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A carpa japonesa (koi) tem a capacidade natural de 

crescer de acordo com o tamanho do seu ambiente. 

Assim, num pequeno tanque, ela geralmente não passa 

de cinco ou sete centímetros. Mas pode atingir três 

vezes esse tamanho, se colocada num lago. Da mesma 

maneira, as pessoas têm a tendência de crescer de 

acordo com o ambiente que as cerca. Só que, neste 

caso, não estamos falando de características físicas, 

mas de desenvolvimento emocional, espiritual e 

intelectual. Enquanto a carpa é obrigada, para seu 

próprio bem, a aceitar os limites do seu mundo, nós 

estamos livres para estabelecer as fronteiras de nossos 

sonhos. Se, somos um peixe maior do que o tanque em 

que fomos criados, ao invés de nos adaptarmos a ele, 

devíamos buscar o oceano, mesmo que a adaptação 

inicial seja desconfortável e dolorosa. 

                                                                   (Paulo Coelho)  
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                                                           RESUMO 

 

O termo resiliência tem sido usado com mais frequência nos últimos anos no Brasil, 
mas ainda existem inúmeras pessoas que desconhecem o seu significado, por ser 
um tema atual e relativamente novo, ainda em desenvolvimento e estudos, existem 
poucos conceitos e autores que relatam sobre o assunto, mesmo não sendo um 
conceito novo para as ciências. Dentre os conceitos de resiliência existentes, 
percebe-se uma essência nas definições: O fenômeno é entendido como a 
capacidade humana para enfrentar, vencer e ser fortalecido ou transformado por 
experiências de adversidade. No entanto, não são todas as pessoas, que 
conseguem elaborar essas transformações. Outros, porém, reagem positivamente 
às adversidades e conseguem enfrentar as dificuldades e mudanças de forma 
assertiva. No que se trata de resiliência os fatores que a compõem, são: a 
positividade, o foco, a flexibilidade, a organização e a proatividade, com significativa 
influência da inteligência emocional, que é a capacidade que um indivíduo tem de 
compreender e gerenciar as próprias emoções e também de aprender a lidar com as 
emoções e sentimentos das pessoas a sua volta, com o objetivo de alcançar 
resultados positivos, não somente na vida pessoal, como também na profissional, 
que é o foco deste trabalho. Sendo assim, o objetivo do presente trabalho foi 
identificar o grau de resiliência pessoal em colaboradores de uma empresa no 
município de Caçador-SC. Além disso buscou-se pesquisar sobre o tema resiliência, 
história e suas implicações no indivíduo, investigar sobre as relações humanas no 
trabalho e a importância da inteligência emocional no cotidiano, realizar pesquisa por 
meio de questionário e Analisar os dados obtidos. A referida pesquisa é de caráter 
descritivo, quantitativo e qualitativo. Foi realizada por meio de questionário com 20 
perguntas assertivas no modelo de escala Likert e pesquisa bibliográfica descritiva 
utilizando acervos bibliográficos. Os resultados apontam que os respondentes da 
pesquisa apresentam 70% de resiliência pessoal, eles acreditam que a vida é um 
grande desafio, mas com muitas recompensas e oportunidades de aprendizado, 
sabem que precisam ter foco, onde estão e onde querem chegar, demonstram ser 
flexíveis quando estão frente à adversidade, se chocam, mas logo conseguem 
superar as decepções, conseguem desenvolver várias atividades ao mesmo tempo 
e também apresentam facilidade em resolver conflitos.  

 
Palavras-chave: Resiliência, inteligência emocional, psicologia organizacional e do 
trabalho.  
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ABSTRACT 
 
 
The term resilience has been used more frequently in recent years in Brazil, but there 
are still countless people who are unaware of its meaning, since it is a current and 
relatively new topic, still in development and studies, there are few concepts and 
authors reporting on the subject, even though it is not a new concept for the 
sciences. Among the existing concepts of resilience, one perceives an essence in the 
definitions: The phenomenon is understood as the human capacity to face, to 
overcome and to be strengthened or transformed by experiences of adversity. 
However, it is not all people who can work out these transformations. Others, 
however, react positively to adversity and manage to confront difficulties and 
changes assertively. In what concerns resilience, the factors that make it up are: 
positivity, focus, flexibility, organization and proactivity, with significant influence of 
emotional intelligence, which is the capacity of an individual to understand and 
manage their own emotions and also to learn to deal with the emotions and feelings 
of the people around them, with the goal of achieving positive results, not only in the 
personal life, but also in the professional, which is the focus of this work. Therefore, 
the objective of the present study was to identify the degree of personal resilience in 
employees of a company in the municipality of Caçador-SC. In addition, we sought to 
research on the topic of resilience, history and its implications on the individual, to 
investigate human relations at work and the importance of emotional intelligence in 
daily life, to conduct research through a questionnaire and to analyze the data 
obtained. This research is descriptive, quantitative and qualitative. It was performed 
through a questionnaire with 20 assertive questions in the Likert scale model and 
descriptive bibliographic research using bibliographic collections. The results show 
that the respondents present 70% of personal resilience, they believe that life is a 
great challenge, but with many rewards and learning opportunities, they know they 
need to be focused, where they are and where they want to go, they are flexible 
when they face adversity, they clash, but soon they can overcome their 
disappointments, they can develop several activities at the same time, and they also 
have an easy way to resolve conflicts. 
 
Key words: Resilience, emotional intelligence, organizational and work psychology. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O termo resiliência tem sido usado com mais frequência nos últimos anos no 

Brasil, mas ainda existem inúmeras pessoas que desconhecem o seu significado, 

por ser um tema atual e relativamente novo, ainda em desenvolvimento e estudos, 

existem poucos conceitos e autores que relatam sobre o assunto, mesmo não sendo 

um conceito novo para as ciências.  

Mesmo sendo uma característica humana que sempre existiu, não era usava 

esta nomenclatura para descrever a capacidade de superação, adaptação 

psicológica, desenvolvimento emocional, uma consciência maior de seus 

sentimentos e emoções, percepção diferenciada em relação ao mundo, inteligência 

emocional, e uma esperança inexplicável são comportamentos que algumas 

pessoas possuem mesmo em meio a situações difíceis, que muitas vezes outras 

pessoas vivenciando a mesma situação não conseguem ter essas mesmas 

características de enfrentamento.  

Para Barbosa (2018), na resiliência existem três possíveis fases a primeira 

seria a fase inata onde o bebê já nasce com essa capacidade de superação é algo 

interno. A segunda fase está ligada com as influências dos fatores externos como 

família, escola, igreja. E a terceira fase as crenças pessoais, o impacto causado na 

vida e no enfrentamento das pessoas, a partir de suas crenças. 

Ainda nas palavras de Barbosa (2018):  

 

Podemos dizer que resiliência em última análise é essa capacidade que nós 
temos de superar um obstáculo. E essa capacidade vem exatamente das 
estruturas cognitivas que são organizadas dentro de áreas específicas da 
resiliência e que estão relacionadas diretamente com a superação de um 
desafio ou adversidade (BARBOSA, 2018, p.4).  

  
 

         Contribuindo com as afirmações citadas acima nesse mesmo sentido 
Sabbag relata que:  

Resiliencia é a aptidão que pode ser compreendida, praticada e, portanto, 
desenvolvida. Ela agrega estratégias que pode ser aprendidas, dado o seu 
conteúdo cognitivo, e pode ser reforçada, dado o conteúdo emocional 
envolvido (SABBAG, 2017, p.14).   

 

         Podemos dizer desta forma que a resiliência é um conjunto das 

estruturas cognitivas, capacidades inatas e aprendidas, podendo ser treinada no 

decorrer da vida, sendo possível aprender e desenvolver essas características que 
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levam o ser humano a ter a competência mais importante nos dias atuais, que é a 

resiliência.  

A partir do entendimento e conceitos relacionados com a resiliência, foi 

realizada pesquisa para responder o problema em questão, Qual é o grau de 

resiliência pessoal dos colaboradores de uma empresa no município de Caçador? . 

Para isso foi realizada pesquisa bibliográfica e posteriormente pesquisa de campo 

com colaboradores de uma empresa do ramo de confecções no município de 

Caçador. Tendo como objeto de investigação a resiliência. A resiliência tem papel 

relevante na maior parte da vida dos indivíduos, por ser vista como uma capacidade 

ou habilidade que alguns seres humanos possuem ou adquirem durante a vida de 

enfrentar e superar desde pressões do cotidiano, momentos difíceis como perdas e 

doenças, até situações catastróficas.  

Tendo como relevância social o relacionamento intrapessoal e interpessoal, 

melhorando a qualidade de vida, entre colegas, familiares e pessoas de seu 

convívio.   

A importância desse projeto para o acadêmico foi promover oportunidades de 

vivenciar na prática conteúdos acadêmicos, busca pelo saber através de 

bibliografias e pesquisa de campo, por ser um tema atual e relativamente novo, 

ainda em desenvolvimento, propiciando desta forma, a aquisição de conhecimentos 

e atitudes relacionadas com a profissão escolhida, o aperfeiçoamento acadêmico no 

confronto teoria versus prática. 

 Para a acadêmica teve relevância pessoal associada à prática, a dedicação e 

a disciplina adquiridas durante este período que agregam valor e conhecimento a 

carreira. Por observar como as pessoas reagem frente a situações que exigem 

resiliência. 

Portanto, esse trabalho foi plenamente aplicável uma vez que contribuiu para 

o desenvolvimento social, acadêmico cientifico e pessoal dos envolvidos nele seja 

direta ou indireta. 

  Teve como objetivo geral identificar o grau de resiliência pessoal em 

colaboradores de uma empresa no município de Caçador-SC. Tendo como objetivos 

específicos: Pesquisar sobre o tema resiliência, história e suas implicações no 

indivíduo; Investigar sobre as relações humanas no trabalho e a importância da 

inteligência emocional no cotidiano; Realizar pesquisa por meio de questionário e 

Analisar os dados obtidos. 
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A referida pesquisa é de caráter descritivo, quantitativo e qualitativo. Foi 

realizada por meio de questionário com 20 perguntas assertivas no modelo de 

escala Likert e pesquisa bibliográfica descritiva utilizando acervos bibliográficos, por 

meio de artigos científicos e livros que abordam o tema resiliência, de modo a 

coletar dados e informações necessárias para resolver ao problema de pesquisa. Os 

mesmos foram interpretados por meio de gráficos. Os dados usados na pesquisa 

foram coletados de forma a proteger integralmente o anonimato dos respondentes. A 

pesquisa foi realizada após análise e liberação do projeto pelo comitê de ética em 

pesquisa vinculado a instituição de ensino Universidade Alto Vale do Rio do Peixe-

UNIARP.  
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2.  DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Referencial Teórico 

 

Historicamente o termo resiliência teve origem na física e na engenharia, 

tendo como precursor o cientista inglês Thomas Young, em 1807, pela observação 

da elasticidade de materiais. Físicos e engenheiros utilizam o módulo de resiliência 

para calcular a quantidade de energia que um material pode absorver quando 

recebe um determinado impacto. (Brandão, 2011). Nesta área, resiliência é “a 

capacidade de um material para receber uma energia de deformação sem sofrê-la 

de modo permanente” (TABOADA, 2006, p.2). 

Além da física e engenharia o termo resiliência tem ligação com outras áreas 

das ciências como a biologia, administração, sociologia, medicina e psicologia.  

Na biologia resiliência é por definição “a capacidade que um ecossistema tem 

de recuperar as suas características anteriores, após sofrer uma perturbação, 

retornando a um estado de equilíbrio” (ALMEIDA, 2015, p.1). 

De acordo com Blandtt (2007), o conceito de resiliência na Sociologia, tem a 

abordagem da teoria sistêmica e é interpretado como um processo em construção 

que, ainda, necessitará de esforços acadêmicos para se atingir uma definição 

teórica mais complexa, é também definido “como uma abordagem interdisciplinar 

entre a Sociologia e a Biologia, denominada de Resiliência Sistêmica Social-

Ecologia – SES” (Bengt apud Blandtt, 2007, p.3).  

Já na administração segundo Carmello (2016), a resiliência é usada desde 

1974, pelo consultor Daryl Conner, quando desenvolveu uma pesquisa que 

investigava a resiliência humana em organizações, na área de gestão de mudanças.  

Daryl Conner apud Carmello (2016, p.3) disse: “Precisamos de executivos e 

supervisores resilientes que saibam como gerenciar a mudança de uma maneira 

conscientemente e competente.  

Para a psicologia o termo é mais complexo, pois existem inúmeros fatores 

envolvidos nos fenômenos humanos, porém o conceito é utilizado para definir um 

“conjunto de processos sociais e intrapsíquicos que possibilitam indivíduos a 

manifestarem o máximo de inteligência, saúde e competência em ambientes de 

complexidade, instabilidade e pressão” (CARMELLO, 2016, p.3). 
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No Brasil, o termo “resiliência”, até ser utilizado, a partir do fim da década de 
1990, nos estudos de psicologia e se espalhar para um público leigo por 
meio de matérias de autoajuda veiculadas na mídia, era desconhecido da 
maior parte da população. Não fazia parte do vocabulário coloquial 
brasileiro. E o que se poderia saber sobre ele nos dicionários e o que reflete 
o uso que os falantes da língua fazem de uma palavra era seu significado 
técnico ligado à física (BRANDÃO, 2011, p.3). 

 

Mesmo o termo resiliência ser utilizado em outros países desde 1807 nos 

estudos da física e engenharia, no Brasil começou a ser usado a partir de 1990 nos 

estudos de psicologia, mas ainda é pouco usado esse termo pela população, e essa 

pequena parcela da população brasileira que utiliza o termo está mais ligado com o 

conceito da física e engenharia.  

 

Quadro 1- Organograma: Resiliência e a Multidisciplinaridade  

 
Fonte: Lucinaldo da Silva Blandtt, 2007.  
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Esse conceito passando por várias áreas do conhecimento indica, a partir da 

visão de Julie Klein (1990), “a multidisciplinaridade ligado ao desenvolvimento 

colaborativo entre disciplinas, favorecendo as informações comuns, porém não tem 

abordagens de problemas complexos, desfavorecendo a abordagem interdisciplinar” 

(KLEIN apud BLANDTT, 2007, p.3). 

 

2.1.1 Conceito de Resiliência 

 

Segundo Sabbag (2012), etimologicamente a palavra resiliência deriva do 

latim “resilentia”, do verbo “resilio (re + salio)” que significa pular para trás, voltar, ser 

impelido, recuar, encolher-se, romper. Ainda para o mesmo autor resiliência é a 

“capacidade de recuperar-se e até aprimorar-se ao enfrentar situações 

extraordinárias, seja uma crise, seja uma conquista de sucesso”.  

De acordo com Carmello (2016), resiliência é um termo com origem no latim, 

que tem como significado “saltar para trás” ou “voltar ao estado natural”. Ainda 

reforça dizendo que a capacidade de encontrar um equilíbrio emocional perante 

situações difíceis ou estressantes é chamada de resiliência (CARMELLO, 2016, p.1). 

Alguns autores destacam a resiliência como sendo uma competência 

desenvolvida no decorrer da vida, essa competência tem pouca relação com a 

personalidade. 

A resiliencia tem pouco a ver com a personalidade do individuo, prefiro 
julgar que é uma competência que pode ser desenvolvida em qualquer um 
de nós. Não depende de inteligência, nível educacional, classe social, 
idade, gênero ou nacionalidade. Está ao alcance de todos e de quem quiser 
(SABBAG, 2017, p.6). 

 
 

Para reforçar o conceito que a resiliência está ao alcance de todos, Barbosa 

relata como sendo uma capacidade instalada nas estruturas cognitivas, se tratando 

de uma superação:  

Podemos dizer que resiliência em última análise é essa capacidade que nós 
temos de superar um obstáculo. E essa capacidade vem exatamente das 
estruturas cognitivas que são organizadas dentro de áreas específicas da 
resiliência e que estão relacionadas diretamente com a superação de um 
desafio ou adversidade (BARBOSA, 2018, p.4). 
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Complementando o que diz o autor supracitado, Silva (2017), também 

explana a resiliência como sendo uma capacidade de superar momentos difíceis no 

decorrer da vida, sendo na área pessoal ou profissional: 

 
A resiliência é a capacidade de o indivíduo lidar com problemas, adaptar-se 
a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações 
adversas, choque, estresse, sem entrar em surto psicológico, emocional ou 
físico, por encontrar soluções estratégicas para enfrentar e superar as 
adversidades.Tanto para a vida pessoal como profissional ter um alto nível 
de resiliência é uma características tremendamente poderosa e útil. Ela é 
considerada a habilidade profissional mais importante do século (SILVA, 
2017, p.2). 

 
 

Essa característica, competência ou habilidade pode ser despertada no ser 

humano, quando esse passa por algum episódio difícil que precise de enfrentamento 

em determinada situação, desde a pressão e estresse do cotidiano até momentos de 

luto, perdas, catástrofes. 

 

2.1.1.1 fatores que compõem a resiliência  

 

Existem alguns fatores relacionados à vida do ser humano que influenciam 

direta ou indiretamente nas suas emoções, comportamento, relacionamento 

interpessoal e intrapessoal, os mais relevantes são os fatores sociais e psicológicos:  

 
São os fatores sociais e psicológicos os que mais agridem a vida 
contemporânea: crises, perdas, graves adversidades e toda situação que 
mobiliza emoções em larga escala (SABBAG, 2017, p.8). 

 
 

De acordo com Sabbag (2017), os fatores gerais que estão mais associados à 

vida do ser humano são os sociais e os psicológicos. No que se trata de resiliência 

os fatores que a compõem para Barragan (2016), são: a positividade, o foco, a 

flexibilidade, a organização e a proatividade, como segue:  

 
Pessoas que demonstram uma sensação de segurança e convicção que se 
baseia em sua visão de vida como complexa, mas repleta de oportunidades 
(positividade); que tem uma visão clara do que realizar (foco); demonstram 
uma elasticidade especial ao responderem a incerteza (flexibilidade); 
desenvolvem abordagens estruturadas para gerenciar a ambiguidade 
(organização) e induzem mudanças ao invés de se defenderem delas 
(proatividade) (BARRAGAN, 2016, p.4). 
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Para Barragan (2016) são cinco os fatores que compõem a resiliência, já para 

SABBAG (2017, pgs.41-194) a resiliência é composta por nove fatores, são eles :  

 

1. Autoeficácia: Crença na própria capacidade de organizar e executar ações 

requeridas para produzir resultados desejados. Associada à autoconfiança, 

transforma-se em “combustível” para a proatividade e a solução de 

problemas. 

2. Solução de problemas: Característica dos agentes de mudança, indivíduos 

equipados para diagnosticar problemas, planejar soluções e agir, sem perder 

o controle das emoções. Aliada à proatividade, tenacidade e flexibilidade 

social, mobiliza para a ação, contrapondo-se à postura de idealizar 

positivamente o futuro. 

3. Temperança: Está associada ao controle da impulsividade. Significa maior 

capacidade de administrar emoções com flexibilidade, mantendo a “frieza” em 

situações difíceis ou de pressão. 

4. Empatia: Habilidade básica e promotora tanto da competência social quanto 

da solução de problemas. Significa compreender o outro a partir do quadro de 

referência dele. 

5. Proatividade: Está associada a desafios, a conviver com incertezas e 

ambiguidades. Refere-se à propensão a agir e à busca de soluções novas e 

criativas. Reativos tendem a esperar pelos impactos de adversidades, 

enquanto os proativos tomam iniciativas. 

6. Competência social: Apoio externo diminui sintomas de estresse e reduz a 

vulnerabilidade de indivíduos submetidos a condições adversas. 

7. Tenacidade: Persistência e/ou capacidade de aguentar situações incômodas 

ou adversas. 

8. Otimismo: O otimismo se alia à competência social e à proatividade, tendo por 

base a autoeficácia. 

9. Flexibilidade mental: Está relacionada a uma maior tolerância à ambiguidade 

e a uma maior criatividade. O pessimismo faz com que o indivíduo de baixa 

resiliência insista teimosamente em cursos de ação que não se mostram 

efetivos. Já o resiliente, em oposição, é flexível: pensa em opções, age e, se 

a ação não é efetiva, escolhe outra opção e persiste. 
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Para contribuir com estes fatores  Conner (1995), diz que a resiliência tem como 

essência cinco características, são elas flexibilidade, foco, organização, positividade 

e pró-ação.  

1. Flexibilidade: as pessoas com alto grau de resiliência aceitam as mudanças, 

acreditam que podem gerencia-las e se recuperam rapidamente de contar 

tempos. 

2. Foco: possuem visao clara de onde estao e onde querem chegar, mesmo 

com quebras em expectativas conseguem manter o foco em seus propósitos.  

3. Organizaçao: pessoas com alto grau de organizaçao conseguem gerenciar 

várias tarefas, mesmo em situaçoes estressoras. 

4. Positividade: reconhece que a vida é desafiadora, porém com muitas 

oportunidades , acreditam que o importante é o aprendizado e nas 

recompensas que a vida proporciona.  

5. Pró-ação: estímula a mudança e não evita as mudanças, conseguem ter 

clareza quando as mudanças são inevitaveis, necessárias e vantajosa.  

 

 2.1.1.2 implicações da resiliência no indivíduo  

   
A resiliência implica-se entre indivíduos, familiares, culturas, comunidades, 

organizações, sendo vista não como um estado permanente, mas podendo ser 

modificado a qualquer momento e para isso “É preciso promover uma mudança 

antes de sofrer as consequências dela” (Carmello, 2008, pg.18). 

 Para reforçar a importância da resiliência no ser humano como um todo, 

envolvendo todas as áreas e os ambientes, levando ao bem estar destaca-se 

algumas capacidades:  

 
 

Primeiramente é a capacidade dos indivíduos navegarem por recursos que 
mantém bem-estar; em segundo lugar é a capacidade dos ambientes físicos 
e sociais oferecerem tais recursos e em terceiro lugar, é a capacidade dos 
indivíduos, suas famílias e comunidades negociarem recursos culturalmente 
significativos a serem partilhados. É esse processo duplo de navegação 
através de recursos disponíveis, bem como a negociação por recursos a 
serem proporcionados de forma valorizada, envolvendo tanto o indivíduo e 
seus ambientes em um processo dinâmico, conduzindo a bem estar 
(UNGAR, 2008 apud LIBÓRIO, 2010, pg.8). 
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Uma das principais dúvidas dos indivíduos no cotidiano é saber como se 

comportar, como melhorar, o que fazer diante de situações difíceis. A baixo algumas 

dicas de comportamento para melhorar a performance. 

 

Quadro 2- Resiliência no trabalho: o novo conceito 
 

MANUAL DA RESILIÊNCIA 
 
Como se comportar para melhorar a performance diante períodos de turbulência  

 
Valores: 
 

1. Ter firmeza de propósito, mesmo em situações de turbulência 
2. Fazer acontecer diante a mudança 
3. Maximixar a performance da equipe 

 
Características: 
 

1. Proatividade 
2. Positividade 
3. Flexibilidade 
4. Foco no propósito  
5. Organização  

 
Ações: 
 

1. Se antecipe e encontre oportunidades  
2. Faça alem do seu papel ou responsabilidade 
3. Esteja próximo de sua equipe 

 
Conhecimentos: 
 

1. Suporte social (eu tenho) 
2. Fortaleza interna (eu sou/estou) 
3. Habilidades (eu posso)  

 
Objetivos: 
 

1. Orientar 
2. Engajar 
3. Capacitar 

 
Fonte: Endomarketing.tv, 2018.  
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2.1.2 Surgimento da Psicologia Organizacional e do Trabalho 
 
 
2.1.2.1 A psicologia organizacional tem origem nas teorias da administração 

 

A psicologia organizacional é uma das inúmeras áreas de atuação do 

psicólogo. O psicólogo nesta área atua no cuidado do bem-estar dos colaboradores 

de uma empresa, prevenção e promoção da saúde, auxilia também na produtividade 

e na motivação das equipes. A psicologia organizacional tem a função de construir 

talentos para as organizações. A atuação do profissional contribuiu muito para a 

elevação do status do setor de RH que passou de operacional para estratégico 

dentro das empresas. 

Segundo o dicionário Aurélio, (1988, pg.414) a palavra organização significa:  

“Ato ou efeito de organizar-se; Modo pelo qual um ser vivo é organizado; Modo pelo 

qual se organiza um sistema; Associação ou instituição com objetivos definidos; A 

designação oficial de certos organismos; Planejamento, Preparo”.  

Juntando os dois conceitos: psicologia e organização, podemos compreender 

que organização é o modo pelo qual se organiza um sistema, planejamento; e 

psicologia é o estudo do comportamento humano. Sendo assim concluímos que a 

psicologia organizacional pode ser entendida como o planejamento e organização 

do comportamento das pessoas que trabalham em uma organização.  

A psicologia organizacional tem sua origem nas teorias de administração e 

associa-se com as teorias da psicologia. 

Segundo Sena e Silva (2004) a história da Psicologia Organizacional, sua 

formação e seus primeiros passos antes de se tornar a psicologia organizacional da 

nossa atualidade tem muito a ver com esses fatos, a Revolução Industrial e a 

Revolução Francesa estavam ligadas ao capitalismo e à política. Houve ainda a 

desestruturação do sistema feudal, surgindo então trabalhadores independentes, 

que começaram a criar seus trabalhos e suas ferramentas. Contudo surgiu a figura 

de quem fazia a ponte entre trabalhador e mercado, quem vendia o produto no 

mercado, fazendo com que o trabalhador dito como independente começasse a 

sumir. Dessa forma, iniciou-se a industrialização e a figura do empregado, a 

princípio os empregados ainda tinham o controle sobre o produto que dependia do 

ritmo do seu trabalho. Após o surgimento das máquinas esse controle foi acabando, 
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pois não era mais o trabalhador que controlava o ritmo de trabalho, mas agora eram 

as máquinas. 

Para Carmo (1992, p.41), A passagem do século XIX para o XX marca um 

período histórico que intensifica a necessidade do homem de adaptar-se ao ritmo 

das máquinas. “O pé que pisa a uva na Antiguidade é também o motor dos diversos 

tipos de pedais que movimentam as máquinas simples.”  

 Em meio a este cenário os trabalhadores também estavam se tornando 

mecânicos, as empresas usavam dos conhecimentos científicos para controlar o 

trabalhador, esses estavam deixando de pensar e agindo como se fossem máquinas 

também. Neste momento é que podemos verificar a contribuição de algumas 

personalidades: Fayol, Taylor e Ford. 

 

2.1.2.2 principais contribuintes para o desenvolvimento do conhecimento 

administrativo moderno 

 
Jules Henri Fayol: (Istambul, 29 de julho de 1841-Paris, 19 de novembro de 

1925). Autor e criador da teoria clássica da administração, também foi responsável 

por fundar o Centro de Estudos Administrativos onde reunia interessados pela 

administração de negócios comerciais, industriais ou governamentais. Fayol teve 

muitas contribuições para o desenvolvimento da administração, as principais 

contribuições foram: desenvolvimento da abordagem da gestão administrativa ou 

processo administrativo, a identificação de quatro funções da administração, são 

elas: planejar, organizar, dirigir e controlar e a Identificação de catorze princípios que 

devem ser seguidos para que a Administração seja eficaz.  

Os catorze princípios são: Unidade de direção, Unidade de comando, Disciplina, 

Autoridade e responsabilidade, Divisão do Trabalho, Subordinação dos interesses 

individuais aos da organização, Remuneração do pessoal (justa e garantida), 

Centralização (da autoridade no nível superior), Ordem, Cadeia, Equidade, 

Estabilidade do pessoal, Iniciativa, Espírito de equipe. (Elaina, 2013).  

 

Frederick Winslow Taylor: (Filadélfia, Pensilvânia, 20 de Março de 1856 - 

Filadélfia, Pensilvânia, 21 de Março de 1915). É considerado o “Pai da 

Administração Científica” por utilizar de métodos científicos cartesianos na 

administração de empresas. Seu foco era a eficiência e eficácia operacional na 
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administração industrial. Com seu método aumentou significativamente o 

desempenho das indústrias em que trabalhou, por outro lado desencadeou em 

muitas demissões, insatisfação e estresse para subordinados e sindicalistas. A partir 

daí desenvolveu algumas soluções para os problemas de gerência despreparada, 

trabalhadores desqualificados, controle e incentivos.  

Algumas das soluções foram: o uso do cronômetro desconsiderando os fatores 

individuais, acreditava que instruindo adequadamente os trabalhadores iriam 

produzir mais e com melhor qualidade, qualquer trabalho precisa de estudo para 

desenvolver metodologia própria, co-participação entre o capital e o trabalho visando 

os resultados e o aumento da produtividade, executar o trabalho com uma 

sequência e um tempo programado antecipadamente para não ocorrer desperdícios 

operacionais e a supervisão funcional que está relacionada com todas as fases do 

trabalho devendo ser acompanhadas, analisando se as operações estão de acordo 

com as instruções programadas (Leão, 2014). 

 
Frederick Taylor, o pai da “Administração Cientifica”, era um homem 
totalmente preocupado com a ideia de controle. Era possuidor de um 
caráter obsessivo e compulsivo, movido por insaciável necessidade de 
domar e dominar todos os aspectos da sua vida. As suas atividades em 
casa, no jardim, no campo de golfe, assim como no trabalho, eram regidas 
por programas e horários planejados em detalhe e seguidos à risca. Mesmo 
as suas caminhadas à tarde eram cuidadosamente planejadas com 
antecedência e não lhe era estranho observar os seus próprios movimentos, 
cronometrar o tempo despendido nas diferentes fases ou até mesmo contar 
o número de passos dados (MORGAN 2011, p.210). 

 
 

Taylor buscava analisar os métodos mais rápidos e os instrumentos mais 

adequados para chegar à máxima eficiência. Criando assim um novo método, a 

organização racional do trabalho (ORT). A ORT fundamenta-se em alguns aspectos, 

os de maior relevância são: analise do trabalho e estudo dos tempos e movimentos, 

divisão do trabalho e especialização do operário, desenho de cargos e salários, 

incentivos salariais e prêmios de produção, condições ambientais e padronização 

dos métodos. 

 

Henry Ford: (Springwells, 30 de julho de 1863-Dearborn, 7 de abril de 1947). 

Fundador da Ford motor company, primeiro empresário a produzir automóveis em 

massa, essa produção em massa revolucionou a indústria e o transporte norte-

americano. A produção em grande quantidade de automóveis ficou conhecida como 
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linha de montagem atribuindo a ele o fordismo. Nesse método era produzido um 

carro a cada 98 minutos, refletindo assim aos altos salários oferecidos aos seus 

operários. A dedicação de Henry Ford resultou em algumas inovações técnicas e de 

negócio, desenvolveu um sistema de franquias que levou uma concessionária para 

cada cidade da América do Norte, e em algumas outras cidades em seis continentes 

(Castro, 2018). 

 

2.1.2.3 psicologia organizacional e do trabalho no Brasil 

 

Foi no início do século XX que surgiu no Brasil a Psicologia aplicada ao 

trabalho com o objetivo de controlar o processo produtivo, baseado no modelo de 

Taylorismo. Com o passar do tempo à aplicação de testes psicológicos e o exame 

psicotécnico se expandiu rapidamente e com isso surgiram outros pesquisadores e a 

criação de instituições voltadas para Psicologia Organizacional. Um exemplo é o 

caso do Instituto de Organização Racional do Trabalho (IDORT), que foi muito 

importante para multiplicação das aplicações da Psicologia do Trabalho no Brasil, 

com o psicólogo no contexto do trabalho a busca de racionalizar que contaminou a 

sociedade da época fica ainda mais intensa, por acreditarem fielmente na aplicação 

dos testes psicológicos com o interesse de aumentar a produtividade das empresas 

(ZANELLI, BORGES-ANDRADE, BASTOS e cols, 2004). 

No período pós-segunda Guerra Mundial houve um grande avanço nas 

empresas no Brasil, aumentando a competitividade, mas a mão de obra era 

desqualificada e o foco ainda estava na produção esquecendo o trabalhador. No 

período da presidência de Getúlio Vargas e de Juscelino Kubitscheck, surgiram 

investimentos na qualificação dos trabalhadores e com ela a preocupação com os 

métodos de trabalho aplicados à realidade brasileira, sendo um avanço positivo para 

os trabalhadores e para a Psicologia no Brasil (ZANELLI, BORGES-ANDRADE, 

BASTOS e cols, 2004).  

Ainda de acordo com o que enfatizam Zanelli, Borges-Andrade, Bastos e cols 

(2004, pg.490), a tarefa principal da Psicologia Organizacional e do Trabalho é:  

 
Explorar, analisar e compreender como interagem as múltiplas dimensões 
que caracterizam a vida das pessoas, dos grupos e das organizações, em 
um mundo crescentemente complexo e em transformação. Tem a finalidade 
de construir estratégias e procedimentos que possam promover, preservar e 
restabelecer a qualidade de vida e bem-estar das pessoas. 
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Segundo Sena e Silva (2004), antigamente a Psicologia Industrial se 

preocupava com a seleção e recrutamento de trabalhadores e soldados e hoje em 

dia ela também tem esse papel na instituição, mas, agora, busca conscientizar o 

trabalhador, que o mesmo tenha noção da sua força de trabalho e quanto ela vale. 

Tenta acabar com essa visão de que o trabalhador é mecânico, que surgiu na 

revolução industrial.  

De acordo com o catálogo brasileiro de ocupações (CBO) 2002, o psicólogo 

do trabalho é um profissional que exerce atividades no campo da psicologia aplicada 

ao trabalho como:  

 
Recrutamento, seleção, orientação, aconselhamento e treinamento 
profissional; realizando a identificação e análise das funções, tarefas e 
ocupações; organizando e aplicando testes e provas; realizando entrevistas, 
sondagens de aptidões e de capacidade profissional; e no 
acompanhamento e avaliação de desempenho de pessoal para assegurar 
às empresas ou por quem quer que se deem as relações laborais, a 
aquisição de pessoal dotado das habilidades necessárias, e ao indivíduo 
maior satisfação no trabalho (CATÁLOGO BRASILEIRO DE OCUPAÇÕES, 
2002, pg.3).  

 
 

De acordo com Carmo (1992), a psicologia organizacional não se limita mais 

ao recrutamento, seleção e treinamento. Vai alem disso, gerenciando conflitos, 

mudando culturas, avaliando desempenhos, melhorando a qualidade de vida e 

contribuindo para o ambiente de trabalho saudável, primando pela boa saúde 

mental, física dos colaboradores e do aspecto social da organização. 

 

2.1.3 Inteligência Emocional  

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Coaching (2018, pg.3), inteligência 

emocional é a “capacidade que um indivíduo tem de compreender e gerenciar 

as próprias emoções e também de aprender a lidar com as emoções e sentimentos 

das pessoas a sua volta, com o objetivo de alcançar resultados positivos”, não 

somente na vida pessoal, como também na profissional, que é o foco deste trabalho.  

A característica dessa visão de inteligências é diferente do modelo de 

Gardner e vai muito além do conceito de QI como fator único e imutável. Gardner 

identificou oito inteligências com a teoria das inteligências múltiplas, citadas por 

Souza (2015, pgs.3-6), são elas: Inteligência linguística: A capacidade de dominar a 
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linguagem e se comunicar com outros. Inteligência lógico-matemática: Como o 

próprio nome indica, este tipo de inteligência está ligada à capacidade de raciocínio 

lógico e resolução de problemas matemáticos. 

1. Inteligência espacial: A capacidade de observar o mundo e os objetos em 

diferentes perspectivas está relacionada a este tipo de inteligência, em que se 

destacam os profissionais de xadrez e artes visuais (pintores, designers, 

escultores…).  

2. Inteligência Musical: Algumas áreas do cérebro executam funções 

relacionadas ao desempenho e à composição da música. Como qualquer 

outro tipo de inteligência, você pode treinar e melhorar. Os mais favorecidos 

neste tipo de inteligência são aqueles capazes de tocar instrumentos, ler e 

compor peças musicais com facilidade. 

3. Inteligência corporal e sinestésica: A capacidade de usar ferramentas é 

considerada uma inteligência sinestésica corporal. Além disso, a capacidade 

intuitiva da inteligência corporal é utilizada para expressar sentimentos 

através do corpo.  

4.  Inteligência naturalista: A inteligência naturalista detecta, diferencia e 

categoriza as questões relacionadas com a natureza, como espécies animais 

e vegetais ou fenômenos relacionados ao clima, geografia ou fenômenos 

naturais.  

5. Inteligência intrapessoal: A inteligência intrapessoal se refere à inteligência 

que nos permite compreender e se controlar internamente. As pessoas que 

se destacam neste tipo de inteligência são capazes de acessar seus 

sentimentos e refletir sobre eles.  

6. Inteligência Interpessoal: A inteligência interpessoal nos permite ficar 

conscientes de coisas que os nossos sentidos não conseguem captar. É uma 

inteligência que nos possibilita interpretar palavras, gestos, objetivos e metas 

subentendidos em cada discurso. A inteligência interpessoal aprimora a 

nossa capacidade de empatia. É uma inteligência muito valiosa para as 

pessoas que trabalham com grandes grupos.  

As características que compõem a inteligência emocional são uma junção das 

inteligências Interpessoais e Intrapessoais, presentes na chamada Teoria das 

Inteligências Múltiplas, desenvolvida pelo psicólogo americano Howard Gardner. 
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Inteligência interpessoal é a capacidade de compreender outras pessoas: o 
que as motiva, como trabalham, como trabalhar cooperativamente com elas. 
As pessoas que trabalham em vendas, políticos, professores, clínicos e 
líderes religiosos bem-sucedidos provavelmente são todos indivíduos com 
alto grau de inteligência interpessoal. A inteligência intrapessoal (...) é uma 
aptidão correlata, voltada para dentro. É uma capacidade de formar um 
modelo preciso, verídico, de si mesmo e poder usá-lo para agir eficazmente 
na vida (GOLEMAN, 2005, pg.69). 

 

Goleman (2016) define Inteligência Emocional como a “capacidade de 

identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e de 

gerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos”.  

Para Aguiari (2018), “Inteligência emocional é a capacidade de identificar e 

gerenciar nossos próprios sentimentos para nos motivar, acalmar, alegrar, atingindo 

nossa melhor performance e inspirando o mesmo nas pessoas em nosso redor”. 

Também destaca que a inteligência emocional se divide em quatro categorias e em 

12 competências (GOLEMAN, 2005 apud AGUIARI, 2018). Como mencionadas a 

seguir:  

 
1. Autoconsciência: a competência é a autoconsciência das emoções; 

2. Controle emocional: as competências são: o autocontrole das emoções, 

adaptabilidade, orientação para realização e otimismo; 

3. Consciência social: tem como competências a empatia e a consciência 

organizacional; 

4. Gestão de relacionamentos: tem como competência a influência, coach e 

mentoria, gestão de conflitos, trabalho em equipe e liderança inspiradora.  

 

Ainda o mesmo autor enfatiza e descreve cada uma das doze competências 

emocionais que as pessoas precisam desenvolver para obter sucesso no trabalho 

(GOLEMAN, 2005 apud AGUIARI, 2018, pg.5-10).  

 

1. Auto consciência emocional: É a capacidade de identificar nossas próprias 

emoções e os seus gatilhos.Esta habilidade está totalmente relacionada com 

a atenção plena.  

2. Autocontrole Emocional: É a capacidade de manter as emoções e impulsos 

sob controle em condições de estresse, pressão ou euforia. Uma vez que 

você identifica suas emoções, você se torna capaz de gerenciá-las, 

questionando e desativando seus gatilhos. 
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3. Orientação para Realização: É quando você se desafia para se desenvolver 

em suas atividades a cada dia superando seus padrões rumo ao 

aprimoramento e excelência. Também assume metas desafiadoras e riscos 

calculados.  
4. Otimismo: É capacidade de ver o lado positivo das situações persistindo na 

busca de seus objetivos apesar dos obstáculos. Ninguém gosta de ficar ao 

lado de pessoas negativas. Por isso o otimismo é fundamental para os 

relacionamentos interpessoais. 
5. Adaptabilidade: É a capacidade de agir com flexibilidade às mudanças, 

recebendo de forma aberta novas abordagens, ideias ou situações.  
6. Empatia: É a capacidade de se colocar no lugar do outro, identificar os seus 

interesses e preocupações a fim de extrair pistas sobre o que ele pode estar 

sentindo e pensando. 
7. Consciência Organizacional: É a capacidade de compreender e assimilar as 

correntes de um grupo de relacionamentos, identificação os influenciadores, 

suas redes e dinâmicas. Está diretamente ligada com a cultura e valores de 

uma empresa ou comunidade. 
8.  Influência: É a capacidade de gerar impacto positivo sobre os outros, de 

persuadir e convencer para obter apoio para suas iniciativas. Influência está 

diretamente ligada com capacidade de liderança. 
9.  Treinamento e Mentoria: É a capacidade de compartilhar conhecimento, 

promover a aprendizagem ou o desenvolvimento de longo prazo de outras 

pessoas oferecendo feedbacks, suporte e orientações. Dar treinamentos e 

mentorias são atividades que ativam nosso círculo de emoções positivas.   
10.  Gestão de Conflitos: Habilidade de ajudar outras pessoas a superar 

situações emocionais tensas ou estressantes. 
11. Liderança Inspiradora: É a capacidade de inspirar e contagiar grupos a partir 

de emoções positivas para extrair o melhor dos outros rumo aos melhores 

resultados. 
12.  Trabalho em Equipe: É capacidade de participar ativamente para o 

desenvolvimento da equipe e alcance de metas individuais e coletivas. 
Assim, compartilha-se responsabilidades e recompensas em relação às 

metas atingidas. 
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2.1.3.1 a importância da inteligência emocional no cotidiano 
 

 
Considerado o pai da inteligência emocional Daniel Goleman (2016) ensina 

que o controle das emoções é essencial para o desenvolvimento da inteligência de 

um indivíduo, também considera como sendo a maior responsável pelo sucesso ou 

insucesso dos indivíduos. Ressalta ainda que existem cinco habilidades da 

inteligência emocional, sendo: autoconhecimento emocional, controle emocional, 

automotivação, reconhecimento das emoções em outras pessoas e relacionamentos 

interpessoais. O mesmo autor ainda ensina como aplicar a inteligência emocional 

em cinco passos, aos quais descreve a seguir:  

 

Quadro3- Os cinco pilares da inteligência emocional e como aplicar 
 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL EM CINCO PASSOS 

1. Conhecer as próprias emoções: se você está seguro dos seus sentimentos, 

tem uma noção mais segura do mundo e está mais preparado para tomar 

suas decisões.  

2. Guiar e controlara as emoções: é preciso controlar as emoções. O controle 

de suas emoções é o que permite que você consiga se recuperar em 

situações de derrota e tristeza e se controlar em momentos de empolgação. 

3. Auto motivação: auto motivar-se significa dirigir suas emoções a serviço de 

um objetivo ou realização pessoal. As pessoas que tem essa capacidade 

tendem a serem bem mais produtivas e eficazes no se dia a dia.  

4. Empatia: reconhecer as emoções dos outros: aqueles que tem empatia estão 

muito mais adaptados aos sinais sociais que indicam o que os outros 

necessitam ou querem. Pessoas com empatia desenvolvida tem 

performances melhores em áreas como ensino, vendas e gestão.  

5. Se relacionar: saber se relacionar interpessoalmente: a habilidade de guiar 

as emoções dos outros é uma competência valorizada. As pessoas que se 

destacam nessas habilidades se desempenham bem em qualquer situação 

que dependam de interação com outras pessoas.  

Fonte: FEBRACIS, 2018.  
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2.1.3.2 As relações humanas no trabalho  
 

O trabalho é o que movimenta a sociedade, nos aspectos do convívio social, 

do desenvolvimento intelectual e da sobrevivência do ser humano. Quando 

entendermos o significado do trabalho, conseguimos compreender sua importância 

na vida do ser humano. 

Neste sentido, Croce (apud Bagolini, 1997, p. 37), considera o trabalho 

essencialmente como a alegria, a alegria de viver, e, até mesmo, “o viver e a alegria 

de viver não é outra coisa senão trabalhar (...). Não trabalhar é enfastiar-se, 

definhar, morrer”.    

As relações humanas ocorrem da comunicação de duas pessoas ou mais, 

que convivem no mesmo ambiente, para um ambiente de trabalho é essencial o 

relacionamento interpessoal, não havendo um bom relacionamento pode gerar um 

ambiente de estresse, desmotivação, cansaço, desânimo, sendo dificultoso o 

trabalho em grupo. Pessoas que tem bom relacionamento “são aquelas pessoas 

com as quais os outros gostam de estar porque são emocionalmente animadoras, 

fazem com que as pessoas se sintam bem e despertam o comentário: “Que prazer 

estar com uma pessoa assim” (DANIEL GOLEMAN 2005, Pg.158).  

Para contribuir com esse pensamento de relações humanas, Marques 

acrescenta que inteligência emocional e resiliência são condições indispensáveis 

para o trabalhador e o bom andamento do trabalho:  

  
Hoje a inteligência emocional acabou se tornando uma condição 
indispensável para o planejamento de atividades empresariais no que se 
refere à liderança, gestão e organização, uma vez que é somente por meio 
dela que haverá a possibilidade dos profissionais que fazem parte de uma 
empresa trabalharem cada vez melhor em equipe, compreenderem a si 
mesmos e ao próximo, tendo ainda mais empatia, bem como motivando-se 
constantemente no sentido de alcançar resultados extraordinários para os 
negócios como um todo. Um profissional calmo, que tem clareza sobre suas 
emoções e sentimentos na hora de avaliar determinada situação, bem como 
resiliência, e que sabe gerenciar imprevistos e lidar com mudanças 
repentinas em seu dia a dia de trabalho, tem muito mais chances de 
alcançar o sucesso do que aquele que vive estressado e resolve os conflitos 
pelos quais passa com impulsividade (José Roberto Marques, 2018, pg.3). 
 

 
Ainda de acordo com (Marques, 2018, pg1-3), são aspectos importantes para as 

relações humanas : 
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1. Comunicação: consegue se expressar e se comunicar melhor, além de 

possuir maior capacidade para escutar e compreender problemas e conflitos 

de terceiros. 

2. Limites: as emoções também são importantes para nos alertar quanto ao 

comportamento de outras pessoas. É possível encontrar e impor nossos 

próprios limites, essenciais para proteger nossa saúde física e psicológica. 

3. Poder de decisão: Nossas emoções são uma preciosa fonte de informação. 

Quando nossas conexões emocionais estão danificadas ou bloqueadas, 

somos incapazes de tomar decisões simples, pois não sentiremos nada sobre 

essas escolhas. 

4. Sobrevivência: as emoções humanas foram naturalmente desenvolvidas, 

servindo como um complexo sistema interno de orientação e nos alertando 

quando não encontramos nossas necessidades naturais.  

5. Trabalho em equipe: nada é tão capaz de unir e gerar laços entre as pessoas 

quanto às emoções, que são universais. Beneficia e facilita o trabalho em 

grupo e é capaz de aproximar as pessoas de forma positiva. 
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2.2 METODOLOGIA 

 

2.2.1 Natureza e Tipo de Pesquisa  
 

A referida pesquisa foi de caráter descritivo, quantitativo e qualitativo. Foi 

realizada por meio de questionário e pesquisa bibliográfica descritiva utilizando 

acervos bibliográficos, por meio de artigos científicos e livros que abordem o tema 

resiliência, de modo a coletar dados e informações necessárias para resolver ao 

problema de pesquisa.  

Para Gil (2002, p.42) “as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. 

 

2.2.2 Tipo de Amostragem 

 

A amostra desta pesquisa foi realizada com colaboradores de uma empresa 

do município de Caçador, maiores de idade, do sexo masculino e feminino, sendo 

que a empresa conta com aproximadamente 230 colaboradores o que se espera era 

aplicar o questionário para investigação do grau de resiliência pessoal em no mínimo 

50% dos colaboradores, a amostragem foi de forma aleatória simples determinada 

por Fachin (2006, p.50) como “[...] uma seleção ao acaso, desde que todos os 

elementos tenham a mesma possibilidade de ser selecionado”. 

Segundo Fachin (2006, p.50) “a amostragem é o ato de selecionar unidades, 

elementos de uma população e as amostras dela extraídas, e tem por objetivo 

estimar valores desconhecidos: média, mediana, moda, variância e desvio-padrão”. 

O tempo de aplicação do questionário foi variável, não se tendo um tempo 

estimado para responder as perguntas.  

 

2.2..2.1 Critérios de inclusão  

 

Os critérios de inclusão para a presente pesquisa são: ser colaborador da 

empresa concedente da pesquisa, ser maior de idade e aceitar ser respondente 

voluntário para pesquisa.  
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2.2.2.2 Critérios de exclusão  

 

Os critérios de exclusão para referida pesquisa são: não ser colaborador com 

registro na empresa concedente da pesquisa, ser menor de idade e não aceitar ser 

respondente voluntário para pesquisa.  

 
2.2.3 Instalações e Infraestrutura 
 

 À acadêmica entrou em contato com a empresa concedente da pesquisa 

para assinatura da declaração de instituição coparticipante. Foi agendado junto ao 

departamento de pessoal da empresa concedente data e horário para aplicação do 

questionário para conhecimento do grau de resiliência pessoal dos colaboradores da 

empresa. No dia e horário marcado se deu a aplicação do questionário para os 

respondentes que se disponibilizaram participar da pesquisa, esses podem ser do 

sexo masculino ou feminino, maiores de idade, somente se submeteram da 

pesquisa após assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido para 

maiores de 18 anos. A acadêmica levou a campo o questionário impresso para o 

preenchimento pelos respondentes. 

A aplicação foi realizada em sala de treinamento da empresa, sendo essa 

confortável, com iluminação adequada para aplicação de questionário, contendo 

mesas, cadeiras, data show, ar condicionado, água, banheiro, canetas disponíveis 

para todos os voluntários, ambiente higienizado, com pouco ruído para evitar 

interferências, de fácil acesso possibilitando a entrada e saída de todos os 

respondentes. O questionário foi aplicado por setor, às pessoas de cada setor se 

dirigiram para sala de treinamento, foi explicado sobre a pesquisa, o que é a 

pesquisa, sobre o que se trata, qual a participação deles na mesma, deixando claro 

que não seriam obrigados a participar, mas que aceitando participar não precisavam 

se identificar, pois é preservado o anonimato dos respondentes. Após terem 

aceitado participar da pesquisa os mesmos assinaram o termo de consentimento 

livre e esclarecido para maiores de 18 anos e se submeteram ao questionário.  

 

2.2.4 Técnicas e Instrumentos de Coleta de Dados  
 

Os instrumentos de coleta de dados foram de fontes primárias e secundárias, 

através da aplicação de questionário para investigar o grau de resiliência pessoal.  
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Para Fachin (2006, p.158) no questionário “a informação coletada pelo 

estudioso limita-se tão somente as respostas escritas e preenchidas pelo próprio 

pesquisador”. 

Foi utilizada a técnica de pesquisa de campo para coletar e analisar os dados, 

através de questionário que conta com vinte questões assertivas segundo Gil (2002, 

p.53) “o planejamento do estudo de campo apresenta muito maior flexibilidade, 

podendo ocorrer mesmo que seus objetivos sejam reformulados ao longo da 

pesquisa”. Ainda o autor ressalta as vantagens do estudo de campo: 

 

O estudo de campo apresenta algumas vantagens em relação 
principalmente aos levantamentos. Como é desenvolvido no próprio local 
em que ocorrem os fenômenos, seus resultados costumam ser mais 
fidedignos. Como não requer equipamentos especiais para a coleta de 
dados, tende a ser bem mais econômico. E como o pesquisador apresenta 
nível maior de participação, torna-se maior a probabilidade de os sujeitos 
oferecerem respostas mais confiáveis (GIL, 2002, p.53). 

 
Os dados foram usados de forma a proteger integralmente o anonimato dos 

respondentes. A acadêmica certificou-se para que não houvesse constrangimentos 

pelos respondentes, pois o constrangimento pode alterar de alguma forma a 

pesquisa, por algum dado poder ser alterado e não responder de acordo com 

realidade.  

 

2.2.5 Procedimentos para Análise de Dados  

 

Para a análise dos dados foi aplicado questionário com vinte assertivas no 

formato de escala Likert, dando a possibilidade para o respondente optar por uma 

entre cinco respostas sendo que cada uma delas tem uma pontuação de 1 a 5, são 

elas: concordo plenamente 5 pontos, concordo 4 pontos, não concordo/nem 

discordo 3 pontos, discordo 2 pontos e discordo plenamente 1 ponto.  

 
A escala de Likert tem a honra de ser um dos itens populares mais usados 
nas pesquisas. Ao contrário das perguntas sim/não, a escala de Likert nos 
permite medir as atitudes e conhecer o grau de conformidade do 
entrevistado com qualquer afirmação proposta. 
É totalmente útil para situações em que precisamos que o entrevistado 
expresse com detalhes a sua opinião. Neste sentido, as categorias de 
resposta servem para capturar a intensidade dos sentimentos dos 
respondentes (LLAURADÓ, 2015, p. 1).  
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Após as respostas foi transferido o valor atribuído para cada questão no 

questionário, somado o valor obtido em cada coluna (“totais parciais”) e somado os 

valores totais de cada coluna (“total geral”), finalizando situou-se, na linha indicada, 

o valor do seu “total geral”, obtendo assim, uma representação numérica do seu 

grau de resiliência.  

Após a coleta dos dados foram criados gráficos para apresentação dos 

resultados, juntamente com esses resultados foram realizadas citações 

bibliográficas para elaboração de fundamentação teórica.  

 

É necessário que o pesquisador ultrapasse a mera descrição, buscando 
acrescentar algo ao questionamento existente sobre o assunto. Para tanto, 
ele terá que fazer um esforço de abstração, ultrapassando os dados, 
tentando possíveis explicações, configurações e fluxos de causa e efeito. 
Isso irá exigir constantes retomadas às anotações de campo e ao campo e 
à literatura e até mesmo à coleta de dados adicionais (GIL 2002, p. 134).  

 
 
Sendo assim, serão apresentadas tabelas, gráficos, discussões dos gráficos e 

fundamentações teóricas para cada resultado atingido na pesquisa de campo. 

 

 

2.3  ANÁLISE DOS DADOS, RESULTADOS E DISCUSSÃO    

 

2.3.1 Dados Gerais 

 

Data de aplicação: setembro de 2018 

A pesquisa alcançou um índice de 50% de participação dos colaboradores 

ativos, totalizando 110 participantes, as observações foram registradas 

fidedignamente com seu conteúdo integral.  

 

2.3.2 Identificação  

 

As questões a seguir objetivam identificar o perfil dos colaboradores 

respondentes da pesquisa, levando em consideração a idade, estado civil e tempo 

de trabalho na empresa. 

 

 



36 

 

 Gráfico 1- Idade 

IDADE 
3%6%

7%

27%

29%

28%

até 25

26 a 32

33 a 39 

40 a 46

47 a 52

acima 52

 
  Fonte: (CASTILHO, 2018)  
 

Maior representatividade de respondentes com até 32 anos correspondendo a 

67 respondentes, 30 com até 25 anos e apenas 3 respondentes acima de 52anos.  

O comportamento resiliente pode ser influenciado principalmente pela 

genética e pelo ambiente onde vive, podendo ser aprendido em qualquer idade, de 

acordo com Rutter (1987 apud TELLES, 2005 p. 12), “a resiliência seria resultante 

da interação entre fatores genéticos e ambientais, os quais também oscilam em sua 

função, podendo aturar como proteção em certos momentos e, em outros, como 

fator de risco”. 

O indivíduo desde o seu nascimento até a sua morte enfrenta situações 
estressantes, que podem lhe trazer implicações para sua vida, seja para 
saúde física ou mental. As experiências ao longo da vida, podem variar com 
a idade da pessoa, com o tempo, com o nível educacional que se encontra, 
devido os fatores individuais (HORNES, GHELERE, 2016, pg. 13).  
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 Gráfico 2- Tempo de Empresa  

Tempo de Empresa
2%

10%

21%

42%

28%

até 1
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5 a 10

10 a 15 

Acima 15 

 

  Fonte: (CASTILHO, 2018) 
 
 

Maior índice de respondentes de 1 a 5 anos de empresa; 28 respondentes 

com até 1 ano de empresa e 2 respondentes acima de 15 anos de empresa, 78 

respondentes com até 5 anos de empresa, 21% de 5 a 10 anos e 10% de 10 a 15 

anos de empresa. Refletindo em um índice relativamente alto de permanência na 

empresa. 

Permanecendo mais tempo em determinada empresa, o indivíduo adquire 
experiência e habilidade no desempenho de suas tarefas, alcançando 
produtividade mais elevada que a inicial. Se, porém, esse indivíduo deixar o 
emprego e, em seu lugar, assumir outro, para o qual não possua 
experiência no ramo, a produtividade tenderá a decrescer e voltar ao 
estágio inicial. Além disso, há as despesas com o treinamento do recém-
admitido. Por outro lado, um fator vem comprovando a importância da 
permanência de pessoal no emprego. É o aspecto social. Uma empresa que 
fixar seu pessoal estará contribuindo para a formação de um corpo de mão 
de obra qualificada. Esse aspecto é de suma importância, se for 
considerada a escassez de mão de obra qualificada no país (SARATHI, 
BARBOSA, 1981, pg.1).  
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  Gráfico 3- Estado Civil 

Estado Civil
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28%

Solteiro

Casado

Separado

 
   Fonte: (CASTILHO, 2018) 
 

  Maior representatividade de respondentes casados 72 pessoas apontando 

65%, 11 separados e 27 solteiros.  

Oliveira (2008, p.72) coloca que: “Para muitos pais e mães, preparar seus 

filhos para o ambiente de alta competitividade, tornou-se missão de vida”. Ressalta 

também que o modelo familiar vem recebendo mudanças nos últimos tempos. 

(...) O modelo familiar é flexível, muitos são filhos de pais separados e 
convivem com irmãos de pais diferentes, com madrasta, padrasto, 
namorados dos pais e das mães, influência de avós e tios, o que para eles é 
natural (SILVA, 2018, pg.4). 
 
 

Ainda de acordo com o autor “essa geração é privilegiada e recebeu tudo a 

mais que as outras, carinho, cuidados, estímulos, informações abertura na 

convivência familiar, tornando-se a geração com autoestima mais elevada de todos 

os tempos” (SILVA, 2018, pg.4).  

 
2.3.3 Dados Específicos  
 

As assertivas a seguir objetivam identificar o grau de resiliência pessoal dos 

colaboradores respondentes da pesquisa, levando em consideração as 

características: positividade, foco, flexibilidade, organização e proatividade. Dados 

do questionário (Apêndice 1).  
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 Gráfico 4- Entendo que o mundo atual é cheio de facetas e dinâmico.  

POSITIVIDADE

22%

58%

15%

3% 2%

1 Discordo
Plenamente

2 Discordo 

3 Não Concordo/Nem
Discordo

4 Concordo

5 Concordo
Plenamente

 
   Fonte: (CASTILHO, 2018) 
 

  

Percebe-se que grande parte dos respondentes, 65 pessoas concordam que, 

o mundo atual é cheio de facetas e dinâmico, correspondendo a 58%, 3% discordam 

plenamente dessa afirmativa, 16 pessoas não concordam e nem discordam, 22% 

concordam plenamente e 2% discordam da questão.  

O mundo atual está em constante evolução e com ela as mudanças, levando 

o ser humano à necessidade de adaptação, em especial alguns aspectos como: 

diferenciais, talentos, tomada de decisões, autoestima, estresse, reação à pressão.  

  De acordo com Chequini (2009, p.55). Como sendo “um processo que 

considera múltiplos fatores, uma dinâmica que resulta na superação de situações 

adversas, em que se espera não apenas a adaptação positiva do indivíduo, mas a 

sua transformação e a de seu meio”. 
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  Gráfico 5- Penso que através do desafio o aprendizado é eficaz. 
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   Fonte: (CASTILHO, 2018) 
 
 
   51 respondentes concordam que através do desafio o aprendizado é eficaz, 

48 pessoas concordam plenamente com a assertiva, 8% não concordam e nem 

discordam, 2% discordam e nenhum respondente escolheu a alternativa discordo 

plenamente. 

Para Barbosa (2016, pg.4)  
 

Enfrentar e sobrepujar as adversidades e ter uma força que mantém alguém 
no ringue da vida mesmo vergando um pouco, mais não quebrando é uma 
característica de alguém com alta resiliência, dono de uma energia interna 
que se autocontagia e que aceita os problemas como um incentivo, uma 
oportunidade de aprendizagem e crescimento. 
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 Gráfico 6- Eu consigo gerenciar as mudanças.  

FLEXIBILIDADE
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   Fonte: (CASTILHO, 2018) 
 
 

63 respondentes concordam que conseguem gerenciar as mudanças, 26 não 

concordam e nem discordam com a afirmativa, 16% concordam plenamente, 2% 

discordam e apenas 1pessoa discorda plenamente.  

Sabe-se que para conseguir gerenciar bem as mudanças é necessário ter 

flexibilidade. 

 

Pode-se dizer, então, que a flexibilidade característica da resiliência é uma 
das competências requeridas pela dinâmica da modernidade do trabalho 
nas organizações, capaz de explicar a administração da própria 
subjetividade diante das inúmeras situações de tensão, pressão e ruptura 
presentes neste contexto (BARLACH, LIMONGI e MALVEZZI, 2008, pg.3).  
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Gráfico 7- Demonstro paciência, compreensão e senso de humor frente as 
mudanças. 
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ORGANIZAÇÃO 

 
   Fonte: (CASTILHO, 2018) 
 
 
 

47 respondentes concordam com a assertiva e dizem demonstrar paciência, 

compreensão e senso de humor frente às mudanças indicando 42%, 34 não 

concordam e nem discordam, 22% concordam plenamente, 3% discordam e 2 

pessoas discordam plenamente.  

Neste sentido Barlach, Limongi, e Malvezzi (2008, pg.4) ressaltam que:  
 

Indicações de que não é na ausência da adversidade, mas, muitas vezes, 
em função de sua presença, que ocorre o processo da resiliência e é o 
enfrentamento mesmo da situação adversa que possibilita o crescimento 
psicológico do indivíduo, promovendo benefícios à saúde mental.  
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Gráfico 8- Procuro avaliar quando uma mudança é inevitável, necessária ou  
vantajosa. 
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  Fonte: (CASTILHO, 2018) 

 

A maior representatividade com 57% destaca as pessoas que concordam 

procurar avaliar quando uma mudança é inevitável, necessária ou vantajosa, 35% 

concordam plenamente, 8 pessoas não concordam e nem discordam, 1 pessoa 

discorda da afirmativa e nenhuma pessoa discorda plenamente.  

Segundo Amaro (2013, p. 150), mesmo existindo vários conceitos de 

Resiliência, percebe-se uma essência nas definições: “O fenômeno é entendido 

como a capacidade humana para enfrentar, vencer e ser fortalecido ou transformado 

por experiências de adversidade”. 
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 Gráfico 9- Espero um futuro cheio de variáveis e constantes modificações.  
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  Fonte: (CASTILHO, 2018) 
 

A maior parcela dos respondestes 45 pessoas dizem esperar um futuro cheio 

de variáveis e constantes modificações, 27 não concordam e nem discordam, 32% 

concordam plenamente, 2 pessoas discordam e apenas 1 pessoa discorda 

plenamente ou seja não espera um futuro com muitas variáveis e modificações.  

De acordo com Grunspun (2005, p.34), “é a interseção entre alto risco versus 

recursos excepcionais de proteção que faz superar as probabilidades de resultados 

negativos, mantendo a competência para enfrentar pressões e a recuperação de 

trauma e estresse”. 
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 Gráfico 10- Mantenho sempre um propósito e visão. 
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 Fonte: (CASTILHO, 2018) 
 

 

Mais da metade dos respondentes escolheram a afirmativa concordando que 

mantém sempre um propósito e visão chegando aos 55%, 14 pessoas não 

concordam e nem discordam, 31 pessoas dizem concordar plenamente, 4% 

discordam e nenhuma discorda plenamente.  

Quando está focado em um propósito e mantém visão nele, o indivíduo se 

prepara para os desafios que serão enfrentados para se obter êxito.  

 

Se estivermos sempre se preparando, de forma organizada para novos 
eventos desde o mais simples e até os mais complexos, estressantes, com 
certeza retornamos vitoriosos e aprenderemos novas lições, isso nos dará 
confiança para enfrentarmos novos desafios e desenvolverá a nossa 
resiliência (BARBOSA, 2016, pg.5).  
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Gráfico 11- É necessário pouco tempo para me recuperar após passar por 
adversidades.  
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  Fonte: (CASTILHO, 2018) 
 

Nota-se que 44% dos respondentes concordam que é necessário pouco 

tempo para se recuperar após passar por adversidades, 20 pessoas não concordam 

e nem discordam, 21 pessoas discordam da afirmativa, 15% concordam plenamente 

e 3% discordam plenamente.   

Cada ser humano precisa de um determinado tempo para se recuperar após 

passar por algum momento de adversidade, não se tem um tempo determinado, 

depende a subjetividade e resiliência de cada um.  

Segundo Barbosa (2016, pg.7) 

 

Essas pessoas mais resistentes, que conseguem enfrentar e transpor 
obstáculos, são aquelas que denominamos com alto nível de resiliência, ou 
seja, as diversidades, conflitos, estresses não as derrubam; ao contrário, 
são enfrentados como desafios e geram mais conhecimentos após o 
embate e após retorno exitoso, as deixam mais fortes que antes. São 
pessoas que primam enfrentar desafios e em consequência, ficaram mais 
sábias na finalização de cada empreitada. 
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 Gráfico 12- Identifico as questões centrais inseridas em situações confusas. 
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  Fonte: (CASTILHO, 2018) 
 

Observa-se que 45% dos respondentes optaram pela assertiva que identifica 

as questões centrais inseridas em situações confusas, seguida da alternativa não 

concordo e nem discordo com 42%, 9 pessoas discordam, 5 pessoas concordam 

plenamente e nenhuma resposta discordo plenamente.  

É de importante valia identificar as questões centrais ou principais que estão 

inseridas em situações difíceis ou confusas, desta forma Infante (2005, p.30) 

entende que: 

 
 A noção de processo permite entender a adaptação resiliente em função da 
interação dinâmica entre múltiplos fatores de risco e de resiliência, os quais 
podem ser familiares, bioquímicos, fisiológicos, cognitivos, afetivos, 
biográficos, socioeconômicos, sociais e/ou culturais. 
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Gráfico 13- Minha tendência é arriscar mesmo que as consequências sejam 
potencialmente negativas. 
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 Fonte: (CASTILHO, 2018) 
 
 

Fica evidente que esta afirmativa foi instigada, pois três das cinco alternativas 

ocorreu pouca diferença, sendo 30% concordam que sua tendência é arriscar 

mesmo que as consequências sejam potencialmente negativas, 27% não 

concordam e nem discordam, seguida de 26% das pessoas que discordam, se 

distanciando de 11% que concordam plenamente e 6% que discordam plenamente. 

Em muitos momentos da vida os indivíduos precisam sair da zona de conforto 

e arriscar viver uma mudança, mesmo sem ter conhecimento das suas 

consequências. Para contribuir com esse pensamento Lapenda (2012, pg.4) diz que:  

 

 
Não quero dizer que devemos passar pela vida assumindo todos os riscos 
que surgem em nosso caminha, mas que no momento em que sentimos 
que algo não está indo bem em algum aspecto de nossas vidas, devemos 
correr o risco de promover uma mudança. Ser cauteloso ao tomar decisões 
que impliquem uma mudança é válido. Mas não podemos ficar presos em 
situações em que não nos sintamos confortáveis ou que não nos traga 
crescimento algum.  
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Gráfico 14- Em minha opinião, mudanças são desconfortáveis, porém 
apresentam oportunidades. 
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  Fonte: (CASTILHO, 2018) 
 
 

Percebe-se que 50 dos 110 respondentes ficaram divididos se concordam ou 

discordam da afirmativa, mudanças são desconfortáveis, porém apresentam 

oportunidades, sinalizando 45% que não concordam e nem discordam da questão, 

39% concordam, 10% concordam plenamente, 4% discordam e 2% discordam 

plenamente.  

Enfrentar os desafios da vida com positividade torna esses momentos menos 

conflitantes, pois entende que as mudanças são desconfortáveis, mais apresentam 

algumas oportunidades. 

Para Barbosa (2016, pg.1)  

 
Em determinados momentos de algum desafio que alguém está vivendo, ele 
poderá ser estressante, mas a pessoa resiliente, consegue superar essa 
situação, através da sua capacidade de ser flexível e atuar com 
pensamento otimista, pois sabe que isso faz parte do seu trabalho. 
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Gráfico 15- A visão que possuo com relação aos objetivos, serve como fonte 
inspiradora e como sistema de orientação.  
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  Fonte: (CASTILHO, 2018) 
 
 

Nota-se que na questão, a visão que possuo com relação aos objetivos, serve 

como fonte inspiradora e como sistema de orientação, 47% dos respondentes 

escolheram a opção não concordo e nem discordo, 41% concordam, 8% concordam 

plenamente, 3% discordam e apenas 1% discorda plenamente.  

 
Adaptação é o processo através do qual o indivíduo administra suas 
relações consigo mesmo e com o ambiente. Na base do processo 
adaptativo, há um indivíduo que aprende a diferenciar situações positivas e 
negativas e a reagir a elas, alterando as condições externas (ambiente) e 
internas (seus próprios recursos) e, assim, aprendendo a perceber sua vida 
como um projeto cuja realização confirma sua autodeterminação 
(BARLACH, LIMONGI e MALVEZZI, 2008, pg. 5).  
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Gráfico 16- Quando necessário, em situações de mudança, modifico minhas 
suposições e quadros referenciais. 
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  Fonte: (CASTILHO, 2018) 
 
 

Houve maior representatividade na questão concordo que quando necessário, 

em situações de mudança, modifico minhas suposições e quadros referenciais com 

44%, já os que não concordam e nem discordam 29%, seguidos de 17% que 

concordam plenamente, 10% que discordam com a questão e nenhum discorda 

plenamente.  

 

Uma pessoa resiliente sabe como tirar lições de situações estressantes ou 
traumáticas e ir aprimorando o seu comportamento a cada vez que um novo 
desafio se desponta. Quando falamos em comportamento, resiliência 
significa a construção de novos caminhos de vida a partir do enfrentamento 
de situações muito estressantes ou traumáticas (BARBOSA, 2016, pg.1).  
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 Gráfico 17- Determino e renegocio prioridades durante um processo de 
mudanças. 
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  Fonte: (CASTILHO, 2018) 
 

 

Observa-se que uma parcela considerável dos respondentes concordam com 

a afirmativa, determino e renegocio prioridades durante um processo de mudanças, 

atingindo os 58%, em seguida houve um empate com os que não concordam e nem 

discordam e os que concordam plenamente chegando aos 18%, os que discordam 

foram 4% e 2% que discordam plenamente.  

 
O desenvolvimento posterior da indústria passou a demandar um indivíduo 
pró-ativo, capaz de se antecipar às demandas e solicitações relativas a seu 
trabalho. A alta competitividade, com significativas conseqüências para a 
sobrevivência individual e organizacional, exige agora um indivíduo criativo, 
capaz não só de se antecipar aos fatos, mas de criar soluções inovadoras 
para os processos e para a sua própria inserção no mundo organizacional 
(BARLACH, LIMONGI e MALVEZZI, 2008, pg.5).  
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Gráfico 18- Procuro influenciar os outros e resolver conflitos durante um 
processo de mudanças.  
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  Fonte: (CASTILHO, 2018) 
 

 

Percebe-se que 60% dos respondentes concordam com a assertiva, procuro 

influenciar os outros e resolver conflitos durante um processo de mudanças, 18% 

concordam plenamente, 15% não concordam e nem discordam, 6% discordam e 

somente 1% dos respondentes discordam plenamente. 

Sobre a influência de outras pessoas e do ambiente no processo de mudança  

Infante (2005, p.35), diz que:  

 

Se cada indivíduo está imerso num marco ecológico, então, para 
compreender melhor o processo de resiliência, é necessário considerar seu 
ambiente e sua cultura, assim como as tarefas específicas correspondentes 
a cada etapa do seu desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 Gráfico 19- Acredito que geralmente a vida é recompensadora. 
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  Fonte: (CASTILHO, 2018) 
 
 

Na assertiva, acredito que geralmente a vida é recompensadora, 49% dos 

respondentes concordam com a questão, 36% dizem concordar plenamente, 10% 

não concordam e nem discordam da afirmação, 4% discordam e 1% discordam 

plenamente.  

De acordo com Amaro (2013, p. 151) 

 
Os mecanismos de proteção por sua vez, são caracterizados como 
aspectos que contribuem para uma ressignificação e/ou superação da 
situação estressora: otimismo, apoio social, autoestima, enfrentamento, 
espiritualidade, controle dos impulsos e domínio. Estes têm como função 
minimizar o efeito e as consequências negativas esperadas na maioria das 
pessoas. 
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Gráfico 20- Geralmente consigo restabelecer perspectivas após uma quebra 
nas minhas expectativas. 
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  Fonte: (CASTILHO, 2018)  
 
 

Observa-se que 49 pessoas concordam com a afirmativa geralmente consigo 

restabelecer perspectivas após uma quebra nas minhas expectativas, indicando 

44% dos respondentes, sendo que 41% não concordam e nem discordam, 12% 

concordam plenamente, 3% discordam e nenhum respondente discorda plenamente 

com a questão.  

Muitas vezes as expectativas dos indivíduos são quebradas, mas se faz 

necessário restabelecer novas perspectivas, Rutter (1985, 1987 e 1993 apud 

YUNES e SZYMANSKI 2002, p.39), “reitera que proteção não é uma “química de 

momento”, mas se refere à maneira como a pessoa lida com as transições e 

mudanças de sua vida, o sentido que ela mesma dá às suas experiências, e como 

ela atua diante de circunstâncias adversas”.  
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Gráfico 21- Confio e conto com apoio de relacionamentos pessoais.  
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  Fonte: (CASTILHO, 2018) 
 

 

Na afirmativa, confio e conto com apoio de relacionamentos pessoais, 52 

respondentes não concordam e nem discordam com a assertiva, chegando a um 

índice de 49%, os que concordam são 23%, 17% concordam plenamente, 10% 

discordam e apenas 1% discordam plenamente da questão.  

Contar com apoio de relacionamentos pessoais e confiar neles, resulta em um 

indivíduo mais confiante e fortalecido, para Pinheiro, (2004 apud SANTOS, 2011), 

afirma que entre os principais fatores de proteção podemos encontrar: “fontes de 

apoio social, ter uma autoimagem positiva, ter um bom relacionamento parental que 

seja satisfatório, obter ajuda na resolução de problemas, saber se comunicar, 

praticar alguma religião ou ter alguma crença”. 
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 Gráfico 22- Só tomo qualquer atitude depois de um cuidadoso planejamento. 
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 Fonte: (CASTILHO, 2018) 
 

Constata-se que na questão, só tomo qualquer atitude depois de um 

cuidadoso planejamento, houve pouca diferença entre as respostas não concordo e 

nem discordo com 39% e concordo com 37%, concordo plenamente com 18%, 

discordo 6% e nenhuma pessoa discorda plenamente.  

Planejar antes de tomar alguma atitude é de extrema importância para o 

futuro do indivíduo, pois a tomada de decisão do hoje pode influenciar no futuro, 

neste contexto Lapenda (2012, pg. 5) reforça que:  

 

Planejar significa a formulação sistemática e contínua dos objetivos e ações 
alternativas, que ao término, a escolha se dará sobre a melhor ação, que diz 
respeito às implicações futuras de decisões tomadas no presente, pois é um 
processo de decisões recíprocas e independentes que buscam alcançar os 
objetivos anteriormente definidos. 
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Gráfico 23- Quando ocorre quebra de expectativas, invisto energia na solução 
de problemas e em equipes de trabalho. 
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  Fonte: (CASTILHO, 2018) 
 
 

Verifica-se na assertiva, que quando ocorre quebra de expectativas, invisto 

energia na solução de problemas e em equipes de trabalho, 50 pessoas optaram por 

não concordo e nem discordo com um índice de 46%, 29% concordam com a 

questão, 18% concordam plenamente, 6% discordam e somente 1% discordam 

plenamente da assertiva.  

Sobre solução de problemas e trabalho em equipe Heldwein (2013, pg.3) 
relata que:  
 
 

A solução de problemas através do trabalho em equipe é um método 
estruturado que compreende: conhecimento sobre ferramentas para 
descrição de problemas, análise de causa raiz e plano de ação e 
conhecimentos técnicos sobre o produto e seus componentes no que tange 
as suas funções, cuidados e aplicações.  
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                                                     GRADE DE RESULTADOS  
 
 

POSITIVIDADE FOCO FLEXIBILIDADE ORGANIZAÇÃO PROATIVIDADE 

1 =  4 2 = 4 3 = 3 4 = 3 5 = 4 

6 = 4 7 = 4 8 = 3 9 = 4 10 = 4 

11 = 3 12 = 3 13 = 4 14 = 4 15 = 4 

16 = 3 17 = 3 18 = 3 19 = 3 20 = 3 

Total: 14 Total: 14 Total:13 Total:14 Total:15 

TOTAL GERAL:  70 

 

Na linha abaixo, situa-se o grau de resiliência geral dos respondentes:  

 

0    50  70  100 

            

 
Observa-se através da grade de resultados supracitada, as cinco 

características mais relevantes da resiliência, cada uma dessas características com 

um total parcial, sendo que, a presença de proatividade atingiu-se um grau de 15 

pontos, seguida de positividade, foco e organização que atingiram 14 pontos cada, 

já no que diz respeito há flexibilidade 13 pontos. Fazendo a somatória dessas cinco 

características parciais obteve-se um total geral do grau de resiliência dos 

respondentes da pesquisa, chegou-se então ao total geral de 70 pontos, que pode 

ser observada acima onde está situada na linha do grau de resiliência geral dos 

respondestes de acordo com as cinco características identificadas por Daryl R. 

Conner (1995). 

Os resultados apontam que os respondentes da pesquisa apresentam 70% 

de resiliência pessoal eles acreditam que a vida é um grande desafio, mas com 

muitas recompensas e oportunidades de aprendizado. 

 
A adaptação positiva permite identificar se houve um processo de 
resiliência. A adaptação pode ser considerada positiva quando o indivíduo 
alcançou expectativas sociais associadas a uma etapa de desenvolvimento, 
ou quando não houve sinais de desajuste. Em ambos os casos, se a 
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adaptação positiva ocorre apesar da exposição à adversidade, considera-se 
uma adaptação resiliente (INFANTE, 2005, p. 27).  

 

Sabem que precisam ter foco, clareza de onde estão e onde querem chegar. 

Conner (1995, p.71) “As pessoas que gerenciam mudanças com sucesso sabem por 

intuição que, uma vez que estejam se aproximando do limiar do choque futuro, não 

podem mais apenas anunciar a mudança - devem orquestrá-la”. 

Demonstram ser flexíveis quando estão frente à adversidade, se chocam, 

mas logo conseguem superar as decepções.  

Afirma Drucker (1998, p.207): 
 

 
 Operar qualquer coisa - uma fábrica, uma tecnologia, uma linha de produto, 
um sistema de distribuição - exige esforço constante e atenção incessante. 
Se há algo que seguramente existe em qualquer tipo de atividade é a crise 
diária. A crise diária não pode ser adiada, ela tem de ser resolvida 
prontamente. E a atividade em andamento exige alta prioridade e a merece. 

 

Conseguem desenvolver várias atividades ao mesmo tempo e também 

apresentam facilidade em resolver conflitos. 

Afirma Assis, Pesce e Avanci (2006) que:  
  

 

A capacidade de resiliência implica encontrar forças para transformar 
intempéries em perspectivas. Sem dúvida, as adversidades são um fator 
necessário para se tecer o amadurecimento do caráter e a resiliência, mas 
isoladamente são insuficientes para promovê-la (p. 57). 

 

Como complementa Conner (1995, p.191) “aqueles indivíduos e grupos que 

são resilientes, que tem habilidade de absorver altos níveis de mudança enquanto 

demonstram o mínimo de comportamento disfuncional”.   

Os respondentes da pesquisa na sua maioria não apresentam fatores de risco 

presente nas cinco características presentes nesta pesquisa. De modo geral, "fator 

de risco" pode ser definido como: "... toda a sorte de eventos negativos da vida, e 

que, quando presentes, aumentam a probabilidade de o indivíduo apresentar 

problemas físicos, sociais ou emocionais” (SZYMANSKI, 2002, p.24). Em 

complemento (GRUNSPUN, 2002) define fatores de risco como os “fatores 

presentes no ambiente econômico, psicológico e familiar que possuem grande 

probabilidade de causar danos sociais evidentes”. 
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3 CONCLUSÃO  

 

O presente trabalho parte da experiência acadêmica obtida durante o processo 

de desenvolvimento literário e de pesquisa a campo com colaboradores de uma 

empresa no município de Caçador - SC.  

Através da análise da literatura, observou-se um senso entre os autores que na 

sua maioria dizem que a resiliência é capacidade humana para enfrentar, vencer e 

ser fortalecido ou transformado por experiências de adversidade. Alguns autores 

ainda relatam que pode variar desde uma capacidade inata que acompanha o 

desenvolvimento do indivíduo ao longo da vida, bem como uma habilidade adquirida 

que o sujeito apresenta frente situações de adversidade. 

Ao longo deste estudo pretendeu-se determinar o perfil dos colaboradores 

utilizando o modelo de Conner (1995) através da análise das características da 

resiliência, investigando o grau de resiliência dos respondentes da pesquisa. Pode-

se afirmar que este estudo foi relevante no sentido de possibilitar a investigação de 

como os colaboradores respondentes administram as complexas exigências 

existentes nas suas vivências cotidianas, e ao mesmo tempo, alcançam uma boa 

qualidade de vida, qualidade essa refletida no seu cotidiano através de suas ações 

que refletem no relacionamento intrapessoal e interpessoal, melhorando a qualidade 

de vida, entre colegas, familiares e pessoas de seu convívio.   

A importância desse projeto para a acadêmica foi promover oportunidades de 

vivenciar na prática conteúdos acadêmicos, busca pelo saber através de 

bibliografias e pesquisa de campo, por ser um tema atual e relativamente novo, 

ainda em desenvolvimento, propiciando desta forma, a aquisição de conhecimentos 

e atitudes relacionadas com a profissão escolhida, o aperfeiçoamento acadêmico no 

confronto teoria versus prática. 

 Realça-se ainda que os objetivos propostos neste estudo, foram atingidos 

com êxito, o objetivo geral que foi identificar o grau de resiliência pessoal em 

colaboradores de uma empresa no município de Caçador-SC. Bem como os 

objetivos específicos pesquisar sobre o tema resiliência, história e suas implicações 

no indivíduo, investigar sobre as relações humanas no trabalho e a importância da 

inteligência emocional no cotidiano, realizar pesquisa por meio de questionário e 

Analisar os dados obtidos.  
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A referida pesquisa é de caráter descritivo, quantitativo e qualitativo. Foi 

realizada por meio de questionário com 20 perguntas assertivas no modelo de 

escala Likert e pesquisa bibliográfica descritiva utilizando acervos bibliográficos. Os 

resultados apontam que os respondentes da pesquisa apresentam 70% de 

resiliência pessoal, eles acreditam que a vida é um grande desafio, mas com muitas 

recompensas e oportunidades de aprendizado, sabem que precisam ter foco, onde 

estão e onde querem chegar, demonstram ser flexíveis quando estão frente à 

adversidade, se chocam, mas logo conseguem superar as decepções, conseguem 

desenvolver várias atividades ao mesmo tempo e também apresentam facilidade em 

resolver conflitos. 

Desta forma conclui-se que, esse trabalho foi plenamente aplicável uma vez 

que contribuiu para o desenvolvimento social, acadêmico cientifico e pessoal dos 

envolvidos nele seja direta ou indiretamente. 

Por fim Sugere-se a elaboração de um questionário que sirva para futura 

aplicação e análise do perfil das pessoas que fazem parte de determinado ambiente 

organizacional, ou ainda que tenham interesse em fazer parte, incluindo o 

questionário na entrevista de seleção, utilizando-se como base às características da 

resiliência.  
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APÊNDICE A - Questionário para Autoconhecimento: Investigando o grau de 
resiliência pessoal 

Instruções:  

a) Leia com atenção as assertivas abaixo; 
b) Reflita sobre o quanto elas se aplicam ao seu jeito de ser,  
c) Pontue, então, ao lado de cada assertiva uma das alternativas abaixo: 

Concordo 
plenamente 

Concordo Não 
concordo/Nem 

discordo 

Discordo Discordo 
plenamente 

5 4 3 2 1 

 

 

1 Entendo que o mundo atual é cheio de facetas e dinâmico.  

2 Penso que através do desafio o aprendizado é eficaz.  

3 Eu consigo gerenciar as mudanças.  

4 Demonstro paciência, compreensão e senso de humor frente às mudanças.  

5 Procuro avaliar quando uma mudança é inevitável, necessária ou vantajosa.  

6 Espero um futuro cheio de variáveis e constantes modificações.  

7 Mantenho sempre um propósito e visão.  

8 É necessário pouco tempo para me recuperar após passar por adversidades.  

9 Identifico as questões centrais inseridas em situações confusas.  

10 Minha tendência é arriscar mesmo que as consequências sejam potencialmente 
negativas. 

 

11 Em minha opinião, mudanças são desconfortáveis, porém apresentam 
oportunidades. 

 

12 A visão que possuo com relação aos meus objetivos, serve como fonte inspiradora e 
como sistema de orientação. 

 

13 Quando necessário, em situações de mudança, modifico minhas suposições e 
quadros referenciais. 

 

14 Determino e renegocio prioridades durante um processo de mudança.  
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15 Procuro influenciar os outros e resolver conflitos durante um processo de mudança.  

16 Acredito que geralmente a vida é recompensadora.  

17 Geralmente consigo restabelecer perspectivas após uma quebra nas minhas 
expectativas. 

 

18 Confio e conto com apoio de relacionamentos pessoais.  

19 Só tomo qualquer atitude depois de um cuidadoso planejamento.  

20 Quando ocorre quebra de expectativas, invisto energia na solução de problemas e 
em equipes de trabalho. 

 

Fonte: Adaptado de MOELLER, Jaques Enrique. A Resiliência no perfil do empreendedor 
catarinense, a partir da aplicação das cinco características identificadas por Daryl R. Conner. 
Dissertação de Mestrado. Florianópolis, 2002. 

 

 

GRADE DE RESULTADOS 

 

a) Transfira o valor atribuído para cada questão no questionário, para a grade 
abaixo; 

b) Some o valor obtido em cada coluna (“totais parciais”); 
c) Some os valores totais de cada coluna (“total geral”); 
d) Situe, na linha indicada, o valor do seu “total geral”, obtendo assim, uma 

representação numérica do seu grau de resiliência.  
 

 

Positividade Foco Flexibilidade Organização Proatividade 

1 =  2 =   3 =  4 =  5 =  

6 =  7 =  8 =  9 =  10 =  

11 =  12 =  13 =  14 =  15 =  

16 =  17 =  18 =  19 =  20 =  

Total: Total: Total: Total: Total: 

TOTAL GERAL:  
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Positividade 

Pessoas positivas são aquelas que veem a vida como um grande desafio. Sabem 
que a vida é repleta de luta, mas que possui também intensas oportunidades e 
possibilidades. Sabem que existem inúmeros problemas, diversos paradoxos, 
mudanças por vezes desconfortáveis, mas acreditam que há recompensas e 
oportunidades em tudo que estão vivenciando. Sabem que cada experiência é uma 
fonte de aprendizado e por isto mesmo sabem e encaram o mundo como algo 
dinâmico. 

 

Foco 

Pessoas que tem foco na vida são aquelas que sabem onde estão e onde querem 
chegar. São aquelas que sabem que o foco é a bússola que os orienta, sabem que 
ter foco significa saber onde está o norte de suas ações, sabem que este foco é a 
luz que os orienta mesmo quando suas expectativas são quebradas e precisam ser 
restabelecidas. 

Flexibilidade 

Pessoas flexíveis são maleáveis quando se defrontam com dúvidas e incertezas, 
mas ainda assim são extremamente tolerantes com os contratempos. Quando se 
deparam com adversidades, se chocam, mas rapidamente conseguem superar a 
decepção e o desapontamento. Reconhecem seus pontos positivos e negativos e 
sabem reconhecer suas possibilidades e limitações. São pessoas muito sociáveis, 
pacientes, compreensíveis e bem humoradas mesmo quando lidam com mudanças 
e alterações. 

Organização 

Pessoas organizadas procedem constantemente à análises tentando ver de que 
forma podem clarear temas e tópicos que estão presentes em situações confusas e 
conflitantes. Quando percebem que precisam alterar algum projeto ou mudança, 
renegociam rapidamente suas prioridades. Tal característica é muito própria dos 
resilientes até porque, uma das características da resiliência é a flexibilidade. As 
pessoas organizadas são aquelas que desenvolvem várias atividades ao mesmo 
tempo e todas com muito sucesso. Quando percebem que necessitam de auxílio, 
pedem ajuda imediata. 

Proatividade 

As pessoas proativas incitam as mudanças e não as evitam. Elas percebem quando 
uma mudança é inevitável e/ou vantajosa. Estas pessoas têm facilidade para 
perceber se uma determinada situação pode angariar-lhe alguma primazia. De todas 
as experiências vivenciadas gosta de extrair lições de aprendizagem para 
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posteriormente poder aplicar a outras situações. Tem facilidade de resolver conflitos 
e por isto mesmo outras pessoas acabam sendo influenciados por elas. 

 

Na linha abaixo, situe seu grau de resiliência: 

 

 

0    50    100 
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ANEXO A- Declaração de Ciência e Concordância das Instituições Envolvidas  
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ANEXO B- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido- Maiores de Idade  
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