice de 

confiabilidade α (alfa de Cronbach) de 0,91, com assertivas do tipo “disposto”; afetos 

negativos, com 12 itens e α de 0,89, com afirmações como “frustrado”; e realização, composta 

por nove itens, α equivalente a 0,88 e proposições como “realizo o meu potencial”. 

Os itens referentes aos afetos no trabalho, como “animado”, “entusiasmado”, 

“frustrado” e “deprimido”, devem ser respondidos de acordo com a seguinte instrução: “nos 

últimos seis meses, o meu trabalho tem me deixado…” Todas as medidas estão configuradas 

em escala Likert de 1 (“nem um pouco”) a 5 pontos (“extremamente”). Já os itens do fator 

realização, como “realizo atividades que expressam minhas capacidades” e “expresso o que 

há de melhor em mim”, devem ser respondidos na sequência da afirmação “neste trabalho…”. 

A escala de respostas vai de 1 (“discordo totalmente”) a 5 (“concordo totalmente”). 

Paschoal e Tamayo (2008) relataram que os três fatores da EBET apresentaram ótimas 

cargas e uma distribuição bastante sólida, sendo responsáveis por explicar 57,30% da 

variância do construto, o que os autores apontaram como excelentes parâmetros 

psicométricos. Ressaltaram, ainda, o fato de esta ser uma escala com um número reduzido de 

itens, facilmente aplicável e capaz de contribuir para a identificação de importantes 

antecedentes e consequentes do bem-estar nos mais diversos contextos de trabalho. 

Com o objetivo adequar os instrumentos utilizados ao contexto desta pesquisa, foram 

realizadas análises psicométricas com a ECO e a EBET, buscando seguir as mesmas rotinas 

dos autores destas escalas, conforme são apresentadas na literatura. Os resultados destas 

análises encontram-se descritos no Apêndice D. 
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2.6.3 Procedimento de coleta dos dados 

 

 

Para a realização de todas as etapas de investigação, foi efetuado um contato direto 

com os diretores do CPFSA, a fim de esclarecer o objetivo da pesquisa, bem como obter o 

consentimento para a coleta dos dados no ambiente organizacional, em razão de o pesquisador 

do presente estudo fazer parte do corpo de funcionários da área de saúde do referido 

estabelecimento penitenciário.  

A primeira etapa da pesquisa foi constituída, em um primeiro momento, pela análise 

observacional e documental do CPFSA, que durou aproximadamente oito dias, distribuídos 

em quatro semanas. Após a fase de observação in loco da dinâmica prisional e da coleta de 

informações documentais, deu-se início ao estudo descritivo, com o processo de aplicação 

individual das entrevistas semiestruturadas, as quais foram anotadas mediante autorização 

expressa dos participantes. Neste estágio, a investigação foi realizada com 10 ASPs, durante 

25 a 40 minutos para cada entrevistado. 

De acordo com Silverman (2009), métodos como a entrevista possuem como ponto 

forte a capacidade de examinar o que os indivíduos fazem na vida prática e acessar imediata e 

concretamente o que acontece em um dado contexto. Sendo assim, as entrevistas foram 

aplicadas em ASPs que exerciam funções de supervisão, como coordenadores de segurança 

(n=4), bem como em funcionários que atuavam em nível operacional, como agentes de 

custódia e vigilância (n=6) de ambos os sexos. Dessa forma, buscou-se colher informações 

dos coordenadores e também dos subordinados para verificar a percepção dos estressores 

ocupacionais de forma mais ampla, tanto em nível tático/estratégico como em nível 

operacional. A partir destas entrevistas, foi realizada uma categorização por temas, baseados 

em referências de pesquisas prévias acerca dos estressores ocupacionais (Finney et al., 2013; 

Zanelli, 2010). Este procedimento referente à primeira etapa da investigação foi realizado em 

julho de 2016 e teve uma duração aproximada de 15 dias. 

Já na segunda etapa da pesquisa, inicialmente foi aplicado um instrumento preliminar 

contendo questões referentes aos dados sociodemográficos e profissionais dos participantes, 

incluindo também uma ECO e uma EBET. Este estudo piloto, que foi ministrado em um 

pequeno grupo de ASPs (n=18), auxiliou a verificar a adequação e o entendimento das 

medidas utilizadas, assim como a definir e direcionar as análises a serem feitas, tendo sido 

realizado logo após a primeira etapa do estudo. 
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Não foram necessárias modificações significativas no questionário inicial utilizado no 

estudo piloto, exceto em termos gráficos, pois os respondentes apontaram que o instrumento 

era prático para ser preenchido e continha questões relevantes para a investigação com os 

ASPs. Todos os instrumentos foram disponibilizados em versão impressa e ministrados de 

forma individual a todos os funcionários penitenciários, que, quando solicitados, se 

dispuseram a participar voluntariamente da pesquisa. 

Assim, na segunda etapa, após os ajustes no instrumento de pesquisa preliminar, 

iniciou-se a aplicação individual do instrumento definitivo (Apêndice C), em versão impressa, 

aos demais participantes voluntários. Foram distribuídos 160 instrumentos, dos quais 120 

foram devolvidos devidamente preenchidos por ASPs de ambos os sexos. Cabe mencionar 

que esta pesquisa teve como propósito inicial coletar as informações de todos os ASPs do 

CPFSA, o que configuraria um estudo censitário. Entretanto, ao operacionalizar a coleta de 

dados, não foi possível a participação de todos os ASPs em decorrência de recusas individuais 

e dificuldades de acesso em razão de escalas de serviço e afastamentos temporários.  

Deste modo, dos 205 profissionais potenciais para a investigação, apenas 120 

efetivamente participaram do estudo, correspondendo a 58,5% da amostra total pretendida. 

Todos os ASPs que participaram do estudo efetuaram o preenchimento integral dos campos 

de resposta nos instrumentos utilizados, pois, após o recebimento de cada questionário, 

adotou-se como protocolo a visualização dos campos de resposta, ao que prontamente era 

solicitado dos respondentes que os completassem caso houvesse alguma omissão. Este 

procedimento, realizado entre julho e novembro de 2016, teve como objetivo evitar o advento 

de itens não respondidos (missings). O quadro 1 apresenta as técnicas de coleta utilizadas 

tanto na primeira quanto na segunda etapa deste estudo. 

Quadro 1 
Instrumentos de coleta de dados das duas etapas do estudo e seus objetivos 

Instrumento Objetivos da 1ª e 2ª etapa 

 

Entrevista 

 

Questionário de pesquisa preliminar 

 

Questionário de pesquisa final 

Caracterizar o trabalho e o contexto penitenciário e 
identificar fatores estressores do ambiente prisional 
sob a ótica dos ASPs coordenadores e subordinados 

Verificar a clareza do instrumento utilizado e coletar 
dados das variáveis de estudo 

Coletar dados das variáveis de estudo 
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Todos os respondentes, de ambas as etapas do estudo, assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido (Apêndice A), tendo sido informados dos objetivos e 

procedimentos do trabalho de pesquisa, assim como dos detalhes éticos para a sua 

realização, os quais seguem as recomendações da Resolução n. 466 de 2012, do Conselho 

Nacional de Saúde, e do Conselho Federal de Psicologia. Por conseguinte, anexado ao 

instrumento de coleta, estavam disponibilizadas as informações sobre a relevância acadêmica 

da investigação, bem como a garantia do anonimato e do caráter voluntário das respostas 

atribuídas aos questionários e às escalas. 

 

 

2.6.4 Procedimento de análise dos dados  

 

 

A primeira fase de análise, de natureza descritiva, consistiu na especificação dos 

principais agentes estressores vinculados ao contexto penitenciário, com base nos dados 

obtidos mediante as entrevistas realizadas com os ASPs. As informações dos participantes 

foram organizadas em categorias de análise, de acordo com os cinco eixos de estressores 

propostos no modelo de fontes ocupacionais de estresse de Cooper e Marshall (1976). 

Assim, de acordo com essas cinco categorias e seus descritores, foi possível classificar 

as informações obtidas nas entrevistas com os ASPs em todas as esferas propostas pela 

perspectiva escolhida: os estressores intrínsecos a um trabalho específico, a função na 

organização, o desenvolvimento da carreira, os relacionamentos no trabalho e a estrutura e 

o clima organizacionais. Por meio deste procedimento, foram descritos os estressores 

apontados pelos ASPs como referentes ao trabalho penitenciário. 

Na segunda etapa do estudo, de natureza quantitativa, as informações obtidas por meio 

dos instrumentos foram analisadas pelo software Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS 23.0) para a plataforma operacional do Windows. Dessa maneira, inicialmente foi 

estruturado o banco de dados e inseridas as respostas obtidas dos questionários impressos. 

Posteriormente, foram realizadas as análises exploratórias iniciais, com o objetivo de detectar 

e corrigir erros de digitação e dados omitidos. 

Em seguida, foi realizada a análise fatorial da ECO e da EBET, com a finalidade de 

verificar sua adequação à amostra do estudo, e as análises descritivas, com vistas à 
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identificação de frequências, médias, desvios-padrão, amplitudes de variação e percentuais. 

Por fim, foram feitas as análises de correlação e os testes de significância, como também as 

análises de variância. 

As análises de variância (ANOVA) foram realizadas entre os dados das variáveis 

referentes às estratégias de coping ocupacional e ao bem-estar no trabalho, de modo que se 

avaliaram as relações entre cada uma das três dimensões da ECO e os níveis de bem-estar no 

trabalho também com os três fatores pertencentes à EBET. Visou-se, assim, checar possíveis 

correlações entre tais variáveis, a magnitude dessas relações (r) e sua significância estatística 

(p). Nesse sentido, também foi executada a análise de variância para verificar possíveis 

relações entre os dados sociodemográficos e as outras duas variáveis do estudo. 

Cabe salientar que, para a análise dos fatores das estratégias de coping ocupacional e 

bem-estar no trabalho, este estudo valeu-se do mesmo protocolo aplicado pelos autores das 

escalas utilizadas, onde cada uma das dimensões foi analisada em separado e a avaliação dos 

níveis baseou-se no ponto médio da escala de cinco pontos (3). Dessa forma, os níveis abaixo 

de 3 foram considerados “abaixo da média”, os níveis iguais a 3 foram ponderados como 

“média”, e os níveis acima de 3 foram classificados como “acima da média”. Além disso, 

todos os procedimentos de análise descritos foram realizados de acordo com os objetivos do 

estudo, conforme se encontram representados no quadro 2. 

Quadro 2 
Correlação entre os objetivos do estudo e os procedimentos de análises dos dados 

Objetivo Procedimento de análise 

Geral Analisar os tipos de estratégias de coping 
ocupacional utilizadas pelos ASPs e as suas relações 
com o bem-estar no trabalho 

� Análises descritivas: médias, desvio-
padrão e porcentagens 

� Análise de correlação: r de Pearson 

 
Específicos 1. Descrever os eventos estressores relacionados às 

condições e organização do trabalho dos ASPs 
� Análise descritiva: categorização 

 2. Caracterizar as estratégias de coping ocupacional 
adotadas pelos ASPs perante as situações estressoras 

 
3.  Identificar os níveis de bem-estar no trabalho dos 

ASPs 

� Análise Fatorial Exploratória 
� Teste de confiabilidade (alfa de 

Cronbach) 
� Análises descritivas: médias, desvio-

padrão e porcentagens 

 4.  Relacionar as estratégias de coping ocupacional e os 
níveis de bem-estar no trabalho dos ASPs segundo as 
variáveis sociodemográficas (sexo, idade, estado 
civil e escolaridade) 

� Análises descritivas: médias, desvio-
padrão e porcentagens 

� Comparação de médias: ANOVA 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados encontrados neste estudo. Inicialmente 

podem ser visualizados os dados referentes à primeira etapa da pesquisa, que objetivou 

caracterizar o contexto de trabalho prisional, bem como identificar os agentes estressores 

inerentes ao exercício profissional dos ASPs. Em sequência, são apresentados os resultados da 

etapa final do estudo, retratando as análises descritivas das variáveis abordadas, as análises de 

variância entre os grupos e, finalmente, as análises de correlação entre os construtos. 

 

 

3.1 Conjunto Penal de Feira de Santana 

 

 

Para contextualizar a CPFSA, foi feita uma análise documental e observacional. As 

informações referentes ao número de trabalhadores e de internos foram consultadas, em 

grande parte, na base de dados mais recente do Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias, cujas informações datam de dezembro de 2014. Com o objetivo de traçar um 

perfil mais atualizado desses dados, foi necessário obter informações de documentos e 

registros internos disponíveis na própria unidade em que a pesquisa foi realizada. 

O CPFSA é localizado no município de Feira de Santana, a segunda maior cidade do 

estado da Bahia, a 108 quilômetros da capital, Salvador. Esta unidade penitenciária, assim 

como todo o sistema prisional baiano, é parte da Secretaria de Administração Penitenciária e 

Ressocialização (SEAP/BA) e custodia presos provisórios e condenados, dando cumprimento 

às penas privativas de liberdade em regime fechado, semiaberto e aberto, com segurança 

máxima. Possui regimento interno aplicável a todos os estabelecimentos penitenciários da 

Bahia, e a gestão integral do estabelecimento é de responsabilidade pública, ainda que 

determinados serviços, como o de alimentação, sejam terceirizados, sendo, em função desta 

característica, considerado um estabelecimento misto. 

Construída como um estabelecimento penal desde o seu início, com capacidade para 

644 detentos, esta unidade não possui celas especiais para lactantes nem berçários. Detém, em 

sua estrutura, um Posto de Saúde Prisional (PSP), composto por uma equipe responsável pela 

atenção básica à saúde dos internos, integrada por assistentes sociais, dentistas e auxiliares de 
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consultório odontológico, enfermeiros e auxiliares de enfermagem, médicos e psicólogos. 

Estes profissionais trabalham entre 20 e 30 horas semanais e não atuam em regime de plantão. 

A segurança externa do presídio é executada por policiais militares, equipados com 

armamento de fogo, que atuam exclusivamente no conjunto penal. Atualmente fazem parte 

desta equipe 96 policiais militares, sendo 92 do sexo masculino e quatro do sexo feminino, 

divididos por equipes que trabalham em escalas de 24 horas de serviço por 72 horas de folga. 

Entretanto, observa-se que as guaritas que circundam o CPFSA, que deveriam estar habitadas 

pelos policiais militares diuturnamente, não são preenchidas em sua totalidade, fator que pode 

favorecer a fuga de detentos, o que já ocorreu em determinadas ocasiões. 

Já internamente, os ASPs são 205 funcionários efetivos, divididos em 154 do sexo 

masculino e 51 do sexo feminino. Os ASPs não portam armamento de fogo, sendo permitido 

apenas o uso de armas de concussão, tais como tonfas e bastões, bem como de algemas. 

Desses ASPs, apenas 19 atuam como funcionários administrativos, em regime de 40 horas 

semanais e diurnas. Os demais agentes atuam em escalas de 24 horas de serviço por 72 horas 

de descanso, em sistema de plantões. 

No momento da pesquisa, cada equipe de ASPs masculinos era responsável por cerca 

de 30 presos por funcionário, enquanto cada equipe feminina administrava um agrupamento 

de aproximadamente 8 internas por ASP. Estas estimativas e proporções não contaram com os 

afastamentos temporários, tais como férias, licenças e ausências por motivos de saúde, de 

maneira que o número de internos relativo a cada ASP poderia ser, em determinadas 

situações, ainda maior que o apresentado. 

A unidade penitenciária possui 12 pavilhões masculinos e um pavilhão feminino. 

Existe um coordenador de segurança responsável pelos ASPs que atuam nos pavilhões 

masculinos e uma coordenadora de segurança que exerce a mesma função no pavilhão 

feminino. Há ainda os supervisores de segurança subordinados aos coordenadores gerais, que 

atuam nas equipes diárias, pois o serviço de cada plantão é executado por uma equipe 

diferente, totalizando quatro equipes que se revezam a cada ciclo de 24 horas. 

À época em que esta pesquisa foi feita, o CPFSA comportava 1.119 presos do sexo 

masculino e 103 do sexo feminino. Em função do número excessivo de internos e do déficit 

de funcionários, ocorre um sistema de horas extras remuneradas, em que os ASPs trabalham 

voluntariamente no seu tempo de folga. Apesar desse recurso, o número não é suficiente para 

atender ao protocolo de segurança, segundo o qual a condução de um interno deve ser 
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realizada por no mínimo dois ASPs. Diversas movimentações dentro do presídio são feitas 

com um número insuficiente de agentes em relação ao número de presos escoltados. 

 

 

3.2 Percepção dos estressores ocupacionais pelos ASPs 

 

 

Com vistas a atender ao primeiro objetivo específico, a fase inicial do estudo buscou 

descrever os principais agentes estressores vinculados ao trabalho no contexto penitenciário, 

de acordo com a percepção dos próprios ASPs. Foram entrevistados 10 ASPs, tanto do sexo 

masculino quanto do feminino, que exercem funções de coordenação de segurança, bem como 

funções operacionais, como agentes subordinados. 

Após a transcrição, as informações obtidas nas entrevistas foram organizadas em 

categorias, de acordo com os cinco eixos do modelo de estressores ocupacionais de Cooper e 

Marshall (1976): os estressores intrínsecos a um trabalho específico, a função na 

organização, o desenvolvimento da carreira, os relacionamentos no trabalho e a estrutura e 

o clima organizacionais. Em consonância com as categorias adotadas, foram encontradas 

diversas situações e percepções relatadas pelos ASPs, que representam aspectos convergentes 

com a literatura utilizada, conforme apresentadas a seguir: 

 

 

3.2.1 Os estressores intrínsecos a um trabalho específico  

 

 

Este conjunto de estressores remete às circunstâncias gerais de desenvolvimento do 

trabalho, a exemplo de condições materiais inadequadas, exigências físicas impostas ao 

trabalhador e fatores ergonômicos, sobrecarga de atividades, horários e turnos de serviço, bem 

como riscos e perigos. Nota-se que, segundo essa concepção teórica, os aspectos 

circunstanciais, ou seja, aqueles que podem ser alterados, também se enquadram nesta 

categoria, pressupondo que tal classificação se debruça sobre uma análise dos fatores 

inerentes ao trabalho tal qual se apresentam no momento da análise. 

De acordo com os ASPs entrevistados, o trabalho no estabelecimento prisional os 

deixa suscetíveis a vetores de contaminação biológica, em decorrência do contato com a 
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população encarcerada. Em consequência dessa proximidade, existe a possibilidade de os 

funcionários penitenciários serem expostos a agentes patogênicos transmissíveis, por 

exemplo, a tuberculose e a aids. Entretanto, o maior fator de risco apontado pelos ASPs é o de 

sofrer agressões por parte de alguns presos, não apenas no interior da penitenciária, mas 

também no seu exterior, pois os ASPs podem vir a se deparar com egressos do sistema 

carcerário ou mesmo com pessoas vinculadas aos presidiários e, assim, sofrer retaliações em 

razão da sua atuação profissional, o que gera sentimentos de constante insegurança. 

Ainda de acordo com os ASPs, o número insuficiente de funcionários é um grave 

problema no sistema prisional, impondo-lhes uma sobrecarga de tarefas. Com o fenômeno da 

superlotação, este quadro torna-se ainda mais preocupante, pois a infraestrutura da 

penitenciária é inadequada e precária, já que não tem ocorrido um reajuste estrutural e uma 

ampliação do espaço físico onde os detentos são alocados. Isso aumenta o risco de conflitos 

entre os presos e rebeliões, o que pode expor os ASPs a situações extremas de violência. 

Tais informações encontram respaldo em diversos trabalhos realizados em unidades 

prisionais brasileiras que buscaram caracterizar o perfil ocupacional dos ASPs. A pesquisa de 

Reis, Souza, Cardoso e Brito (2012) aponta que os níveis de estresse dos ASPs são elevados, 

o que se traduz tanto em implicações do ponto de vista da saúde, representadas por patologias 

como a hipertensão arterial sistêmica, como em consequências negativas no contexto social e 

familiar. Evidencia-se, ainda, a existência de prejuízos psicossociais vinculados à manutenção 

da ordem na prisão, advindo daí o risco de sofrer agressões, além da possibilidade de 

contaminação por doenças infectocontagiosas. 

Reis et al. (2012) afirmam ainda que o trabalho realizado dentro de um contexto 

permeado pela violência e intimidação torna os ASPs vulneráveis a ataques, bem como de 

serem tomados como reféns pelos prisioneiros, sobretudo quando adentram os pavilhões, o 

que, obviamente, implica a possibilidade concreta de morrerem. Este temor cotidiano eleva os 

níveis de estresse entre esses trabalhadores, o que pode, inclusive, aumentar os índices de 

problemas relacionados à sua saúde mental. 

Nesse sentido, Okoza, Imhonde e Aluede (2010) explicam que a probabilidade da 

ocorrência de rebeliões e motins nas unidades penitenciárias representa a maior fonte de 

estresse para os trabalhadores prisionais, mencionando que o perigo de uma insurreição ou 

amotinação está diretamente relacionado, sob a perspectiva psicológica dos ASPs, à noção de 
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imprevisibilidade e, dessa forma, à percepção latente de que, em algumas situações, tais 

conflagrações podem gerar consequências fatais. 

Ainda sobre os aspectos negativos da experiência profissional dos ASPs, os estudos 

conduzidos por Alves e Binder (2013) e Oliveira (2012) constataram que muitos funcionários 

foram vítimas de violência por parte dos presos, tanto dentro do trabalho como fora dele. 

Esses funcionários demonstraram elevados níveis de estresse ocupacional, sobretudo em razão 

de sua vulnerabilidade no cotidiano de trabalho e do risco sempre iminente de conflitos no 

interior das penitenciárias. 

As pesquisas de Bonez, Dal Moro e Sehnem (2013), Oliveira (2012) e Tschiedel e 

Monteiro (2013) indicam também que as infraestruturas prisionais inadequadas e a 

precariedade das condições de trabalho são elementos causadores de sofrimento aos ASPs. 

Apontam, ainda, que a escassez de funcionários nesse segmento da segurança pública, aliada 

à superlotação prisional, submete os ASPs a uma sobrecarga de atividades. 

 

 

3.2.2 A função na organização 

 

 

Este grupo de estressores está vinculado a fatores como a ambiguidade do trabalho, o 

conflito de papéis organizacionais e a responsabilidade por pessoas, especificando o fato de 

que, quando são mal definidas, as atribuições desempenhadas pelos trabalhadores podem se 

configurar como fontes de estresse ocupacional. Segundo os ASPs entrevistados, seu papel de 

agentes de segurança e, ao mesmo tempo, agentes ressocializadores é altamente contraditório. 

Nesse sentido, o trabalho prisional é caracterizado por uma grande ambiguidade, em 

consequência da percepção desses trabalhadores de que há informação inadequada sobre seu 

papel ocupacional, isto é, em decorrência da falta de clareza sobre os objetivos do trabalho, as 

expectativas impostas e o alcance e as responsabilidades no exercício desta função. 

Os ASPs salientam que o fato de lidar com pessoas que cometeram crimes gera uma 

incongruência em relação ao seu papel ressocializador, fazendo referência, por exemplo, aos 

altos níveis de reincidência dos egressos do sistema penitenciário. O papel de segurança vai, 

segundo os ASPs, de encontro ao da ressocialização, dificultando o desempenho dessas duas 

dimensões por parte de um mesmo grupo de funcionários. De acordo com Misis, Kim, 
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Cheeseman, Hogan e Lambert (2013), essas duas orientações no trabalho penitenciário podem 

resultar em um conflito de papéis para os ASPs. Estes autores sugerem que, quando a tensão 

aumenta no estabelecimento prisional, os ASPs tendem a adotar uma orientação mais voltada 

para os aspectos de segurança, com o objetivo de reduzir o estresse, salientando ainda que, 

quanto mais orientado à custódia é um ASP, mais elevados são seus níveis de estresse, de 

maneira que o conflito de papéis tem relação positiva com o estresse no trabalho prisional. 

Por fim, outro aspecto associado ao papel ocupacional é a responsabilidade por 

pessoas. Os ASPs afirmam que os detentos necessitam de constante vigilância e que, 

por serem infratores, não é possível prever ou confiar em suas reações, o que exige uma maior 

ênfase nos aspectos de segurança em detrimento da função ressocializadora. Argumentam 

ainda que, em sua formação, não há capacitação e treinamento suficientes para possibilitar a 

unificação desses dois papéis funcionais de forma efetiva, conforme estipulado nas 

regulamentações da profissão. 

Em relação à ambiguidade e ao conflito de papéis, os resultados deste estudo são 

congruentes com a investigação realizada por Monteiro (2013). Esta pesquisadora sinaliza que 

a necessidade de manter a segurança pelos funcionários penitenciários inviabiliza ou dificulta 

o exercício de ações de caráter ressocializador, em função do predomínio dos fatores 

repressivos no contexto prisional. Os próprios ASPs afirmam a carência de formação 

específica e continuada, ressaltando que o papel do agente é definido, sobretudo, pela 

incompatibilidade entre o vigiar, o punir e o reeducar, sendo tal conflito de papéis um traço 

preponderante da própria instituição prisional. Esses achados também convergem com as 

investigações de Bonez et al. (2013) e Jaskowiak e Fontana (2015), que destacam a ausência 

de formação adequada para exercer as atividades penitenciárias, pois os treinamentos dos 

ASPs têm sido considerados limitados e insuficientes. Esses autores evidenciam, ainda, que 

os aspectos teóricos ensinados nos cursos de formação não estão em consonância com as 

demandas da realidade do sistema prisional. 

 

 

3.2.3 O desenvolvimento da carreira 

 

 

Esta categoria de estressores ocupacionais está relacionada aos impactos na carreira e 

na realização profissional do trabalhador, incluindo aspectos como o salário, as promoções, a 
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falta de estabilidade no trabalho e as ambições frustradas de crescimento dentro de uma 

organização.  

Acerca deste terceiro conjunto de fatores estressores, os ASPs afirmam que o plano de 

cargos e salários é insuficiente para atender às demandas pessoais e aos riscos do serviço 

prisional. Estes trabalhadores salientam que não existe uma ascensão profissional, 

independentemente da formação acadêmica do ASP, já que, nessa carreira, se permanece com 

as mesmas atribuições funcionais desde o ingresso até a aposentadoria. De fato, os estudos de 

Castro e Nascimento (2016) e Corrêa (2015) também indicam que a falta de oportunidades 

de ascensão na carreira profissional é considerada uma fonte de estresse ocupacional entre os 

trabalhadores prisionais.  

Já em relação à estabilidade do trabalho, os ASPs possuem a garantia do emprego pelo 

fato de serem funcionários públicos efetivos. Entretanto, muitos relatam que, se pudessem 

assumir outros empregos estáveis, não hesitariam em abandonar a carreira de ASP, 

principalmente pelo fato de que esta profissão, além de mal remunerada, é pouco reconhecida 

socialmente. Esse dado é semelhante ao encontrado por Moraes (2013), Scartazzini (2014), 

Silva (2013) e Silva, Prestes, Beck e Silva (2016), que destacam que os trabalhadores 

consideram sua remuneração incompatível com a função. 

O salário médio de um ASP é notoriamente superior ao salário mínimo brasileiro, 

porém, para os trabalhadores prisionais esta remuneração ainda não é reconhecida como 

suficiente, levando em consideração os riscos inerentes à função. Estes relatos indicam, 

portanto, a influência dos fatores relacionados à carreira e aos honorários percebidos na 

condição psicossocial dos participantes. 

 

 

3.2.4 Os relacionamentos no trabalho 

 

 

Este grupo de estressores compreende os aspectos vinculados aos conflitos 

interpessoais no trabalho, que são considerados fontes estressoras porque deterioram as 

relações entre os indivíduos, inclusive as relações entre superiores e subordinados, entre 

funcionários de um mesmo nível hierárquico e entre trabalhadores e clientes ou usuários de 

determinados serviços. 
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De maneira geral, os ASPs afirmam que as relações entre os superiores, colegas e 

subordinados se dão de maneira positiva. Por outro lado, a relação entre os ASPs e os detentos 

é tida como preocupante. Esta categoria de estressores estabelece que a desconfiança nas 

pessoas com as quais se trabalha é relacionada com maiores índices de ansiedade, o que pode 

conduzir a uma comunicação inadequada entre as pessoas e à frequente tensão psicológica, 

que pode se manifestar em forma de baixa satisfação e diminuído bem-estar no trabalho. No 

que se refere aos ASPs, esta relação de desconfiança se dá, sobretudo, com os presos, que são 

as pessoas sob sua responsabilidade dentro do sistema prisional. 

Os trabalhos de Jaskowiak e Fontana (2015) e Scartazzini (2014) trazem resultados 

semelhantes. Segundo os autores, os ASPs afirmam manter relações interpessoais satisfatórias 

entre os colegas e um bom acesso aos superiores; no entanto, na interação com os presos, o 

distanciamento parece ser a premissa para o bom relacionamento. Ressalta-se o perigo que o 

preso representa, segundo a percepção dos ASPs, de maneira que a adoção de uma postura 

distante visa à autopreservação dos trabalhadores. 

 

 

3.2.5 A estrutura e o clima organizacionais  

 

 

Esta categoria relaciona-se à forma como a estrutura e o clima da organização afetam 

o trabalhador, tendo como exemplos as variáveis relacionadas à autonomia e liberdade de 

decisão dos funcionários, às políticas da organização, bem como à comunicação eficaz entre a 

organização e os trabalhadores. 

Para os ASPs entrevistados, as políticas do sistema penitenciário, em seu sentido 

amplo, não atendem às necessidades dos funcionários, pois existem questões específicas do 

funcionamento prisional que deveriam ser modificadas, a exemplo do sistema de escoltas de 

presos para fora do Conjunto Penal, um procedimento altamente arriscado, segundo os ASPs. 

Eles afirmam que existe abertura para a comunicação com a Direção interna do Conjunto 

Penal e que esta ocorre de maneira satisfatória, mas que as atribuições dos ASPs partem, 

sobretudo, de esferas acima desta direção e que os trabalhadores não possuem poder de 

decisão nesse sentido. 
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Corroborando esses achados, os estudos de Almeida (2013) e Jaskowiak e Fontana 

(2015), também realizados em penitenciárias brasileiras, indicam que, de acordo com os 

ASPs, os Estados são negligentes em relação às organizações prisionais, o que afeta não 

apenas os apenados, mas sobretudo os funcionários. Dessa forma, todos os níveis hierárquicos 

das unidades penitenciárias são permeados por uma insatisfação que é gerada pela percepção 

compartilhada de falta de suporte e estruturas deficientes de administração penitenciária 

governamental. Salienta-se, ainda, que os ASPs não se sentem envolvidos no processo 

gerencial, considerando-se pouco valorizados e inseguros em relação aos procedimentos que 

são efetuados, o que afeta seu bem-estar no trabalho. 

Ainda em referência a esta categoria de estressores, Scartazzini (2014) evidencia a 

percepção dos funcionários penitenciários de que o acesso aos superiores e à Direção imediata 

da unidade prisional se dá de maneira adequada, sendo, portanto um fator positivo do 

exercício ocupacional nas unidades penitenciárias pesquisadas.  

Portanto, os estressores ocupacionais descritos neste estudo, com os trabalhadores 

penitenciários do CPFSA, guardam semelhanças com investigações realizadas em outras 

instituições penitenciárias brasileiras. Os resultados do presente estudo revelam que os ASPs 

são expostos a diversos estressores ocupacionais, sobretudo os estressores inerentes ao 

trabalho prisional, ao desempenho da função na organização e ao desenvolvimento da 

carreira. Apesar de em grau menor, os relacionamentos no trabalho e a estrutura e o clima 

organizacionais também são aspectos estressores relevantes no discurso dos ASPs.  

Dessa forma, todas as categorias de estressores relativos ao modelo de fontes 

ocupacionais de estresse (Cooper & Marshall, 1976) estão presentes no trabalho dos ASPs da 

instituição pesquisada. São resumidas no quadro 3 algumas das percepções sobre os 

estressores ocupacionais inerentes ao trabalho do ASP, transcritas conforme foram narradas 

pelos trabalhadores. 
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Quadro 3 
Percepções dos estressores relacionados ao trabalho no contexto prisional 

Categorias Situações estressoras 

Estressores 
intrínsecos a um 

trabalho específico 

 “Existe uma carga emocional muito grande.” 

“Você sai do serviço totalmente estressado.” 

“Vivemos assustados, muito expostos.” 

“A falta de pessoal talvez seja o maior flagelo do sistema prisional.” 

“Não tem como desassociar o trabalho prisional da vida pessoal.” 

O papel dentro da 
organização 

“Essa dicotomia que existe na função de ASP leva aos extremos.” 

“Falta treinamento, conscientização, clareza na missão.” 

 “Não há espaço para o ASP fazer o melhor, você é podado.” 

 “O Estado deveria expor regras claras, trazer uma clareza das nossas 
atribuições.” 

O desenvolvimento 
da carreira 

“As promoções não existem.” 

“Você começa agente penitenciário e termina agente penitenciário.” 

“Pelo risco do serviço, o ASP não é remunerado adequadamente.” 

“Não existe uma ascensão profissional.” 

“Temos um plano de cargos e salários, mas não temos outro plano de ascensão.” 

As relações no 
trabalho 

“A relação com o preso muitas vezes é uma relação difícil, de conflito.” 

“Estamos corpo a corpo com o delinquente.” 

“Lidar com os presos é sempre um risco.” 

A estrutura e o clima 
organizacionais 

 “Eu acho que as políticas dentro da penitenciária ainda não atendem às 
necessidades dos ASPs.” 

 “Falta investimento público para o cumprimento desses papéis.” 

 “A dificuldade em si é geral, porque o Estado, infelizmente, não dá condições de 
trabalho ao ASP.” 

Fonte: Categorias extraídas do Modelo de Cooper e Marshall (1976).  
 
 

 

3.3 Padrões de estratégias de coping ocupacional e de bem-estar no trabalho 

 

 

Nesta seção, são apresentadas as análises descritivas dos construtos estratégias de 

coping ocupacional e bem-estar no trabalho, com as subdivisões relativas a cada uma das suas 

dimensões. 
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3.3.1 Estratégias de coping ocupacional  

 

Visando atender ao segundo objetivo específico do estudo – caracterizar as estratégias 

de coping ocupacional adotadas pelos ASPs em situações estressoras –, buscou-se identificar 

as médias e os desvios-padrão de cada categoria, conforme se apresenta na tabela 3.  

 
Tabela 3 
Médias e desvios-padrão das estratégias de coping ocupacional 

Estratégia Média (M) Desvio-padrão (DP) 

Controle 3,94 0,591 

Manejo de sintomas 3,09 0,792 

Esquiva 2,87 0,716 

 

Os resultados expostos na tabela 3 mostram que as estratégias de coping ocupacional 

mais utilizadas pelos ASPs da amostra investigada referem-se à dimensão controle (M=3,94, 

DP=0,59), a qual apresenta pontuação acima do nível médio da escala (>3,0). Em segundo 

lugar vêm as estratégias de manejo de sintomas, em grau ligeiramente superior à média da 

escala (M=3,09, DP=0,79). Por fim, aquelas estratégias relacionadas ao fator esquiva são as 

menos utilizadas, com média inferior ao ponto intermediário da escala (M=2,87, DP=0,71). 

Os dados corroboram a proposta teórica de Latack (1986) de que as estratégias 

de controle são as mais eficazes em termos de gerenciamento do estresse no ambiente de 

trabalho quando as condições permitem a resolução de problemas, bem como as estratégias 

de manejo de sintomas são uma possibilidade viável em cenários onde não é possível alterar 

as situações estressoras de maneira diretiva. Esse é um cenário constatável em diversas 

situações do trabalho penitenciário. 

As demandas de um contexto com reduzido número de funcionários, onde o 

trabalhador não pode delegar suas tarefas, tornam muito menos viável a utilização das 

estratégias de esquiva, impondo a necessidade de um engajamento coletivo para a resolução 

de problemas. Sendo assim, os ASPs utilizam predominantemente as estratégias de controle 

diante da dinâmica do estresse no trabalho, as quais correspondem às ações de solução de 

problemas. Já as estratégias de esquiva são as menos utilizadas, o que denota a baixa 

possibilidade de desempenhar as funções prisionais valendo-se de métodos escapistas de 

enfrentamento. 
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Ainda em relação às estratégias de controle, ressalta-se que o item “Me esforço para 

fazer o que eu acho que se espera de mim” foi o que apresentou a maior média na escala 

(M=4,31, DP=0,86), o que indica um forte senso grupal de cumprimento do dever, bem como 

a concepção de que os colegas de trabalho tanto dependem como esperam um comportamento 

proativo dos seus pares. Já o item “Tento manter distância da situação”, componente da 

dimensão esquiva, foi o que apresentou a menor média (M=2,42, DP=1,11), enfatizando que o 

estresse no trabalho prisional não pode ser administrado com o mero distanciamento das 

situações problemáticas. 

 

3.3.2 Níveis de bem-estar no trabalho  

 

Para alcançar o terceiro objetivo específico da pesquisa – identificar os níveis de bem-

estar no trabalho dos ASPs –, procedeu-se com a identificação das médias e dos desvios-

padrão de cada dimensão do construto bem-estar no trabalho, como mostra a tabela 4. 

 

Tabela 4 
Médias e desvios-padrão dos níveis de bem-estar no trabalho 

Fatores do bem-estar no 
trabalho 

Média (M) Desvio-padrão (DP) 

Realização 3,59 0,710 

Afetos positivos 2,93 0,983 

Afetos negativos 2,19 0,872 

 

De acordo com os dados da tabela 4, os ASPs da amostra analisada apresentam 

maiores médias de bem-estar no fator realização (M=3,59, DP=0,71), que se encontra acima 

do ponto médio da escala (>3), tendo os dois outros fatores, afetos positivos (M=2,93, 

DP=0,98) e afetos negativos (M=2,19, DP=0,87), escores abaixo do índice médio da escala. 

A média mais alta no fator realização indica que os ASPs consideram que 

desenvolvem suas potencialidades no trabalho, bem como avançam em suas metas e 

realizações pessoais. Contudo, as vivências de afetos positivos não são expressivas, já que 

estão ligeiramente abaixo da média. Quanto aos afetos negativos, seus níveis abaixo da média 

podem ser um bom indicador de bem-estar no trabalho, a despeito dos diversos fatores 

estressores presentes no contexto prisional. 
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No que diz respeito às mudanças nos afetos positivos do bem-estar no trabalho, 

Sonnentag (2015) aponta que os estressores ocupacionais não são totalmente determinantes. A 

autora afirma que, segundo o padrão geral dos resultados de diversos estudos, há indicativos 

de que os trabalhadores podem manter seus níveis de bem-estar positivos, ainda que 

submetidos a circunstâncias altamente exigentes. 

Já os aspectos eudaimônicos do bem-estar no trabalho, representados neste estudo pela 

dimensão realização, foram analisados por Clausen e Borg (2010), que identificaram que 

fatores como o ritmo de trabalho e as demandas emocionais estão relacionados com o 

aumento da eudaimonia. Os achados desses autores apontam uma relevante permutação entre 

os aspectos negativos do trabalho e o bem-estar eudaimônico, ou seja, alguns estressores 

podem aumentar, ao mesmo tempo, os sintomas de estresse e a experiência de realização. 

Além disso, Xanthopoulou, Bakker, Demerouti e Schaufeli (2009) sinalizam que o 

bem-estar pode ser influenciado não apenas pelos recursos do trabalho, mas também pelos 

recursos pessoais, isto é, por fatores individuais que auxiliam a controlar o meio ambiente e 

alcançar os seus objetivos. De acordo com essa perspectiva, ao observar os aspectos positivos 

do bem-estar no trabalho, os estudos demonstram que fatores como autoeficácia, otimismo e 

autoestima baseada em organização e planejamento, bem como as estratégias de coping pró-

ativo, estariam relacionados a um aumento do bem-estar no trabalho. 

O item que apresentou maior média na amostra estudada foi “Desenvolvo habilidades 

que considero importantes” (M=3,91, DP=0,879), referente ao fator realização, o que sugere 

que os ASPs consideram a sua função profissional relevante. O item de menor média 

(M=1,58, DP=1,010) foi o da dimensão afetos negativos “Deprimido”, o que demonstra que 

os trabalhadores penitenciários desta amostra experienciam de maneira reduzida aspectos 

emocionais desta natureza. 

 

 

3.4 Variância entre grupos 

 

 

Objetivando atender ao quarto objetivo específico deste estudo – relacionar as 

estratégias de coping ocupacional e os níveis de bem-estar no trabalho dos ASPs segundo 

as variáveis sociodemográficas (sexo, idade, estado civil e escolaridade) –, foram feitas 

análises de variância (ANOVA). Para satisfazer esse critério, consideraram-se apenas as 
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variáveis sociodemográficas estado civil e escolaridade e as suas relações com o bem-estar 

no trabalho, já que, nas demais variáveis da investigação, a amostra apresentou 

características homogêneas. 

Na sequência das análises da homogeneidade de variâncias, feitas através do teste de 

Levene, realizou-se a análise intragrupo (post-hoc Tukey e Games Howell), com vistas à 

identificação das categorias com diferenças significativas de médias. O protocolo de Games-

Howell foi utilizado porque, segundo Field (2009), este procedimento é o mais preciso 

quando as amostras apresentam tamanhos diferentes. Os resultados dessas análises são 

apresentados a seguir. 

 

 

3.4.1 Variância em relação ao estado civil 

 

 

Os ASP apresentaram diferenças significativas quanto ao estado civil, porém apenas 

nos fatores afetos positivos e afetos negativos da EBET, conforme mostra a tabela 5. 

 
Tabela 5 
Variância das médias dos ASPs segundo o estado civil 

Variáveis N M DP DF F Sig. 

Afetos positivos       

Solteiro(a) 50 3,322 0,894 2 9,461 0,000 

Casado(a) 52 2,784 0,951    

Divorciado(a) 18 2,296 0,897    

       

Afetos negativos       

Solteiro(a) 50 1,893 0,767 2 6,747 0,002 

Casado(a) 52 2,320 0,788    

Divorciado(a) 18 2,666 1,103    

 

De acordo com os dados, os ASPs solteiros apresentam níveis mais elevados de afetos 

positivos e níveis mais baixos de afetos negativos em relação aos ASPs que são casados ou 

divorciados. Esta diferença evidencia que os funcionários prisionais podem sofrer a 

interferência de outras dimensões da vida em seu bem-estar no trabalho, sendo possível que os 
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trabalhadores solteiros e, portanto, com menos demandas familiares estejam menos propensos 

a emoções negativas no contexto de trabalho. 

Corroborando esses resultados, estudo realizado por Gonçalves (2011) com 

profissionais de segurança demonstrou, em relação ao estado civil, que os solteiros, 

divorciados ou viúvos relataram níveis mais elevados de bem-estar no trabalho do que os 

trabalhadores casados. A autora evidenciou que esses resultados indicam uma associação 

entre os conflitos trabalho-família e os níveis de bem-estar desses profissionais no trabalho. 

Ainda nesse sentido, o estudo conduzido por Armstrong, Atkin-Plunk e Wells (2015), 

que examinou o conflito entre trabalho e família no que se refere ao estresse ocupacional e à 

satisfação no trabalho, com empregados de 13 estabelecimentos prisionais nos Estados 

Unidos, verificou que esse conflito estava significativamente relacionado ao estresse, bem 

como a menores níveis de satisfação dos ASPs no trabalho. 

É possível constatar, portanto, que o desequilíbrio entre os domínios do trabalho e da 

família pode causar prejuízos aos funcionários deste estabelecimento penitenciário, com um 

impacto negativo relevante sobre seu bem-estar. 

 

 

3.4.2 Variância em relação à escolaridade 

 

 

Em relação à escolaridade, houve diferenças significativas apenas com relação aos 

ASPs que estão na categoria de ensino superior incompleto, e somente no fator afetos 

positivos da EBET, conforme expostas na tabela 6. 

 

Tabela 6 
Variância das médias dos ASPs segundo a escolaridade 

Variável N M DP DF F Sig. 

Afetos positivos       

Ensino médio 48 2,858 1,066 3 2,767 0,045 

Superior incompleto 29 3,371 0,975    

Superior completo 36 2,728 0,831    

Pós-graduação 7 2,714 0,722    
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Os níveis de afetos positivos são mais altos nos indivíduos que ainda estão cursando o 

nível superior. Tal categoria é formada, em geral, por funcionários mais jovens, 

predominantemente solteiros. Esses dados sugerem uma relação entre as demandas 

ocupacionais e as responsabilidades familiares que pode interferir nos afetos positivos dos 

funcionários, de modo que a escolaridade não parece indicar um fator relevante por si mesma, 

já que as demais categorias deste fator socioprofissional apresentam médias semelhantes. 

Os resultados evidenciaram que as variáveis sociodemográficas apresentaram relações 

fracas com o bem-estar. Nesse sentido, alguns estudos que abordam relações entre as 

estratégias de coping, bem-estar no trabalho e variáveis como sexo, idade, estado civil e 

escolaridade apontam que o contexto ocupacional é um foco mais relevante para a melhoria 

dos níveis de bem-estar dos trabalhadores do que as variáveis sociodemográficas (Mostert & 

Rothmann, 2006; Rocha Sobrinho & Porto, 2012). 

 

 

3.5 Associações entre as estratégias de coping ocupacional e o bem-estar no trabalho 

 

 

Tendo em vista a verificação das relações entre os fatores das estratégias de coping 

ocupacional e os níveis de bem-estar no trabalho e para atender ao objetivo geral do estudo – 

analisar os tipos de estratégias de coping ocupacional utilizadas pelos ASPs e suas relações 

com o bem-estar no trabalho –, foram feitos testes de correlação de Pearson, cujos resultados 

constam na tabela 7. 

 

Tabela 7 
Correlação de Pearson entre as estratégias de coping ocupacional e os fatores de bem-estar no trabalho 

 

 

Controle 

 

Esquiva 

(r de Pearson) 

Manejo de sintomas 

 

Afetos positivos .036 -.113 .141 

Afetos negativos -.013 .105 -.105 

Realização .255** -.113 .042 

    

*p<.05 (1-tailed); **p<.01 (1-tailed) 
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As análises apontaram correlação significativa apenas entre o fator de bem-estar no 

trabalho realização e a estratégia de coping na dimensão controle, apesar de ser um efeito 

pequeno (r=.255; p=.01). Esse resultado atende parcialmente a primeira hipótese do estudo – 

o maior uso das estratégias de coping de controle associa-se positivamente a maiores 

indicadores de bem-estar no trabalho, nas dimensões afetos positivos e realização –, pois, 

apesar de existir uma relação entre as estratégias de coping de controle e o aspecto realização 

do bem-estar no trabalho, os afetos positivos não demonstraram relações significativas. 

As estratégias de esquiva e manejo de sintomas não apresentaram correlações 

significativas com nenhum dos fatores de bem-estar no trabalho. Em razão disso, foi refutada 

tanto a segunda hipótese – o maior uso das estratégias de coping de manejo de sintomas 

associa-se negativamente a maiores indicadores de bem-estar no trabalho, nas dimensões 

afetos positivos e realização – quanto a terceira hipótese – o maior uso das estratégias de 

coping de esquiva associa-se positivamente a maiores indicadores de afetos negativos. 

No que diz respeito à primeira hipótese desta pesquisa, os resultados obtidos são 

condizentes com outras investigações que relacionaram esses dois construtos, tais como os 

estudos de Rocha Sobrinho e Porto (2012) e Santana (2016), cujas verificações encontraram 

relações positivas entre as estratégias de coping de controle e o fator realização do bem-estar 

no trabalho. Em relação às estratégias de coping de esquiva e o bem-estar no trabalho, os 

resultados apresentados são coerentes com o trabalho de Santana (2016), que, utilizando 

os mesmos instrumentos para analisar as estratégias de coping ocupacional e o bem-estar no 

trabalho, também não encontrou correlações significativas entre essas duas dimensões. 

Entretanto, no que se refere às relações entre as estratégias de coping de manejo de 

sintomas e o bem-estar no trabalho, os resultados do presente estudo diferem tanto dos 

achados de Rocha Sobrinho e Porto (2012) quanto de Santana (2016), que encontraram 

relações significativas entre a dimensão do coping ocupacional manejo de sintomas e os 

fatores do bem-estar no trabalho afetos positivos e realização. 
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4 CONCLUSÕES  

 

 

Este estudo analisou as relações entre as estratégias de coping ocupacional e o bem-

estar no trabalho de ASPs. A escolha por investigar esses fenômenos com funcionários 

penitenciários deveu-se ao fato de esta ser uma atividade profissional submetida a um 

conjunto de estressores ocupacionais específicos, o que impõe a esses trabalhadores o uso de 

estratégias de coping que permitam a manutenção da sua saúde e bem-estar no contexto de 

trabalho. Assim, quanto às concepções teóricas empregadas nesta pesquisa, buscou-se adotar 

uma perspectiva integradora, levando em consideração tanto os aspectos negativos quanto os 

fatores positivos vivenciados pelos ASPs no exercício das suas atividades. 

A amostra estudada compôs-se majoritariamente de ASPs do sexo masculino, fato que 

está diretamente relacionado ao perfil da população prisional da unidade pesquisada, onde o 

contingente de homens supera em mais de dez vezes o grupo de mulheres. Portanto, é 

necessário um número muito superior de ASPs masculinos, uma vez que a custódia e o 

tratamento dos apenados devem ser realizados por funcionários do mesmo sexo dos internos. 

Outro fato notório ocorre em relação à escolaridade, pois, apesar de boa parte dos 

participantes possuírem o ensino médio (40%), considerando os funcionários com nível 

superior completo e incompleto (60%), tem-se um grupo de funcionários com um nível de 

escolaridade que ultrapassa o requisito mínimo para o ingresso como ASP (ensino médio). 

Presume-se que este elevado grau de formação reflita a realidade da concorrência e do acesso 

aos concursos públicos, onde têm ingressado profissionais com escolaridade superior à 

exigida para o exercício da função. 

Observou-se também que um número expressivo de ASPs cumprem horas extras 

voluntárias na penitenciária (48,3%), o que sinaliza uma forma de aumentar a renda. Por outro 

lado, a existência desse sistema de compensação indica uma tentativa, por parte do sistema 

prisional, de minimizar o déficit de funcionários nas penitenciárias. 

Verificou-se que o exercício profissional na instituição pesquisada é exposto a 

diversos estressores ocupacionais, notadamente aqueles relativos à natureza do próprio 

trabalho prisional, onde o risco mais frequentemente apontado pelos ASPs recai sobre a 

possibilidade de sofrer agressões por parte dos detentos. Essa situação pode ocorrer não 

apenas no interior da penitenciária, mas também em seu exterior, tanto por parte dos egressos 
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do sistema prisional quanto provenientes das relações familiares e sociais dos apenados, o que 

gera permanente sensação de insegurança nos funcionários prisionais. 

Em maio de 2015, quando esta dissertação já estava em andamento, ocorreu uma 

rebelião no CPFSA, resultando em oito mortes entre os próprios presos e aproximadamente 

90 familiares de apenados tomados como reféns. Esse evento foi amplamente divulgado nos 

veículos de comunicação estaduais. Embora nenhum ASP tenha sido vítima direta, tal fato 

corrobora o motivo pelo qual os conflitos entre prisioneiros têm sido apontados como uma das 

maiores fontes de estresse para os ASPs (Alves & Binder, 2013; Okoza et al., 2010; Oliveira, 

2012; Reis et al., 2012). 

Outra categoria de estressores do trabalho penitenciário apontada pelos ASPs remete à 

ambiguidade de seu papel, pois suas atribuições normativas preveem uma atuação como 

agentes de segurança e, ao mesmo tempo, agentes ressocializadores. Assim, nota-se na 

percepção dos ASPs que há pouca clareza em relação aos objetivos do trabalho prisional, bem 

como ao alcance e às responsabilidades desta função. Além disso, os ASPs explicam que o 

fato de lidar com pessoas que cometeram crimes torna as funções de segurança antagônicas às 

práticas de ressocialização, impossibilitando o desempenho efetivo dessas duas dimensões por 

parte de um mesmo grupo de funcionários. 

Sobre as estratégias de coping utilizadas pelos ASPs diante dos estressores 

ocupacionais, constatou-se que as de controle são as mais usadas, ao passo que as de esquiva 

são as menos empregadas. Estes dados corroboram achados da literatura, indicando que as 

estratégias de controle são as mais eficazes no gerenciamento do estresse ocupacional quando 

há condições que permitem a resolução dos problemas. Já em relação às estratégias de 

esquiva, as demandas de um contexto com reduzido número de funcionários e a 

impossibilidade de delegação de tarefas tornam menos viável a utilização de comportamentos 

escapistas (Demerouti, 2015; Maciel & Mendonça, 2010; Tamayo et al., 2012). 

Quanto ao bem-estar no trabalho, os resultados indicaram que os maiores níveis 

ocorrem no fator realização, salientando-se que os ASPs consideram que, no trabalho, 

desenvolvem suas potencialidades, bem como avançam em suas metas e realizações pessoais. 

Contrariamente, a dimensão afetos negativos apresentou nível abaixo da média, o que 

demonstra as possibilidades de manutenção do bem-estar no trabalho, ainda que em contextos 

altamente estressantes, e sugere que as experiências afetivas no trabalho prisional dependem, 

sobretudo, da percepção individual de cada trabalhador. 
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Por fim, demonstrou-se que o maior uso das estratégias de coping de controle associa-

se positivamente a maiores indicadores de bem-estar no trabalho na dimensão realização. 

Dessa forma, os aspectos cognitivos do bem-estar no trabalho estão vinculados às estratégias 

proativas de coping. 

Em referência às limitações deste estudo, as relações entre as estratégias de coping 

ocupacional e o bem-estar no trabalho não evidenciaram resultados muito significativos, o que 

pode ser consequente da dimensão da amostra (n=120). Ressalta-se que o pesquisador, apesar 

de fazer parte do corpo de funcionários do CPFSA à época da investigação, como profissional 

de saúde, ainda encontrou obstáculos para a coleta de dados. É possível que a dificuldade de 

acesso a esse contexto imponha ainda mais limitações aos pesquisadores que não estejam 

inseridos no sistema prisional. 

Apesar dos limites desta pesquisa, os resultados encontrados são relevantes e 

contribuem para uma melhor compreensão do processo de trabalho dos ASPs e suas 

peculiaridades. Relativamente aos estudos que buscam relacionar as estratégias de coping e o 

bem-estar no trabalho, esta investigação destaca a importância das estratégias de controle e a 

sua relação com o componente eudaimônico do bem-estar no trabalho para a manutenção do 

equilíbrio emocional, o enfrentamento e a solução de problemas em ambientes ocupacionais 

extremamente adversos e estressantes. 

Diante dos estressores ocupacionais a que os ASPs estão submetidos, as estratégias de 

coping ocupacional foram associadas ao bem-estar no trabalho. Nesse sentido, os 

conhecimentos gerados em referência às estratégias de coping utilizadas no cotidiano 

prisional e, sobretudo, a análise dos níveis de bem-estar no trabalho dos ASPs podem auxiliar 

a identificação de padrões de enfrentamento, contribuindo para medidas mais eficazes de 

administração do estresse nesse segmento ocupacional. Além disso, este estudo evidencia a 

importância da concepção eudaimônica do bem-estar, a qual concerne às possibilidades de 

práticas de vida positivas, ainda que em contextos marcados por um conjunto de estressores 

ocupacionais. Desse modo, as práticas de gestão de pessoas que envolvam a valorização 

profissional e o reconhecimento podem promover o bem-estar no trabalho. 

Outra contribuição desta pesquisa se relaciona com uma maior visibilidade do 

funcionário penitenciário, já que, geralmente, os estudos sobre o sistema prisional são 

direcionados aos presos. Em decorrência da invisibilidade destes trabalhadores nas produções 

acadêmicas, este estudo salienta a importância de investigar esta categoria profissional, já que 
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o exercício das funções prisionais e suas especificidades corrobora a necessidade da 

ampliação de pesquisas com esse perfil. 

Por fim, sugere-se que futuros estudos sejam desenvolvidos para aumentar o 

conhecimento acerca do ambiente prisional em sua totalidade, em especial, sobre o trabalho 

dos ASPs, incluindo diferentes instituições penitenciárias e um número maior de funcionários. 

Com isso, seria possível ampliar os achados do presente estudo e propiciar o planejamento de 

intervenções nesses contextos, objetivando o favorecimento da saúde e do bem-estar desses 

trabalhadores. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O(A) Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada Estratégias de 

coping e bem-estar no trabalho: um estudo com agentes penitenciários, sob a responsabilidade da 
professora doutora Sônia Regina Pereira Fernandes e do mestrando Antonio Boaventura de Jesus 
Filho. 

As suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum 
momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Os dados coletados serão 
utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados serão divulgados em eventos e/ou revistas 
científicas. 

A sua participação é voluntária, ou seja, a qualquer momento o(a) Senhor(a) pode se 
recusar a responder qualquer pergunta ou desistir de participar, retirando o seu consentimento. A 
sua possível recusa não trará nenhum prejuízo na sua relação com o pesquisador ou com a 
instituição.  

O(A) Senhor(a) não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras, bem como 
não há riscos de qualquer natureza relacionados com a sua participação na pesquisa.  

Esta pesquisa visa contribuir para uma melhor compreensão das relações entre as 
estratégias de coping ocupacional e o bem-estar no trabalho entre os ASPs. O(A) Senhor(a) 
receberá uma cópia deste termo, onde consta o telefone/e-mail e o endereço dos pesquisadores, 
podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação agora ou em momento posterior.  

Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa 
com Seres Humanos, conforme a Resolução n. 466/2012 do Ministério da Saúde. Os documentos 
ficarão armazenados, de modo sigiloso, sob a posse dos pesquisadores responsáveis pelo período 
mínimo de cinco anos. 

 
Eu, ___________________________________________________________, documento de 
identidade nº_________________________, declaro ter sido informado e concordo em participar, 
como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.  
 
Assinatura do pesquisador: ____________________________________________________ 
 
 

Feira de Santana, _______ de _____________________ de 2016. 
 
 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) 
Pesquisador: Mestrando Antonio Boaventura de Jesus Filho 
Orientadora: Profa. Dra. Sônia Regina Pereira Fernandes 
E-mail: boaventura.filho@yahoo.com.br 
Endereço: Av. Ademar de Barros, s/n, Campus Universitário de Ondina, Salvador (BA).  
CEP: 40170-110. 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

1. Descreva o seu trabalho diário. 

2. Comente sobre as dificuldades do seu trabalho como agente penitenciário. 

3. Como você considera a sua carga de trabalho diária: 

(  ) baixa     (  ) moderada    (  ) alta       

(  ) outra. Especifique___________________________________ 

4. O seu trabalho é reconhecido na instituição? Dê exemplos. 

5. Os deveres e as expectativas colocadas sobre o agente são especificados com clareza? 

6. Sobre o papel do agente penitenciário, o que deve ser feito é realmente possível de ser 

realizado? 

7. O seu trabalho como agente oferece possibilidades de promoção, segurança no 

trabalho e a sua realização como profissional? 

8. Você considera que o agente penitenciário é remunerado adequadamente? 

9. Você sente orgulho da sua profissão/ocupação? 

10. Descreva as suas interações no trabalho em relação aos seus superiores. 

11. Descreva as suas interações no trabalho em relação aos seus colegas. 

12. Descreva as suas interações no trabalho em relação aos detentos. 

13. O agente pode tomar decisões dentro do presídio? Dê exemplos. 

14. As políticas dentro da penitenciária atendem às necessidades dos agentes? 

15. A comunicação entre a direção e os agentes se faz de maneira efetiva? 

16. O seu trabalho como agente tem alguma influência sobre sua vida pessoal fora do 

presídio? Dê exemplos. 

17. Em sua opinião, o que você pensa que pode ser feito para tornar o trabalho do agente 

penitenciário mais agradável?  
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

INSTITUTO DE PSICOLOGIA 
 

 

 

 

Prezado(a), 

O grupo Indivíduo, Organização e Trabalho, composto por pesquisadores do Instituto de 
Psicologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), está realizando uma pesquisa que 
busca compreender como os agentes penitenciários enfrentam situações estressantes e se as 
estratégias utilizadas podem propiciar bem-estar no trabalho. Sua resposta é muito importante 
e nos permitirá compreender de forma mais detalhada a relação entre o indivíduo e o trabalho. 

Trata-se de uma pesquisa a ser utilizada para o desenvolvimento de produções 
científicas. Assim, os resultados serão utilizados exclusivamente para fins científicos. Os 
questionários respondidos ficarão sob a guarda e responsabilidade do grupo de pesquisa e as 
informações pessoais dos participantes não serão divulgadas sob nenhum pretexto.  

Lembramos que sua participação é voluntária. Esperamos contar com a sua colaboração 
prestando todas as informações solicitadas em cada parte/item deste instrumento. 

Em caso de dúvidas, você poderá se comunicar com o responsável pelo projeto, o 
mestrando Antonio Boaventura de Jesus Filho, através do e-mail: 
boaventura.filho@yahoo.com.br. 

Desde já, agradecemos por sua colaboração. 

A equipe de pesquisa 
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Parte I – Dados Sociodemográficos e Ocupacionais 
 

1. IDADE: 

      até 30 anos 

      31-35 anos 

      36-40 anos 

      41-45 anos 

      46-55 anos 

      mais de 55 anos 

2. SEXO: 

      Masculino Feminino 

3. ESTADO CIVIL: ______________________ N° DE FILHOS: ___________________ 

4. ESCOLARIDADE 

      Segundo grau completo 

      Curso técnico: Qual?___________________________________________ 

      Superior incompleto: Qual_______________________________________ 

      Superior completo: Qual?_______________________________________ 

      Pós-graduação: Qual?__________________________________________ 

5. TEMPO DE SERVIÇO NA INSTITUIÇÃO:  

      até 1 ano 

      1-5 anos 

      6-10 anos 

      11-15 anos 

      16-20 anos 

      21-30 anos 

      mais de 30 anos 

6. QUAL É A SUA ÁREA DE ATUAÇÃO ATUAL NO CONJUNTO PENAL? 

      Operacional  
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      Administrativa 

      Coordenação de segurança 

      Outra______________________________ 

 

7. VOCÊ FAZ HORAS EXTRAS NA PENITENCIÁRIA? 

      Sim.                                                               Não.  

8. EXERCE OUTRA FUNÇÃO REMUNERADA FORA DA PENITENCIÁRIA? 

      Sim.                                                               Não.  

Qual? ______________________________________ Há quanto tempo? _________ (anos) 

9. QUAL É O SEU TURNO DE TRABALHO? 

      Administrativo 

      Plantão de 24 horas 

      
Outro_____________________________________________________________________ 

10. JÁ TEVE ALGUMA DOENÇA OU SOFREU ALGUM ACIDENTE 
RELACIONADO AO TRABALHO? 

      Sim.                                                               Não.  

Qual?_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

11. JÁ PRECISOU SE AFASTAR DO TRABALHO POR MOTIVO DE SAÚDE 
FÍSICA OU PSICOLÓGICA? 

      Sim.                                                               Não.  

Quanto tempo de 
afastamento?_______________________________________________________________  

Quando 
(ano)?_____________________________________________________________________ 

Por qual 
motivo?___________________________________________________________________  
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Parte II – Escala de coping ocupacional (ECO) 

 

 

No questionário abaixo, você encontrará uma série de afirmativas referentes às 
possíveis maneiras de enfrentar o estresse no trabalho. Indique com que frequência você 
utiliza cada uma delas. Para assinalar a sua resposta, marque o número que melhor representa 
sua opinião, de acordo com a escala abaixo. 

 

1 2 3 4 5 
Nunca faço isso Raramente faço 

isso 
Às vezes faço 

isso 
Frequentemente 

faço isso 
Sempre faço 

isso 

 

Quando tenho um problema no trabalho, eu... 

1 Converso com colegas que também estejam envolvidos no 
problema. 

1 2 3 4 5 

2 Tento ver a situação como uma oportunidade para aprender e 
desenvolver novas habilidades. 

1 2 3 4 5 

3 Dou uma maior atenção ao planejamento. 1 2 3 4 5 

4 Penso em mim como alguém que sempre consegue se sair bem em 
situações como essa. 

1 2 3 4 5 

5 Penso na situação como um desafio. 1 2 3 4 5 

6 Tento trabalhar de forma mais rápida e eficiente. 1 2 3 4 5 

7 Decido sobre o que deveria ser feito e comunico às demais pessoas 
envolvidas. 

1 2 3 4 5 

8 Esforço-me para fazer o que eu acho que é esperado de mim. 1 2 3 4 5 

9 Peço conselhos a pessoas que, embora estejam fora da situação, 
possam me ajudar a pensar sobre o que fazer. 

1 2 3 4 5 

10 Tento modificar os fatores que causaram a situação. 1 2 3 4 5 

11 Envolvo-me mais ainda nas minhas tarefas, se acho que isso pode 
resolver a questão. 

1 2 3 4 5 

12 Evito a situação, se possível. 1 2 3 4 5 

13 Digo a mim mesmo que o tempo resolve problemas dessa natureza. 1 2 3 4 5 

14 Tento manter distância da situação.  1 2 3 4 5 

15 Procuro lembrar que o trabalho não é tudo na vida. 1 2 3 4 5 

16 Antecipo as consequências negativas, preparando-me assim para o 
pior. 

1 2 3 4 5 

17 Mando que outras pessoas façam as minhas tarefas. 1 2 3 4 5 

18 Mantenho a maior distância possível das pessoas que causaram a 
situação. 

1 2 3 4 5 

19 Tento não me preocupar com a situação. 1 2 3 4 5 

20 Concentro-me em fazer em primeiro lugar aquilo que gosto. 1 2 3 4 5 

21 Pratico mais exercícios físicos. 1 2 3 4 5 
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22 Uso algum tipo de técnica de relaxamento. 1 2 3 4 5 

23 Procuro a companhia de outras pessoas. 1 2 3 4 5 

24 Mudo os meus hábitos alimentares. 1 2 3 4 5 

25 Procuro me envolver em mais atividades de lazer. 1 2 3 4 5 

26 Compro alguma coisa. 1 2 3 4 5 

27 Tiro alguns dias para descansar. 1 2 3 4 5 

28 Faço uma viagem. 1 2 3 4 5 

29 Torno-me mais sonhador(a). 1 2 3 4 5 
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Parte III – Escala de Bem-estar no Trabalho (EBET) 

 

 

Para responder a esta parte do questionário, utilize a escala abaixo e assinale o número 
que melhor expressa sua resposta ao lado de cada item. 

 

1 2 3 4 5 

Nem um pouco Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

 

Nos últimos seis meses, meu trabalho tem me deixado... 

1 Alegre 1 2 3 4 5 

2 Preocupado 1 2 3 4 5 

3 Disposto 1 2 3 4 5 

4 Contente 1 2 3 4 5 

5 Irritado 1 2 3 4 5 

6 Deprimido 1 2 3 4 5 

7 Entediado 1 2 3 4 5 

8 Animado 1 2 3 4 5 

9 Chateado 1 2 3 4 5 

10 Impaciente 1 2 3 4 5 

11 Entusiasmado 1 2 3 4 5 

12 Ansioso 1 2 3 4 5 

13 Feliz 1 2 3 4 5 

14 Frustrado 1 2 3 4 5 

15 Incomodado 1 2 3 4 5 

16 Nervoso 1 2 3 4 5 

17 Empolgado 1 2 3 4 5 

18 Tenso 1 2 3 4 5 

19 Orgulhoso 1 2 3 4 5 

20 Com raiva 1 2 3 4 5 

21 Tranquilo 1 2 3 4 5 

 

Agora você deve indicar o quanto as afirmações abaixo representam suas opiniões 
sobre o seu trabalho. Para responder aos itens, utilize a escala seguinte e assinale o número 
que melhor corresponde à sua resposta.  
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1 2 3 4 5 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

Concordo em 
parte 

Concordo 
Concordo 
totalmente 

 

Neste trabalho, eu... 

1 Realizo o meu potencial 1 2 3 4 5 
2 Desenvolvo habilidades que considero importantes 1 2 3 4 5 

3 Realizo atividades que expressam minhas capacidades 1 2 3 4 5 

4 Consigo recompensas importantes para mim 1 2 3 4 5 

5 Supero desafios 1 2 3 4 5 

6 Atinjo resultados que valorizo 1 2 3 4 5 

7 Avanço nas metas que estabeleci para minha vida 1 2 3 4 5 

8 Faço o que realmente gosto de fazer 1 2 3 4 5 
9 Expresso o que há de melhor em mim 1 2 3 4 5 

              
 
 

Agradecemos a sua participação! 
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APÊNDICE D – PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS DAS ESCALAS 

 

 

Nesta seção, são descritas as análises psicométricas realizadas com as escalas de 

coping ocupacional (ECO) e de bem-estar no trabalho (EBET). Estas análises tiveram como 

objetivo adequar os instrumentos utilizados ao contexto desta pesquisa. Buscou-se seguir as 

mesmas rotinas dos autores das escalas, conforme descritas na literatura. 

 

 

Propriedades psicométricas da ECO 

 

 

Visando garantir a adequação do instrumento à amostra de participantes deste estudo, 

foi feita primeiramente a análise fatorial exploratória da escala, antes das análises descritivas 

das estratégias de coping ocupacional. Utilizou-se o método de fatoração de componentes 

principais, com rotação oblíqua (promax), fixando o número de três fatores, em consonância 

com a indicação da teoria. Esta rotação foi feita pelo fato de a literatura indicá-la como a mais 

adequada às avaliações das ciências sociais, pressupondo que existem correlações entre os 

fatores investigados (Field, 2009). Ainda, conforme os critérios utilizados na escala original, a 

carga fatorial mínima para a admissão de cada item foi de 0,4. 

Assim, de acordo com os resultados encontrados, foram realizadas modificações na 

escala, visando encontrar uma melhor resposta do instrumento em termos teóricos e 

psicométricos, utilizando os seguintes critérios: primeiramente, os itens que não apresentaram 

carga fatorial em nenhuma categoria foram excluídos. Neste critério, os itens 16 (“Antecipo as 

consequências negativas, preparando-me assim para o pior”), 17 (“Delego minhas tarefas a 

outras pessoas”), 19 (“Tento não me preocupar com a situação”) e 22 (“Uso algum tipo de 

técnica de relaxamento”) foram subtraídos. 

Subsequentemente, foram retirados os itens vinculados a fatores que não se 

encaixavam na abordagem teórica prescrita. Sob esse segundo critério, os itens 6 (“Tento 

trabalhar de forma mais rápida e eficiente”) e 7 (“Decido sobre o deveria ser feito e comunico 

às demais pessoas envolvidas”) foram eliminados. Por fim, foram excluídos os itens que 

apresentaram cargas fatoriais em mais de um fator, com diferença inferior a 1: item 2 (“Tento 
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ver a situação como uma oportunidade para aprender e desenvolver novas habilidades”) e 

item 5 (“Penso na situação como um desafio”). 

Após a remoção dos itens 2, 5, 6, 7, 16, 17, 19 e 22 da escala original, foi realizada a 

análise exploratória com os 21 itens remanescentes. O teste de adequação da amostra de 

Kaiser-Meyer-Olklin (KMO) resultou no valor de 0,740, indicando uma adequação 

satisfatória, segundo Field (2009), e índice de esfericidade de Bartlett significativo. 

Consideraram-se os critérios de eigenvalue e o teste de screenplot, bem como a relevância 

teórica das dimensões analisadas. 

Deste modo, a análise originou o modelo mais adequado ao presente estudo, composto 

por 21 itens distribuídos nos três fatores, que, somados, explicaram 42,01% da variância. O 

fator 1, manejo de sintomas (8 itens), apresentou alfa de Cronbach (α) = 0,80; o fator 2, 

controle (7 itens), apresentou α = 0,71, e o fator 3, esquiva (6 itens), apresentou α = 0,62.  

Em referência a este último valor de α no fator 3 da ECO, apesar da ampla literatura a 

respeito das aplicações do α, ainda não há um consenso entre os pesquisadores acerca do valor 

deste coeficiente na interpretação da confiabilidade de um questionário (Hora, Monteiro, & 

Arica, 2010). Embora o limite inferior geralmente aceito para o α seja de 0,7, alguns autores 

argumentam que tal índice pode diminuir para 0,6 em pesquisas exploratórias (Hair Junior, 

Babin, Black, Anderson, & Tatham, 2009). A tabela 1 apresenta os autovalores e as variâncias 

explicadas por fator: 

 

Tabela 1 
Autovalores iniciais e percentuais de variância para os fatores da ECO com 21 itens 

 
Autovalores iniciais 

Total % Variância % Acumulado 

Manejo de sintomas 3,849 18,326 18,326 

Controle 3,097 14,746 33,072 

Esquiva 1,878 8,944 42,016 
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Propriedades psicométricas da EBET 

 

 

Foi efetuada em primeiro lugar, assim como na escala anterior, a análise fatorial 

exploratória antes de realizar as análises descritivas dos níveis de bem-estar no trabalho. 

Utilizou-se o método de fatoração de componentes principais, com rotação oblíqua (promax), 

fixando o número de três fatores, assim como aquela realizada no estudo original de Paschoal 

e Tamayo (2008). Ainda, conforme os critérios utilizados na escala de referência, a carga 

fatorial mínima para a admissão de cada item foi de 0,4. 

Os resultados encontrados, através da análise fatorial exploratória, apresentaram todos 

os 30 itens da escala distribuídos de acordo com os seus fatores correspondentes e cargas 

fatoriais acima de 0,4, sendo, portanto, mantida a estrutura da matriz fatorial. O teste de 

adequação da amostra (KMO) resultou no valor de 0,882, o que, segundo Field (2009), denota 

boa adequação, apresentando também o índice de esfericidade de Bartlett significativo. Foram 

considerados, em adição, os critérios de eigenvalue e o teste de screenplot. 

Deste modo, a análise da escala em sua totalidade foi composta por 30 itens 

distribuídos em três fatores, que juntos explicaram 61,27% da variância. O fator 1, afetos 

negativos (12 itens), apresentou α = 0,92; o fator 2, afetos positivos (9 itens), apresentou α = 

0,93; e o fator 3, realização (9 itens), apresentou α = 88. A tabela 2 mostra os autovalores e as 

variâncias explicadas por fator. 

 

Tabela 2 
Autovalores iniciais e percentuais de variância para os fatores da EBET 

 
Autovalores iniciais 

Total % Variância % Acumulado 

Afetos negativos 11,805 39,349 39,349 

Afetos positivos 3,876 12,919 52,269 

Realização 2,703 9,009 61,278 

 


