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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa foi verificar o papel preditor do trabalho emocional na incidência de 

burnout em policiais militares do Rio Grande do Norte, Brasil. A classe policial foi escolhida 

por estar sujeita, segundo elevado número de estudos, a riscos de problemas físicos, exaustão e 

sofrimento psíquico, bem como tabagismo, abuso de álcool, ideação suicida e, notadamente, 

burnout. Além disso, a Polícia Militar do RN enfrenta atualmente um contexto de dificuldades 

e condições precárias de trabalho, o que demanda maior atenção à dinâmica de trabalho de seus 

profissionais. Todos esses estressores (sociais, físicos, organizacionais e contextuais) resultam 

em exigências emocionais significativas para os policiais, demandando que esses gerenciem a 

exibição de suas emoções durante essas interações para manter o comportamento adequado 

tanto à situação quanto à instituição policial. Essa gestão da expressão emocional para se 

conformar às exigências do trabalho é referida na literatura como “trabalho emocional”. O 

trabalho emocional surge como uma forma de mediação entre o profissional e seu meio de 

trabalho, podendo acentuar ou atenuar os resultados negativos do trabalho sobre a saúde do 

trabalhador, dependendo de diferentes estratégias de controle emocional e de características 

específicas do fazer laboral. Ainda há poucos estudos na área da Psicologia Organizacional e do 

Trabalho que contemplem essa relação. Participaram dessa pesquisa 525 profissionais militares 

do estado do Rio Grande do Norte, Brasil. Os instrumentos utilizados foram a Emotional Labour 

Scale, a Emotion Work Requirements Scale e a subescala de exaustão emocional do Maslach 

Burnout Inventory for Human Service Survey, previamente adaptados para o português. As duas 

primeiras escalas passaram por uma validação cruzada, e foi realizada uma regressão múltipla 

com os fatores delas derivados e variáveis sociodemográficas. Os resultados indicam que estes 

fatores do trabalho emocional: variedade e intensidade das emoções, frequência de interação 

com suspeitos e criminosos, atuação profunda e atuação superficial, e a necessidade de expressar 

emoções positivas como parte do trabalho policial foram preditores de exaustação emocional e 

incidência de burnout. As variáveis sociodemográficas: ensino médio completo, ser Cabo, e 

atuar no serviço externo também tiveram um poder preditivo sobre o burnout. O presente estudo, 

ao elucidar as características do manejo das emoções em resposta às necessidades 

organizacionais do trabalho na PM, e o impacto disso sobre um adoecimento prevalente nessa 

população, contribui não apenas com a literatura sobre a temática, que no Brasil é escassa, mas 

com informações que podem fomentar a criação de políticas de saúde mais efetivas e atentas 

aos aspectos emocionais do trabalho policial, que muitas vezes são negligenciados. 

 

Palavras-chaves: trabalho emocional, burnout, policiais militares 
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ABSTRACT 

 

The goal of this research was to investigate the predictive role of emotional labor in the 

incidence of police officers’ burnout in Rio Grande do Norte, Brazil. The officer class was 

chosen to be subject of the risk of physical problems, exhaustion and psychological distress as 

well as smoking, alcohol abuse, suicidal ideation and, notably, burnout. In addition, the Military 

Police of RN is currently facing a context of difficulties and poor working conditions, 

demanding greater attention to the work dynamics of its professionals. All these stressors 

(social, physical, organizational and contextual) result in significant emotional requirements for 

police officers, demanding that they manage the display of their emotions during these 

interactions to maintain proper behavior to both the situation and the police institution. This 

management of emotional expression to conform to the demands of the job is reported in the 

literature as "emotional labor". The emotional labor emerges as a form of mediation between 

professionals and their working environment and can boost or attenuate the negative results of 

the work on the worker's health, depending on different emotional control strategies and specific 

features of labor activity. Only a few studies in Organizational Psychology and Labour has 

addressed this relationship. The sample consisted of 525 police officers from the state of Rio 

Grande do Norte, Brazil. The Emotional Labor Scale, the Emotional Work Requirements Scale 

and the emotional exhaustion’s subscale of the Maslach Burnout Inventory for Human Service 

Survey were used. They were previously adapted from English to Brazilian Portuguese. The 

first two scales were submitted to a cross-validation procedure. A multiple linear regression was 

performed with the factors derived from all the scales and with some sociodemographic 

variables. The results indicate that the emotional labor factors: variety and intensity of emotions, 

frequency of interaction with suspects and criminals, deep and surface acting, and the perceived 

need to express positive emotions as part of the police work were predictors of emotional 

exhaustion and burnout’s incidence. The sociodemographic variables: completed high school, 

be a Cabo, and acting on external service had also a predictive power over burnout. This study 

elucidates the handling characteristics of emotions in response to organizational needs of the 

job in the PM and the impact of this on a prevalent illness in this population, and contributes not 

only to the literature on the subject, scarce in Brazil, but also with information that can foster 

the creation of more effective and attentive health policies to the often neglected emotional 

aspects of police agents’ labor. 

Key words: emotional labor, burnout, police officers
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INTRODUÇÃO 

 

Esta é uma investigação sobre o trabalho emocional e seu papel preditor na incidência 

de burnout entre policiais militares. Insere-se na literatura sobre a relação entre emoções e 

trabalho, uma temática que recebeu, no decorrer das últimas décadas, uma atenção crescente de 

diversas áreas do conhecimento, tais como Sociologia, Antropologia, Biologia, Neurociências, 

e da própria Psicologia. Em relação à última, e no tocante à base teórica do presente projeto, 

cumpre observar que a Psicologia Organizacional e do Trabalho (POT) lançou-se com novo 

fôlego sobre a temática das emoções apenas mais recentemente (a partir das duas últimas 

décadas), alavancada pelo interesse em investigar a nova e crescente solicitação da regulação 

emocional em atendimento às demandas de perfis ocupacionais, notadamente no setor de 

serviços (Bonfim & Gondim, 2010).  

A regulação emocional direcionada à conformação dos trabalhadores às exigências 

emocionais do trabalho é referida na literatura como “trabalho emocional” (Grandey, 2000), 

constructo esse que tem nos trabalhos de Hochschild (1979, 1983) um marco histórico 

importante. É essencial, nesse ponto, destacar que o processo de regulação emocional é mais 

amplo que o de trabalho emocional, pois não se restringe ao ambiente laboral, referindo-se ao 

gerenciamento dos estados efetivos e da expressão emocional para transformar a experiência 

pessoal em qualquer contexto social (Gondim & Borges-Andrade, 2009; Gross, 1998). Tal 

assertiva é essencial para a compreensão de que, embora o trabalho emocional seja o foco da 

investigação aqui apresentada, a regulação emocional exerce papel determinante tanto na 

definição do quadro de teorias quanto do método e do modelo de análise, tendo em vista que é 

anterior e dá suporte teórico-metodológico ao primeiro. 
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Clarificadas as relações entre regulação emocional e trabalho emocional, e o fato de 

ambos estarem inseridos no âmago dos processos organizacionais, é possível perceber dois 

movimentos distintos (embora paralelos) no trato às emoções no mundo do trabalho, atualmente: 

por um lado, a dicotomia responsável por opor afetos e racionalidade vem sendo lentamente 

superada, na medida em que as organizações passam a compreender que as emoções são parte 

essencial da manutenção do bom desempenho por seus funcionários, do bom relacionamento e 

fidelização dos clientes, do trabalho em equipe, do alcance de metas e resultados, da melhor 

implementação de mudanças organizacionais, entre outros (Goleman, 2001; Lopes, Grewal, 

Kadis, Gall & Salovey, 2006). Essa mudança gradativa de paradigma é, em geral, visível através 

do investimento das empresas em treinamentos sobre bom atendimento aos clientes, melhoria 

das relações interpessoais no trabalho, técnicas de relaxamento e diminuição do estresse no 

ambiente laboral, cursos de “etiqueta” organizacional e palestras motivacionais, por exemplo 

(Morais, 2012).  

Tais iniciativas, embora representativas da compreensão do impacto das emoções para 

as organizações, são ainda superficiais e voltadas essencialmente aos resultados do manejo dos 

afetos para as próprias empresas. Isso denuncia o segundo movimento, o da pouca atenção dada 

aos impactos (positivos e negativos) das demandas e exigências emocionais sobre os 

trabalhadores, e do ainda menor reconhecimento formal dado à execução da gestão das emoções.  

Um exemplo disso é o próprio formato de descrição de cargos adotado pela maioria das 

organizações. Nesse são apontadas e privilegiadas apenas as tarefas procedimentais e os 

requisitos cognitivos de cada cargo, e as exigências e demandas emocionais não são descritas, 

sendo apreendidas apenas no desempenho propriamente dito das funções, como aponta Morais 

(2012). Guy e Newman (2004) e Newman, Guy e Mastracci (2007) afirmam que esse padrão 
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revela a ideia subjacente de que o manejo das emoções é algo intrínseco ao indivíduo, sendo, 

portanto, apenas dele a responsabilidade de executá-lo adequadamente. Essa concepção resulta 

na falta de reconhecimento, valorização e recompensas à regulação de emoções realizada em 

prol da eficiência no trabalho (Morais, 2012). Tal tendência pode ser percebida pelos 

trabalhadores como injustiça organizacional, uma vez que o trabalho emocional tende a ser 

desgastante e consumir recursos e tempo, e não ser recompensado por essa parcela de sua 

atividade pode reforçá-lo enquanto fonte estresse que afetará a saúde do profissional. 

Outro fator que contribui com o estresse associado ao trabalho emocional é a diversidade 

de emoções evocadas pelas relações e interações com colegas ou superiores no local de trabalho, 

e pela própria atividade (Miller, Considine & Garner, 2007). Além disso, os afetos originados 

fora do ambiente de trabalho (preocupações com os filhos, ansiedade em relação aos jogos 

esportivos, sofrimentos), mas vivenciados dentro do ambiente laboral, reforçam a necessidade 

de vigilância pessoal constante para reprimi-los (Bonfim & Gondim, 2010). Tais fatores 

referem-se a uma tradição inerente a muitas culturas organizacionais: a supracitada dicotomia 

emoções versus trabalho. O discurso comum é o de que ambos não se misturam, ou ao menos 

não devem se misturar (Manãs, 2005), ainda que muitos sejam os pontos de contato e mútua 

influência entre essas duas facetas das vidas dos trabalhadores. 

Para algumas categorias profissionais, tal cisão é mais pronunciada do que em outras 

(Bonelli, 2004). Neste estudo, visando delimitar uma área profissional em que são usualmente 

necessários elevados índices de trabalho emocional para se dar conta das demandas inerentes às 

atividades, com a especificidade de regras emocionais que solicitam a expressão e supressão de 

emoções tanto positivas quanto negativas e que reconhecidamente enfrente contextos favoráveis 

à incidência de estresse e burnout, a fim de investigar o impacto do trabalho emocional sobre 
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sua experiência laboral, foram eleitos os policiais militares do Rio Grande do Norte. Tal 

população foi escolhida, também, em razão do problemático momento vivenciado pela Polícia 

Militar de nosso estado, marcado por diminuição do efetivo, evasão de profissionais, elevados 

índices de criminalidade e greves recentes, o que, acreditamos, aumenta tanto as exigências 

emocionais quanto os estressores relativos ao trabalho num contexto ainda mais severo e 

desafiador. 

As supracitadas características da atividade policial, associadas aos estressores (sociais, 

físicos e organizacionais) inerentes à execução de seu fazer laboral, resultam em exigências 

emocionais significativas para os policiais, demandando que eles gerenciem a exibição de suas 

emoções durante suas interações para manter o comportamento adequado tanto à situação 

quanto à instituição policial (Bakker & Heuven, 2006), o que requer um constante e 

provavelmente exigente trabalho emocional por parte dos profissionais que dela fazem parte. 

Pelo exposto, nossa investigação busca elucidar a dinâmica do manejo de emoções no trabalho 

dos policiais militares do RN e sua relação com a incidência de burnout.  

Com esta investigação, esperamos contribuir com a literatura sobre trabalho emocional 

(ainda escassa no país), sobre o burnout e sobre a relação entre esses dois constructos no fazer 

laboral de uma classe profissional de grande importância social. Postula-se que, sendo as 

emoções uma parte central do trabalho policial, e a elevada prevalência de burnout nesta 

população, investigar se diferentes aspectos manejo das emoções predizem a incidência dessa 

síndrome pode fornecer ferramentas para melhor compreender tal problema de saúde entre esses 

profissionais, tanto do ponto de vista organizacional quanto do interpessoal. 

 A pesquisa também se justifica pelo fato de a maioria dos estudos que investigam o 

burnout observar a relação entre essa temática e situações de estresse, ou constructos como 
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motivação, satisfação, contrato psicológico, suporte organizacional, entre outros, denotando 

inúmeras possibilidades de investigação do tema (Battiston, Cruz & Hoffmann, 2006; Maslach 

& Leiter, 2001; Van Gelderen, 2013). Entretanto, nenhum estudo nacional que relacionasse o 

trabalho emocional e o burnout foi encontrado, e mesmo na literatura internacional foram 

poucas as investigações identificadas (e.g. Best, Downey, & Jones, 1997; Schaubroeck & Jones, 

2000; Schaible, 2006; Van Gelderen, 2013). 

Ao final, também espera-se gerar subsídios para intervenções futuras direcionadas à 

saúde desses profissionais e políticas organizacionais que propiciem melhores condições 

laborais para os policiais.  

A seguir, apresentamos os capítulos teóricos que irão compor a dissertação oriunda do 

presente projeto. No capítulo 1, caracterizaremos as instituições policiais quanto às 

especificidades de seu trabalho, apresentando o contexto atual da Polícia Militar do RN como 

foco de estudo. A seguir, o capítulo 2 trata do burnout, expondo definições, diferenciações e 

considerações atuais sobre esse tema, além de refletir sobre a sua relação com o trabalho policial, 

recrutando resultados de outros estudos com esta temática. O capítulo 3 é dedicado ao trabalho 

emocional, iniciando com reflexões atuais sobre emoções, apresentando definições e teorias 

sobre a regulação emocional e, por fim, sobre o trabalho emocional propriamente dito e seus 

efeitos sobre o trabalhador e a organização. No capítulo 4, será promovida a integração teórico-

metodológica entre as temáticas e a delimitação do objeto de estudo, apresentando informações 

de outras investigações sobre o objeto de estudo, o quadro teórico da pesquisa, objetivos, 

variáveis investigadas e hipóteses. O capítulo 5 apresentará o método, procedimentos de 

delimitação e coleta de dados, instrumentos utilizados, considerações éticas, uma caracterização 

dos participantes e os procedimentos de análise empregados. No capítulo 6, serão apresentados 
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os resultados desta pesquisa. No capítulo 7, discutimos que fatores do trabalho emocional foram 

preditores de burnout entre os participantes, que relações foram estabelecidas entre os diferentes 

construtos investigados e como tais achados justificam-se à luz do cotidiano do trabalho policial. 

No capítulo 8, concluímos com discussões sobre as implicações dos achados tanto para a 

categoria profissional quanto para a própria instituição, delineando-se encaminhamentos 

possíveis a partir da investigação aqui empreendida. 
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CAPÍTULO 1 – O TRABALHO POLICIAL 

 

1.1 – As instituições policiais: características de um paradigma: 

O Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa define polícia como “a corporação que 

engloba os órgãos e as instituições incumbidos de fazer respeitar leis ou regras, e de reprimir e 

perseguir o crime” (Ferreira, 2009, p. 524). Sartori (2006) enfatiza o papel fundamental desses 

agentes da segurança pública na ordem social e no enfrentamento à criminalidade.  

Tradicionalmente, as instituições policiais são as principais responsáveis pela aplicação 

da lei e manutenção da ordem nas sociedades ocidentais modernas. Nesse contexto, as agências 

policiais têm treinado seus funcionários para ser física e emocionalmente duros, autoritários, 

distantes, assertivos, profissionais e eficientes, com pouca ênfase na relações públicas ou com 

seus clientes (Schaibble, 2006; Trojanowicz & Bucqueroux, 1990). Uma das consequências 

diretas destas práticas tem sido um abismo social entre a polícia e as comunidades nas quais 

seus profissionais são responsáveis por fazer cumprir as leis e manter a ordem pública. 

A partir de 1960, no entanto, a face da polícia começou a mudar (Câmara, 2002). Devido 

à proliferação dos modelos de segurança privada e ao aumento da concorrência de outras 

organizações governamentais direcionadas à aplicação da lei, as agências policiais modernas 

foram forçadas a redefinir e expandir seu nicho de longa data dentro da sociedade. Outro aspecto 

central à esta mudança foi a ascensão da chamada “desobediência civil” como o método 

preferido de ativismo dos movimentos de lutas populares por direitos civis (Schaibble, 2006). 

Como consequência destas lutas e conflitos na sociedade, a polícia foi recorrentemente vista 

como antagonista dos interesses populares, e os policiais, como lacaios dos poderes constituídos, 

cujo trabalho oprime a vontade do povo (Oliveira & Santos, 2010; Silva & Leite, 2007). Em 

razão disso, as instituições policiais depararam-se com a necessidade de uma nova imagem que 
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redefinisse seu papel e função na sociedade, reduzindo a distância sentida entre a polícia e o 

público a quem servia. Assim, a polícia começou a adotar uma abordagem de policiamento mais 

orientada para o cliente, e é esse modelo que define a maioria de seus formatos institucionais 

atualmente (Oliveira & Santos, 2010).  

Como resultado desta mudança de paradigma, as instituições policiais começaram uma 

transição das expectativas tradicionais impostas aos seus profissionais (ser rígidos, distantes, 

profissionais e eficientes aplicadores da lei) para uma imagem mais suave, com uma maior 

ênfase nas relações com o público (Andrade, 2009). Entretanto, ao contrário de outras indústrias 

do setor de serviços que sempre estiveram mais ou menos orientadas para os clientes, as agências 

policiais ainda enfrentam o problema de servir às funções subjacentes básicas de aplicação da 

lei e manutenção da ordem às quais elas sempre tinham servido (Cihan & Wells, 2011). 

Assim, ao mesmo tempo em que é esperado da polícia o cumprimento das funções de 

aplicação da lei e manutenção da ordem, também há a expectativa de que esta forneça ao mesmo 

tempo um serviço orientado para a comunidade. Estas condições representam um paradoxo 

significativo e problemático para o trabalhador policial (Phillips & Sobol, 2012; Souza & Reis, 

2012). Corroborando com essa concepção, Gasparetto (1998) enfatiza a grande exigência de 

aperfeiçoamento das relações interpessoais e públicas por parte dos profissionais da polícia, 

propiciando um difícil equilíbrio entre a interação adequada com a comunidade e a postura de 

autoridade que deve prevalecer no combate à criminalidade.  

No Brasil, a Polícia Militar é uma das instituições policiais afetada diretamente por esse 

paradoxo. Originada no século XIX, sua função primordial era a supracitada contenção de 

grupos legais (ou ilegais) que porventura contestassem os poderes vigentes (Silva e Vieira, 

2008). Tal faceta foi reforçada durante os governos militares, que solidificaram a percepção 
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social vigente até hoje de que os policiais militares são antagonistas dos interesses populares. 

Com o fim da ditadura, a Polícia Militar no Brasil passou gradualmente pela transição para um 

modelo também voltado à satisfação do público, notadamente através da maior ênfase sobre a 

coibição e enfrentamento à insegurança pública e criminalidade. Essa mudança foi 

acompanhada pela já discutida oposição entre a aplicação da lei e a satisfação ao cliente (nesse 

caso, a sociedade civil), cujos efeitos repercutem tanto sobre a instituição quanto sobre seus 

profissionais, os policiais militares, população à qual se dedica o presente estudo. Para entender 

melhor os efeitos dessa conjuntura sobre esses trabalhadores, é importante conhecer melhor a 

realidade brasileira no tocante a essa ocupação.  

Desde o início da década de 80, indicadores públicos de saúde e de segurança constatam 

um aumento dos índices de criminalidade e violência (Minayo & Souza, 2003), o que eleva a 

exigência de políticas mais intensas e robustas de segurança pública por parte da Polícia Militar 

e, por conseguinte, produz uma maior sobrecarga física e psíquica em seus trabalhadores (Souza, 

Franco, Meireles, Ferreira & Santos, 2007), tornando-os mais vulneráveis a consequências 

nocivas a seus bem-estar social e psíquico, qualidade de vida e saúde.  

Estudos como os de Slate, Johnson e Colbert (2007), Collins e Gibbs (2003) e Morash, 

Haarr e Kwak (2006) levantam a hipótese de que a supracitada vulnerabilidade biopsicossocial 

do segmento policial está associada às condições de trabalho aversivo do trabalho na polícia, 

tais como a interferência do trabalho na vida familiar, carga horária excessiva e a falta de 

autonomia e de apoio institucional. Além disso, os policiais, notadamente os militares, lidam 

com estressores significativos decorrentes de suas interações com os membros da comunidade, 

tais como suspeitos e criminosos hostis, e vítimas emocionalmente desestabilizadas (Pasillas, 
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Follette & Perumean-Chaney, 2006; Garcia, Nesbary & Gu, 2004), mesmo quando essas 

interações não envolvem contato físico.  

Outras fontes de estresse também se fazem presentes no cotidiano da atividade do 

policial militar, como o temor de sofrer vinganças de indivíduos que foram encarcerados ou 

prejudicados como resultado de seu trabalho, e o constante estado de alerta requerido desse 

metiê (Lima, 2002). Lima (2002) complementa afirmando que manter esse estado de alerta 

contínuo é uma fonte de estresse que fomenta a prevalência de patologias não só 

predominantemente psicológicas, mas também físicas, como úlcera gastroduodenal, hipertensão 

arterial, câncer, psoríase e obesidade. 

A esse respeito, Souza et al. (2007) destacam que, para além do estressores inerentes à 

realidade do trabalho na Polícia Militar, as precárias condições de trabalho dos policiais 

militares na realidade brasileira intensificam insatisfação, estresse, desgaste e sofrimentos de 

diferentes ordens nesses profissionais. Tal precariedade é flagrante nas atuais condições da 

Polícia Militar do Rio Grande do Norte, foco da presente investigação. A seguir, será 

caracterizada brevemente a atual conjuntura dessa instituição, a fim de justificar a escolha de 

seus profissionais como população investigada, e de esclarecer as possíveis relações desse 

cenário com seus impactos sobre a saúde dos policias militares de nosso estado. 

1.2 – Polícia Militar do Rio Grande do Norte – Caracterização e Contexto atual: 

A Organização Básica da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte foi instituída 

pela Lei Complementar nº 090, de 04 de janeiro de 1991, que prevê que a PM-RN seja 

estruturada em órgãos de direção, de apoio e de execução.  
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Os órgãos de direção realizam o comando e a administração da Polícia Militar, sob 

autoridade do Comandante Geral, e incumbem-se do seu planejamento e organização, visando 

às necessidades em pessoal e material, e o emprego da Corporação para o cumprimento de suas 

missões, e acionam, por meio de diretrizes e ordens, os órgãos de apoio e de execução, 

controlando e fiscalizando a atuação desses órgãos. Os principais órgãos de direção são I - 

Comando Geral; II - Estado-Maior, como órgãos de direção geral; III - Diretorias, como órgãos 

de direção setorial; IV - Ajudância-Geral; e V - Gabinete do Comandante Geral, compreendendo 

Ajudância de Ordens e Assessorias.  

Os órgãos de apoio, a saber, I - Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Polícia 

Militar; II - Academia da Polícia Militar "Cel Milton Freire de Andrade"; III - Centro de 

Suprimento e Manutenção; IV - Hospital Central "Coronel Pedro Germano"; V - Hospital 

Regional da Polícia Militar; e VI - Junta Policial Militar de Saúde, realizam a atividade-meio da 

Polícia Militar, atendendo a todas as suas necessidades de pessoal e material, e atuam em 

cumprimento de diretrizes e ordem dos órgãos de direção que planejam, coordenam, controlam 

e fiscalizam sua atuação.  

Por fim, os órgãos de execução são constituídos pelas Unidades Operacionais, realizando 

a atividade-fim da Polícia Militar, cumprindo as missões, os objetivos e as diretrizes e ordens 

que partem dos órgãos de direção nos termos da Lei. São órgãos de execução as Unidades da 

Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte (Batalhões, Companhias, Pelotões, 

Destacamento, etc). 

Embora apresente uma divisão organizada do ponto de vista regimental, a Polícia Militar 

do Rio Grande do Norte vivencia um momento adverso que afeta o funcionamento de suas 
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diferentes esferas. Para melhor entender a situação atual dessa instituição, é importante avaliar 

o seu contexto recente no estado, marcado por uma série de problemáticas.  

Dados publicados em abril de 2014 pela Secretaria de Segurança Pública do RN (SSP – 

RN, 2014) revelam a posição delicada em que se encontra Polícia Militar do Rio Grande do 

Norte. Enquanto o número de furtos, roubos e homicídios alcançou níveis alarmantes, o efetivo 

da Polícia Militar encolheu 10% no último triênio. Desde 2010, mais de mil profissionais 

deixaram a corporação. Por outro lado, a população potiguar cresceu 6,5% no mesmo período. 

Proporcionalmente, havia um policial responsável por 313 habitantes. Atualmente, essa 

proporção subiu para 1 profissional para cada 372 habitantes.  

Do atual contingente de 9.000 policiais militares, cerca de dois mil foram cedidos a 

outros órgãos ou passaram a ocupar cargos administrativos própria instituição. Esse movimento 

acaba por diminuir para sete mil o número de profissionais atuando no serviço externo. Quando 

um comunicado oficial do Governo do Estado avultou a possibilidade de realizar um novo 

concurso para área, parte da categoria realizou uma paralisação de 10 horas solicitando, além 

de melhorias estruturais, a nomeação dos 743 aprovados em concurso já realizado e em prazo 

de validade, e o envio da Lei de Promoções de Praças para a Assembleia Legislativa. Tal 

solicitação foi em parte atendida, porém houve uma reprovação massiva dos candidatos na fase 

dos testes psicológicos, o que gerou uma batalha judicial que, até o momento da finalização 

desta dissertação, não foi concluída, o que contribui para a continuidade do alarmante déficit de 

profissionais na PM potiguar. 

Esses números revelam a marcante precarização vivenciado pela Polícia Militar 

potiguar. O comando oficial da PM/RN aponta que o déficit de policiais é de 4.416 homens. 
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Embora a Lei Complementar Estadual nº 449, aprovada na Assembleia Legislativa em 2010, 

estabeleça um efetivo em 13.466 praças e oficiais, o maior contingente foi registrado em 2010, 

com 10.100 profissionais em exercício. 

O baixo efetivo de policiais militares parece impactar os índices de violência no estado. 

Segundo dados do Instituto Técnico-Científico de Polícia (ITEP) e Conselho Estadual de 

Direitos Humanos, em 2013, o RN registrou 1.219 homicídios. Em 2014, foram 1.773 

assassinatos. Neste ano, até julho, já são 823 mortes violentas (SINPOL/RN, 2015).  

Todos os dados apresentados até aqui emolduram os problemas estruturais e 

organizacionais enfrentados pelos profissionais da Polícia Militar no RN, onde são elevados os 

índices de violência e criminalidade. Assim, para além de lidar com todas as pressões 

emocionais, físicas e sociais relativas ao seu trabalho, os policiais militares do estado precisam 

enfrenta-las num contexto ainda mais desfavorável, o que pode gerar impactos maiores sobre 

suas saúdes física e psicológica, especialmente no tocante a adoecimentos por estresse, que são 

prevalentes entre policiais de diferentes instituições (Oliveira & Santos, 2010; Silva, 2011). A 

esse respeito, é importante ressaltar que é elevado o número de pesquisas nos últimos anos 

voltadas a demonstrar que os policiais militares enfrentam riscos de problemas físicos, exaustão 

e sofrimento psíquico, bem como tabagismo, abuso de álcool, ideação suicida (e.g.: Anshel, 

2000; Brown & Campbell, 1994; Davey, Obst & Sheehan, 2001; Silva & Vieira, 2008) e, 

notadamente, a Síndrome de Burnout, sendo essa tipologia, segundo Lima (2002), a mais 

abrangente e constante. 

Considerando o percurso reflexivo e teórico até aqui traçado, entendemos que a 

conjuntura formada pelos estressores inerentes ao trabalho do policial militar, e as difíceis 
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circunstâncias que afetam a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, tornam os policiais militares 

potiguares mais sujeitos a adoecimentos relativos ao estresse. Assim, elegemos a Síndrome de 

Burnout como uma das variáveis a ser investigada nessa população. Tal escolha é amparada por 

Burke (1998), cujo trabalho afirma que policiais estão mais sujeitos ao burnout que outros tipos 

de profissionais, e enfatiza que a relação entre a atividade policial e essa síndrome precisa ser 

melhor estudada. Chamberlain e Zika (1990) também consideram importante um estudo mais 

pontual sobre essa relação. Uma prerrogativa que torna ainda mais urgente a execução de 

pesquisas como a proposta nesse projeto é a de que o burnout traz desgastes para o organismo 

no nível mental e físico, o que, segundo Costa (2007), tende a modificar os comportamentos do 

policial na rua, contribuindo com ações agressivas ou violentas. O mesmo autor também afirma 

que policiais com Síndrome de Burnout valem-se mais do uso de violência contra civis. 

Mais adiante na dissertação, será apresentado o principal constructo investigado por este 

projeto, o trabalho emocional, e sua relação com o trabalho policial e o Burnout. Entretanto, 

cumpre compreender melhor, em primeiro lugar, o conceito e características dessa síndrome. 

Tal caracterização será realizada a seguir, no capítulo 2, que apresentará as principais definições 

para a compreensão da Síndrome de Burnout. 
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CAPÍTULO 2 - BURNOUT 

 

Esse capítulo irá discutir o conceito e definição de "burnout", que é uma forma extrema 

de estresse geralmente desenvolvido ao longo de um período de tempo, prevalente em 

organizações de serviços humanos. O capítulo também apresentará uma discussão da relação do 

burnout com o trabalho do policial militar, destacando estudos anteriores realizados sobre essa 

temática. 

2.1 - Considerações iniciais sobre o Burnout 

A Síndrome de Burnout foi primeiramente descrita por Freudenberger (1974) como um 

estado degradado de saúde física associado ao esgotamento emocional resultante das condições 

de trabalho. Entretanto, Maslach e seus colaboradores (Maslach & Jackson, 1982, 1984, 1986) 

foram os responsáveis pela popularização do conceito, realizando estudos pioneiros que foram 

responsáveis por legitimar a sua credibilidade. Enquanto Freudenberger, que era psicanalista, 

baseou seu modelo de esgotamento sobre a Psicologia do Indivíduo, Maslach e Jackson, 

psicólogos sociais e organizacionais, abordam o estudo do burnout usando uma perspectiva mais 

ampla que envolve a relação entre fatores ambientais e individuais, subjetivos. 

A discussão sobre os construtos relativos ao burnout é alicerçada no quadro geral do 

modelo transacional, uma vez que o burnout é um produto da interação entre fatores ambientais 

(demandas) e as percepções e comportamentos individuais (como o coping). Conforme descrito 

anteriormente por Minayo, Souza e Constantino (2007), o estresse que origina o burnout não 

reside unicamente no ambiente ou no interior do indivíduo, mas resulta das operações dinâmicas 

que ocorrem entre ambos. Assim, o mesmo quadro teórico deve ser aplicado quando se investiga 

essa forma única de tensão, o burnout.  
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Como explica Maslach (1998), marcante contribuinte para o estudo do burnout, a 

síndrome pode prejudicar o funcionamento tanto pessoal quanto social dos indivíduos. Como 

resultado da experiência do burnout, é observável que muitas pessoas abandonaram seus 

empregos. Sobre tal tendência, Dunham (1998), em estudo sobre burnout em professores do 

Reino Unido, sugere que os marcantes índices de turnover naquela população estavam 

positivamente relacionados com a incidência da síndrome. Outro resultado possível do burnout, 

mesmo entre os trabalhadores que permanecem em seus empregos, é a grande diminuição de 

desempenho. Tal declínio na qualidade do trabalho e na saúde física e psicológica dos 

profissionais traz sérias consequências negativas não apenas para o trabalhador, mas para todos 

por ele afetados. 

A seguir, a serão analisados mais detidamente o conceito de burnout, seus principais 

métodos de medição, além de seus principais correlatos. 

2.2 - Definindo Burnout e distinguindo-o de termos correlatos 

O termo “burnout” tem sido definido de várias maneiras, tanto a partir de origens 

populares quanto acadêmicas. Embora seja difícil precisar uma definição padronizada, a 

literatura vem apresentando uma notável variedade de opiniões sobre o que é o burnout e o que 

poderia ser feito acerca de seus efeitos negativos (Campbell-Sills & Barlow, 2007; Gross & 

Munoz, 1995; Mennin, Hollaway, Fresco, Moore, & Heimberg, 2007).  

Maslach, Schaufeli e Leiter (2001), retomando e expandindo definição clássica feita 

anteriormente por Maslach (1986), conceituam a Síndrome do Burnout como um fenômeno 

psicossocial associado a uma resposta crônica do organismo a estressores interpessoais de 

diversas naturezas ocorridos na atividade laboral. Outra definição recorrente advém de uma 
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extensa revisão da literatura sobre burnout realizada por Cordes e Dougherty (1993), reunindo 

as principais conceituações para o termo, reproduzidas a seguir:  

a) falhar, desgastar-se, se esgotar; b) uma perda de criatividade; c) uma perda de 

comprometimento com o trabalho; d) distanciamento e estranhamento em relação 

aos clientes, ao trabalho e à organização; e) uma resposta ao estresse crônico das 

pressões por desempenho; e, por fim, f) uma síndrome de atitudes e 

comportamentos inapropriados para com clientes e para consigo mesmo, muitas 

vezes associados a desconfortáveis sintomas físicos e emocionais (p.623).  

 

A coadunação desses estados, originando a incidência de burnout, geraria uma série de 

repercussões tanto a nível individual quanto organizacional. No primeiro caso, o burnout pode 

associar-se, especialmente a longo prazo, a sintomas depressivos, queixas psicossomáticas, e a 

outras consequências prolongadas do stress. No nível da organização, o burnout também pode 

estar ligado à insatisfação com o trabalho e à queda de diversos indicadores de produtividade 

(Schaufeli et al., 1996). Por fim, como sugerem Kelly e Barsade (2001), há evidências de que o 

burnout pode gerar processos implícitos de contágio emocional, o que poderia explicar o fato 

de membros recém-chegados a uma organização ou a um grupo apresentarem níveis 

semelhantes de burnout. 

 Outra definição distinta foi postulada por Freudenberger e Richelson (1980). Esses 

autores descrevem burnout em termos de fadiga crônica, depressão e frustração tipicamente 

associadas ao compromisso com organizações que não estão atentas ou não respeitam as 

ambições e recompensas esperadas pelos profissionais. Embora essa conceptualização incorpore 

alguns dos elementos de burnout, O’Discroll e Cooper (2002) a rotulam como problemática, 

pois “confunde o burnout com variáveis que são normalmente consideradas como distintas, 

embora sejam a ele relacionadas, especialmente depressão e fadiga crônica” (p.4). Assim, é 
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importante diferenciar o burnout de depressão e fadiga crônica. Tal distinção será feita de modo 

breve, a seguir.  

Pesquisas realizadas por Maslach e Jackson (1981, 1986) apontam o Burnout como 

construto distinto da ansiedade e da depressão, embora a essas esteja relacionado. Análise 

subsequente realizada por Leiter e Durup (1994) também reconhece tal distinção entre burnout 

e depressão através de uma análise fatorial confirmatória da Maslach Burnout Inventory e do 

Beck Depression Inventory. Essa análise revelou que o burnout é um problema que é específico 

do contexto de trabalho, em contraste com a depressão que tende a impregnar todos os domínios 

da vida de um indivíduo. Esses resultados deram apoio empírico para a tese original de que o 

burnout é associado especificamente às situações e condições de trabalho, ao contrário de 

depressão, que é geral e independente de contexto (Berger, 2013; Freudenberger, 1983; Warr, 

1987). 

Como supracitado, a fadiga crônica também é entendida como distinta do burnout. 

Hakanen e Schaufeli (2012) afirmam que a fadiga crônica é caracterizada por cansaço ou 

letargia, diminuição das próprias atividades e desempenho, juntamente com um esgotamento 

generalizado dos recursos energéticos. Essas características, como postulado por Cooper, Dewe 

e O'Driscoll (2001) são veladas, e podem ser precursoras de burnout. Entretanto, o burnout 

engloba tanto a exaustão emocional quanto às consequências de ordens física e a cognitiva, 

especialmente as advindas de "problemas com pessoas ", ao passo em que a fadiga crônica pode 

advir simplesmente da sobrecarga de trabalho (Hakanen & Schaufeli, 2012; Hakanen, Schaufeli, 

& Ahola, 2008). 
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Outro grupo distinto de definições de burnout inclui as que o descrevem como sendo um 

resultado mais extremo de estresse de longo prazo que leva à exaustão total, à apatia, à alienação 

do trabalho e, como pontua Hargreaves (1972), ao esgotamento de uma série de estratégias 

defensivas. Contribuindo com essa ideia, Blase (1982) também identifica o burnout como um 

tipo de resposta crônica ao impacto negativo cumulativo a longo prazo do estresse no trabalho. 

Segundo Billings e Moos (1981), isso é diferente da tensão de curto prazo, geralmente associada 

ao estresse agudo, cuja intensidade é maior e refere-se a condições de trabalho negativas, quando 

o estresse inerente ao trabalho parece ser inevitável e as fontes de satisfação ou alívio individual 

parecem indisponíveis. 

A pesquisa sobre Burnout recebeu atenção crescente em meados de 1970, difundindo-se 

entre pesquisadores de todo o mundo. Segundo Benevides-Pereira (2003), a primeira publicação 

brasileira sobre burnout ocorreu no ano de1987, com autoria de França (1987), na Revista 

Brasileira de Medicina. Também de acordo com Benevides-Pereira (2003), foi na década de 90 

que começaram a surgir no Brasil as primeiras teses e um número maior de outras publicações, 

promovendo um alerta aos trabalhadores da época sobre essa temática. As reflexões geradas por 

esse movimento culminaram no dia 6 de maio de 1996, “quando da Regulamentação da 

Previdência Social, a síndrome de burnout vir a ser incluída no Anexo II no que se refere aos 

Agentes Patogênicos causadores de Doenças” (Benevides-Pereira, 2003, p.4). 

A ampliação do número de pesquisas sobre burnout, tanto no Brasil quanto no restante 

do mundo, descortinou uma série de nomenclaturas associadas ao tema, gerando pesquisas que 

utilizam diversas terminologias para se referir à síndrome e, paralelamente, resultando em certa 

dificuldade de levantar literatura sobre o tema de forma mais unívoca. Segundo revisão realizada 

por Benevides-Pereira (2003), alguns dos termos análogos mais comuns na literatura clássica 
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sobre burnout são a) Estresse laboral (e.g. Büssing & Glaser, 2000; Herrero, Gonzaléz & 

Martín, 2001; Kop, Euwema & Schaufeli, 1999); b) Estresse profissional (May & Revich, 1985, 

Nunes, 1989); c) Estresse assistencial OU Estresse ocupacional assistencial OU Estresse 

ocupacional (Carlotto, 2002; Firth, 1985; Shoröder, Martín, Fontanais & Mateo, 1996); d) 

Síndrome de queimar-se pelo trabalho (Gil-Monte & Peiró, 1997); e) Desgaste profissional 

(Moreno-Jiménez, Garrosa & González, 2000); f) Neurose profissional OU Neurose de 

excelência (Stella, 2001); e g) Síndrome do esgotamento profissional (Moraes, 2011). 

Embora haja diversas expressões utilizadas para descrever o burnout, a maioria delas 

apresenta um consenso acerca de três dimensões da experiência da síndrome (Cordes & 

Dougherty, 1993; Maslach, 1978), sobre as quais as pesquisas clássicas e as posteriormente 

realizadas parecem concordar, embora a partir de diferentes teorias sobre seu desenvolvimento 

(Burke & Greenglass, 1995; Cherniss, 1992; Lee & Ashforth, 1993; Maslach & Leiter, 1998). 

Segundo Maslach, Schaufeli e Leiter (2001), a Síndrome de Burnout é constituída por 

componentes centrais, cujas principais características são resumidas no Quadro 1, abaixo: 

Quadro 1 

Principais características dos componentes da Síndrome de Burnout: 

Componente Descrição 

Exaustão emocional - Resultante de um esgotamento de recursos emocionais 

ocasionado pela experiência laboral, especialmente em razão de 

sobrecarga de trabalho e conflitos pessoais no ambiente 

profissional 

- Trabalhador se sente usado e drenado, sem oportunidades de 

recuperar-se; 

- Falta energia para lidar com o próprio trabalho e com a interação 

com clientes e colegas. 

Despersonalização - Nível elevado de indiferença e distância em relação ao trabalho; 
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ou 

Cinismo  

- Predominância de reações negativas, cínicas, ou excessivamente 

distanciadas para com outras pessoas, 

- Recorrente perda do idealismo; 

- Desenvolve-se como uma resposta à sobrecarga de exaustão 

emocional, como um recurso de proteção aos danos dessa; 

- Risco de desumanização oriunda do distanciamento. 

Diminuição da 

realização pessoal  

ou 

Diminuição auto-

eficácia profissional 

- O trabalhador passa a avaliar o seu próprio trabalho de uma forma 

negativa; 

- Declínio no sentimento de competência e produtividade no 

trabalho; 

- Pode ser exacerbada pela falta de apoio social e de oportunidades 

para desenvolvimento profissional; 

- Trabalhadores experimentam uma sensação crescente de 

inadequação quanto à sua capacidade de ajudar os clientes e 

colegas; 

-Recorrente sensação de fracasso profissional. 

 

Fonte: Adaptado de Maslach, C. (1998) 

A conceptualização de três componentes acima resumida é o modelo de burnout mais 

amplamente aceito (Berger, 2014; Hakanen & Schaufeli, 2012; O'Driscoll & Cooper, 1996). 

Isso pode ser atribuído, em parte, ao questionário de fácil aplicação desenvolvido por Maslach 

(Maslach Burnout Inventory, MBI) para medir a dimensões de burnout. À medida em que 

aumentou o interesse na realização de estudos sobre burnout em ocupações não ligadas ao 

relacionamento com pessoas, uma terceira versão, mais genérica, do MBI (chamada MBI- 

General Survey, ou apenas MBI- GS) foi desenvolvido por Maslach, Leiter e Jackson (1996). 

Essa nova edição do MBI manteve o componente da exaustão emocional (uma vez que a 

exaustão não necessariamente advém exclusivamente do trato com pessoas), e incluiu o cinismo 

e a diminuição da auto-eficácia profissional como novos substitutos para despersonalização a 
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diminuição da realização pessoal, respectivamente. Considerando que o componente 

“despersonalização” refere-se especificamente às relações com outras pessoas, o cinismo 

envolve uma atitude distante para com o trabalho, podendo ou não incluir o contato com pessoas. 

O substituto “diminuição da auto-eficácia profissional” refere-se à frustração da expectativa 

individual de constante eficiência na realização das atividades profissionais (Schaufeli & 

Buunk, 2003). 

Nesta investigação, adotamos a exaustão emocional como o componente central do 

burnout (Bekker, Croon & Bressers, 2005). Essa abordagem é justificada, em grande parte, por 

duas razões. Em primeiro lugar, embora um certo número de pesquisadores (por exemplo, 

Moore, 2000; Shirom, 2003) tenham questionado a conceptualização de três componentes do 

burnout de Maslach (1982), diferentes conceituações de burnout incluem a exaustão emocional 

como um componente primário (cf. Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001; Pines, 

Aronson & Kafry, 1981; Shirom, 2003; Van Gelderen, 2013). Isso sugere que a exaustão 

emocional é realmente central para a experiência do burnout. 

Em consonância com isso, Maslach et al. (2001) afirmam que as pessoas descrevem sua 

experiência de burnout para terceiros referindo-se, quase sempre, à experiência de exaustão. A 

exaustão emocional é manifestada tanto por cansaço físico quanto pelo sentimento de se estar 

emocionalmente "drenado". Funcionários emocionalmente exaustos normalmente se sentem 

esgotados da energia que normalmente dedicariam ao trabalho. Em segundo lugar, 

empiricamente, a exaustão emocional é vista como o componente de burnout que é mais sensível 

às demandas do ambiente de trabalho. De fato, entre os três componentes do burnout, resultados 

mais consistentes do ponto de vista estatístico foram encontrados para a exaustão emocional (cf. 
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Halbesleben & Bowler, 2007; Maslach et al., 2001). Tal escolha metodológica será retomada 

no capítulo dedicado à delimitação do modelo de pesquisa. 

Em nossa investigação, o burnout é definido como uma síndrome de estresse, em vez de 

um transtorno mental (Paine, 1982). A Síndrome de Burnout como um transtorno mental 

diagnosticado clinicamente representa uma forma grave do burnout e, eventualmente, o estado 

final de um processo desse tipo, durante o qual os componentes da síndrome provavelmente já 

devem ter afetado uns aos outros. Segundo Shirom (2009), ao investigar populações 

profissionalmente ativas como a de nosso estudo, o burnout deve ser definido como uma 

síndrome de estresse que reflete um estado de mal-estar que ainda permite que o trabalhador 

realize seu trabalho, embora possivelmente de maneira menos eficiente, precisando de mais 

esforço, ou resultando em um desempenho inferior. Em resumo, entendemos que o burnout 

refere-se a um estado extremo de tensão psicológica e esgotamento dos recursos energéticos 

decorrentes da exposição prolongada a estressores oriundos do contexto de trabalho, que 

excedem os recursos de enfrentamento disponíveis para o indivíduo. Maslach e Leiter (1997) 

também afirmam que  

o burnout representa uma erosão em valores, dignidade, espírito e vontade - uma 

erosão da alma humana. É uma doença que se espalha gradualmente e de forma 

contínua ao longo do tempo, colocando as pessoas em uma espiral descendente 

a partir da qual é difícil recuperar-se (p.17). 

Tal síndrome é mais marcante em profissões que lidam com recursos humanos (Cooper, 

Dewe e Driscoll, 2001). Como brevemente discutido no capítulo 1, a ocupação “policial militar” 

está no rol de profissões mais vulneráveis à incidência de burnout (Davey, Obst & Sheehan, 

2001; Lima, 2002; Silva & Vieira, 2008). Para compreender melhor a relação entre o burnout e 

o trabalho policial, um dos elementos contextuais do nosso estudo, a discutiremos mais 
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detidamente a seguir, elencando os achados de estudos nacionais e internacionais sobre a 

temática. 

2.3 – Burnout e o trabalho policial: 

No primeiro capítulo, discorremos sobre as principais características do trabalho 

policial: diversidade de atribuições e atividades e enormes exigências físicas e emocionais que 

estão muito além da previsibilidade e controle dos profissionais de polícia (Stansfield, 1996). 

Desses também é esperado que investiguem e solucionem casos e situações de risco com tempo 

e recursos limitados. Adicionalmente, esses profissionais devem gerir recursos administrativos 

e humanos em diferentes contextos de atuação, que vão desde as ruas até setores administrativos 

impregnados pela marcante hierarquia de uma instituição militar. A acumulação de tais 

atividades, geralmente diárias, e de seus custos psicológicos para os oficiais e suas famílias, não 

podem ser subestimados. (Lee & Botheridge, 2006). 

A literatura vem se dedicando há décadas às causas e consequências do estress no 

trabalho da polícia (ver, p.ex., Farmer, 1990; Hawkins, 2001; Malloy & Mays, 1984; Stansfield, 

1996). Revisão realizada por Malloy e May (1984) gerou duas premissas sobre o estresse 

policial: (1) que policiais experimentam níveis mais elevados de estresse do que os profissionais 

de outras ocupações que interagem com o público, e (2) que o estresse leva a problemas médicos 

, tais como doença cardíaca coronariana e distúrbios familiares. Em uma revisão detalhada dos 

estudos que associam o estresse policial a sintomas psiquiátricos e fisiológicos de várias 

doenças, Farmer (1990) concluiu que a tensão psicológica na forma de burnout foi um resultado 

prevalente do estresse entre policiais.  
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Mais recentemente, uma revisão detalhada e criteriosa realizada por Lee e Botheridge 

(2006) dedicou-se a elucidar melhor a relação entre o trabalho policial e o burnout propriamente 

dito, considerando, entre outros aspectos, os principais fatores situacionais que levam ao burnout 

entre policiais; e as suas consequências psicológicas e comportamentais. Os quadros 2 e 3, 

abaixo, resumem os achados dessa investigação: 

Quadro 2: 

Fatores que levam ao burnout entre policiais: 
Fator Definição Referências 

Volume de trabalho 

Ter muitas tarefas sem tempo suficiente para 

concluí-las/ Falta de habilidades adequadas 

relacionadas ao trabalho; 

Gaines e Jermier (1983); 

Hobfoll e Freedy 

(1993); 

Kroes (1976) 

Grau de controle 

Ter pouco ou nenhum domínio sobre o 

cotidiano do trabalho, especialmente em 

termos de falta 

os recursos necessários para executá-lo; 

Crank e Caldero, (1991); 

Kanter e Mirvis, (1989); 

Michinov (2005); 

Stansfield (1996); 

West e West (1989) 

Nível de recompensas 
Fragmentação ou diminuição de motivadores 

intrínsecos e extrínsecos; 

Crank e Caldero, (1991); 

Euwema, Kop 

e Bakker (2004); 

Gaines e Jermier (1983); 

 

 

Percepção de 

equidade 

Ausência percebida de equidade entre os 

atores do cotidiano de trabalho, o que dificulta 

a percepção de mútuo respeito e afeta a auto-

estima dos indivíduos; 

 

Hofland e Brotheridge 

(2005); 

Kroes (1976); 

Stasfield (1996); 

Comunidade 
Antagonização entre trabalhador e 

comunidade, o que compromete o 

estabelecimento de um sentimento positivo de 

conexão com os outros no próprio trabalho e 

na sociedade; 

Buunk e Schaufeli 

(1993); 

Cordes e Dougherty 

(1993); 

Kohan e Mazmanian 

(2003); 

Conflitos de Valores 
Quando as exigências do trabalho e da 

sociedade estão em conflito com os valores 

pessoais de do trabalhador; 

Ianni e Reuss-Ianni 

(1983); 

Paoline (2003); 

Michinov (2005) 

Adaptado de Lee e Botheridge (2006) 

 

Quadro 3: 

Consequências do burnout entre policiais 
Consequência Definição Referências 
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Aumento do número 

de comportamentos 

violentos; 

Maiores níveis de burnout estão associados à 

maior ocorrência de condutas violentas 

inadequadas entre os policiais investigados; 

Kop, Euwema e Schaufeli 

(1999); 

Euwema 

et al. (2004); 

 

Problemas de atenção 

e memória; 

 

O burnout é particularmente 

acompanhado por dificuldades no controle 

executivosobre as funções de atenção e 

memória em policiais 

 

Van der Linden, Keijsers, 

Eling, e van Schaijk 

(2005) 

 

Uso exarcebado de 

substâncias 

psicoativas; 

 

Policiais com burnout estão mais suscetíveis a 

se engajar em níveis mais elevados de uso de 

drogas, álcool e de tabaco; 

 

Cordes e Dougherty 

(1993); Malloy e Mays 

(1984) 

 

Comportamentos de 

“retirada” ou 

“afastamento” 

(Withdrawal 

Behaviors); 

 

Absenteísmo, atrasos, queixas e intenção de 

abandonar o trabalho são suscetíveis de ser 

resultados do burnout entre policiais; 

 

 

 

Burke e Deszca (1986); 

Kroes (1976); 

 

 

Deterioração das 

relações familiares e 

sociais; 

 

Policiais com burnout tendem a se afastar de 

seus amigos e família, e a reproduzir padrões 

comportamentais profissionais nos ambientes 

familiares e sociais; 

Jackson e 

Maslach (1982); 

Subramanian (2005) 

 

Contágio familiar 

Familiares de policiais com burnout tendem a 

apresentar sintomas desse estado mental, em 

razão de estressores relativos ao contato 

constante com esses profissionais; 

Etzion (1995) 

Westman e Etzion (1995) 

 

Adaptado de Lee e Botheridge (2006) 

 

A multiplicidade de antecedentes e consequentes do burnout entre policiais identificada 

por Lee e Botheridge (2006) em sua revisão reforça as várias facetas dessa síndrome e seu 

grande potencial de prevalência nessa ocupação específica, tendo em vista o elevado volume de 

trabalho, pouco controle sobre o cotidiano laboral (especialmente nos cargos que estão na base 

da hierarquia policial), percepção de equidade prejudicada pela forte hierarquização das 

instituições policiais e relação dúbia com a sociedade em geral, uma vez que os policiais ora são 

vistos como defensores da lei e da ordem, ora como antagonistas dos interesses da população. 

Ademais, os mesmos autores destacam os diversos resultantes negativos da síndrome sobre a 
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saúde física e psíquica dos policiais, suas relações sociais e familiares. Percebe-se, assim, que 

investigar melhor a incidência do burnout entre policiais é de grande relevância tanto do ponto 

de vista organizacional e psicossocial, quanto do médico (Guimarães & Ferreira, 2000). 

Seguindo a tendência internacional, alguns estudos brasileiros dedicaram-se a investigar 

o burnout em grupos policiais de nosso país (p. ex., Costa, Júnior, Oliveira & Maia, 2007; 

Minayo, Souza & Constantino, 2007; Portela & Bughay Filho, 2007; Silveira et al,, 2005). 

Investigando policiais militares e civis do Rio de Janeiro, Minayo, Souza e Constantino (2007) 

identificaram predominância de burnout entre policiais atuantes no policiamento ostensivo, 

motivado principalmente pelos elevados níveis de estresse gerados pelo medo da morte (risco 

inerente à ocupação), conflitos com criminosos, populares e superiores hierárquicos, e pelas 

elevadas exigências laborais de seu trabalho (carga horária elevada x falta de recursos).  

Investigação desenvolvida por Rossetti et al. (2008) com policiais federais de São Paulo 

revelou a predominância de estresse na fase de resistência, na qual os indivíduos ainda podem 

mobilizar recursos internos para desenvolver o trabalho. Porém, com a continuidade dos 

estressores inerente ao serviço policial, os autores afirmam que a tendência é a progressão do 

estresse constante para uma fase de efetiva exaustão emocional. Portela e Bughay Filho (2007), 

por sua vez, identificaram entre policiais militares do Paraná níveis expressivos de burnout 

associados à percepção, por parte dos profissionais, de muitas pressões sociais e 

organizacionais. Foi identificada também a prevalência de sintomas como insônia, 

agressividade, mau humor e dores de cabeça entre os participantes com níveis mais elevados de 

burnout. 

Costa et al. (2007) também contribuem com a investigação da temática no cenário 

nacional ao investigar a prevalência de burnout entre policiais militares da cidade de Natal, 
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capital do RN. A pesquisa identificou incidência de algum nível de burnout em todos os postos 

hierárquicos, especialmente os superiores. Na amostra investigada, houve a prevalência de 

sintomas psicológicos do burnout e identificou-se uma baixa prevalência da dimensão exaustão 

emocional (0,4% da amostra). Entre as variáveis investigadas pelos autores, apenas o sexo 

apresentou relação significativa com o burnout (as mulheres foram mais afetadas).  

Entre os estudos sobre a relação entre o trabalho policial e o burnout até aqui 

apresentados, é possível identificar, para além das características intrínsecas dessa ocupação que 

a tornam uma forte candidata para a incidência da síndrome, um aspecto comum à praticamente 

todos os achados: a relevante relação entre os elementos emocionais e a incidência da Síndrome 

de Burnout entre policiais, aspecto também apontado por uma série de outros estudos (e.g. 

Andrade, Souza & Minayo, 2009; Guimarães, Mayer, Bueno, Minari & Martins, 2014; Oliveira 

& Santos, 2010; Višnikar & Meško, 2002).  

Todas as características da atividade policial descritas até aqui, associadas aos 

estressores (sociais, físicos e organizacionais) inerentes à execução de seu fazer laboral, 

resultam em exigências emocionais significativas para os policiais, demandando que esses 

gerenciem a exibição de suas emoções durante suas interações para manter o comportamento 

adequado tanto à situação quanto à instituição policial (Bakker & Heuven, 2006). 

Para além das elevadas demandas emocionais referentes ao trabalho dos policiais 

militares, uma característica desse metiê profissional o diferencia de muitos outros, no tocante 

ao manejo das emoções durante o trabalho. Trata-se da popularização da dicotomia bom 

policial/mau policial (Barber & Grawitch, 2009), associada à ideia de que há a predominância 

de diferentes qualidades, positivas ou negativas, em cada policial. Entretanto, mesmo que essa 

polarização seja uma tática de negociação prevalente entre policiais e em outros contextos de 
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negociação da equipe (Brodt & Tuchinsky, 2000; Rafaeli & Sutton, 1991), é importante 

enfatizar que, no caso dos policiais, pode ser requerido desenvolver ambos os papéis diariamente 

em um contexto de trabalho mais amplo. Como exemplo dessas diferentes demandas, um 

profissional, ao atuar no policiamento ostensivo (enfrentamento a condições de risco, contenção 

de indivíduos em conflito com a lei, ações armadas, etc.), pode ser requisitado a expressar 

emoções negativas que não necessariamente está sentindo, enquanto no contexto de atuação 

burocrática e atendimento a civis, pode necessitar expressar emoções positivas não coerentes 

com seu estado emocional no momento.  

O referido desencontro entre a real vivência emocional dos profissionais e aquela que 

deles é esperada pode gerar dissonância emocional, ou seja, a divergência estrutural entre as 

emoções realmente sentidas e a expressão emocional que é necessária e apropriada no contexto 

de trabalho (Zapf, 2002), variável identificada como relacionada ao burnout em uma ampla 

variedade de profissões de serviços humanos, inclusive entre policiais (ver Brotheridge & Lee, 

1998; Heuven & Bakker, 2006; Zapf, Vogt, Seifert, Mertini & Isic, 1999; Zapf et al., 2001).  

Assumimos, então, que as emoções e vivências emocionais provavelmente têm um papel 

preponderante na incidência de burnout entre os policiais militares do RN, tendo em vista a 

aglutinação entre as elevadas exigências laborais, sociais e emocionais inerentes ao trabalho 

nessa ocupação, especialmente quando considerado o contexto problemático vivenciado pela 

Polícia Militar de nosso estado atualmente, como descrito no capítulo 1. Dessa forma, seguimos 

o percurso teórico da dissertação com um capítulo dedicado a compreender melhor a relação 

aqui adotada entre emoções, trabalho policial e burnout. 
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CAPÍTULO 3- EMOÇÕES, REGULAÇÃO EMOCIONAL E TRABALHO 

EMOCIONAL 

 

Este capítulo é dividido em três seções, e tem por objetivo proporcionar a adequada 

compreensão das bases teóricas envolvidas no estudo do trabalho emocional.  

A primeira seção apresentará as dificuldades de definir emoções, sentimentos, afetos, 

humores, e introduzirá o conceito de emoções adotado para o presente estudo. A seção seguinte 

tratará da regulação emocional, esclarecendo o conceito, discutindo sua relação com a geração 

das emoções e apresentando diferentes estratégias de sua execução. A terceira seção discutirá o 

trabalho emocional, sua relação com a regulação emocional e seus efeitos para a organização e 

para o trabalhador e sua saúde.  

 

3.1 – Emoções: perspectivas atuais 

As emoções, porquanto temática de pesquisa das mais diversas áreas de conhecimento, 

tais quais a filosofia da mente, as filosofias da linguagem e da ação, a epistemologia, a 

sociologia, a biologia, a antropologia, a retórica, a ética, a estética, a pedagogia, a neurociência, 

entre outras (Fernandez & Fernandez, 2011), receberam marcante atenção das investigações em 

psicologia nas últimas três décadas. Segundo Izard (2010), há trinta anos era difícil encontrar 

uma base empírica nas publicações sobre emoção. Esse autor ilustra a evidente diferença no 

cenário atual de publicações sobre a temática ao citar a existência de impressionantes 347.272 

títulos referentes a emoções na biblioteca da Amazon, gigante do comércio literário mundial. 

Uma rápida pesquisa mostra que a realidade brasileira é igualmente expressiva: na Plataforma 

Capes, podem ser encontrados cerca de 3.554 publicações contendo “emoção” ou “emoções” 
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em seus títulos, isso apenas nos últimos 20 anos. A mesma combinação de termos retorna 

impressionantes 6.750 publicações (entre livros, revistas e referências) indexadas à categoria 

“Livros” da busca Google, isso exclusivamente no Brasil.  

Dessa forma, tanto nacional quanto internacionalmente, é possível perceber a maior 

importância atribuída à emoção nos últimos anos, assegurando-lhe no campo da ciência um 

lugar de muito maior destaque que há algumas décadas. No entanto, ainda não há um consenso 

sobre a definição de "emoção", e os teóricos e pesquisadores usam esse termo de maneiras que 

refletem diferentes significados e funções (Izard, 2010). 

 É possível encontrar nessa vasta literatura desde uma definição mais restrita e 

circunscrita ao âmbito fisiológico, pela qual as emoções são entendidas como uma preparação 

reativa e imediata com curta duração, responsável por mobilizar o organismo para agir 

prontamente (Bonfim & Gondim, 2010), até o conceito mais amplo associado ao de “afetos”, 

que englobaria também uma avaliação cognitiva a respeito de estímulos recebidos interna ou 

externamente pelo indivíduo (Despret, 2011), atrelado a outros correlatos como temperamento, 

humores e sentimentos.  

Os problemas envolvidos na definição de emoção foram reconhecidos há décadas. 

Kleinginna e Kleinginna (1981), há mais de 30 anos, num exemplar esforço de clarificar a 

confusão terminológica relativa à essa problemática, coletaram e analisaram 92 definições dadas 

ao termo “emoção” a partir de fontes diversas da literatura da época. Seus achados ilustraram 

sobremaneira a diversidade de conceitos associados ao termo “emoção”, reforçando a ideia de 

que é impossível definir as emoções de forma unívoca, a não ser, paradoxalmente, em termos 

de teorias conflitantes.  
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Partindo da ideia de que, mesmo nos dias de hoje, ainda não há um consenso sobre uma 

definição de “emoção”, algo evidenciado pelas diferentes funções e significados a essa 

atribuídas por pesquisadores e teóricos, Izard (2010) realizou um novo estudo voltado a mapear 

e problematizar os conceitos e funções atribuídos ao termo “emoção”, consultando 35 

importantes especialistas na temática (advindos de diferentes áreas). Nessa investigação, o autor 

enviou a cada participante um roteiro com questões abertas e fechadas relativas aos conceitos, 

funções e perspectivas futuras de investigações das emoções. Os resultados foram analisados e 

organizados pela equipe de pesquisa, e apresentados a partir do nível de concordância dos 

participantes através de suas respostas aos itens do instrumento de pesquisa.  

O quadro 4, a seguir, compila funções, definições e postulados atribuídos às emoções, 

organizados a partir das respostas dos participantes da investigação realizada por Izard (2010):  

Quadro 4 

Funções, definições e postulados sobre emoções oriundas da investigação realizada por Izard 

(2010) junto a especialistas na temática “emoção”: 

1 - FUNÇÕES DAS EMOÇÕES: 
2 - DEFINIÇÕES 

DE EMOÇÕES: 

3 – POSTULADOS 

SOBRE EMOÇÕES: 

1.1 - Recrutar sistemas de resposta, 

interrompendo, alterando ou aumentando a 

atenção e a direção das reações; 

2.1 – As emoções 

são um conjunto 

organizado de 

respostas; 

 

3.1 - Diferentes emoções e 

diferentes estruturas de cada 

emoção têm diferentes 

funções; 

 

 

1.2 - Motivar cognição e ação, fornecendo 

informações emocionais (incluindo sinais 

comunicativos conservados evolutivamente) 

para orientar e coordenar o envolvimento do 

indivíduo no ambiente físico e social para 

possibilitar enfrentamento, adaptação, filiação e 

bem-estar. 

2.2 – São 

componentes 

fisiológicos; 

3.2 – As emoções podem ser 

inconscientes; 

1.3 - Organizar, ordenar e coordenar respostas, 

aumentando (ou diminuindo) a importância ou 

valor de um evento para facilitar associações 

adaptativas (ou mal adaptativas) entre o 

contexto, evento, emoção e reação. 

2.3 – Constituem 

componentes 

comportamentais 

ou de expressão; 

3.3 – As emoções são 

relacionadas ao cérebro; 
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1.4 - Monitorar ou avaliar os significados dos 

acontecimentos, contribuindo para regulação de 

afetos e comportamentos, para o bem-estar, e 

para a salvaguarda de interesses; 

2.4 - Componentes 

sentimentais 

subjetivos; 

 

1.5 - Fornecer informações ou significados 

através de sinalização social; 

2.5 - Componentes 

cognitivos; 
 

1.6 – Estabelecer relações interpessoais; 

2.6 – Conjunto de 

processos de 

avaliação; 

 

1.7 - Controlar as respostas comportamentais de 

“aproximação” ou “retirada”, fornecendo uma 

rede associativa (muitas vezes consciente) para a 

construção de soluções sob a influência da 

emoção, que pode variar de suave à urgente; 

 

 

 

 

 

Como é possível observar no Quadro 4, os cientistas participantes não concordaram 

sobre uma definição única de emoções, mas as diferentes funções por eles elencadas não 

necessariamente excluem totalmente umas às outras. Por exemplo, a função motivadora das 

emoções pode estar relacionada com processos de avaliação, adaptação e enfrentamento, e todas 

essas funções podem também ser relacionadas ao cérebro e serem, em parte, inconscientes. 

Como o próprio Izard (2010) observa, tal achado sugere que as definições de emoções devem 

ser interpretadas mais como aspectos do construto “emoção”, do que como conceitos 

conclusivos e unívocos.  

A referida mudança na abordagem às emoções encontra amparo histórico quando são 

comparados os supracitados achados de Izard (2010) com os da seminal pesquisa anteriormente 

aludida de Kleinginna e Kleinginna (1981). Semelhante a essa última, a investigação de Izard 

(2010) encontrou várias categorias de definições para o termo “emoção”. Entretanto, em 

contraste com a pesquisa 1981, em que apenas 32 das 92 (ou 35%) definições possuíam caráter 

multifacetado (Izard, 2010, p.367), praticamente todas as definições oriundas da pesquisa de 

2010 eram desse tipo. Essa diferença denota haver hoje, entre os pesquisadores, maiores 
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compreensão e reconhecimento da natureza multidimensional das emoções, indicando que de 

fato há mudança significativa na abordagem à emoção nas pesquisas e, por conseguinte, à 

emoção nas próprias ciências. 

Tal pluralidade de acepções para o conceito “emoções” evidencia uma grande 

dificuldade em entendê-lo, tendo em vista a sua complexidade semântica e o fato de integrar 

diferentes aspectos, desde manifestações comportamentais e alterações fisiológicas, até 

atravessamentos cognitivos, avaliações conscientes e experimentação subjetiva, interações 

sociais e mediadores culturais (Gondim & Borges-Andrade, 2009). Diante disso, Gondim e 

Alvaro (apud Gondim & Borges-Andrade, 2009, p 514) apontam que a tendência atual é 

reconhecer o caráter biopsicocultural das emoções, em apoio à consideração de múltiplas 

abordagens para sua adequada apreensão.  

Nessa pesquisa, adotamos a descrição de emoções à qual chegou Izard (2010) em sua 

investigação (o autor prefere a terminologia de “descrição” à de conceito, tendo em vista a 

multiplicidade desse construto): as emoções são compostas por circuitos neurais, sistemas de 

resposta, e um estado/ processo de sentimentos que motivam e organizam cognição e ação. As 

emoções também fornecem informações para a pessoa que as experimentam, tais quais 

avaliações cognitivas que antecedem eventos ou ocorrem durante esses, incluindo uma 

interpretação de seus estados afetivos, expressões ou sinais sócio comunicativos. A emoção 

também pode motivar comportamentos de enfrentamento ou de esquiva, disparar o 

controle/regulação das respostas do indivíduo a diferentes estímulos, e fomentar suas interações 

sociais (Izard, 2010, p. 367). 
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 Nesse sentido, as emoções devem ser compreendidas a partir do estímulo imediato (o 

evento, objeto, pessoa, comportamento) que as desencadeia, do contexto social no qual tal 

estímulo ocorre, e das necessidades e capacidades do indivíduo que as vivencia. Por exemplo, 

se uma pessoa sente vergonha por ser multado numa via movimentada da cidade, isso não 

depende apenas do fato de receber uma multa, mas também da noção de que os outros tenham 

percebido, da possibilidade de ser criticado, e das implicações da situação. 

A experimentação e expressão das emoções são passíveis de inibição, reforço ou 

transformação em consonância com o contexto social, as vivências e necessidades individuais e 

o momento em que elas se manifestam, sendo consideradas apropriadas ou não a partir de 

interpretação sociocultural com múltiplas facetas (Coté, 2005; Grandey, Diefendorff, & Rupp, 

2013; Shaver & Mikulincer, 2014). 

Gerenciar e regular emoções de acordo com esses diversos aspectos configuram um 

processo de grande importância, afetando vários domínios da vida individual e em sociedade. 

A seção seguinte do presente capítulo dedica-se a entender melhor esses processos: nessa será 

explorada a regulação emocional, esclarecendo o termo, apontando suas especificidades teórico-

metodológicas e sua importância para o presente estudo. 
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3.2 - Regulação Emocional: 

3.2.1 – Geração e regulação das emoções: 

O processo básico de expressar e/ou conter emoções é um imperativo social presente nos 

mais diversos contextos, relacionando-se diretamente com uma série de fatores e eventos da 

vida cotidiana. Uma diversidade de estudos aponta a marcante presença desse processo na 

satisfação conjugal e divórcio (Gottman & Levenson, 1992), no desenvolvimento de intimidade 

(Hornstein & Truesdell, 1988), nas decisões de contratação e promoção de funcionários (Rivera, 

2010), em construtos como o comportamento e competência pró-sociais (Halberstadt, Crisp, & 

Eaton, 1999), nos processos subjacentes à agressão e à recidivas da esquizofrenia (Greenley, 

1986), ao aparecimento e progressão da doenças (Gross, 1989), e a uma série de outros fatores 

ligados à saúde física e psicológica (ver, por exemplo, Diefendorff & Gosserand, 2003; Gross 

et al., 2006; Gross & John, 2003; Kennedy-Moore & Watson, 2001).  

Ao processo de gerenciamento de quais emoções são sentidas e expressas em diferentes 

contextos, dá-se o nome de “regulação emocional”, que, em sua definição, refere-se à 

mobilização de processos tanto conscientes quanto inconscientes, em caráter automático ou não, 

propiciando a mudança da experiência pessoal através da modificação da expressão emocional 

e dos estados internos (Gross, 1998, 1999). O processo de regulação emocional é compreendido 

de várias formas na literatura (Gross, 2015), dependendo das diferentes suposições sobre a 

natureza ou processo de geração das emoções. No cerne desse pressuposto, reside o 

questionamento de se a geração da emoção ativa automaticamente processos regulatórios ou se 

eles de fato são processos independentes.  
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A esse respeito, Sheppes e Gross (2012) postulam três principais formas pelas quais as 

emoções são ativadas: i) Quando uma situação é interpretada pelo indivíduo como sendo 

relevante para um ou mais de seus objetivos ou metas, sejam esses de ordem biológica (como a 

busca por saciar a fome), cultural (esforçar-se por dar orgulho à família), social (ajudar uma 

pessoa com deficiência visual a atravessar a rua) ou auto orientada (querer agir de acordo com 

os próprios princípios); ii) A partir de mudanças nos domínios da experiência subjetiva, no 

comportamento e no estado fisiológico do indivíduo, que repercutem através de sentimentos 

(estados privados evocados pela representação interna das emoções geradas) e incluem 

alterações nos músculos da face e do corpo; e iii) A partir de detalhes particulares de um dado 

ambiente interno ou externo, que ativam e orientam os ajustes/modificações das emoções de 

acordo com as nossas necessidades em uma dada situação, ou seja, regulá-las. 

De maneira complementar, Izard (2010) elencou, a partir de dados coletados junto a 

especialistas, um resumo geral de fenômenos que ativam/geram/modificam as emoções. Em 

primeiro lugar, o autor destaca a influência de estímulos inatos ou classicamente condicionados 

e de eventos/situações que representam desafios e oportunidades para os indivíduos, sobre a 

geração de emoções. Fatores cognitivos como memórias, imagens, e processos de avaliação 

também ativam emoções, segundo esses achados. As interações sociais e familiares; atividades 

relacionadas com uma meta/objetivo; interações em curso entre emoção-cognição; e mudanças 

espontâneas em sistemas e processos neurobiológicos também são, segundo esse autor, fontes 

de geração e ativação de emoções.  

É possível perceber diferentes concepções sobre a dependência entre ativação de 

emoções e processos de regulação nos fenômenos descritos por Izard (2010) como geradores de 

afetos. Quando pensamos, por exemplo, em mudanças a nível neurobiológico, podemos supor 
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que as emoções delas advindas se manifestam de maneira espontânea, pois essas seriam reativas 

e, portanto, não passíveis de regulação imediata (Hartley & Phelps, 2010) – os processos 

regulatórios, assim, necessariamente ocorreriam depois da ativação dessas emoções, de forma 

independente. Por outro lado, a geração de emoções a partir de situações estimulantes já 

condicionadas (oportunidade ou desafio, por exemplo) e a partir de elementos cognitivos 

(memórias, imagens, cheiros), por sua vez, remetem a ideia de que processos de regulação são 

ativados automaticamente, pois seriam produtos de vivências anteriores do indivíduo que 

associaram esses estímulos a certas respostas emocionais produzidas a partir da interação 

emoção-cognição (Miu & Crişan, 2011; Shaver & Mikulincer, 2014).  

Essas distintas visões sobre a relação entre a ativação e a regulação emocional advêm de 

diferentes abordagens coexistentes sobre a temática. Responder ao questionamento 

anteriormente aludido sobre a dependência ou independência entre geração e regulação das 

emoções depende, na verdade, de como nos posicionamos entre suas distintas (e 

contemporaneamente vigentes) abordagens teórico-empíricas. Gross e Barrett (2011) 

respondem a essa indagação ao traçar relações entre a geração e a regulação das emoções a partir 

das principais abordagens que a essa vinculação se dedicam, distinguindo quatro “zonas” 

teóricas, cujas definições e principais autores são retomados a seguir, no Quadro 5:  

Quadro 5 

Zonas teóricas do estudo da emoções, conceitos e principais autores: 

“Zona” 

teórica 

Operacionalização Perspectiva de 

Regulação Emocional: 

Principais 

autores: 

Emoções 

básicas 

Cada emoção é causada por 

um mecanismo dedicado (um 

circuito cerebral definido ou 

padrão afetivo) que produz 

um pacote coordenado de 

experiências, tendências de 

resposta, comportamentos 

A regulação emocional 

refere-se a ações que 

influenciam a 

externalização dos 

resultados de programas 

padronizados de 

emoção; 

Buck (1999), 

Davis (1992); 

Ekman (1972), 

Izard, (1993); 

LeDoux (2000); 

Levenson (1994), 

MacDougall 
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expressivos (por exemplo, 

expressões faciais), e as 

respostas autonômicas e 

neuroendócrinas; 

(1908/1921), 

Panksepp (1998), 

Tomkins (1962, 

1963), e Watson 

(1919); 

Avaliação As emoções resultam de 

interpretações e explicações 

que as pessoas fazem de suas 

circunstâncias, mesmo na 

ausência de estímulos de 

ordem fisiológica;  

A regulação emocional 

consiste em se mudar a 

magnitude ou a 

qualidade de uma 

resposta emocional, 

antes ou depois dessa 

resposta emocional ter 

sido iniciada; 

Arnold (1960a, 

1960b), Clore e 

Ortony (2008), 

Frijda (1986), 

Lazarus (1991), 

Leventhal, (1984), 

Roseman (1991), 

Scherer (1984) e 

Smith e Ellsworth 

(1985),  

Construção 

Psicológica 

As emoções não são estados 

mentais especiais ou únicos 

em forma e função, e não 

causam outros estados 

mentais. Todos os estados 

mentais são vistos como 

emergentes de um processo 

construtivo sempre inacabado 

e em curso, envolvendo os 

ingredientes psicológicos 

mais básicos que não são 

específicos das emoções; 

A regulação emocional 

refere-se, 

principalmente, à 

manipulação dos 

elementos psicológicos 

que se combinarão para 

constituir as emoções 

(embora os modelos 

emergentes pareçam 

admitir a possibilidade 

de que a emoção não é 

um estado mental em si, 

a ser regulado); 

Barrett (2009), 

Davidson (1992), 

Duffy (1941), 

Harlow e Stagner 

(1933), James 

(1884) Lang 

(2010), Mandler 

(1975), Schachter 

e Russell (2003), 

Singer (1962), e 

Wundt 

(1897/1998),  

Construção 

Social 

Emoções são vistas como 

artefatos sociais ou 

performances culturalmente 

prescritas que são constituídos 

por fatores socioculturais e 

regulados pelos papéis sociais 

envolvidos em suas 

circunstâncias, bem como 

pelo contexto social; 

As mudanças de ênfase 

dos processos internos 

para a circunstâncias 

conjunturais sociais, 

tornam a regulação das 

emoções em scripts que 

regulam também o 

comportamento. 

Averill (1980), 

Harre (1986) 

Mesquita (2010), e 

Solomon (2003),  

Adaptado de Gross e Barrett (2011) 

Ao analisar as operacionalizações conceituais de cada perspectiva teórica sobre emoções 

no Quadro 5, podemos visualizar a tendência apontada por Gross e Barrett (2011): quanto mais 

nos deslocamos para o fim desse continuum¸ menor é a distinção entre geração das emoções e 

sua regulação. Os próprios autores esclarecem que os modelos de “Emoções Básicas”, que 
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tratam emoções como estados discretos especiais (com ou sem causas fisiológicas evidentes), 

são mais propensos a abraçar a distinção entre geração e regulação da emoção de um ponto de 

vista mecanicista. Já os modelos de “Avaliação”, que veem emoções como continuamente 

emergentes e construídas, vislumbram a distinção entre geração e regulação de emoções como 

útil apenas a objetivos descritivos e comunicativos, mas não de forma mecanicista. Por fim, 

modelos que reduzem emoção às suas partes, com maior ou menor ênfase na fisiologia vs as 

referências sociais (“Construção Psicológica” e “Construção Social”) são menos propensos a 

fazer a distinção de geração-regulação.  

Em resumo, podemos entender que o conceito de regulação emocional é parte integrante 

de um quadro teórico mais amplo que pode ser utilizado para compreender como as emoções 

surgem (e ressurgem) sucessivamente na experiência dos indivíduos. Essa noção é apoiada pela 

ideia defendida por Gross e Barrett (2011), de que as diferentes perspectivas e modelos 

supracitados são compatíveis com alguma noção de regulação emocional, pois esse processo 

envolve mudanças em comportamentos expressivos, sentimentos subjetivos, ou respostas 

fisiológicas (cf. Gross, 1999, p 557; Gross, 2002, p 282).  

A regulação emocional, assim, abrange não apenas as emoções negativas, mas também 

os processos pelos quais as emoções são reforçadas, mantidas ou atenuadas, independentemente 

da sua valência. É importante também a distinção entre a regulação consciente e a intencional 

de uma emoção, por um lado (como evitar falar de assuntos que lembrem o divórcio de uma 

amiga, ao encontrar com ela no shopping), que se dá normalmente quando a situação implica 

algum nível de dissonância emocional; e a regulação automática e inconsciente, por outro lado, 

que se dá quando as emoções demandadas pelo contexto/situação se manifestam de modo 

espontâneo e genuíno (por exemplo, uma recepcionista que simpatiza automaticamente com 
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uma idosa que lembra sua avó não precisa fingir tal sentimento). A emoção, nesse caso, é ativada 

de "modo automático": a recepcionista expressa a emoção dela esperada, mas não a nível 

consciente. Esses processos não demandam esforço afetivo ao passo em que ocorre a chamada 

"harmonia emocional" (coerência natural entre a expressão emocional esperada e as regras 

organizacionais) (Coifman, Bonanno, Ray, & Gross, 2007). 

Um aporte teórico bem estabelecido de regulação das emoções que se alinha com as 

definições acima detalhadas é o modelo de regulação emocional de Gross (e.g., Gross, 1999). 

Ao postular a regulação emocional como um processo, o modelo assume a existência de dois 

estágios preponderantes para a compreensão e conformação dos processos regulatórios de 

emoções: regulação focada nos "antecedentes" (visando mudanças nos antecedentes de uma 

emoção) e a regulação orientada para os “consequentes” (modificações nas respostas oriundas 

das emoções após elas serem eliciadas) (Von Scheve, 2012). 

Segundo Aldao (2013), muitos autores tendem a afirmar que estratégias de regulação 

focadas nos aspectos antecedentes são consideradas mais eficazes na regulação das emoções do 

que as estratégias focadas nos consequentes, porque as primeiras são implementadas antes ou 

durante a ativação emocional, e as últimas apenas após a emoção ter alcançado uma forma plena. 

(e.g. Goldin, McRae, Ramel, & Gross, 2007). Entretanto, revisão realizada por Aldao, Nolen-

Hoeksema e Schwaizer (2010) gera questionamentos acerca dessa ideia. Em seu estudo, esses 

autores analisaram relações entre seis das estratégias emoção-regulação (seleção da situação, 

distração, modificação da situação, reavaliação, ruminação e supressão) e sintomas de quatro 

psicopatologias (ansiedade, depressão, comendo, e transtornos relacionados ao abuso de 

substâncias). Para tanto, examinaram 114 estudos voltados a investigar conexões entre 

regulação emocional e psicopatologias. Como resultados, os autores observaram uma 
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diferenciação entre as estratégias de regulação que se mostraram mais adaptativas e as que se 

mostraram não-adaptativas, com base em suas relações com os sintomas. 

As estratégias focadas nos antecedentes dividiram-se em dois grupos distintos: o 

primeiro, com estratégias como seleção da situação e distração, mostrou-se negativamente 

relacionado com psicopatologias. Por outro lado, estratégias como repressão e ruminação, foram 

associados positivamente com sintomas de distúrbios psicológicos (Aldao, Nolen-Hoeksema & 

Schwaizer, 2010). 

Apesar dessa ambiguidade e da aparente tendência de categorizar as estratégias focadas 

nos antecedentes como adaptativas e as focadas nos consequentes como não-adaptativas, há 

muitos casos em que o primeiro pode produzir efeitos deletérios e esse último pode gerar 

resultados benéficos (Bargh, & Williams, 2007). Por exemplo, o emprego de reavaliação 

cognitiva (ou seja, estratégia focada nos antecedentes/adaptativa) para reduzir a raiva sentida de 

um namorado quando ele se atrasou muito para um jantar marcado há dias pode ser muito 

benéfico se o parceiro se atrasou porque o chefe exigiu que trabalhasse até depois do expediente 

(circunstâncias fora de seu controle); no entanto, essa mesma estratégia seria prejudicial para 

quem a implementou se levasse essa pessoa a ignorar evidências sólidas de que o parceiro pode 

estar tendo um caso com uma colega de trabalho. Nas palavras de Gross, "reavaliações 

inflexíveis ou irrealistas podem levar alguém a negar características importantes do seu 

ambiente, tais como riscos no trabalho ou tendências abusivas de um parceiro" (Gross, 1998, p. 

232). 

 O estudo realizado por Grecucci, Giorgetta, van't Wout, Bonini, e Sanfey (2013) dá 

outro exemplo disso. Em um experimento social interativo de negociação realizado para a 
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investigação, os participantes instruídos a reavaliar suas emoções terminaram aceitando ofertas 

mais injustas do que os participantes que foram orientados a reprimir suas emoções e do que 

aqueles que não receberam qualquer instrução de regulação emocional específica. Nesse 

contexto particular, a estratégia de reavaliação pavimentou o caminho para um resultado 

negativo.  

Em resumo, e concordando com a afirmação de Gratz e Roemer (2004) de que o 

“conhecimento das estratégias de regulação das emoções específicas utilizadas por um 

indivíduo, na ausência de informações sobre o contexto em que elas são empregadas, pode 

fornecer pouca informação sobre a capacidade do indivíduo para regular sua ou suas emoções 

eficientemente"(p. 42), torna-se evidente que uma investigação atenta e próxima aos fatores 

contextuais que influenciam regulação da emoção permitirá o desenvolvimento de uma 

compreensão mais sutil das condições em que esse processo pode gerar resultados positivos e 

negativos.  

É importante, nesse ponto, ressaltar que o objetivo da regulação emocional não é o de 

eliminar emoções "não-adaptativas" e substituí-las por outras "adaptativas", mas sim influenciar 

a dinâmica de cada emoção, a fim de produzir respostas adaptativas ao meio ambiente (Aldao, 

Nolem-Hoeksema e Schwaizer, 2010). Por exemplo, se uma atriz está extremamente ansiosa 

minutos antes de subir ao palco, tal intensidade emocional pode desencadear uma reação de 

“fuga ou luta” e, portanto, interferir com a capacidade dela de ficar à frente do público. Por outro 

lado, se essa mesma pessoa não está enfrentando qualquer ansiedade que seja sobre sua 

performance, ela poderá ter dificuldades em permanecer focada na tarefa e envolver o público.  
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Portanto, naquele momento em particular, para aquela determinada pessoa, os processos 

de regulação emocional devem ser empregados para alcançar um nível de ansiedade ideal para 

mobilizá-la, mas não tão alto a ponto de prejudicar sua apresentação. Esse exemplo ilustra o 

caráter dinâmico dos processos de regulação emocional responsáveis por modificar a 

experiência emocional de maneira multifacetada, buscando responder apropriadamente às 

demandas dinâmicas do meio ambiente. 

Discutidas as bases essenciais da regulação emocional, seguimos refletindo sobre suas 

características quando ela se faz necessária de acordo com demandas do ambiente e vivências 

laborais, configurando assim o “trabalho emocional”. Dito isso, trataremos na seção seguinte do 

conceito de trabalho emocional, das diferentes teorias e modelos que balizam os estudos da 

temática, de sua relação com a regulação emocional e os impactos desse sobre os trabalhadores 

e as organizações.  
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3.3 - Trabalho Emocional: 

3.3.1 – Definindo trabalho emocional 

Como dito na seção anterior, a regulação emocional é o processo dinâmico e complexo 

de gerenciamento de quais emoções são sentidas e expressas em diferentes contextos. Regular 

emoções é imprescindível para a manutenção de relações cordiais, evitar conflitos e alterar o 

contexto interpessoal de diversificadas maneiras, em prol de objetivos do interesse do indivíduo, 

do seu âmbito familiar e do contexto de trabalho que se insere (Gondim & Borges-Andrade, 

2009).  

O trabalho emocional se refere justamente ao processo de regular emoções em contextos 

laborais, de forma a adequar as manifestações emocionais, internas e externas, às regras e 

demandas organizacionais. Esse construto tem nos trabalhos de Hochschild (1979, 1983) um 

marco histórico importante. Baseando-se, por sua vez, no trabalho de Goffman (1983), a autora 

pondera a tendência de representar certos papéis e instituir determinadas emoções no ambiente 

organizacional, especialmente nas relações com superiores e clientes. Para tanto, os 

trabalhadores necessitam recorrer a processos de trabalho emocional. 

Essa necessidade premente é destacada quando Ashforth e Humphrey (1995) reforçam 

que, em contextos organizacionais, a expressão de emoções negativas como raiva, medo e 

ansiedade tende a ser inaceitável, exceto em circunstâncias muito específicas (como, por 

exemplo, na demonstração de impaciência de um diretor com o seu subordinado). Flett, 

Blankstein, Pliner e Bator (1988) e Thoits (1985) complementam afirmando que as expressões 

de emoção intensa, sejam positivas ou negativas, também tendem a ser proibíveis, uma vez que 

se acredita que prejudiquem o desempenho de tarefas de rotina. 



46 
 

Considerando o dinâmico papel ocupado pela expressão de emoções em contextos 

laborais, o trabalho emocional é, segundo Zapf (2002), de acordo as definições de Grandey 

(2000) e Hochschild (1983), o processo psicológico imperativo para regular emoções, 

possivelmente através da acentuação, atenuação, fingimento, supressão dessas, visando alterar 

sua expressão como parte do próprio trabalho, tornando-as consonantes com as regras de 

expressão emocional definidas pela organização (Rafaeli & Sutton, 1987; Morris & Feldman, 

1996). 

Segundo Hochschild (1983), como relatado por Bonfim e Gondim (2010, p. 64), o 

trabalho emocional é um complemento das atividades laborais, uma vez que assume papel 

secundário na execução de um objetivo primário, apresentando três características principais: 

1) Ocorre em interações face a face entre funcionários e clientes, ou entre funcionários; 

2) Serve de orientação explícita da organização empregadora ou da ocupação sobre 

quais emoções o trabalhador deve exibir, e com qual intensidade, de modo a 

influenciar os comportamentos e os estados afetivos de clientes e colegas; 

3) O controle direto ou indireto do processo de autorregulação emocional está nas mãos 

do cliente, da organização ou dos colegas de trabalho, ou seja, torna-se público e 

externo ao indivíduo. 

Hochschild (1983) assinala ainda duas estratégias básicas de regulação emocional 

prevalentes no trabalho emocional, que foram adotadas no nosso estudo como algumas das 

variáveis investigadas (isso será justificado e discutido no capítulo de delimitação do objeto de 

estudo):  



47 
 

 1) Atuação profunda (deep acting), consistindo na alteração consciente e intencional 

das emoções para obter expressão emocional pretendida. Nesse caso, não só a expressão de 

emoções é regulada, mas também a própria experiência emocional é modificada. Como recurso 

comumente utilizado para viabilizar a deep acting, é realizada invocação de pensamentos, 

imagens e memórias para induzir a emoção pretendida. Essa estratégia é necessária quando, por 

algum motivo, o indivíduo julga que expressar uma emoção autêntica é mais vantajoso que 

simulá-la nos contextos de trabalho (e.g., Bonfim & Gondim, 2010; Hülsheger & Schewe, 

2011);  

2) Atuação superficial (surface acting), que consiste na regulação das expressões 

emocionais como as expressões faciais, ou seja, sinais observáveis que podem identificar uma 

emoção desejável ou não ao contexto. No emprego dessa estratégia, pode haver dissonância 

emocional entre os sentimentos internos e expressão externa, persistindo ou não durante a 

interação. A atuação superficial é geralmente empregada quando expectativa social da 

conformidade entre o estado emocional expresso e o efetivamente sentido pelos indivíduos, de 

acordo com as regras de manifestação da emoção em determinado contexto, termina não sendo 

suficiente para a conformação entre a emoção demandada e a sentida (Gross & John, 2003; 

Grandey & Gabriel, 2015). 

Embora tenha sido adotada para este projeto a previamente mencionada concepção de 

trabalho emocional baseada na obra de Hochschild (1983), há uma série de outras definições 

para esse constructo. O quadro 6, a seguir, reúne as principais definições de trabalho emocional 

na literatura, conforme quadro organizado e apresentado por Bonfim e Gondim (2010, p. 69), 

em reprodução integral: 
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Quadro 6 

Principais definições de trabalho emocional organizadas por Bonfim e Gondim (2010, p.69) 

Definição Fonte 

Ato de tentar modificar em intensidade ou qualidade uma emoção 

para atender às regras organizacionais e ocupacionais. 

Hochschild (1979, 

1983) 

Processo eminentemente social, realizado quando se tem que lidar 

com os estados afetivos de outras pessoas. 

James (1989) 

Ato de expressar estados afetivos socialmente esperados das 

pessoas em suas interações no trabalho. 

Ashfort e Humphrey 

(1993) 

Esforço, planejamento e controle necessários para expressar a 

emoção desejada durante a interação interpessoal. 

Morris e Feldman 

(1996) 

Processo de gerenciar a experiência e a expressão de sentimentos 

para manter ou alcançar metas organizacionais. 

Grandey (2005) 

Processo de expressão, sentimento e troca que ocorre entre 

prestadores de serviços e clientes/consumidores. 

Boyle (2005) 

Expressão de afeto inautêntico que é definido e controlado para 

cumprir normas e regras organizacionais 

Miller, Considine e 

Garner (2007) 

Fonte: Bonfim e Gondim (2010) 

A diversidade de conceitos atribuídos ao trabalho emocional denota a complexidade do 

tema. Muitos autores, especialmente os que se remetem à obra original de Hochschild (1983), 

realizaram estudos empíricos sobre essa temática organizados a partir da investigação dos 

antecedentes, dos consequentes e das variáveis mediadoras do trabalho emocional (Gross & 

Levenson, 1997; Koole & Coenen, 2007; Koole & Jostmann, 2004; Morris & Feldman, 1997; 

Pugliesi, 1999). Tal formato de pesquisa impacta até hoje os estudos sobre esse assunto, 

inclusive este que aqui é apresentado ao leitor. A seguir, serão clarificados justamente os 

antecedentes, os consequentes e as variáveis mediadoras do trabalho emocional, de acordo com 

as principais pesquisas a utilizarem essas categorias teóricas. 
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3.3.2 – Antecedentes do trabalho emocional: 

Os primeiros estudos sobre o trabalho emocional consideravam a frequência da interação 

direta com os clientes ou usuários como o principal antecedente (ou seja, motivo que leva o 

trabalhador a regular suas emoções) deste processo (Hochschild, 1983). Enquanto o critério de 

frequência de interação tem se mantido em estudos posteriores, outros aspectos da interação 

foram incluídos na investigação desse campo. A esse respeito, Morris e Feldman (1996, 1997) 

sugerem que há outros três fatores ou dimensões, além da frequência, que compõem o trabalho 

emocional, configuradas por ações ou processos envolvidos no ajuste da expressão emocional 

aos padrões organizacionais: i) intensidade das emoções e a duração das interações (quanto mais 

intensas são as interações e a expressão das emoções demandadas, e quanto mais longas as 

interações, maior será o trabalho emocional); ii) variedade requerida de emoções - representando 

as expectativas organizacionais para empregados em suas interações com os clientes; e iii) a 

dissonância emocional (um estado interno de tensão devido à demanda de realizar o trabalho 

emocional, independentemente do que o empregado realmente se sente) .  

Brotheridge e Lee, em seu estudo de desenvolvimento de uma escala de trabalho 

emocional (1998), propuseram a existência de seis dimensões a serem consideradas na 

investigação do trabalho emocional: a duração e a frequência das interações em serviço, 

variedade e intensidade das emoções exibidas e as atuações profunda e superficial enquanto 

estratégias de regulação emocional. 

Para além dos referidos antecedentes clássicos, Grandey e Gabriel (2015) postulam uma 

série de outros preditores/disparadores do trabalho emocional, resumidos no quadro 7: 
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Quadro 7 

Antecedentes do trabalho emocional, suas definições e exemplos de estudos 

Antecedente 

primário: 
Definição: Estudos: 

Traços de 

personalidade 

Traços de personalidade podem ser 

congruentes com as exigências 

emocionais, condizendo assim com o 

desempenho emocional esperado e 

facilitando a sua efetivação pelo 

indivíduo; 

Diefendorff e Richard 

(2003), Kammeyer-

Mueller, Rubenstein, 

Odio & Buckman (2013); 

Mesmer-Magnus et al. 

(2012), 

Motivação no 

trabalho: 

A congruência entre os elementos 

motivadores no trabalho (p.ex., 

indivíduos que buscam ser reconhecidos 

pela excelência no atendimento) está 

ligada a qual a forma de regulação da 

emoção é usada; 

 

Dahling e Johnson(2010), 

Gabriel et al. (2015), 

Maneotis et al. (2014), 

Ozcelik (2013); 

Habilidades de 

trabalho emocional 

(Inteligência 

Emocional e 

Eficácia Emocional) 

A congruência entre as os requerimentos 

emocionais de um trabalho e os níveis de 

inteligência e eficácia emocionais de um 

indivíduo predizem um maior 

desempenho no tocante ao trabalho 

emocional; 

Diefendorff et al. (2015), 

Joseph e Newman 

(2010), Mesmer-

Magnusetal et al., (2012), 

Eventos emocionais 

Os tipos de eventos emocionais 

vivenciados no trabalho (ser mal ou bem 

tratado por um cliente, p. ex.) ativarão 

diferentes estratégias de regulação para 

alinhar momentaneamente os 

requerimentos emocionais laborais e as 

respostas individuais; 

Gabriel (2013), Goldberg 

e Grandey (2007), Rupp e 

Spencer (2006), 

Spencer e Rupp (2009). 

Fonte: Adaptado de Grandey e Gabriel (2015) 

Agora que foram apresentados os principais antecedentes do trabalho emocional, a seção 

seguinte tratará dos consequentes, ou seja, os diferentes efeitos gerados pelo TE sobre a 

experiência laboral e emocional dos indivíduos e das organizações. 
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3.3.3 - Consequentes (efeitos) do Trabalho Emocional para os profissionais 

De maneira geral, os estudos empíricos realizados concordam com a noção de que o 

trabalho emocional pode gerar resultados tanto positivos quanto negativos no tocante ao bem-

estar físico e psicológico dos trabalhadores (Grandey & Gabriel, 2015). 

No que concerne aos efeitos positivos do trabalho emocional, é possível citar os 

trabalhos de Bhave e Glomb (2013) e Zapf e Holtz (2006), que identificaram relação positiva 

entre a satisfação no trabalho e o trabalho emocional. Já Diefendorff e Richard (2003) e 

Brotheridge e Grandey (2002), entre seus achados, observaram consequências positivas da 

exigência para expressar emoções amistosas sobre a auto-avaliação do nível de satisfação com 

o trabalho.  

Citando Pugh (2001) e Tsai (2001), Zapf e Holz (2006) teorizam a respeito de 

explicações para os resultados positivos do trabalho emocional, associando o aumento do 

sentimento de auto-eficácia e realização pessoal quando os trabalhadores conseguem responder 

adequadamente às regras e metas de expressão emocional. Os mesmos autores, citando o 

trabalho de Côté (2005), aludem a ideia de que expressar intencionalmente emoções positivas 

pode aumentar a probabilidade do parceiro de interação (sejam clientes ou outros membros da 

organização) apresentar emoções positivas reciprocamente, o que pode ser compreendido como 

um feedback positivo que, por sua vez, pode contribuir com a satisfação e auto-estima dos 

profissionais (Kelly & Barsade, 2001).  

Na via contrária ao já exposto, Gabriel e Grandey (2015) apontam possíveis 

consequências negativas de níveis elevados de trabalho emocional para os indivíduos, tais como 

a insatisfação com o trabalho e o burnout. As estratégias de regulação citadas previamente – 

atuação profunda e atuação superficial – tendem a gerar desgaste, segundo esses autores, que 
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complementam afirmando que o trabalho emocional com frequência é associado, na literatura 

do tema, ao estresse devido às exigências fisiológicas, comportamentais e mentais intrínsecas à 

regulação emocional. 

Como uma possível explicação dos resultados negativos do trabalho emocional, Etkin, 

Egner, Peraza, Kandel e Hirsch (2006) e Hartley e Phelps (2010) postulam que a omissão de 

emoções negativas aumenta a operação do sistema nervoso simpático, aumento esse 

recorrentemente associado com prejuízos à saúde. Brotheridge e Lee (2002), em consonância 

com Hochschild (1983), sugeriram que a atuação superficial e a atuação profunda podem afetar 

a autenticidade dos indivíduos, levando-os à alienação de seus próprios sentimentos, fator 

associado a várias formas de adoecimento psicológico. A atuação superficial apareceu, no 

estudo de Hülsheger e Schewe (2011), negativamente relacionada à satisfação no trabalho, 

enquanto a atuação profunda apareceu fracamente positivamente relacionada com essa última. 

Essas mesmas conclusões permaneceram em estudos em que traços de personalidade negativos 

foram controlados pelos pesquisadores (Kammeyer-Mueller et al. 2013) e métodos transversais 

e longitudinais foram utilizados (Hülsheger, Lang & Maier, 2010). 

Para resumir as informações até aqui discutidas sobre os principais consequentes do 

trabalho emocional para os indivíduos e para as organizações, e buscando introduzir o leitor a 

outros efeitos ainda não aludidos, o quadro 8, abaixo, reunirá, a exemplo do quadro 7, alguns 

consequentes do TE, expondo brevemente seus princípios norteadores e principais autores a 

discuti-los na literatura: 

Quadro 8 

Lista de consequentes organizados de acordo com seus princípios e principais autores 

Consequentes 

(efeitos) 

Princípio(s) norteador(es) Principais 

autores 
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Dissonância ou 

inautenticidade 

emocionais 

- Quando um indivíduo expressa emoções 

continuamente sem realmente experimentá-las, sua 

capacidade de discernir quando as emoções estão 

realmente sendo sentidas ou sendo simuladas pode 

ser prejudicada; 

 

- Dado o papel que as emoções desempenham na 

definição de auto identificação, o TE pode levar a 

sentimentos de inautenticidade e distanciamento 

emocional; 

 

- Quanto maior for a intensidade da TE e maior sua 

importância para o desempenho do trabalho, mais 

provável será que o sentimento de inautenticidade 

se manifeste, e em maior intensidade; 

 

- O controle e a autonomia que o indivíduo exerce 

sobre a expressão emocional em seu trabalho é 

inversamente proporcional aos referidos 

sentimentos de inautenticidade; 

 

- A percepção de falta de autenticidade está 

relacionada a sintomas depressivos; 

Asforth e Tomiuk 

(2000) 

Grandey (2014) 

Hülsheger e 

Schewe (2011),  

Kammeyer-

Mueller et al. 

(2013) 

 

Absenteísmo e 

rotatividade 

- Ambos estão positivamente relacionados com o 

TE, especialmente quando ocorre uma forte 

padronização da expressão emocional realizada sob 

baixa autonomia; 

Chau et al. 

(2009), Goodwin 

et al. (2011), 

 

Desempenho - A necessidade de regular a expressão emocional, 

principalmente quando envolve a supressão das 

emoções, pode prejudicar a capacidade disponível 

para outras atividades de processamento cognitvo, 

o que pode diminuir o desempenho; 

 

- O efeito do TE sobre desempenho e produtividade 

depende das condições em que ele ocorre; 

 

- O TE pode facilitar o desempenho de 

determinadas tarefas por gerar um viés favorável 

em outras pessoas (diminuir a ansiedade de uma 

equipe pode ajudá-la a se concentrar melhor na 

realização de seus objetivos) 

 Diefendorff et al. 

(2006),  

Kiffin-Petersen et 

al. (2011),  

Pugh et al. 

(2013); 

Trougakos et al. 

(2015) 

Contágio 

emocional 

- Processos de contágio emocional são respostas 

automáticos e socialmente adaptáveis oriundas da 

observação de expressões emocionais de terceiros 

(o cliente que se sente irritado ao perceber o 

vendedor impaciente, p.ex); 

Bono e Ilies 

(2006) 

Hülsheger e 

Schewe (2011) 
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- As emoções reguladas afetam terceiros como 

clientes e colegas através de mimetismo 

inconsciente de expressões, o que induz uma 

mudança nos afetos de quem as percebe, afetando 

suas decisões e comportamentos;  

Hülsheger et al. 

(2010) 

Van Kleef (2009) 

Sintomas físicos - A necessidade de suprimir a expressão de 

emoções produz aumentos na ativação 

cardiovascular, com efeitos negativos a longo 

prazo; 

- Foi identificada relação positiva entre as 

demandas percebidas de expressão emocional 

positiva e sintomas físicos avaliados com a escala 

de Caplan et al (1975); 

- Negativamente relacionados ao aumento da 

identificação com o trabalho e do 

comprometimento organizacional; 

Etkin et al. 

(2006), Hartley 

& Phelps (2010) 
Schaubroeck e 

Jones (2000), 

Fonte: Adaptado de Asforth e Tomiuk (2000), Grandey e Gabriel (2015) e Schaubroeck e Jones 

(2000) 

 

Num outro esforço de resumo, é interessante retomar a ideia anteriormente desenvolvida 

de que não há consenso acerca dos diferentes impactos do processo de regulação emocional 

advindos do trabalho emocional em variados contextos (Gondim & Borges-Andrade, 2009). Por 

um lado, engajar-se em uma ação profunda (deep acting) para tentar mudar o sentimento interno, 

exibindo-o autenticamente, pode representar um indício do envolvimento emocional do 

trabalhador com a organização e com sua ocupação, uma vez que se dispõe a buscar mudanças 

por ela (Rafaeli & Sutton, 1987). Do lado oposto, Hochschild (1983), Brotheridge e Grandey 

(2002), e Grandey (2003) alertam que o uso frequente de estratégias de ação superficial (surface 

acting) em resposta a constantes demandas organizacionais provoca prejuízos ao bem-estar do 

trabalhador, devido à desgastante tarefa de fingir o que não se sente e/ ou neutralizar emoções.  

Apesar de outros autores além de Grandey (e.g. Gross, 1998; Totterdell & Holman, 2003; 

Diefendorff & Gosserand, 2003; Cordes & Dougherty, 1993) terem chamado a atenção para as 
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consequências negativas do trabalho emocional, são recentes os estudos voltados a investigar a 

relação entre o trabalho emocional e a outra temática eleita para o presente estudo, o burnout. 

Na seção seguinte, serão apontados de maneira breve os resultados de estudos que relacionam 

essas duas temáticas, de forma a esclarecer como trabalho emocional pode afetar a incidência 

de burnout. 

3.4 – Trabalho emocional e burnout – estudos anteriores: 

Vários autores encontraram uma correlação positiva entre os níveis de dissonância 

emocional e exaustão emocional, dimensão central do burnout (Abraham, 1998; Kruml & 

Geddes, 2000; Zapf, Vogt. Seifert, Mertini e Isic, 1999). Em investigação realizada por Morris 

e Feldman (1997), verificou-se que a intensidade da exaustão emocional diminuía com o 

aumento da autonomia. Pesquisa realizada por Wharton (1993) apontou que, entre os 

investigados, níveis elevados de automonitorização no tocante à expressão emocional estavam 

positivamente relacionados com quedas no envolvimento com o trabalho e identificação com a 

função. Kruml e Geddes (2000) e Zapf et al (1999), por sua vez, encontraram uma correlação 

positiva entre a dissonância emocional e despersonalização, outra dimensão do burnout.  

Além disso, Zapf, Seifert, Schmutte, Mertini e Holz (2001) propõem a existência de 

efeitos positivos da interação entre o TE e alguns estressores organizacionais relativos a tarefas 

(incerteza, questões organizacionais, pressões de tempo e necessidade de concentração) sobre o 

nível de burnout. Os resultados da investigação desses autores confirmam os efeitos 

mencionados, embora a interação desses fatores tenha afetado apenas duas dimensões do 

burnout (exaustão emocional e despersonalização), e ocorrido entre alguns dos estressores 

propostos (mais especificamente, incerteza e pressões de tempo) e o trabalho emocional. 
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A nível de classes profissionais, a maior exigência de expressão de emoções positivas 

entre os trabalhadores da saúde previu maior exaustão emocional e menor satisfação no trabalho 

entre os participantes da pesquisa de Diefendorff et al. (2011). No setor de serviços, a 

necessidade percebida de suprimir emoções negativas previu significativamente insatisfação no 

trabalho e burnout (Kammeyer-Mueller et al. 2013). 

O trabalho emocional com maior foco na supressão de emoções (por exemplo, demanda 

por ocultar emoções negativas e atuação superficial) mostrou-se associado positivamente com 

a exaustão dos funcionários e insatisfação no trabalho nas pesquisas de Diefendorff et al. (2006) 

e Mesmer-Magnus, Glew e Viswesvaran (2012). Em outro estudo, níveis diários elevados de 

atuação superficial foram relacionados a aumentos nos níveis de ansiedade dos participantes, 

um fator de estresse (Wagner et al., 2014 apud Gross, 2013).  

A atuação profunda, por sua vez, apesar de ser recorrentemente associada a benefícios 

para as atitudes de trabalho e humores, tende a ser correlacionada (embora com menor 

intensidade que a atuação superficial) com a exaustão emocional e sintomas físicos (Hülsheger 

& Schewe 2011, Kammeyer-Mueller et al. 2013, Mesmer-Magnus et al. 2012). Esses achados, 

segundo Grandey e Gabriel (2015), são compatíveis com o argumento de que a atuação profunda 

pode ter custos para o trabalhador, apesar de melhorar o humor e desempenho 

momentaneamente.  

Outras abordagens teóricas sugerem que o trabalho emocional esgota os recursos 

individuais empregados pelo trabalhador (ou seja, a energia motivacional) (Brotheridge & Lee, 

2002) ou aumenta os recursos que predizem o bem-estar (por exemplo, apoio social) (Côté 

2005). Nessas teorias, as estratégias de regulação emocional são maneiras de lidar com as 

exigências emocionais e eventos como uma tentativa de ganhar, conservar, ou proteger os 
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recursos internos e externos que motivam o trabalhador. Se o trabalho emocional é eficaz, pode 

haver um ganho líquido em recursos e satisfação no trabalho. Se, por outro lado, o trabalho 

emocional é ineficaz, uma espiral de perda de recursos faz com que seja mais difícil de recuperar 

ou proteger os recursos, resultando em burnout (Grandey & Gabriel, 2015). 

Estudo realizado por Duke, Goodman, Treadway e Breland (2009) indicou a influência 

das percepções de suporte organizacional sobre a regulação emocional dos trabalhadores de 

varejo e, portanto, sobre o burnout por eles apresentado. Nessa investigação, observou-se que 

um contexto social de apoio entre colegas de trabalho provém aos envolvidos a oportunidade de 

diminuir a auto regulação, diminuindo a tensão ao fornecer aos funcionários a chance de 

recuperar os recursos energéticos usualmente gastos com o trabalho emocional. No experimento 

de McCance, Nye, Wang, Jones e Chiu  (2013), o compartilhamento social após interações com 

pacientes hostis reduziu sentimentos de raiva e favoreceu um clima de autenticidade entre 

trabalhadores de um hospital, reduzindo assim a exaustão emocional oriunda da atuação 

superficial junto a esses clientes. 

 Finalmente, também aparecem na literatura algumas correlações negativas entre 

dissonância emocional e a dimensão da auto-eficácia: observou-se que a primeira está 

positivamente relacionada com a segunda, afetando a avaliação feita por indivíduos acerca de 

sua capacidade para realizar seu trabalho (Kruml e Geddes, 2000). 

Esta dissertação busca contribuir com a linha de investigação seguida pelos estudos 

anteriormente descritos, ao assumir o trabalho emocional e suas variáveis como influências 

possíveis sobre a incidência de burnout entre os policiais militares do RN. Agora que foram 

apresentadas, através do percurso teórico traçado até aqui, as bases necessárias para uma melhor 

compreensão de como o trabalho emocional se relaciona à incidência de burnout, o próximo 
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capítulo será dedicado à delimitação do escopo de pesquisa. Neste capítulo, o quarto da 

dissertação, esclareceremos como esperamos que o trabalho emocional afete o burnout entre os 

policiais militares investigados, pautando-se nos achados teóricos até aqui descritos e em 

estudos internacionais que se dedicaram a esse tema com populações policiais. Além disso, o 

capítulo 4 também apresentará as hipóteses e os objetivos de nossa investigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 - DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 
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Este capítulo apresentará integração entre os construtos do estudo. Serão retomados os 

temas e variáveis elencados para esta investigação, justificando-os à luz da revisão de literatura 

empreendida. Ainda nessa seção, serão apresentadas as hipóteses e o modelo teórico que 

sustentará as análises. 

4.1 – Trabalho emocional, burnout e policiais: 

Após a revisão de literatura empreendida, através da qual foram apresentados os 

principais conceitos a serem investigados na presente pesquisa, pôde-se perceber que a maioria 

das investigações sobre trabalho emocional e sua relação com o burnout dedica-se a áreas 

profissionais com elevados índices de trabalho emocional, como enfermeiros, professores e 

profissões com elevados índices de interações interpessoais, como nos setores de educação e 

serviços (Brotheridge, 1998; Grandey, 2000; Hochschild, 1983; Pugliesi, 1999). A classe 

policial, como verificamos no capítulo 1, compartilha de todas essas características, sendo 

considerada uma ocupação de elevado trabalho emocional. Dessa forma, o trabalho policial 

requer que seus profissionais regulem constantemente as suas emoções, o que pode conduzi-los 

à fadiga ou exaustão emocional (Schaibble, 2006). Partindo dessa ideia, é plausível considerar 

o burnout como um possível indicador de que os trabalhadores estão enfrentando problemas na 

gestão adequada de suas emoções de acordo com as demandas da vida laboral (Schaufeli & 

Buunk, 2003). 

Apoiando essa proposição, a literatura reunida nesta dissertação demonstra que os 

agentes da polícia são confrontados com uma alta quantidade de situações exigentes, com cargas 

de trabalho elevadas e interações intensas com civis ou suspeitos. Lidar continuamente com 

interações carregadas de emoção tem sido tradicionalmente proposto como uma fonte primária 



60 
 

de queixas de burnout entre os funcionários de serviços humanos em geral (Hülsheger & 

Schewe, 2011; Lee & Ashforth, 1996; Maslach e Jackson, 1984). Paralelamente, um ambiente 

de trabalho com situações tão exigentes pode levar a um aumento de exaustão emocional, o 

componente central do burnout (Demerouti et al., 2001; Maslach & Leiter, 1988; Shirom, 2003; 

Van Gelderen, 2013). Tais exigências tornam-se ainda mais elevadas quando consideramos o 

contexto atualmente precário da Polícia Militar no Rio Grande do Norte, o que nos permite 

supor uma maior vulnerabilidade de seus profissionais ao burnout. 

 Pesquisa de Dorman e Zapf (2004) mostrou que, além da influência do trabalho 

emocional sobre o burnout, as interações com os diversos atores do cotidiano policial também 

podem ser determinantes para prevê-lo. O contato constante com clientes agressivos e hostis, 

como criminosos e suspeitos, teve papel significativo na previsão de burnout.  

Especialmente entre os policiais, é premente a necessidade de expressar e suprimir 

diferentes emoções, como quando é necessário ser simpático e acolhedor com uma vítima e, de 

maneira oposta, impositivo e inquiridor com um criminoso. Tal oposição de exigências 

emocionais, inerente à ocupação policial, é reconhecida como fonte de dissonância emocional, 

tendo em vista a grande probabilidade de que nem sempre os policiais estarão, de fato, sentindo 

o que precisam expressar (Brown & Campbell, 1990). Assim, o trabalho emocional exigido 

afeta também o nível de dissonância emocional, a qual, por sua vez, tem papel reconhecido na 

incidência de burnout em vários estudos (por exemplo, Bakker & Heuven, 2006; Grandey, 2000; 

Heuven, Bakker, Schaufeli & Huisman, 2006). 

Investigação realizada por Schaibble (2006), mostrou a importância de um efeito 

combinado de variáveis do trabalho emocional (estratégias de regulação, variedade e 
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intensidade das emoções, regras de exibição da instituição) e outros estressores do trabalho 

policial, que combinados com dissonância emocional advinda do primeiro, resultou em níveis 

ainda mais elevados de burnout. Entre esses estressores, estavam as características únicas do 

trabalho policial discutidas no capítulo 1: o antagonismo da população em relação ao seu 

trabalho, o receio da morte tanto dentro quanto fora do cotidiano de trabalho, a polarização de 

posturas emocionais esperadas para diferentes grupos de clientes (populares e criminosos), 

hierarquia rígida, etc. 

Em suma, considerando as especificidades laborais e sociais do trabalho policial, 

associadas às tendências contemporâneas da cultura subjacente de policiamento, e as exigências 

emocionais da ocupação, os policiais são propensos a experimentar uma combinação de fatores 

que contribuem para um elevado trabalho emocional que, por sua vez, pode estar relacionado à 

incidência de burnout entre esses trabalhadores (Schaibble, 2006). Adotamos essa premissa para 

a presente investigação, observando que as problemáticas vivenciadas atualmente pela Polícia 

Militar do RN devem contribuir diretamente com a intensificação da relação esperada entre 

trabalho emocional e burnout, pois essas devem aumentar tanto os estressores inerentes ao 

trabalho nesse âmbito, quanto as exigências emocionais e laborais. 

4.2 – Objetivos: 

O objetivo geral desta pesquisa é o de investigar o papel preditor do trabalho emocional 

sobre a incidência de burnout numa amostra de policiais militares, verificando se há impactos 

do manejo das emoções no trabalho e das demandas de trabalho emocional sobre os níveis de 

exaustão emocional entre os participantes. 

Para atingir esse objetivo, estabelecemos os seguintes objetivos específicos: 
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a) Avaliar as repercussões do uso de duas estratégias de regulação emocional (supressão 

e reavaliação) sobre a incidência de exaustão emocional, a principal dimensão do burnout;  

b) Averiguar a percepção dos participantes acerca das regras de exibição emocional 

inerentes ao seu trabalho, e se essa percepção está associada à presença de exaustão emocional; 

c) Avaliar se frequência, duração, variedade e intensidade das interações emocionais 

ocorridas no trabalho associam-se à ocorrência de exaustão emocional na amostra; 

Orientados por esses objetivos, levantamos hipóteses a serem testadas por nosso estudo. 

Elas serão apresentadas na seção a seguir. 

4.3 – Modelo de pesquisa: 

4.3.1 – Variáveis principais do estudo e Hipóteses: 

Como vimos, investigações anteriores identificaram oito fatores que podem condicionar 

os impactos do trabalho emocional sobre a incidência de burnout: nível de atuação profunda 

necessária, nível de atuação superficial requerida, frequência, intensidade e variedade das 

interações emocionais, demanda pela expressão de emoções positivas, e necessidade de 

ocultação de emoções negativas (Brotheridge e Lee 1998, 2003; e Brotheridge Grandley 2002; 

Schaible, 2006; Van Gelderen, 2013). Adotamos essa estrutura para determinar as variáveis 

utilizadas na nossa investigação, que serão apresentadas a seguir: 

4.3.1.1 – Variável dependente - Burnout: 

 

Como destacamos no capítulo 2, parte expressiva dos estudos empíricos voltados à 

relação entre trabalho emocional e burnout investigam a relação entre o primeiro e a exaustão 

emocional, um dos componentes centrais do segundo (Bekker, Croon & Bressers, 2005). A esse 
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respeito, alguns autores sugeriram que elevadas exigências emocionais estão diretamente 

ligadas ao desenvolvimento do burnout (e.g. Brotheridge & Grandey, 2002; Pines & Aronson, 

1988 apud Shaufeli et al., 1996).  

Estando a exaustão emocional no cerne do burnout, a literatura recorrentemente a define 

como a dimensão central para predizê-lo, tanto do ponto de vista descritivo, pautado na 

percepção dos trabalhadores sobre a vivência da síndrome (Schaubroeck & Jones, 2000; Zapf 

et al., 1999), quanto do ponto de vista da adequação estatística (Halbesleben & Bowler, 2007; 

Maslach et al., 2001). 

Dessa forma, adotamos apenas a dimensão “Exaustão Emocional” como indicadora 

da incidência de burnout em nossa pesquisa, configurando assim nossa variável dependente. 

A essa variável, serão relacionados os construtos relativos ao trabalho emocional (variáveis 

independentes), apresentados a seguir.  

4.3.1.2 – Variáveis independentes – Trabalho emocional: 

 

a. Atuação Profunda e Atuação Superficial: 

 

O grau em que um indivíduo é obrigado a desenvolver atuações superficiais ou 

profundas é suscetível de produzir diferentes graus de dissonância emocional (Hochschild, 

1983), estando correlacionado com a incidência de burnout em diversos estudos (Kruml & 

Geddes, 2000; Brotheridge & Grandey, 2002; Grandey, Fisk & Steiner, 2005; Shaibble, 2006; 

Van Gelderen, 2013).   

Das duas formas de atuação, a profunda tende a produzir o maior grau de dissonância 

emotiva para os indivíduos, uma vez que requer literalmente enganar a si mesmo (Schaibble, 

2006). Quando eventualmente descoberto ou percebido, esse autoengano pode ser 
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extremamente traumático, repercutindo num possível sentimento de inautenticidade. A atuação 

superficial pode ser igualmente prejudicial na medida em que o desgaste de expressar 

continuamente emoções não sentidas pode afetar o bem-estar do indivíduo, e gerar igualmente 

um sentimento de inautenticidade e alienação de suas vivências e relações laborais, esgotando 

recursos emocionais dos trabalhadores. Assim, tanto a atuação profunda quanto a superficial 

podem ter implicações para a experiência de burnout. 

Morris e Feldman (1996) também concluíram que o emprego constante dos diferentes 

tipos de atuação e a exaustão emocional correlacionam-se positivamente entre os cobradores de 

dívidas, recrutadores militares e enfermeiros. Em outro estudo, Pugliesi (1999) mostrou que 

tanto a atuação profunda quanto a superficial foram significativamente e positivamente 

relacionadas com o estresse no trabalho e aumento do sofrimento psíquico. Assim, nossa 

primeira hipótese (H1) é: 

H1 – Os empregos de Atuação Profunda e de Atuação Superficial estarão 

positivamente relacionados à exaustão emocional e, portanto, ao burnout. 

 

Observar as distinções entre SA e DA é de grande utilidade para os resultados práticos 

de uma investigação (Grandey, 2000). Se são observadas diferenças na forma como esses dois 

processos de gestão da emoção se relacionam com os resultados, sugestões mais eficazes podem 

ser feitas, por exemplo, para programas de redução de estresse e melhoria de competências 

sociais.  

 

b. Demandas de Expressão de Emoções Positivas e Ocultação de Emoções 

Negativas: 
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As exigências laborais para a expressão ou supressão de emoções também foram 

sugeridas pela literatura como possíveis preditores de burnout (Bakker & Heuven, 2006; 

Grandey, 2000; Heuven, Bakker, Schaufeli & Huisman, 2006). Essas regras de exibição 

emocional foram alvos das observações e teoria sobre trabalho emocional iniciais de Hochschild 

(1983, 2003), que consideravam a expectativa de que os empregados agissem de forma 

consistente com as expectativas gerenciais. Isso é problemático na medida em que o indivíduo 

está experimentando internamente sentimentos e emoções contrárias àquelas que são 

exteriormente expressas (Schaibble, 2006), o que é flagrante no caso dos policiais, que são 

constantemente convocados a expressar ou conter emoções de acordo com as diversas situações 

vivenciadas no cotidiano de trabalho.  

Enquanto a maioria das pesquisas tem examinado regras de exibição de maneira 

integrada, combinando demandas de expressão e supressão de forma independente ao tipo de 

emoção requisitada (por exemplo, Allen & Miga, 2010; Diefendorff et al., 2011; Goldberg & 

Grandey, 2007), alguns outros estudos sugeriram a importância de distinguir entre as percepções 

de regras de exibição para expressar emoções positivas e as de suprimir emoções negativas, e 

de examinar as consequências únicas desses tipos de regras de exibição sobre a incidência de 

burnout (Diefendorff & Richard, 2003; Diefendorff, Richard & Croyle, 2006; Schaubroeck & 

Jones , 2000), recomendação essa acatada em nosso estudo. 

Ainda sobre a relação entre as regras de exibição e a incidência de burnout, é possível 

citar estudos como os de Best, Downey e Jones (1997), que identificou associação positiva entre 

burnout e a necessidade percebida de esconder emoções negativas no trabalho. Da mesma 

forma, a exigência de expressar emoções positivas e esconder emoções negativas estava 

positivamente relacionada com sintomas de exaustão emocional para funcionários em uma 
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organização investigada por Schaubroeck e Jones (2000). Assim, nossa segunda hipótese (H2) 

é: 

H2 – A demanda percebida de exibir emoções positivas e ocultar negativas estará 

positivamente relacionada à exaustão emocional e, portanto, ao burnout. 

 

c. Frequência, intensidade e variedade das interações emocionais: 

 

A literatura aponta que as ocupações que exigem contatos interpessoais frequentes e 

intensos com destinatários de serviços devem ser particularmente vulneráveis ao burnout 

(Cordes e Dougherty, 1993). A interação frequente com pessoas, de fato, pode ser cansativa em 

si, dadas as suas implicações para a carga de trabalho, mas essa interação também pode envolver 

a necessidade dos profissionais por regular suas expressões emocionais de acordo com as 

demandas da organização (Rafaeli & Sutton, 1989). Inclusive, a falta de atenção para a natureza 

emocional dos encontros interpessoais como preditores de burnout foi reconhecida por 

pesquisadores de burnout (Cordes & Dougherty, 1993; Schaufeli, Maslach, & Marek, 1993). 

Adicionalmente, o manejo contínuo de interações carregadas de emoção, parte central 

da atividade do policial militar, tem sido tradicionalmente proposto como fonte de queixas de 

burnout (Hülsheger & Schewe, 2011; Van Gelderen, Bakker, Konijn & Demerouti, 2011; Van 

Gelderen, 2013). Da mesma forma, o nível de intensidade e variedade de expressões emocionais 

necessárias a essas interações também têm sido propostos como dimensões do trabalho 

emocional que preveem burnout (Botheridge & Lee, 2002; Iorga, Stănesc & Iliescu, 2012).  

Ocorre que policiais tendem a ter interações frequentes com diversos atores sociais em seu 

cotidiano de trabalho, como criminosos, civis, colegas e superiores. Esses encontros devem 
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implicar em vivências emocionais também variadas quanto à sua natureza e intensidade. Com 

isso, policiais são um grupo propenso a experimentar pelo menos um grau moderado de burnout 

(Schaible, 2006; Van Gelderen, 2013), o que nos leva à nossa terceira hipótese (H3): 

 

H3 - Frequência das interações emocionais e variedade e intensidade das expressões 

emocionais, estarão positivamente relacionados à exaustão emocional e, portanto, 

ao burnout. 

 

4.3.2 – Variáveis de controle e Hipóteses Secundárias: 

Paralelamente, investigaremos algumas hipóteses secundárias (h), verificando se há 

influência de algumas variáveis sociodemográficas sobre a incidência de exaustão emocional, 

para fins de controle: 

a. Tipo de trabalho (serviço externo x serviço interno): 

 

Silveira et al. (2005) investigaram se havia diferenças entre os níveis de burnout 

vivenciados por policiais civis divididos de acordo com o tipo de seu trabalho: um grupo foi 

formado com os profissionais que trabalhavam no serviço externo (policiamento ostensivo, 

rondas, etc.) e outro composto por policiais do serviço interno (atividades administrativas, 

atendimento ao público, entre outros). Embora esses autores não tenham encontrado, em sua 

amostra, diferenças estatísticas quanto aos níveis de burnout entre os dois grupos, avaliaremos 

a hipótese de que (h1) a atuação no serviço externo estará positivamente relacionada à 

exaustão emocional, e a atuação no serviço interno, negativamente relacionada. 
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b. Nível do cargo e escolaridade: 

 

Costa et al. (2007) averiguaram a prevalência de maiores níveis de estresse em diferentes 

níveis hierárquicos de policiais militares de Natal-RN, especialmente entre oficiais superiores e 

intermediários, e em cabos e soldados. Os mesmos autores também averiguaram a relação entre 

a escolaridade e incidência de burnout, e embora não tenham encontrado uma relação 

significativa, consideramos os achados de Guimarães et al. (2014), que verificaram maior 

incidência de burnout em policias civis com escolaridades mais elevadas, e investigaremos a 

hipótese de que (h2) cargos e escolaridade mais elevados estarão positivamente 

relacionados com a exaustão emocional; 

c. Gênero e Estado civil: 

 

De acordo com Suresh, Anantharaman, Subramanian e Ajitha (2014), há uma relação 

significativa entre ser do gênero feminino e experimentar burnout. O referido estudo aponta que 

mulheres policiais apresentam maior exaustão emocional. A esse respeito, Schaible (2006) 

esclarece que as policiais do gênero feminino estão sujeitas à mais dissonância emocional que 

policiais do gênero oposto, pois as instituições de polícia são predominantemente masculinas, o 

que provavelmente aumenta as exigências emocionais para as mulheres durante o trabalho. 

Maslach e Leiter (1988) e Lima (2004), por sua vez, apontam que homens solteiros parecem 

estar mais sujeitos à incidência de burnout do que homens casados, em razão do menor suporte 

familiar.  

A partir desses achados, investigaremos as hipóteses de que (h3) estar solteiro ou 

separado terá relação positiva com a exaustão emocional, enquanto estar casado ou numa 

união estável gerará uma relação negativa e de que (h4) haverá diferenças entre os gêneros 

quanto ao (h4.1) trabalho emocional e à (4.2) exaustão emocional.  
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Em resumo, o presente projeto busca responder as seguintes perguntas: O trabalho 

emocional tem influência sobre a incidência de burnout entre os policiais militares? A percepção 

de regras de exibição e a interação com clientes/colegas afeta a prevalência de burnout na 

amostra? Há diferenças nos resultados de diferentes estratégias de regulação emocional sobre o 

burnout? 

Para orientar o caminho em busca destas respostas, apresentamos o modelo de pesquisa 

com as relações entre os principais elementos do estudo na Figura 1: 

 
Figura 1. Modelo de Pesquisa 

OBS: A região em cinza é o foco do presente estudo 
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CAPÍTULO 5 - MÉTODO 

 

Esta investigação tratou-se de um estudo correlacional, de corte transversal, baseado na 

aplicação de instrumentos voltados à verificação das hipóteses estabelecidas. A seguir, serão 

apresentadas suas definições metodológicas em detalhes. 

5.1 – Participantes: 

Os participantes desta pesquisa atenderam ao critério de estar vinculados formalmente à 

Polícia Militar do RN, e o de estar atualmente ativos profissionalmente em qualquer unidade da 

PM do estado. Não puderam participar da pesquisa aqueles policiais que, embora vinculados à 

PM, não estivessem em atividade (notadamente aposentados). 

A amostra é representativa, e pelas características do estudo e da população envolvida, 

foi calculada a partir do software de cálculo amostral G-Power, considerando o poder de efeito 

de cada um dos instrumentos empregados, o tamanho da população, nível de confiança de 95%, 

desvio padrão de 5% e considerando o erro amostral máximo esperado de 0,5%. Esse cálculo 

gerou uma estimativa inicial de 365 participantes para uma amostra representativa da população, 

mas tal número foi superado no decorrer da pesquisa, totalizando 525 participações válidas. 

A absoluta maioria dos participantes atua nos órgãos de execução (84%, ou 441 

policiais), sendo seguido pelos lotados nos órgãos de apoio (12%, ou 63 participantes) e pelos 

órgãos de direção (4%, ou 21 profissionais). Houve participação de policiais militares atuantes 

em todas as mesorregiões do RN: 146 participantes do Oeste Potiguar, 93 da Central Potiguar, 

57 do Agreste Potiguar e a maioria, 229 respondentes, localiza-se no Leste Potiguar, 

mesorregião onde se encontra a Grande Natal, microrregião formada pela capital do estado e 

cidades adjacentes. Para maiores detalhes sobre o perfil dos participantes, vide a Tabela 1: 
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Tabela 1 

Perfil dos participantes 

Gênero: Masculinoª Femininoᵇ 

 Média  DP Moda Freq. Média  DP Moda Freq 

Idade  38,10 5,517 38  36,58 5,12 36  

Anos na PM 14,88 3,22 14  13,35 3,43 14  

Estado civil          

Casado(a)    283    78 

União Estável    41    14 

Separado(a)/divorciado(a)    32    11 

Solteiro(a)    52    14 

Escolaridade         

Fundamental incompleto    6    0 

Fundamental completo    25    4 

Médio incompleto    14    1 

Médio completo    149    38 

Superior incompleto    80    34 

Superior completo    79    29 

Pós-graduação incompleta    36    1 

Pós-graduação completa    19    10 

Cargo que ocupa na PM:         

Cabo    152    49 

Soldado 1° classe    181    37 

Soldado 2° classe    40    23 

Sub-Tenente    10    1 

Primeiro Sargento    14    0 

Segundo Sargento    3    0 

Primeiro Tenente    8    7 

Setor de Atuação         

Externo    253    48 

Interno    155    69 

Nota: a (n = 408); b. (n = 117) 
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A amostra foi composta por policiais com idade compreendida entre 23 e 56 anos (M = 

37,76, DP = 5,5), dos quais 57,3% são de trabalhadores atuantes no serviço externo 

(policiamento ostensivo, rondas, tropas de choque, entre outros), e 42,7% de profissionais que 

desempenham o chamado serviço interno (atividades burocráticas, atendimento ao público, 

atividades técnicas diversas), denotando uma distribuição equilibrada da amostra. Tal divisão 

foi incluída visando propiciar contribuições mais relevantes advindas dos achados do estudo, 

em termos de diferenciação de demandas de trabalho emocional e níveis de exaustão emocional 

de acordo com as características de cada realidade de atuação profissional (Silveira et al., 2005). 

A média do tempo de trabalho na PM é de 14 anos (DP = 5,0). 

Em relação às características centrais dos participantes do estudo, verificou-se a 

predominância do número de homens (77,7%, ou 408 participantes) sobre o de mulheres 

(22,3%, ou 117 participantes), realidade comum à instituição Polícia Militar, historicamente 

composta majoritariamente por profissionais do sexo masculino (Silveira et al., 2005).  

A maioria dos participantes é casada ou está numa união estável (79,2%), possui ensino 

médio completo (35,6%) e possui a patente de Soldado de 1ª Classe (41,5%).  

5.2 – Instrumento de Coleta de Dados: 

O questionário utilizado para coleta de dados foi composto por um grupo de questões 

sociodemográficas e pelas escalas Emotional Labour Scale ou ELS (Botheridge & Lee, 2003), 

em versão traduzida e adaptada para o português por  Carvalho e Peralta (2011); Emotion Work 

Requirements Scale ou EWRS - (Best, Downey & Jones, 1997, cit. in Brotheridge & Grandey, 

2002), em versão traduzida e adaptada para o português por  Carvalho e Peralta (2011); e pela 

sub-escala de exaustão emocional extraída do Maslach Burnout Inventory for Human Service 
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Survey(MBI HSS), de Maslach e Jackson (1986), traduzida e adaptada para o Brasil por Roazzi, 

Carvalho e Guimarães (2000). Apresentamos mais detalhadamente esses instrumentos no 

quadro 9, a seguir: 
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Quadro 9 

Instrumentos utilizados na investigação: 

Instrumento Operacionalização: 
Constructos e dimensões avaliadas / Propriedades 

psicométricas de acordo com estudos prévios 

Emotional Labour Scale ou 

ELS (Botheridge & Lee, 

2003), em versão traduzida e 

adaptada para o português por 

Carvalho e Peralta (2011); 

Com 15 itens, avalia a percepção 

das demandas emocionais do 

trabalho e as estratégias de 

regulação emocional de uma 

escala do tipo Likert de resposta 

de 5 pontos (1 = nunca, 5 = 

sempre). 

 

Atuação Profunda (ou deep acting): Tentativa de alterar sentimentos 

internos de forma a haver coincidência entre as emoções que são 

expressas/exibidas e as sentidas, como estratégia de regulação emocional; 

[3 itens, alfa = 0,74] (Brotheridge & Lee, 2003) 

Ex. de item: “Faço um esforço para, de fato, sentir as emoções que 

preciso expressar aos outros”. 

 

Atuação Superficial (ou surface acting): Estratégia de regulação 

emocional que consiste na expressão de emoções diferentes das que são 

sentidas (fingir emoções); 

[3 itens, alfa = 0,83] (Brotheridge & Lee, 2003) 

Ex. de item: “Finjo sentir emoções que na verdade não estou sentindo”. 

 

Variedade: Variedade de expressões emocionais requeridas pelo 

trabalho 

[3 itens, alfa = 0,76] (Brotheridge & Lee, 2003 ) 

Ex. de item: “Expresso muitas emoções diferentes”. 

 

Intensidade: Nível de intensidade das expressões emocionais 

demandadas pelo cotidiano de trabalho 

[2 itens, alfa = 0.74] (Brotheridge & Lee, 2003) 

Ex. de item: “Expresso emoções intensas”. 

 

Duração: Duração das interações (quanto maior a duração das 

interações, maior o trabalho emocional requerido). 

[1 item, alfa = 0,71] (Brotheridge & Lee, 2003) 

Ex. de item: “Uma interação típica no meu cotidiano de trabalho dura...” 
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Emotion Work Requirements 

Scale ou EWRS - (Best, 

Downey & Jones, 1997, cit. in 

Brotheridge & Grandey, 

2002), em versão traduzida e 

adaptada para o português por 

Carvalho e Peralta (2011); 

Medida avaliativa das percepções 

do controle emocional no 

trabalho, formada por uma escala 

de 5 pontos (1 = nunca, 5 = 

sempre). Composta por 7 itens 

que averiguam a extensão com 

que é exigido do trabalhador que 

mostre (ou oculte) certas 

emoções, de forma a ser eficaz no 

trabalho. 

 

Demanda pela expressão de emoções positivas: Percepções que os 

sujeitos têm acerca do grau de controle da organização sobre a expressão 

de determinadas emoções, de forma a desempenharem um trabalho 

eficiente. 

[4 itens, alfa = 0,78] (Grandey, 1998;) 

Ex. de item: “Permanecer calmo quando mesmo quando estou 

tenso/irritado”. 

 

Demanda pela Ocultação de emoções negativas: Percepções que os 

sujeitos têm acerca do grau de o grau de controle da organização sobre a 

repressão de determinadas emoções, de forma a desempenharem um 

trabalho eficiente). 

[3 itens, alfa = 0,77] (Grandey, 1998;) 

Ex. de item: “Esconder o meu desagrado com algo que alguém tenha feito” 

Maslach Burnout Inventory 

for Human Service 

Survey(MBI HSS), de 

Maslach e Jackson (1986), 

traduzido e validada para o 

Brasil por Roazzi et al.(2000) 

Sub-escala “Exaustão 

Emocional” 

Sub-escala com 9 itens que 

identificam especificamente 

índices de Burnout de acordo com 

a dimensão “Exaustão 

Emocional”. 

Dimensão “Exaustão Emocional”: 

 

Sentimentos de fadiga propiciadores do esgotamento energético 

emocional; 

[9 itens, alfa = 0,84] (Tamayo, 2003) 

Ex. de item: “Sinto-me emocionalmente esgotado pelo meu trabalho”. 
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As escalas Emotional Labour Scale (Botheridge & Lee, 2003) e Emotion Work 

Requirements Scale (Best, Downey & Jones, 1997, cit. in Brotheridge & Grandey, 2002) foram 

recuperadas para esta pesquisa já traduzidas para o português de Portugal por Carvalho e Peralta 

(2011). Para garantir a adequação dos instrumentos à realidade e compreensão dos participantes 

de nossa pesquisa, procedemos com um processo de adaptação semântica dessas escalas, 

realizando dois pré-testes com vistas a verificar se 1) Todos os itens de cada instrumento faziam 

sentido para os participantes, sem sobreposição de ideias ou compreensão ambígua de 

terminologias; e se 2) A redação dos itens permitia a o vínculo desejável com a realidade do 

trabalho policial, permitindo aos participantes responderem-nos à luz de suas vivências 

profissionais. 

Do primeiro pré-teste, participaram 40 policiais militares (35 homens e 5 mulheres) com 

idade média de 32 anos, com uma maioria de soldados de 1ª e 2ª classes (34 participantes), 

representando realidades de trabalho no serviço externo (10) e interno (30). Quando cada 

participante concluía sua resposta aos referidos instrumentos, nós os questionávamos acerca de 

suas impressões sobre a pertinência e clareza dos itens. Após essa primeira fase, 6 dos 15 itens da 

Emotional Labour Scale foram suprimidos em razão da elevada sensação, entre os participantes 

do pré-teste, de que esses eram muito parecidos com outros itens da escala, gerando confusão ou 

sensação de repetição.  

Os participantes sugeriram que todos os itens referentes à subescala “Exigências 

Emocionais” fossem suprimidos por sua elevada semelhança com itens de outras dimensões, e tal 

proposição foi aceita porque a outra escala de trabalho emocional empregada neste estudo dedica-

se justamente a investigar essa dimensão. Entretanto, tomamos o cuidado de que os 8 itens 

restantes mantivessem representatividade de cada uma das demais dimensões originais 
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investigadas pelo instrumento. Em relação à Emotion Work Requirements Scale, os participantes 

não identificaram a necessidade de eliminação de qualquer item, demonstrando estar satisfeitos 

com a clareza dos itens.  

No segundo pré-teste, do qual participaram 10 policiais militares (5 homens e 5 mulheres), 

sendo Soldados de 1ª (2) e 2ª Classe (4), Cabos (3) e Primeiro Tenente (1), adotamos um formato 

de um grupo de discussão voltado a avaliar a adequação dos itens que superaram o primeiro pré-

teste à realidade do trabalho policial no contexto investigado, buscando redações equivalentes em 

português do Brasil que preservassem o sentido original, e que permitissem fácil vinculação ao 

cotidiano laboral dessa ocupação. Os quadros comparativos 10 e 11, a seguir, mostram os 

resultados das referidas adaptações, que foram unidas para compor o instrumento final de pesquisa, 

apresentado no Anexo 1: 
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Quadro 10 

Adaptação da Emotional Labour Scale: 
Versão de  Carvalho e Peralta (2011) Versão 2 – 1º Teste Piloto Versão Final: 2º Teste Piloto 

1. Expresso emoções específicas solicitadas pelo meu 

trabalho.  

2. Demonstro algumas emoções fortes 

3. Faço um esforço para, de facto, sentir as emoções 

que necessito expressar aos outros.  

4. Adopto certas emoções requeridas como parte do 

meu trabalho.  

5. Mostro muitos tipos diferentes de emoções.  

6. Expresso emoções específicas, necessárias para o 

meu trabalho.  

7. Escondo os meus sentimentos verdadeiros sobre 

uma dada situação.  

8. Demonstro/Expresso emoções intensas.  

9. Tento verdadeiramente sentir as emoções que 

tenho que demonstrar como parte do meu trabalho.  

10. Expresso muitas emoções diferentes.  

11. Resisto em expressar os meus sentimentos 

verdadeiros.  

12. Mostro muitas emoções diferentes quando 

interajo com os outros.  

13. Finjo ter emoções que de facto não tenho.  

14. Tento de facto sentir as emoções que necessito 

demonstrar como parte do meu trabalho.  

15. No meu dia-a-dia de trabalho, uma interacção 

típica dura... 

1. Faço um esforço para, de facto, 

sentir as emoções que necessito 

expressar aos outros. 

2. Tento de facto sentir as emoções 

que necessito demonstrar como parte 

do meu trabalho.  

3. Escondo os meus sentimentos 

verdadeiros sobre uma dada situação.  

4. Demonstro/Expresso emoções 

intensas. 

5. Expresso muitas emoções 

diferentes.  

6. Resisto em expressar os meus 

sentimentos verdadeiros.  

7. Mostro muitas emoções diferentes 

quando interajo com os outros.  

8. Finjo ter emoções que de facto não 

tenho. 

9. No meu dia-a-dia de trabalho, uma 

interacção típica dura... 

1. Faço um esforço para, de fato, sentir as emoções que 

necessito expressar para os outros policiais e para a 

população. 

2. Tento experimentar de verdade os sentimentos esperados 

de mim no trabalho como PM. 

3. Escondo os meus sentimentos verdadeiros sobre 

determinadas situações. 

4. Demonstro/Expresso emoções intensas no cotidiano de 

trabalho da PM. 

5. Expresso muitas emoções diferentes no meu trabalho 

como policial. 

6. Resisto em expressar os meus sentimentos verdadeiros 

durante o meu trabalho. 

7. Mostro muitas emoções diferentes quando interajo com 

outros policiais, com criminosos e com populares. 

8. Preciso fingir emoções que na verdade não estou sentindo, 

como parte do trabalho policial. 

9*. Considerando que o policial militar interage com 

superiores, colegas e a população, assinale a intensidade com 

que você interage, na sua jornada diária de trabalho, com 

cada um destes grupos de pessoas: 

9.1 - Frequência de interação com Colegas de patente 
igual ou inferior 

9.2 - Frequência de interação com Superiores (patente 

mais elevada) 

9.3 - Frequência de interação com Populares em geral 

9.4 - Frequência de interação com Suspeitos ou 

criminosos 

* Por recomendação específica de Gondim (comunicação pessoal, 21 de maio de 2014), o item de frequência foi transformado em 

sub-itens escalares que pudessem capturar as diferentes interações vivenciadas pelos policiais em seu dia-a-dia de trabalho; 
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Quadro 11 

Adaptação da Emotional Work Requirements Scale: 
Versão de Carvalho e Peralta (2011) Versão 2 – Após 1º Teste Piloto Versão Final: Após 2º Teste Piloto 

1. Encorajar pessoas que estão stressadas ou 

tensas.  

2. Permanecer calmo mesmo quando estou tenso 

/agitado/irritado. 

3. Expressar sentimentos de simpatia. 

4. Expressar emoções amistosas. 

5. Esconder a minha raiva ou desapontamento 

sobre algo que alguém tenha feito. 

6. Esconder o meu desagrado com algo que 

alguém tenha feito. 

7. Esconder o meu medo perante alguém que me 

pareça ameaçador. 

1. Encorajar pessoas que estão stressadas 

ou tensas.  

2. Permanecer calmo mesmo quando 

estou tenso /agitado/irritado. 

3. Expressar sentimentos de simpatia. 

4. Expressar emoções amistosas. 

5. Esconder a minha raiva ou 

desapontamento sobre algo que alguém 

tenha feito. 

6. Esconder o meu desagrado com algo 

que alguém tenha feito. 

7. Esconder o meu medo perante alguém 

que me pareça ameaçador. 

1. Acalmar outros policiais, populares ou criminosos que 

estão estressados, descontrolados ou tensos. 

2. Permanecer calmo mesmo quando estou tenso 

/agitado/irritado, como em abordagens, prisões e situações de 

perigo. 

3. Expressar sentimentos de simpatia para outros colegas, 

superiores, vítimas e populares em geral (Por exemplo: 

dizendo que você entende como o outro se sente, ou que acha 

uma pena algo ter acontecido). 

4. Expressar emoções amigáveis para colegas da PM ou 

populares (por exemplo, sorrindo, cumprimentando, 

apertando mãos). 

5. Esconder a minha raiva ou decepção com outros membros 

da corporação, com criminosos ou com populares que 

atendo. 

6. Esconder o meu desagrado com ações de colegas policiais, 

de criminosos, de vítimas e de populares. 

7. Esconder o meu medo diante de criminosos ou populares 

que pareçam ameaçadores. 
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5.3 – Procedimentos de coleta de dados e instrumentos: 

Os participantes foram acessados através de prospecção ativa do pesquisador, por 

indicação de órgãos de classe, por intermédio da própria corporação e de participantes que já 

responderam à pesquisa através do recurso da “bola de neve”, (Biernacki & Waldorf, 1981). A 

Polícia Militar do RN, através de seu Comando Geral e dos órgãos de direção e execução, 

engajou-se ativamente com a consecução do presente trabalho, autorizando oficialmente sua 

realização, e fornecendo acesso aos participantes e apoio à coleta de dados. Inicialmente, houve 

a tentativa de aplicação online dos instrumentos de pesquisa, porém a baixa responsividade a 

este método tornou imperativa a adoção de aplicações presenciais. Em prol de preservar a 

coerência metodológica da coleta de dados, foram descartadas as respostas obtidas 

eletronicamente e mantidas apenas aquelas oriundas de aplicações presenciais, configurando o 

total já indicado de 525 respostas válidas. 

Antes das aplicações, explicamos aos participantes os objetivos da pesquisa, 

justificativas, procedimentos, riscos e benefícios, e garantido o anonimato. Feito isso, quando o 

participante sinalizava interesse em responder à pesquisa, esclarecíamos o que é um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e pedimos que ele o lesse e o assinasse. Nos casos 

em que houve concordância de participação, aplicamos os instrumentos da pesquisa, detalhados 

mais adiante neste capítulo. 

5.4 – Considerações éticas: 

O presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, a partir de processo padronizado via Plataforma Brasil, sob o registro CAAE 

n° 23067513.1.0000.5537.  
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Como previamente informado, todos os participantes leram o TCLE (Anexo 2), e só 

quando em concordância com os termos, estiveram aptos a participar, tendo o direito de 

interromper sua participação a qualquer momento garantido. 

5.5 –Procedimentos de análise de dados: 

Registramos os dados coletados por meio da aplicação de questionários em um banco de 

dados em formato compatível ao tratamento em softwares estatísticos. Apenas questionários 

sem missings foram considerados, totalizando uma amostra de 525 respostas válidas. Foram 

realizadas análises exploratórias na busca de possíveis erros e outliers univariados (escores-z > 

3,29) e multivariados (Distância de Mahalanobis, sob p<0,01), de acordo com a recomendação 

de Field (2009). Nenhum questionário foi eliminado a partir desses critérios. 

A seguir, optamos por submeter as duas escalas adaptadas semanticamente para o 

presente estudo (Emotional Labour Scale e Emotion Work Requirements Scale) a uma validação 

cruzada (Laros, 2005). Essa técnica é recomendada em estudos com o objetivo de predição do 

impacto de uma variável sobre outra (Kohavi, 1995), como o apresentado nesta dissertação. Para 

executar essa validação, primeiro foi empregada uma Análise Fatorial Exploratória (AFE) como 

um “método utilizado para avaliar a validade de construto das medidas” (Laros, 2004, p. 168). 

O uso dessa técnica justifica-se por haver, de antemão, construtos oriundos da teoria e de outros 

estudos empíricos que buscamos verificar nos instrumentos utilizados em nossa investigação. A 

AFE também foi empregada pelas referidas escalas nunca terem sido utilizadas com policiais 

militares no Brasil, de forma a garantir um adequado desempenho prático do modelo proposto 

para essa população. A seguir, foram realizadas Análises Fatoriais Confirmatórias (AFC) para 

testar se os fatores identificados eram consistentes com o modelo teórico subjacente às nossas 
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hipóteses, e se a estrutura fatorial se adequava aos dados da pesquisa (Laros, 2004). A diferença 

básica entre estas duas técnicas componentes da validação cruzada é que, na AFE, a comparação 

é entre escolhas determinadas através de métodos analíticos de dados, ao passo que em AFC a 

comparação é entre escolhas determinados através de considerações teóricas com base em 

pesquisas anteriores (Knafl & Grey, 2007).  

Pelo fato de a subescala de exaustão emocional já ter sido adaptada para o contexto 

brasileiro, inclusive com policiais militares (Codo, Miranda, & Aine, 2005), e também porque 

se trata de uma medida com extenso suporte da literatura (e.g, Tamayo, 2003), ela não foi 

submetida a processo de validação cruzada. Apenas a unidimensionalidade e a consistência 

interna (alfa) dos itens que a compõem foram aferidas. 

Os procedimentos e resultados da validação cruzada da ELS e da EWRS, que serão 

apresentados no próximo capítulo, orientaram o passo seguinte da análise, uma nova fase 

exploratória em que foram geradas estatísticas descritivas, verificando entre outros pontos a 

consistência e a coerência dos dados, e buscando obter índices médios para cada uma das 

dimensões da variável dependente “exaustão emocional” (frequências, medidas de tendência 

central e de variabilidade); e os escores relativos às variáveis independentes (fatores do trabalho 

emocional).  

A seguir, foram testadas as correlações entre as variáveis, utilizando-se análises 

bivariadas a partir do coeficiente de correlação de Pearson (r de Pearson), que avalia a relação 

linear entre duas variáveis contínuas ou ordinais (Field, 2009). Essas análises foram úteis como 

um primeiro passo para se identificar a proporção da variância (oscilação) de uma variável que 

é previsível a partir da outra variável. Em nossa investigação, as análises bivariadas deram 
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suporte para o último passo de análise, a realização de regressão linear múltipla, ao identificar 

correlações significativas com a variável dependente. Todas as variáveis que apresentaram 

relações significativas com a exaustão emocional foram inseridas no modelo de regressão. 

Segundo Freedman (2009), a regressão linear é uma abordagem estatística destinada a 

modelar a relação entre uma variável escalar dependente e uma ou mais variáveis explicativas 

(ou variáveis independentes). Quando apenas uma variável explicativa é testada, ocorre uma 

regressão linear simples. Quando o interesse é testar mais de uma variável independente, como 

em nossa investigação, o processo é chamado de regressão linear múltipla (Hastie, Tibshirani & 

Friedman, 2009). 

Na presente investigação, empregou-se uma regressão linear múltipla stepwise, assim 

definida por organizar estatisticamente a sequência de entrada dos preditores na equação de 

regressão, o que é desejável quando ainda não há um modelo teórico consolidado acerca das 

relações investigadas numa população específica (como é o caso do trabalho emocional entre 

policiais brasileiros), e mesmo assim busca-se identificar relações de predição (Abbad & Torres, 

2002; Field, 2009). A partir dessa análise, os dados foram modelados utilizando funções lineares 

de previsão, e os parâmetros desconhecidos (ou seja, não explicados) do modelo também foram 

calculados. 
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CAPÍTULO 6 – RESULTADOS 

 

 

6.1 – Validação cruzada das escalas Emotional Labor Scale (ELS) e Emotion Work 

Requeriments Scale (EWRS): 

Para efetuar a validação cruzada dos instrumentos em tela, o primeiro passou foi aferir 

suas características descritivas. Foram verificados indícios de normalidade na distribuição dos 

dados a partir dos desvios de assimetria e curtose (Mardia, 1975) e da análise dos histogramas 

referentes a cada fator. Considerando os resultados desses diferentes critérios, evidenciou-se 

uma possível normalidade multivariada dos dados. As demais características das medidas em 

tela são apresentadas nas tabelas 2 e 3: 

Tabela 2  

Característica descritivas dos itens da escala ELS: 

Subescala Itens Item-Total M DP Assimetria Curtose 

Atuação Profunda 
Profunda 1 ,47 3,21 1,282 -,260 -,926 

Profunda 2 ,68 3,31 1,217 -,432 -,687 

Atuação Superficial 

Superficial 1 ,49 3,31 1,103 -,312 -,385 

Superficial 2 ,34 3,28 1,248 -,187 -,964 

Superficial 3 ,68 2,78 1,431 ,153 1,268 

Intensidade Intensidade 1 ,67 2,86 1,319 ,203 -,915 

Variedade 
Variedade 1 ,72 3,11 1,319 -,012 -1,115 

Variedade 2 ,52 3,02 1,331 -,032 -1,130 

Frequência 

Frequência 1 ,20 3,87 1,293 -,994 -,212 

Frequência 2 ,04 2,91 1,368 ,069 -1,302 

Frequência 3 ,11 3,50 1,329 -,386 -1,170 

Frequência 4 ,08 2,73 1,441 ,150 -1,384 
N = 525 

Tabela 3  

Característica descritivas dos itens da escala EWRS: 

Subescala Itens 
Item-

Total 
M DP Assimetria Curtose 

Demanda 

por Exibir 

Positivas 1 ,32 3,32 1,205 -,347 -,745 

Positivas 2 ,48 3,97 1,009 -,886 ,335 

Positivas 3 ,32 3,77 ,951 -,612 ,188 
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Emoções 

Positivas 
Positivas 4 ,31 4,04 ,964 -,807 -,014 

Demanda 

por 

Ocultar 

Emoções 

Negativas 

Negativas 1 ,61 3,72 1,151 -,541 -,484 

Negativas 2 ,42 3,30 1,098 -,414 -,389 

Negativas 3 ,35 3,37 1,445 -,375 -1,279 

N = 525 

A tabela 2 mostrou que apenas os itens referentes à subescala “Frequência” apresentaram 

valores da correlação item-total corrigida abaixo de 0,30, indicando falta de consistência interna 

(Everitt & Skrondal, 2002). Isso pode se dever ao fato de que os quatro itens que compõem essa 

subescala são frutos de uma adaptação realizada no presente estudo, diferenciando-se, portanto, 

da estrutura original da Emotional Labor Scale. Entretanto, considerando que esses quatro itens 

são frutos de uma adaptação a ser melhor testada, optamos por mantê-los para a fase seguinte 

de análise.  

Os itens da escala Emotion Work Requirements Scale, como constatado na tabela 3, 

apresentaram em sua totalidade valores de correlação item-total corrigida acima de 0,30, ou seja, 

possuem consistência interna aceitável para ser mantidos nos próximos passos da validação. 

A fase seguinte do processo de validação referiu-se à divisão randômica da amostra em 

duas partes com números aproximados de respostas (Amostra 1 – 259 participantes; Amostra 2 

– 266 participantes). A Amostra 1 foi designada como Grupo-Treinamento (utilizado para 

estimação de parâmetros) e a Amostra 2, como Grupo-Teste (destinado à validação do modelo), 

seguindo assim a proposição do método holdout (Field, 2009; Kohavi, 1995) de validação 

cruzada. 

No Grupo-Treinamento (Amostra 1 – 259 respostas), foram realizadas Análises Fatoriais 

Exploratórias (AFEs) para cada escala com os itens que apresentaram consistência interna 
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mínima aceitável. Dessa forma, consideramos 12 itens para a AFE da ELS e os 7 itens mantidos 

para a AFE da EWRS. As soluções fatoriais obtidas a partir das análises fatoriais exploratórias 

de ambos os instrumentos orientaram a realização de Análises Fatoriais Confirmatórias (AFCs) 

de seus respectivos modelos valendo-se dos dados do Grupo-Teste (Amostra 2 – 266 

respondentes). A ideia desse processo é verificar a consistência do modelo teórico das quais as 

escalas foram derivadas (Field, 2009).  

6.1.1 – Análises Fatoriais Exploratórias (Grupo-Treino) e Análises Fatoriais 

Confirmatórias (Grupo-Teste): 

6.1.1.1 – ELS: 

 

Para a análise fatorial exploratória da versão adaptada da Emotional Labour Scale, foram 

considerados os 8 itens com consistências internas verificadas como aceitáveis na primeira 

análise exploratória empreendida (Alfa Item-Total > 0,30), mais os 4 itens referentes à subescala 

adaptada “Frequência”, que embora tenham apresentado correlações item-total abaixo de 0,30, 

foram mantidos para fins de testar a adequação da adaptação.  

A adequabilidade da amostra (Grupo-Treino, N=259) à análise fatorial exploratória foi 

confirmada através do índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = 0,762), do teste de esfericidade 

de Bartlett significativo (X² = 451,589; p < 0,001; df 15) e do valor do determinante da matriz 

de correlação (0,075 > 0,00001) (Field, 2009). Utilizamos como método de extração a Fatoração 

dos Eixos Principais com rotação oblíqua (Promax), similar ao utilizado pelos autores 

originalmente. Os itens com carga fatorial inferior a 0,4 (os quatro itens referentes à subescala 

adaptada “Frequência” e um item referente à atuação superficial) foram suprimidos após a 

rotação, seguindo a recomendação de Field (2009), totalizando 7 itens remanescentes na 

estrutura fatorial. Embora não tenham atendido aos critérios mínimos da AFE, decidimos por 
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manter os itens de “Frequência” como variáveis-controle para fases posteriores de análise, pois 

relacionam-se a um elemento contextual importante do trabalho policial, a interação com 

diversos atores sociais no cotidiano laboral. 

A primeira solução fatorial foi originada a partir de eigenvalues maiores que 1 (Critério 

de Kaiser), gerando dois fatores que explicaram 52,9% da variância (Fator 1 = 40,6% e Fator 2 

= 12,3%). Entretanto, 6 dos 7 itens que permaneceram após a rotação carregaram no primeiro 

fator, e não parecia haver coerência teórica entre estes. No segundo fator, foram carregados os 

itens referentes à subescala “Atuação Superficial”. Considerando a aparente incoerência nos 

carregamentos concentrados no primeiro fator, procedemos a uma análise do gráfico de 

declividade (screeplot) (Figura 2), e verificamos a presença de um ponto de inflexão mais 

acentuado no fator 3, e outro, um tanto mais discreto, no fator 4, o que indicou uma possível 

solução fatorial parcimoniosa com três fatores. Desta forma, realizamos nova AFE, forçando 

uma rotação com esse novo número de fatores, e a solução obtida com três fatores (Tabela 4) 

explicou 58,3% da variância: 

 
Figura 2. Diagrama de declividade 
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Tabela 4 

Solução Fatorial Final - ELS 

Itens: 

Fatores 

1 – Variedade e 

Intensidade 

2 – Atuação 

Superficial 

3 – Atuação 

Profunda 

Demonstro/Expresso emoções intensas no cotidiano 

de trabalho da PM. (Intensidade) 
,611   

Expresso muitas emoções diferentes no meu trabalho 

como policial. (Variedade 1) 
,986   

Mostro muitas emoções diferentes quando interajo 

com outros policiais, com criminosos e com 

populares. (Variedade 2) 

,593   

Escondo os meus sentimentos verdadeiros sobre 

determinadas situações. (Superficial 1) 
 ,740  

Resisto em expressar os meus sentimentos 

verdadeiros durante o meu trabalho.(Superficial 2) 
 ,749  

Faço um esforço para, de fato, sentir as emoções que 

necessito expressar para os outros policiais e para a 

população. (Profunda 1) 

  ,657 

Tento experimentar de verdade os sentimentos 

esperados de mim no trabalho como PM. (Profunda 2) 
  ,730 

Eigenvalues 2,61 1,54 2,35 

Variância Explicada % 41,56 12,40 4,33 

 

Os três fatores gerados apresentaram sentido teórico e coerência com o estudo de 

validação da ELS realizado por seus próprios autores (Botheridge & Lee, 2003). O Alfa de 

Cronbach médio do modelo (α = 0,80) indica confiabilidade. Cumpre observar que o item 

referente à dimensão original independente Intensidade carregou no mesmo fator dos dois itens 

de Variedade (Fator 1), mas esse mesmo fenômeno foi identificado por Botheridge e Lee (2003) 

nos testes de validação dessa escala, que o interpretaram como um resultado da possível 

dificuldade de distinção pelos respondentes. Outro detalhe se refere o Alfa de Cronbach do Fator 

3 (Atuação Profunda), que pode ser conferido na Tabela 5: o valor de α = 0,699 é próximo a 
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0,70, e segundo Field (2009), é aceitável em investigação das ciências sociais e, especialmente, 

em subescalas com poucos itens (nesse caso, apenas dois). 

Tabela 5 

Escala Original x Escala adaptada - comparação de fatores (ELS) 

ELS Original* – 14 Itens ELS Adaptado – 12 Itens 

Fatores n. Itens α Fatores n. Itens α 

Atuação Profunda 3 0,700 Atuação Profunda (F3) 2 0,699 

Atuação Superficial 3 0,790 Atuação Superficial (F2) 2 0,702 

Variedade 3 0,760 Variedade e Intensidade (F1) 3 0,803 

Intensidade 2 0,714 Intensidade - - 

Exigências Emocionais 2 0,720 Exigências Emocionais - - 

Duração das interações 1 0,780 Frequência das interações 4** 0,700 

* Botheridge & Lee (2003) / Carvalho e Peralta (2011) 

** Itens não incluídos na Análise Fatorial, mas mantidos como variáveis-controle para análises de correlação 

posteriores (frequência da interação com colegas, superiores, populares e criminosos); 

 

Encontrada uma solução fatorial satisfatória e coerente, realizamos uma Análise Fatorial 

Confirmatória (AFC) com o Grupo-Teste (N=266) para testar a consistência do modelo proposto 

pelos fatores encontrados para a ELS no Grupo-Treino (N=259), e verificar se esse modelo de 

fatores pode de fato prever um conjunto de dados observados (Decoster, 1998), no nosso caso, 

a incidência de exaustão emocional. A modelagem foi realizada através do software AMOS, 

versão 21, utilizando-se o método de estimação Maximum Likelihoood (ML). Os índices de 

assimetria e curtose dos itens dos instrumentos submetidos à AFC oscilaram entre |-0,330 a -

0,778|. Embora não se tenha observado normalidade multivariada para esses itens (Mardia, 

1975), os parâmetros observados não implicam em violação severa aos pressupostos necessários 

para a realização da análise, conforme critérios apresentados por Byrne (2010) e Marôco (2014).  

Foram gerados a estrutura e os índices padronizados indicados na Figura 3: 
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Figura 3. Análise Fatorial Confirmatória da ELS 

De acordo com a CFA, podemos observar o atendimento satisfatório aos critérios de 

consistência e validade expostos no Quadro 12: 

Quadro 12: 

Critérios e resultados do modelo testado (ELS): 

Critério: Resultados do modelo: 

O NFI deve ser maior que 0,95; NFI = 0,957 

O CFI deve ser maior que 0,93; CFI = 0,974 

A razão entre Qui-quadrado e graus de liberdade 

deve ser menor que 3 (em valores nominais); 

26,412 (Chi-square)/ 11 (Graus de 

Liberdade do Modelo) = 2,40 

O GFI deve apresentar um índice superior ou igual 

a 0,85; 
GFI = 0,972 
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O AGFI deve apresentar um índice superior ou 

igual a 0,80; 
AGFI = 0,928 

O RMS deve apresentar um índice inferior ou igual 

a 0,080; 
RMSEA = 0,073 

O TLI deve apresentar um índice igual ou superior 

a 0,95; 
TLI = 0,95 

Nota: Critérios recuperados a partir de Byrne (2010) e Marôco (2014) 

 

A análise dos resultados gerais da AFE seguida da AFC demonstrou que o modelo 

advindo da ELS apresenta satisfatórios indícios de que esteja bastante próximo da população 

investigada (Riemer & Chelladurai, 1998), com todos os itens apresentando pesos fatoriais 

satisfatórios (>0.5), sendo, portanto, aceitável emprega-lo nas relações de predição pretendidas 

por nossa investigação. Não foram realizadas modificações no modelo a partir dos índices 

sugeridos pelo software após a análise. A seguir, apresentaremos os resultados do mesmo 

percurso de validação que foi realizado com a escala Emotion Work Requirements Scale (ELS). 

 

6.1.1.2 – EWRS: 

 

Para a AFE realizada com a EWRS, foram mantidos os 7 itens originais do instrumento 

adaptado, pois todos apresentaram valores da correlação item-total corrigida maiores que 0,30.  

Identificamos a adequação da amostra (Grupo-Treino, N=259) à realização da análise 

fatorial exploratória através do índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = 0,729), do teste de 

esfericidade de Bartlett significativo (X² = 312,640; p < 0,001; df 15) e do valor do determinante 

da matriz de correlação (0,306 > 0,00001). Mantivemos a extração via Fatoração dos Eixos 

Principais com rotação oblíqua (Promax). Os itens com carga fatorial inferior a 0,4 também 

foram suprimidos após a rotação, nessa fase.  
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A solução fatorial gerada a partir de eigenvalues maiores que 1 proporcionou uma 

estrutura bifatorial coerente com o aporte teórico do instrumento (Best, Downey & Jones, 1997), 

explicando 43% da variância. No primeiro fator, carregaram 3 dos 4 itens referentes à exigência 

percebida por expressar emoções positivas no cotidiano de trabalho (um dos itens foi suprimido 

por ter um carregamento menor que 0,40). No segundo fator, foram carregados todos os 3 itens 

referentes às demandas de ocultação de emoções negativas. Essa solução fatorial, que 

apresentou satisfatória confiabilidade (α = 0,702) é apresentada de maneira mais detalhada na 

Tabela 6. Na tabela 7, apresentamos a comparação entre o modelo fatorial alcançado após a 

AFE e o da EWRS em sua versão original: 

Tabela 6 

Solução Fatorial Final - EWRS 

Itens: 

Fatores 

1 – Ocultar 

Emoções 

Negativas 

2 – Expressar 

Emoções 

Positivas 

Permanecer calmo mesmo quando estou tenso 

/agitado/irritado, como em abordagens, prisões e situações de 

perigo. (Positivas 2) 

 ,448 

 Expressar sentimentos de simpatia para outros colegas, 

superiores, vítimas e populares em geral (Por exemplo: 

dizendo que você entende como o outro se sente, ou que acha 

uma pena algo ter acontecido). (Positivas 3) 

 ,658 

Expressar emoções amigáveis para colegas da PM ou 

populares (por exemplo, sorrindo, cumprimentando, apertando 

mãos). (Positivas 4) 

 ,658 

 Esconder a minha raiva ou decepção com outros membros da 

corporação, com criminosos ou com populares que atendo. 
(Negativas 1) 

,904  

Esconder o meu desagrado com ações de colegas policiais, de 

criminosos, de vítimas e de populares. (Negativas 2) 
,577  

Esconder o meu medo diante de criminosos ou populares que 

pareçam ameaçadores. (Negativas 3) 
,510  

Eigenvalues 1,80 1,49 



93 
 

Variância Explicada % 33,18 9,69 

 

Tabela 7 

Escala Original x Escala adaptada - comparação de fatores (EWRS) 

EWRS Original* – 7 Itens EWRS (Solução Fatorial) – 06 Itens 

Fatores 
n. 

Itens 
α Fatores 

n. 

Itens 
α 

Demanda de Expressão de 

Emoções Positivas 
4 0,780 

Demanda de Expressão de 

Emoções Positivas 
3 0,736 

Demanda de Ocultação de 

emoções negativas 
3 0,770 

Demanda de Ocultação de 

emoções negativas 
3 0,702 

*Best, Downey & Jones (1997) /  Carvalho e Peralta (2011) 

A partir dessa solução fatorial, procedemos com a realização de uma Análise Fatorial 

Confirmatória (AFC) com o Grupo-Teste (N=266) para testar a consistência do modelo proposto 

pelos fatores encontrados para a EWRS no Grupo-Treino (N=259), e verificar suas propriedades 

psicométricas e a consistência do modelo fatorial. A modelagem foi realizada através da 

estimação Maximum Likelihoood (ML), não tendo sido realizadas modificações a partir dos 

índices sugeridos pelo software. Os índices de assimetria e curtose dos itens dos instrumentos 

submetidos à AFC oscilaram entre |1,275 a 0,010|. Como resultado, apresentaram-se a estrutura 

e os índices padronizados indicados na Figura 4: 
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Figura 4. Análise Fatorial Confirmatória da EWRS 

De acordo com a CFA realizada, verificamos que os seguintes critérios de ajuste foram 

atendidos (Quadro 13): 

Quadro 13: 

Critérios e resultados do modelo testado - EWRS: 

Critério: Resultados do modelo: 

O NFI deve ser maior que 0,95; NFI = 0,952 

O CFI deve ser maior que 0,93; CFI = 0,976 

A razão entre Qui-quadrado e graus de liberdade 

deve ser menor que 3 (em valores nominais); 

15,236 (Chi-square)/ 8 (Graus de 

Liberdade do Modelo) = 1,90 

O GFI deve apresentar um índice superior ou igual a 

0,85; 
GFI = 0,980  
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O AGFI deve apresentar um índice superior ou igual 

a 0,80; 
AGFI = 0,947  

O RMS deve apresentar um índice inferior ou igual 

a 0,080; 
RMSEA = 0,058  

O TLI deve apresentar um índice igual ou superior a 

0,95; 
TLI = 0,956 

Nota: Critérios recuperados a partir de Balbinotti, Balbinotti & Gaya (2009); Briggs & Cheek (1986); 

Byrne (1994); Cole (1987);; Schumacker & Lomax (2004); Taylor, Bagby & Parker (2003); Watkins 

(1989) 

 

A análise dos resultados gerais da AFE seguida da AFC demonstrou que o modelo 

advindo da EWRS também apresenta satisfatórios indícios de ajustamento e adequação à 

aplicação na prática (Field, 2009). Todos os itens apresentam pesos fatoriais satisfatórios (>0.5), 

tendo os fatores, portanto, validade fatorial. Assim, consideramos aceitável também empregar 

esse modelo, através de seus fatores, na predição da variável dependente de nosso estudo. 

Antes de prosseguirmos para os resultados referentes às análises das relações entre os 

construtos propriamente ditos, é importante nos inclinarmos brevemente sobre a subescala de 

Exaustão Emocional advinda da Maslach Burnout Inventory for Human Service Survey(MBI 

HSS), de Maslach e Jackson (1986), apresentando evidências de consistência também para essa 

subescala, de forma a garantir sua adequação à proposta de investigação. 

 

6.1.2 – Evidências de consistência da subescala Exaustão Emocional da MBI-HSS: 

Para verificar a consistência da subescala Exaustão Emocional, analisamos as 

características descritivas de seus itens, relatadas na Tabela 8: 

Tabela 8  

Característica descritivas dos itens da subescala Exaustão Emocional – MBI HSS 

Subescala Itens 
Item-

Total 
M DP Assimetria Curtose 

Exaustão 

Emocional 

Exaustão 1 ,73 4,24 1,882 -,967 -,308 

Exaustão 2 ,76 4,32 1,576 -,810 -,412 

Exaustão 3 ,78 3,79 1,947 -,629 -,873 
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Exaustão 4 ,74 3,84 1,956 -,569 -,960 

Exaustão 5 ,74 3,30 2,026 -,344 -1,255 

Exaustão 6 ,74 3,27 2,220 -,202 -1,495 

Exaustão 7 ,60 2,71 2,017 ,172 -1,393 

Exaustão 8 ,76 3,07 2,072 -,146 -1,476 

Exaustão 9 ,66 2,77 1,993 ,143 -1,289 
N = 525 

 

Pudemos verificar que todos os 9 itens apresentaram valores da correlação item-total 

corrigida bem acima de 0,30. De fato, todos os itens pontuaram no mínimo o dobro desse valor 

de referência, sendo o menor valor de correlação item-total corrigida o do item Exaustão 7 

(0,60).  

A seguir, submetemos a todos os itens a uma análise fatorial exploratória para confirmar 

a unidimensionalidade da subescala. A amostra mostrou-se adequada à AFE (KMO = 0,916 X² 

= 3096,685; p < 0,001; df 36), e foi utilizado como método de extração Fatoração dos Eixos 

Principais com rotação oblíqua (Promax). Solicitamos também a supressão de itens com carga 

fatorial menor que 0,4 após a rotação. 

A solução fatorial proveniente dessa análise (Tabela 9) confirmou a consistência e 

validade da subescala ao retornar, a partir de eigenvalues acima de 1, uma estrutura unifatorial, 

com todos os itens carregando com pesos fatoriais elevados num único fator que explicou 

57,46% da variância, apresentando ainda elevada confiabilidade (α = 0,921).  

Tabela 9 

Solução Fatorial – Subescala Exaustão Emocional do MBI HSS 

Itens: 

Fator 

1 – Exaustão 

Emocional 

Sinto que meu trabalho está me desgastando. (Exaustão 1 ) ,772 

Quando termino minha jornada de trabalho sinto-me esgotado(a). (Exaustão 2) ,800 

Sinto-me emocionalmente sugado pelo meu trabalho. (Exaustão 3) ,828 
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Sinto que estou trabalhando demais. (Exaustão 4) ,781 

Sinto-me como se estivesse no limite de minhas possibilidades. (Exaustão 5) ,773 

Sinto-me frustrado com meu trabalho. (Exaustão 6) ,776 

Sinto que trabalhar em contato direto com as pessoas me estressa. (Exaustão 7) ,605 

Quando me levanto pela manhã e me deparo com outra jornada de trabalho, já 

me sinto esgotado(a). (Exaustão 8) 
,791 

 Sinto que trabalhar todo o dia com pessoas me cansa. (Exaustão 9) ,670 

N = 525 

6.2 – Análises multivariadas: 

Confirmadas a consistência de todas as escalas utilizadas, pudemos proceder com as 

análises previstas para o presente estudo. Para tanto, foram gerados escores individuais para 

cada um dos fatores, a partir da soma dos pontos atribuídos por cada respondente aos itens que 

os compunham. No caso específico da subescala Exaustão Emocional, a soma das pontuações 

obtidas é recomendada por Maslach e Leiter (2008) como procedimento padrão, pois assim é 

possível verificar o nível de burnout indicado a partir dos seguintes intervalos: i) 0 a 19 pontos, 

nível de burnout baixo; ii) 20 a 26, nível de burnout médio e iii) acima de 27 pontos, nível de 

burnout alto.  

 

6.2.1 – Análises descritivas: 

O primeiro dado a ser descrito refere-se à incidência de exaustão emocional em nível 

alto, de acordo com os intervalos de pontuação definidos por Maslach e Leiter (2008), ilustrados 

pela Figura 5. Com base nesse cálculo, a maioria dos policiais (337 dos 525, ou 64%) encontra-

se no nível alto de exaustão emocional (M = 31,31), o que indica a presença de um processo de 

burnout em andamento na maior parte da amostra. Adicionalmente, o teste-t comparando 

policiais atuando externa ou internamente mostrou diferenças significativas entre médias t(523) 
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= 6,22, p < 0,005. Policiais atuando externamente (M = 34,46; DP= 12,75) apresentam maiores 

indicadores de exaustão emocional do que seus colegas atuando internamente (M = 27,08; DP= 

14,26).  

 

Figura 5. Contagem de participantes por cada nível de burnout 

Prosseguindo, uma primeira análise descritiva de acordo com o modelo fatorial pode ser 

observada na Tabela 10, que reúne as médias dos escores em cada uma das dimensões 

investigadas de acordo com o perfil dos participantes: 
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Tabela 10 

Caracterização dos participantes por médias obtidas em cada fator 

 
 Médias e Desvios-Padrão dos Fatores 

Variáveis-Controle 

 

Exaustão 

Emocional 

Atuação 

Profunda 

Atuação 

Superficial 

Variedade 

e 

intensidade 

das 

emoções 

Demanda 

de 

expressão 

de 

emoções 

positivas 

Demanda 

de 

ocultação 

de 

emoções 

negativas 

Frequência 

de 

interação 

com 

Colegas de 

patente 

igual ou 

inferior 

Frequência 

de 

interação 

com 

Superiores 

(patente 

mais 

elevada) 

Frequência 

de 

interação 

com 

Populares 

em geral 

Frequência 

de 

interação 

com 

Suspeitos 

ou 

criminosos 

Gênero            

Masculino Média: 30,73 6,41 6,59 8,81 11,78 10,34 3,76 2,91 3,46 2,79 

 DP: 14,35 2,16 2,02 3,30 2,28 2,95 1,33 1,36 1,33 1,47 

Feminino Média: 33,34 6,90 6,56 9,62 11,78 10,53 4,26 2,92 3,66 2,49 

 DP: 12,00 1,98 2,22 3,28 1,82 2,62 1,05 1,40 1,33 1,32 

Estado Civil            

Solteiro(a) Média: 35,38 6,88 6,55 9,71 11,03 9,14 3,35 3,06 3,26 2,29 

 DP: 14,97 1,50 1,84 3,20 2,17 2,98 1,70 1,63 1,43 1,32 

União estável Média: 30,51 6,53 6,51 9,42 11,67 10,45 3,96 2,64 3,91 2,85 

 DP: 11,65 2,02 1,86 2,67 2,35 2,87 1,10 1,21 1,19 1,37 

Casado(a) Média: 30,18 6,46 6,58 8,75 12,05 10,68 3,95 2,87 3,42 2,78 

 DP: 13,84 2,17 2,06 3,41 2,05 2,78 1,24 1,31 1,32 1,45 

Divorciado(a) Média: 35,58 6,42 6,84 9,37 10,74 9,65 3,93 3,40 4,07 2,81 

 DP: 13,73 2,73 2,68 3,24 2,60 3,06 1,06 1,51 1,22 1,53 

Escolaridade            

Fundamental incompleto Média: 34,50 7,33 6,67 8,33 10,83 10,83 3,17 1,67 4,33 2,00 
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 DP: 6,86 1,51 2,42 2,73 3,43 5,23 ,98 1,21 ,52 1,67 

Fundamental completo Média: 21,24 4,59 6,14 5,97 12,10 8,17 3,86 3,07 3,90 2,90 

 DP: 9,60 1,38 2,12 2,72 2,02 2,41 1,41 1,36 1,37 1,84 

Médio incompleto Média: 34,60 7,40 7,07 9,60 12,20 11,00 4,07 2,33 3,93 3,13 

 DP: 12,81 2,20 1,67 3,18 3,26 3,12 1,22 1,59 ,96 1,41 

Médio completo Média: 28,59 6,27 6,39 8,65 11,72 10,41 4,01 2,68 3,59 2,50 

 DP: 15,76 2,37 2,11 3,63 2,21 2,66 1,25 1,26 1,36 1,30 

Superior incompleto Média: 36,12 7,14 6,86 10,33 12,33 11,25 3,80 2,89 3,48 2,87 

 DP: 10,05 2,02 1,99 3,04 2,04 2,74 1,24 1,44 1,26 1,50 

Superior completo Média: 33,36 6,81 6,48 9,69 11,24 9,93 3,85 3,07 3,51 2,81 

 DP: 14,19 1,86 1,89 2,92 1,92 2,84 1,30 1,31 1,36 1,39 

Pós-graduação 

incompleta 

Média: 

28,76 6,46 6,46 7,49 11,49 10,70 3,38 4,30 2,57 3,11 

 DP: 10,95 1,76 2,29 1,98 2,34 3,28 1,57 1,00 1,39 1,71 

Pós-graduação completa Média: 33,28 5,90 1,55 8,03 12,00 9,83 4,03 2,52 3,38 2,59 

 DP: 12,73 1,47 2,32 2,26 2,17 2,92 1,27 1,12 ,90 1,27 

Cargo que ocupa na PM:            

Cabo Média: 29,66 6,39 6,11 8,89 11,35 9,86 4,21 2,69 3,71 2,75 

 DP: 12,16 1,88 1,92 2,64 2,21 2,65 ,88 1,30 1,37 1,43 

Soldado 1° classe Média: 29,55 6,06 6,75 8,02 12,07 10,44 3,33 2,90 3,21 2,74 

 DP: 15,23 2,27 2,08 3,44 2,27 3,16 1,49 1,44 1,35 1,48 

Soldado 2° classe Média: 34,67 7,10 6,43 10,35 12,17 10,54 4,24 3,17 4,05 2,63 

 DP: 13,91 2,14 2,20 3,60 2,04 2,63 1,28 1,21 ,85 1,38 
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Sub-Tenente Média: 36,55 8,36 6,55 12,27 12,18 11,55 4,55 3,18 3,09 3,09 

 DP: 7,81 ,92 1,51 1,68 2,09 1,29 ,69 ,98 1,04 1,38 

Primeiro Sargento Média: 45,00 8,71 8,86 13,29 11,57 13,86 4,71 2,57 4,43 3,71 

 DP: 1,84 ,47 1,03 1,20 ,94 1,03 ,47 ,94 ,51 ,47 

Segundo Sargento Média: 44,00 9,00 8,00 11,00 13,00 11,33 3,33 4,33 3,33 3,33 

 DP: 1,00 1,00 2,65 2,65 2,00 1,53 2,08 ,58 1,15 2,08 

Primeiro Tenente Média: 45,73 8,60 8,93 11,87 11,27 11,47 4,53 4,73 2,27 1,33 

 DP: 3,17 ,51 ,26 2,47 1,10 2,10 ,52 ,80 ,70 ,90 

Setor de Atuação            

Externo Média: 34,46 6,66 6,68 9,68 11,70 10,22 4,10 2,75 3,82 2,81 

 DP: 12,75 1,98 2,18 3,17 2,20 2,83 1,07 1,33 1,22 1,40 

Interno Média: 27,08 6,32 6,46 8,05 11,88 10,59 3,56 3,12 3,07 2,62 

 DP: 13,89 2,13 2,07 3,31 2,19 2,88 1,29 1,37 1,33 1,44 

N = 525 
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Embora meramente exploratória, a Tabela 10 nos permite observar de maneira geral 

algumas características da amostra no tocante aos fatores investigados. Quanto ao gênero, as 

mulheres apresentaram uma média superior à masculina no escore de exaustão emocional (M= 

33,34, DP= 12), na atuação profunda (M= 6,90, DP= 1,98) e na variedade e intensidade das 

emoções (M = 9,62, DP = 3,28). Os níveis de atuação superficial e de percepção de demanda de 

ocultação de emoções negativas foram praticamente iguais entre homens (M= 6,59, DP= 2,02 e 

M= 10,34, DP= 2,95) e mulheres (M= 6,56, DP= 2,22 e M= 10,53, DP= 2,62, respectivamente), 

enquanto a percepção da necessidade de expressão de emoções positivas foi literalmente a 

mesma entre os gêneros (M=11,78 para ambos, DPmasculino = 2,28 e DPfeminino= 1,82). 

No que se refere ao estado civil dos participantes, observou-se médias de exaustão 

emocional menores entre os participantes que estão numa união estável (M= 30,51, DP = 11,65) 

e casados (M= 30,18, DP= 13,84), em comparação com os que estão solteiros (M=35,38, DP= 

14,97) ou divorciados/desquitados (M= 35,58, DP= 13,73).  

A média dos fatores de acordo com a escolaridade dos participantes apontou para 

diferentes direções. Primeiro, a faixa de escolaridades superiores (após o ensino médio) 

registrou o acúmulo das maiores médias de exaustão emocional (p.ex, M=36,12, DP= 10,05) 

para participantes com ensino superior incompleto. Outra tendência observada se refere à 

frequência de interação com populares: quanto menor a escolaridade, maior o tempo de 

interação com civis, e vice-versa (Fundamental Incompleto, M= 4,33, DP= 0,52 / Pós-

Graduação Completa, M= 1,55, DP= 0,90). Esses dados podem indicar que à medida em que os 

policiais adquirem maiores níveis de escolaridade, provavelmente suas atribuições tendem a se 

afastar daquelas relativas ao serviço externo, caracterizado por maior contato com a população.  
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Os escores relativos aos cargos ocupados pelos participantes ilustram que, na medida em 

que aumenta o nível hierárquico do cargo, aumentam as médias de exaustão emocional, atuação 

profunda, atuação superficial. Quando consideramos a diferenciação entre serviço externo 

(policiamento ostensivo, rondas, etc.) e serviço interno (atividades administrativas, por 

exemplo), verificamos que os policiais que trabalham na rua apresentam uma média maior de 

exaustão emocional (M= 34,46, DP= 12,75) quando comparados aos atuantes em serviços 

burocráticos e atendimento (M= 27,08, DP= 18,89), o que pode indicar o trabalho externo como 

maior gerador de estresse, em razão da natureza mais arriscada e mobilizadora da atividade. 

Outra diferença se dá entre as médias de variedade e intensidade das emoções vivenciadas no 

trabalho policial: mais uma vez, policiais do serviço externo apresentam uma média maior 

(M=9,68, DP= 3,17) que os do serviço interno (M=8,05, DP= 3,31), o que faz sentido prático 

quando pensamos que as diversas situações vivenciadas no policiamento externo, desde o 

confronto com criminosos até o acolhimento a vítimas, devem evocar emoções também 

diversas. 

As características da amostra observadas nessa primeira fase exploratória, além de 

orientarem a verificação das hipóteses secundárias de nossa pesquisa (exploradas mais adiante 

no presente capítulo), permitiram uma primeira identificação do comportamento do modelo de 

fatores 

Dando continuidade às análises previstas, realizamos a seguir uma série de análises 

bivariadas para verificar a correlação entre os fatores investigados e proporcionar as bases 

necessárias para a fase principal de análise, a regressão linear múltipla, dedicada a testar o poder 

de predição do trabalho emocional sobre a incidência de exaustão emocional e burnout entre os 

participantes. 
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6.2.2 – Correlações bivariadas: 

Objetivamos, com a realização de análises bivariadas, testar de maneira preliminar as 

hipóteses de "associação" e correlação entre nossas variáveis independentes (fatores do trabalho 

emocional) e a variável dependente “exaustão emocional”. De maneira simplificada, podemos 

dizer que identificar essas associações é o primeiro passo para que possamos definir em que 

medida é possível saber/prever um valor para a variável dependente, se temos o conhecimento 

dos valores de uma variável independente. “Primeiro passo”, pois embora as análises bivariadas 

permitam uma identificação inicial de como as variáveis independentes e dependente se 

relacionam entre si, não tornam possível identificar uma direção de causalidade necessária a um 

modelo de predição consistente (Field, 2009). 

Nesse sentido, executamos dois blocos de análises bivariadas, utilizando o rô de Pearson 

e distribuição bicaudal. O primeiro destinou-se a verificar a correlação entre os fatores do 

trabalho emocional (variáveis independentes) e a exaustão emocional (variável dependente), 

considerando a força e a natureza das possíveis correlações (Tabela 11): 

Tabela 11 

Correlações entre fatores do trabalho emocional e exaustão emocional 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M DP 

1. Exaustão Emocional 1,00          31,31 13,893 

2. Atuação Profunda ,41** 1,00         6,52 2,130 

3. Atuação Superficial ,32** ,31** 1,00        6,59 2,067 

4. Variedade e 

intensidade das 

emoções 

,53** ,55** ,31** 1,00       8,99 3,313 

5. Demanda de 

expressão de emoções 

positivas 

-,13* ,07 ,03 ,01 1,00      11,78 2,188 

6. Demanda de ocultação 

de emoções negativas 
,18** ,23** ,32** ,24** ,23** 1,00     10,38 2,882 
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7. Frequência de 

interação com Colegas 

de patente igual ou 

inferior 

,08 ,13** ,05 ,10* ,10* -,07 1,00    3,87 1,293 

8. Frequência de 

interação com 

Superiores (patente 

mais elevada) 

,09 -,02 ,04 ,13** ,09* ,03 ,02 1,00   2,91 1,368 

9. Frequência de 

interação com 

Populares em geral 

,08 ,06 ,02 ,08 ,10* ,01 ,24** -,04 1,00  3,50 1,329 

10. Frequência de 

interação com 

Suspeitos ou 

criminosos 

,12** ,04 -,04 ,08 ,08 ,21** ,07 ,04 ,19** 1,00 2,73 1,441 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).   

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).   

 

Analisando os dados constantes na Tabela 11, verifica-se que os coeficientes 

encontrados na amostra são medianos (0,13 a 0,56), sendo o efeito de pequeno a grande, 

baseando-se na classificação de Cohen (1988, 1992, citado por Field, 2009), em que: r = 0,10 

(efeito pequeno), r = 0,30 (efeito médio), e r = 0,50 (efeito grande). Os coeficientes indicaram 

que a variável dependente “exaustão emocional” apresentou relações significativas com 

praticamente todos os fatores do trabalho emocional, apresentando diferentes tamanhos de 

efeito.  

Primeiro, houve uma relação positiva moderada significativa com o emprego de atuação 

profunda r = 0,41, p < 0.01. Também se verificou um relacionamento significativo positivo e de 

efeito pequeno da exaustão emocional com o uso de atuação superficial como estratégia de 

regulação emocional no trabalho r = 0,32, p < 0.01. Esses resultados concordam com aquilo 

previsto pela hipótese 1 (H1) de nosso estudo. Observou-se também uma relação positiva de 



106 
 

grande efeito entre a exaustão emocional e a variedade e intensidade das emoções vivenciadas 

no cotidiano de trabalho dos participantes r = 0,53, p < 0.01. Esse dado apoia nossa segunda 

hipótese (H2). 

Houve também uma relação negativa pequena e significativa entre a necessidade de 

expressão de emoções positivas como parte do trabalho policial e a exaustão emocional r = - 

0,13, p < 0,05; e um relacionamento significativo positivo e de pequeno efeito entre essa e a 

demanda por ocultação de emoções negativas no cotidiano laboral r = 0,18, p< 0,01. Essas 

relações identificadas vão ao encontro da terceira hipótese do presente estudo (H3). 

Por fim, cumpre observar que, entre os itens referentes ao fator “frequência” (mantido 

para fins de análise bivariada e de regressão, embora não incluídos na validação cruzada pelos 

motivos esclarecidos no início desse capítulo), só houve relação significativa da exaustão 

emocional com a frequência de interação com suspeitos e criminosos, sendo esse 

relacionamento positivo e de efeito pequeno r= 0,12, p< 0,05. Essa informação indica que os 

demais tipos de interações comuns ao cotidiano do trabalho policial não parecem ter uma relação 

significativa com a incidência de exaustão emocional entre os participantes. 

O segundo bloco de análises bivariadas dedicou-se a verificar a relação da variável 

dependente com as variáveis-controle (sociodemográficas), empregando também o rô de 

Pearson e distribuição bicaudal.  

Como as variáveis-controle eram, em sua maioria, categóricas (ex. Gênero), elas foram 

transformadas em variáveis dummy, que passaram a indicar, a partir do valor de 0 ou 1, a 

ausência ou a presença dos efeitos categóricos que definiam a variável original (Field, 2009). 

Assim, em vez da variável-controle “Gênero”, por exemplo, foram submetidas à análise de 

correlação as duas variáveis dummies dela provenientes após a transformação, “Gênero 
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Masculino” (gênero não é 0) e Gênero Feminino (gênero não é 1). Essa transformação foi 

aplicada também nas variáveis Escolaridade, Cargo, Setor de Atuação e Estado Civil. Para cada 

uma dessas variáveis originais, foram geradas mais de duas variáveis dummies, o que tem 

implicações para a análise: acatamos a recomendação de Field (2009) de que, nesses casos, 

retiremos uma das dummies por variável original da análise, de forma a garantir que haja um 

parâmetro estatístico para o adequado efeito da estratégia. Dessa forma, suprimimos as variáveis 

dummies que representavam as sub-categorias com menores frequências de respostas em cada 

variável original. Os resultados da segunda análise bivariada são apresentados na Tabela 12, a 

seguir: 
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Tabela 12 

Correlações entre características sociodemográficas e exaustão emocional 

Variáveis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1.  Exaustão Emocional 1,00                       

2.  Gênero Masculino -,06 1,00                      

3.  Gênero Feminino ,06 -1,00** 1,00                     

4.  Idade (em anos completos) ,00 ,11** -,11** 1,00                    

5.  Há quantos anos atua na PM -,06 ,11* -,11* ,82** 1,00                   

6.  Serviço Externo ,25** ,18** -,18** ,27** ,32** 1,00                  

7.  Serviço Interno -,25** -,18** ,18** -,27** -,32** -1,00** 1,00                 

8.  Ser Solteiro(a) ,12** ,01 -,01 -,15** -,06 ,08 -,08 1,00                

9.  Ser Casado(a) -,12** ,02 -,02 ,04 -,04 -,03 ,03 -,56** 1,00               

10.  Ser Separado(a)/ divorciado(a) ,10* -,02 ,02 ,19** ,18** ,03 -,03 -,11** -,44** 1,00              

11.  Cabo -,13** -,04 ,04 ,13** ,20** ,17** -,17** -,12** ,07 -,01 1,00             

12.  Soldado 1° classe -,08 ,11* -,11* -,22** -,21** -,24** ,24** ,18** -,07 -,08 -,66** 1,00            

13.  Soldado 2° classe ,10* -,13** ,13** -,01 -,01 ,08 -,08 ,00 -,07 ,02 -,29** -,31** 1,00           

14.  Sub-Tenente ,04 ,05 -,05 ,11** ,14** ,07 -,07 -,06 ,10* -,04 -,12** -,12** -,05 1,00          

15.  Segundo Tenente ,18** ,09* -,09* ,10* -,04 ,14** -,14** -,06 ,11* -,05 -,13** -,14** -,06 -,02 1,00         

16.  Primeiro Tenente ,07 ,04 -,04 ,07 ,04 ,01 -,01 -,03 ,00 ,07 -,06 -,06 -,03 -,01 -,01 1,00        

17.  Fundamental completo -,19** ,05 -,05 ,26** ,29** ,02 -,02 -,07 ,14** -,07 -,02 ,03 ,04 -,04 -,04 -,02 1,00       

18.  Médio incompleto ,04 ,06 -,06 ,18** ,22** ,10* -,10* ,04 -,08 -,01 -,06 ,13** -,06 -,03 -,03 -,01 -,04 1,00      

19.  Médio completo -,12** ,04 -,04 ,24** ,22** ,18** -,18** -,05 ,06 ,02 ,11* -,07 -,02 ,09* -,02 ,00 -,18** -,13** 1,00     

20.  Superior incompleto ,17** -,10* ,10* -,13** -,20** -,10* ,10* -,14** ,06 ,03 ,04 -,11* ,05 -,04 ,03 -,04 -,13** -,09* -,39** 1,00    

21.  Superior completo ,07 -,06 ,06 -,23** -,21** ,03 -,03 ,20** -,16** -,08 ,05 -,07 ,02 -,01 ,09* -,04 -,12** -,09* -,38** -,27** 1,00   

22.  Pós-graduação incompleta -,07 ,13** -,13** -,09* -,08 -,23** ,23** ,14** -,15** ,19** -,16** ,13** -,10* ,01 -,05 ,18** -,07 -,05 -,20** -,15** -,14** 1,00  

23.  Pós-graduação completa ,03 -,07 ,07 -,22** -,16** -,09* ,09* -,09* ,16** -,07 -,12** ,12** ,06 -,04 -,04 -,02 -,06 -,04 -,18** -,13** -,12** -,07 1,00 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 
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Os coeficientes de correlação encontrados na análise são pequenos (0,10 a 0,25), sendo 

os efeitos pequenos, baseando-se na supracitada classificação de Cohen (1988, 1992 apud Field, 

2009).Ao contrário do que esperado pela hipótese secundária 1 (h4.2), não houve correlação 

significativa entre gêneros e exaustão emocional, embora coeficientes do gênero masculino r= 

-0,06 e do gênero feminino r= 0,06 indiquem uma tendência reversa, indicando que ser do 

gênero masculino poderia ter uma relação negativa com a incidência de exaustão emocional, e 

que o gênero feminino, como inicialmente identificado nos resultados descritivos apresentados 

no início do capítulo, poderia estar mais suscetível ao burnout. Tais achados corroboram às 

hipóteses secundárias h4 e h4.1. 

As atuações nos setores externos (r = 0,25, p< 0,01) e nos setores internos (r = -0,25) 

apresentaram relacionamentos significativos de efeito pequeno com a exaustão emocional, 

também numa tendência inversa, com o trabalho externo associado positivamente à incidência 

de exaustão, e as atividades internas relacionando-se negativamente com a incidência de 

burnout, o que está de acordo com o proposto pela primeira hipótese secundária (h1) desta 

investigação.  

Em relação ao essado civil, repetiu-se a tendência identificada na fase descritiva de que 

ser casado(a) (r = -0,12, p< 0,01) possui uma relação significativa inversa com a exaustão 

emocional, ao contrário de se essar solteiro(a) r = 0,12, p< 0,01), que apresenta uma relação 

significativa de mesmo tamanho de efeito, porém positiva. Relação positiva significativa de 

efeito semelhante foi identificado para se estar divorciado(a) r = 0,25, p< 0,01. Essas correlações 

seguem o sugerido pela terceira hipótese secundária (h3). 

Entre os cargos, houve relação significativa negativa entre ser Cabo r = - 0,13, p< 0,01 

e a incidência de exaustão emocional, e positivas entre essa e ser soldado de 2ª classe r = 0,10, 
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p< 0,05; e ocupar o posto de segundo tenente r = 0,18, p< 0,01. No tocante à escolaridade, 

pronunciaram-se relações significativas negativas entre exaustão emocional e níveis 

fundamental completo r = - 0,19, p< 0,01, e entre a primeira e ter o ensino médio completo r = - 

0,12, p< 0,01. Na via contrária, houve relacionamento significativo positivo entre ter o ensino 

superior incompleto r = 0,17, p< 0,01 e a exaustão emocional, o que, em conjunto com as outras 

relações da variável escolaridade, estão de acordo com o previsto pela hipótese secundária 2 

(h2). 

Após a consideração dos achados discutidos nessa seção, foi possível delimitar o tipo, a 

força e a significância das relações entre as variáveis independentes fatores do trabalho 

emocional, as variáveis-controle sociodemográficas e a variável dependente exaustão 

emocional, além de obter mais subsídios de confirmação ou refutação das hipóteses principais 

e secundárias do nosso estudo. Mais importante ainda, a análise das correlações bivariadas 

determinou quais itens seriam submetidos à regressão linear múltipla, análise destinada a 

verificar o papel preditor do trabalho emocional sobre a incidência de burnout entre policiais 

militares, objetivo geral do estudo.  

Dessa forma, apenas os fatores e variáveis que apresentaram relacionamentos 

significativos, independente se negativos ou positivos, com a variável dependente exaustão 

emocional, formaram o modelo preditor testado e apresentado na próxima seção. 

 

6.2.3 – Regressão linear múltipla stepwise: 

Como dito previamente, o principal objetivo de nossa investigação é a de verificar se os 

fatores relativos ao trabalho emocional realizado pelos policiais militares em seu cotidiano de 

trabalho predizem a incidência de exaustão emocional (indicando assim, burnout) entre esses 
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profissionais. Paralelamente, buscamos também averiguar se variáveis relativas ao perfil 

sociodemográfico desses trabalhadores também predizem a variável dependente citada.  

A variável dependente do nosso modelo, como já explicado, é a exaustão emocional. 

Num primeiro bloco de regressão, inserimos aquelas variáveis sociodemográficas que 

pretendíamos controlar (variáveis-controle), com o critério de terem apresentado 

relacionamentos significativos com a variável dependente (atuação no Serviço Externo; atuação 

no Serviço Interno; ser Solteiro(a); ser Casado(a); ser Separado(a)/ divorciado(a); ser Cabo; ser 

Soldado 2° classe; ser Segundo Tenente; possuir o ensino Fundamental completo; ter o ensino 

Médio completo; ter o ensino Superior incompleto), com inserção enter (Osborne & Waters, 

2002).  

No segundo bloco da regressão, foram incluídos as variáveis de interesse (aquelas cujo 

poder preditivo sobre a variável dependente queremos testar), que são os fatores do trabalho 

emocional a apresentaram correlações significativas com a exaustão emocional (atuação 

profunda; atuação superficial; variedade e intensidade das emoções; frequência de interação 

com suspeitos ou criminosos; demanda por exibição de emoções positivas e demanda por 

ocultação de emoções negativas), com método de inserção stepwise (Field, 2009). 

Os resultados e o modelo de predição originados dessa análise serão apresentados mais 

adiante nessa seção. Antes, entretanto, é essencial demonstrar o atendimento dos pressupostos 

para a aplicação da regressão múltipla. Osborne e Waters (2002) e Field (2009) esclarecem que 

um modelo preditivo de regressão linear precisa atender a uma série de pressupostos estatísticos 

que garantem as suas consistência e validade. As evidências de atendimento aos referidos 

pressupostos serão apresentadas a seguir. 
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6.2.3.1 – Pressupostos atendidos: 

 

a. Normalidade dos resíduos e Linearidade: 

Apoiados em Judd, McClelland e Ryan (2011), verificamos o atendimento do modelo a 

esses pressupostos de maneira conjunta, recorrendo, para tanto, à análise dos gráficos de 

dispersão dos resíduos das relações entre cada variável independente com a variável dependente 

exaustão emocional, das matrizes de correlações (Tabelas 11 e 12), do histograma dos resíduos 

padronizados (Figura 6) e do teste dos resíduos não estandartizados da variável-critério. 

 
Figura 6. Histograma de regressão dos resíduos padronizados 

 

Verificamos o pressuposto da normalidade dos resíduos ao submeter os resíduos não 

estandartizados da variável dependente ao teste de normalidade Shapiro-Wilk (N=525), 

retornando o valor de p= 0,116, o que permite rejeitar a hipótese de não-normalidade da 
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distribuição dos resíduos. A suposição também é atendida ao constatarmos que os resíduos 

padronizados apresentam uma curva bem próxima da normal (Figura 6) (Field, 2009). A partir 

disso, procedemos com a verificação da linearidade.  

Embora a apresentação visual dos gráficos verificada tenha remetido à impressão de não-

linearidade (os dados se agruparam em nuvens que se inclinam sutilmente numa direção), 

seguimos a orientação de Judd et al. (2011), e retomamos a distribuição normal dos resíduos 

verificada como um indicativo de que não houve violação da linearidade. Assim, assumimos 

que a normalidade na distribuição dos resíduos (que indicaria não haver um padrão para o quanto 

da exaustão emocional não é explicado pelas variáveis independentes) é um indicativo de que o 

pressuposto da linearidade não foi violado (já que não haveria, assim, um padrão não-linear). 

Esta hipótese é reforçada quando verificamos as matrizes de correlação (Tabelas 11 e 12) e 

identificamos correlações médias entre a variável dependente e as independentes, o que segundo 

Judd et al. (2011) e Field (2009), é outro fator a ser considerado para atender ao pressuposto. 

Dessa forma, consideramos atendido também o pressuposto de linearidade. 

 

b. Homocedasticidade, inexistência de autocorrelação dos erros e de 

multicolinearidade: 

Como base comum para a satisfação dos demais pressupostos, verificamos o gráfico de 

regressão com dispersão dos resíduos padronizados (Figura 7).  
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Figura 7. Gráfico de regressão com dispersão dos resíduos padronizados 

Verificada a distribuição aleatória dos resíduos, sem a formação de um padrão, 

assumimos como atendido o critério da homocedasticidade (Field, 2009). Essa aleatoriedade na 

distribuição dos resíduos também aponta para a inexistência de autocorrelações dos erros, que 

associada ao valor do teste Durbin-Watson para o modelo (=1,694), confirma a satisfação desse 

pressuposto (Field, 2009).  

Para considerar satisfeito o último pressuposto, referente à não multicolinearidade dos 

dados, consideramos tanto a distribuição aleatória dos erros (Sartori, 2003) quanto os valores de 

correlação entre as variáveis independentes (Tabelas 11 e 12). Como não foi verificado nenhum 

valor de correlação acima de 0,40 entre as variáveis independentes, e os valores da tolerância e 

do VIF estavam dentro da faixa esperada (valores > 0,1 e < 10, respectivamente) (Filed, 2009), 

assumimos não haver indícios de multicolinearidade (Sartori, 2003). 
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6.2.3.1 – Resultados da regressão múltipla: 

 

O resumo do modelo relatado na Tabela 13 apresenta os valores de R2 e R2 Ajustado para 

cada um dos 6 passos da regressão. No primeiro passo, foram inseridas todas as variáveis-

controle. O poder preditivo destas variáveis sobre a exaustão emocional foi de 19% (R2
a = 0,19). 

O resultado desse primeiro passo é importante porque nos permite controlar o impacto dessas 

variáveis sobre a predição da variável dependente em nosso estudo, considerando o escopo 

abarcado pelo modelo de regressão.  

     Tabela 13 

                            Resumo do modelo passo-a-passo: 

Modelo R R quadrado R quadrado ajustado Durbin-Watson 

1 ,454 ,21 ,19  

2 ,629 ,40 ,38  

3 ,646 ,42 ,40  

4 ,659 ,43 ,42  

5 ,668 ,45 ,43  

6 ,677 ,46 ,44 1,694 

                            Variável dependente: exaustão emocional 

 

Do segundo ao sexto passo, foram adicionadas as variáveis independentes relativas ao 

trabalho emocional, na seguinte ordem (definida estatisticamente pelo método de inserção 

stepwise): Variedade e Intensidade das Emoções; Atuação Profunda; Demanda pela expressão 

de emoções positivas; Atuação Superficial e, por fim, Frequência de Interação com Suspeitos e 

Criminosos. Durante a regressão, foram automaticamente excluídas as variáveis “Atuação no 

Serviço Interno” e “Demanda por Ocultação de emoções negativas”, pois elas não atingiram a 

significância estatística necessária à consistência do modelo (p= 0,342 e p= 0,433 no modelo 

final, respectivamente). 
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Após o passo 6, a variância da variável dependente explicada pelo modelo saltou de 19% 

(R2
a = 0,19 para o Passo 1, variáveis-controle) para cerca 44% (R2

a = 0,44, Durbin-Wattson = 

1,694). Para garantir a confiabilidade desse achado, verificamos que os testes ANOVA 

realizados para cada passo (Tabela 14) apontaram elevada significância estatística para o 

modelo (todos os p<0,001). 

           Tabela 14 

                       Testes de significância para cada passo da análise de regressão 

Modelo 
Soma dos 

Quadrados 
df Z Sig. 

1 

Regressão 20851,123 10 13,349 ,000 

Resíduo 80285,269 514   

Total 101136,392 524   

2 

Regressão 40044,761 11 30,570 ,000 

Resíduo 61091,632 513   

Total 101136,392 524   

3 

Regressão 42141,277 12 30,478 ,000 

Resíduo 58995,116 512   

Total 101136,392 524   

4 

Regressão 43985,250 13 30,252 ,000 

Resíduo 57151,142 511   

Total 101136,392 524   

5 

Regressão 45134,476 14 29,359 ,000 

Resíduo 56001,916 510   

Total 101136,392 524   

6 

Regressão 46346,280 15 28,704 ,000 

Resíduo 54790,113 509   

Total 101136,392 524   

 

A análise dos resultados da regressão múltipla (Tabela 15) fornece os pormenores desses 

dados. Embora os coeficientes de regressão brutos e normalizados sejam reajustados em cada 

passo do modelo, de modo a refletir o impacto das variáveis adicionadas sobre as anteriores, e 

seja interessante observar as mudanças dinâmicas que ocorrem neste processo, nos focaremos 

aqui no modelo final. 
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 Tabela 15 

Análise de regressão múltipla com a variável-critério “exaustão emocional”  

 B SE B β 

 (Constante) 10,27 3,58  

Atuar no serviço externo 5,11 1,02 0,18*** 

Ser Solteiro(a) 2,87 1,97 0,07 

Ser Casado(a) 1,28 1,53 0,04 

Ser Separado(a)/ divorciado(a) 3,49 2,14 0,07 

Ser Cabo -2,98 1,08 -0,10** 

Ser Soldado 2° classe -,60 1,53 -0,01 

Ser Segundo Tenente -2,26 3,04 -0,03 

Ter o ensino fundamental completo -3,66 2,18 -0,06 

Ter o ensino médio completo -2,62 1,12 -0,09* 

Ter o ensino superior incompleto 2,36 1,29 0,07 

Variedade e intensidade das emoções 1,50 ,19 0,36*** 

Atuação Profunda 1,12 ,28 0,17*** 

Demanda de expressão de emoções positivas -,94 ,22 -0,15*** 

Atuação Superficial ,88 ,24 0,13*** 

Frequência de interação com suspeitos ou 

criminosos 
1,09 ,33 0,11** 

Nota: R2
a
 = 0,44  

* p < 0,05 

** p < 0,01 

*** p < 0,001 

 

O modelo de previsão foi estatisticamente significativo, F[15, 509] = 157,62, p <0,001, e 

foi responsável por 44% da variância da exaustão emocional. Cinco das seis variáveis 

independentes (trabalho emocional) e nove das dez variáveis-controle submetidas à regressão 

permaneceram no modelo após a regressão. Destaca-se que os cinco fatores referentes ao 

trabalho emocional apresentaram relações significativas com a variável dependente, 

confirmando seu potencial de predição (todos os p < 0,001 e 0,01). Das variáveis controladas, 

apenas três estabeleceram relações significativas (todos os p < 0,001, 0,01, 0,05) com a variável 

dependente.  
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A exaustão emocional foi prevista principalmente pelo trabalho no setor externo (β = 

0,18), indicando que os policiais militares atuantes no policiamento ostensivo estão de fato mais 

sujeitos à incidência de exaustão emocional e burnout. Embora tenha sido suprimida pela 

regressão, a atuação no serviço interno apresentou, nas análises bivariadas realizadas (Tabela 

12), correlação negativa significativa (r = -0,25, p < 0,01) com a exaustão emocional na mesma 

intensidade daquela referente ao serviço externo (r = 0,25, p < 0,01). Isso pode indicar o que 

Abbad e Torres (2002) chamam de efeito de supressão, quando previsores com a mesma carga 

de correlação com a variável dependente se sobrepõem, implicando na expulsão daquele com 

menor significância estatística da equação de regressão. Para testar essa hipótese, realizamos 

nova regressão com os mesmos parâmetros da anterior, porém removendo experimentalmente 

a variável Serviço Externo. Como previsto, a variável Serviço Interno assumiu o lugar de sua 

contraparte no novo modelo, com o mesmo coeficiente, mas negativo (β = - 0,18), indicando 

assim que trabalhar no serviço interno tem uma relação inversa de predição com a exaustão 

emocional, diminuindo a sua incidência.  

Entre as variáveis controle, as duas outras que apresentaram relações significativas com 

a variância da exaustão emocional foram: ocupar o cargo de Cabo; e possuir o ensino médio 

completo, mas como atenuando o efeito positivo da exaustão emocional (β = -0,10 e β = - 0,09, 

respectivamente), indicando que estar nesse nível hierárquico da ocupação e possuir esse nível 

de escolaridade parecem diminuir a incidência de exaustão emocional entre os profissionais da 

amostra.  

 Quanto aos fatores do trabalho emocional, o modelo revelou que a exaustão emocional 

foi prevista principalmente pela variedade e intensidade das emoções vivenciadas no cotidiano 

do policial militar (β = 0,36): quanto mais diversos e mais intensos os afetos vivenciados pelos 
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policiais militares, maiores as chances de incidência de exaustão emocional. A frequência de 

interação com suspeitos e criminosos (β = 0,11) também prevê a variável dependente, o que faz 

sentido intuitivo em conjunto com o preditor já identificado que é atuar no serviço externo, no 

qual estas interações são bem mais comuns.  

Tanto o emprego de atuação profunda (β = 0,17) quanto de atuação superficial (β = 0,13) 

como estratégias de regulação das emoções no cotidiano do trabalho policial mostram-se 

preditoras da exaustão emocional.  

Por fim, a demanda percebida pelos policiais quanto à necessidade de expressar emoções 

positivas como parte do trabalho policial (β = - 0,15) parece estar associada à redução de 

indicadores de exaustão emocional. Ajustando-se com o que foi observado preliminarmente nas 

análises bivariadas realizadas (Tabela 12), a percepção dessa exigência apresentou uma 

correlação negativa de efeito pequeno (rs = - 0,11) com a variável dependente.  

Agora que foram apresentados os principais resultados de nossa investigação, eles serão 

discutidos detalhadamente a seguir, considerando o aporte teórico desta dissertação e os 

elementos e especificidades contextuais e laborais da população investigada.  
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CAPÍTULO 7 – DISCUSSÃO 

 

Nesta seção, discutimos os achados da investigação à luz da teoria que a embasou e do 

contexto de estudo. Optamos por discutir os resultados em blocos, de forma a elucidar de 

maneira clara o atendimento aos objetivos do estudo e a averiguação das hipóteses levantadas.  

A resposta à questão disparadora dessa investigação, de que se o trabalho emocional 

prediz exaustão emocional e, portanto, burnout, é apresentada a partir de dois aspectos. 

Primeiro, consideramos os níveis de exaustão emocional detectados entre os policiais militares 

investigados. Dito isso, chama a atenção o dado de que 64,20% (ou 337 participantes) dos 

policiais militares que participaram de nossa investigação tenham pontuado exaustão emocional 

em seu nível mais alto. Para se ter uma ideia da expressividade desse número, ele é o dobro da 

incidência de exaustão emocional identificada por Sartori, Casandre e Verseci (2008) quando 

investigaram, utilizando o mesmo instrumento de nossa pesquisa, policiais militares de um 

Batalhão da PM (37% dos participantes com nível de exaustão emocional alto).  

A exaustão emocional, sendo o principal componente da síndrome, indica um processo 

de burnout em andamento quando identificada em nível alto (Vasques-Menezes, 2005), como 

no caso da amostra de policiais militares investigada. Sendo o burnout uma condição crônica 

que pode ser devido, pelo menos em parte, às exigências emocionais do trabalho (Cordes & 

Dougherty, 1993), reforça-se a importância do objetivo geral de nossa investigação, o de 

investigar o papel preditor do trabalho emocional sobre a incidência de burnout entre os 

participantes, verificando se há impactos do manejo das emoções no trabalho e das demandas 

de trabalho emocional sobre os níveis de exaustão emocional identificados. 
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Nesse ponto, é interessante retomar os objetivos específicos elencados para o 

cumprimento do geral, de forma a melhor orientar o leitor nas discussões a seguir: 

a) Avaliar as repercussões do uso de duas estratégias de regulação emocional (supressão 

e reavaliação) sobre a incidência de exaustão emocional, a principal dimensão do burnout  

b) Averiguar a percepção dos participantes acerca das regras de exibição emocional 

inerentes ao seu trabalho, e se essa percepção influencia a presença de exaustão emocional; 

c) Avaliar se frequência, duração, variedade e intensidade das interações emocionais 

ocorridas no trabalho influenciam a ocorrência de exaustão emocional na amostra; 

 Para guiar a resposta a esses objetivos, analisaremos as hipóteses a eles referentes 

através do modelo de regressão alcançado, que previu 44% da variância de exaustão emocional 

entre os participantes, recorrendo também aos dados provenientes das outras análises realizadas. 

 

7.1 – Verificação das hipóteses principais: 

 

7.1.2 - Os empregos de Atuação Profunda e de Atuação Superficial preveem 

exaustão emocional e, portanto, burnout? 

Considerando os resultados alcançados, concluímos que nossa primeira hipótese (H1), 

de que os empregos de atuação profunda e de atuação superficial preveem exaustão emocional 

e, portanto, burnout, foi corroborada empiricamente. A seguir, discutiremos os achados que 

levaram a essa conclusão. 

Os resultados indicam que tanto a tentativa de modificação dos aspectos internos 

(atuação profunda) quanto dos externos (atuação superficial) das vivências emocionais são 
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preditoras de exaustão emocional entre os policiais militares potiguares. Isso pode ser explicado 

pela ideia de que os policiais militares, ao empregarem tais estratégias de regulação das 

emoções, estão tentando lidar com as situações do seu cotidiano de trabalho de uma forma 

consistente com as expectativas da instituição (Hochschild, 1983). As médias muito semelhantes 

de emprego dessas duas estratégias (Atuação profunda, M= 6,52, DP = 2,130; Atuação 

Superficial, M= 6,59, DP = 2,067) indicam que não há uma predominância significativa de uma 

sobre a outra, sendo ambas igualmente constantes no trabalho dos participantes. Esses dados 

concordam com os de Van Gelderen (2013) e os de Abraham(1998), de que o emprego de 

atuação superficial e de atuação profunda em excesso pode ocasionar um estado interno de 

desequilíbrio entre as emoções sentidas e as exibidas, tornando esses profissionais suscetíveis a 

experimentar mais facilmente dissonância emocional, o que pode gerar alienação e sofrimento 

relativos ao seu trabalho (Hochschild, 1983), fenômenos condizentes com o estado de alta 

exaustão emocional identificado entre os policiais militares da amostra. 

Especificamente sobre a atuação superficial ter sido um preditor significativo de 

exaustão emocional, a literatura revisada mostra que a supressão de emoções pode gerar a 

percepção de baixo apoio social e de menor aprovação por parte de clientes, colegas e 

superiores, sendo essas fontes de estresse laboral (Gross & John, 2002). O esforço por conter os 

sinais externos das emoções, característica principal dessa estratégia de regulação, pode 

aumentar a ativação simpática do sistema cardiovascular, e ser cognitivamente dispendioso 

(Gross, 2002). Além disso, a supressão emocional pode gerar sentimentos de ilegitimidade e 

estranhamento, assim como com os já citados sentimentos de inautenticidade no trabalho (Butler 

& Gross, 2004). Gross e John (2003), por sua vez, apontam que o uso constante de estratégias 

de supressão, como a atuação superficial, pode aumentar o risco de períodos prolongados de 
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depressão e emoções negativas. Por fim, uma série de outras investigações revisadas no presente 

estudo concordam que o excesso de atuação superfícial pode prejudicar o bem-estar psicológico 

dos trabalhadores, porque pode ser emocionalmente desgastante e afetar o funcionamento 

fisiológico (Brotheridge & Grandey, 2002; Brotheridge & Lee, 1998; Gross & Levenson, 1997). 

Dito isso, um outro dado que merece atenção é o de que, entre os policiais participantes, 

o esforço pela mudança dos estados afetivos internos (atuação profunda) teve mais impacto na 

variância da exaustão emocional, o que corrobora com os achados de Schaibble (2006), de que 

os sentimentos de inautenticidade gerados pelo excesso de atuação profunda são mais nocivos 

aos indivíduos do que aqueles oriundos da mudança externa dos sinais emocionais (atuação 

superficial). Em contrate a esse achado, outros estudos consultados argumentam que a atuação 

profunda pode ser considerada uma estratégia mais adequada para melhorar o desempenho do 

serviço, entre outros devido às maiores chances de autenticidade (Botheridge & Grandey, 2002; 

Grandey, Fisk, Matilla, Jansen, & Sideman, 2005), uma vez que ela implica na mudança dos 

estados afetivos internos para adequá-los aos esperados pela situação de trabalho. Brotheridge 

e Lee (1998) identificaram em sua investigação que, enquanto a atuação superficial era 

positivamente relacionada com a exaustão emocional, o mesmo não se aplicava à atuação 

profunda.O estudo de Botheridge & Grandey (2002), inclusive, identificou a atuação profunda 

como um fator moderador do burnout entre várias classes profissionais, inclusive a policial.  

Uma possível explicação para esse fator ter tido um comportamento oposto em nosso 

estudo, para além da já discutida percepção de inautenticidade como uma fonte de desgaste 

psicológico e estresse, é a de que os resultados esperados do uso de atuação profunda podem 

não ser devidamente alcançados em razão de características contextuais (Grecucci et al., 2011). 

Além das dificuldades estruturais vivenciadas pela Polícia Militar potiguar, é provável que não 
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haja políticas institucionais de reconhecimento que contemplem os resultados obtidos através 

do engajamento ativo dos policiais militares no trabalho emocional, que pode se tornar ainda 

mais desgastante diante da precarização das condições de trabalho (Van Gelderen, 2013). Dessa 

forma, ao não alcançar os resultados esperados a partir da mudança dos estados afetivos internos, 

a atuação profunda pode ser uma fonte mais de desgaste do que de harmonia para os policiais 

militares investigados.  

Como observamos na revisão da literatura sobre geração e regulação das emoções, nem 

todos os estados afetivos são regulados no trabalho emocional. A ideia é a de que somente 

quando há divergências entre o que de fato o indivíduo sente e as emoções que dele são 

esperadas, como ocorre quando as atuações profunda e superficial são empregadas, o trabalho 

emocional traz consequências negativas para os indivíduos (Coifman, Bonanno, Ray & Gross, 

2007). Entende-se, assim, que quando não há necessidade de se empregar qualquer estratégia 

de regulação, há pouco ou nenhum espaço para a ocorrência de dissonância emocional. No caso 

dos policiais militares investigados, isso seria possível caso houvesse uma maior identificação 

afetiva desses com o trabalho, o que alinharia mais facilmente suas expressões emocionais com 

as que a organização espera. Entretanto, essa identificação afetiva com o trabalho remete a outra 

importante discussão: as características do trabalho policial na realidade investigada estariam 

dificultando a vinculação afetiva dos policiais militares ao seu trabalho? 

O trabalho policial, como vimos, implica uma série de expectativas sobre seus 

profissionais, que devem apresentar várias expressões emocionais (muitas vezes opostas) no 

cotidiano laboral. Isso acarreta, além de uma maior necessidade de regular emoções, maiores 

desgastes psicológicos, pois aumenta as chances de dissonância emocional. Acreditamos que as 

características do contexto atual da PM potiguar, discutidos no primeiro capítulo (escassez de 
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recursos e profissionais, baixos salários, violência contra policiais, dificuldades no acesso a 

serviços de saúde, entre outros), dificultam o estabelecimento de comprometimento afetivo com 

o trabalho por parte dos policiais militares investigados, uma vez que provavelmente são 

também fontes de sofrimento para esses indivíduos.  

Dessa forma, podemos pensar que um possível distanciamento afetivo da ocupação, 

reforçado pelas difíceis condições presentes no trabalho dos participantes, também explica que 

o emprego de atuação profunda e atuação superficial sejam preditores de exaustão emocional 

na amostra.  

 

7.1.3 - A demanda percebida de exibir emoções positivas e ocultar negativas está 

positivamente relacionada à exaustão emocional e, portanto, ao burnout? 

Os resultados alcançados rejeitam nossa segunda hipótese principal, de que (H2) a 

demanda percebida de exibir emoções positivas e ocultar negativas estará positivamente 

relacionada à exaustão emocional e, portanto, ao burnout. 

Ao contrário da hipótese levantada a partir da revisão de literatura, o modelo de predição 

indicou que a necessidade percebida de expressar emoções positivas no cotidiano de trabalho 

dos policiais militares da amostra atenua o efeito negativo para a exaustão emocional, ou seja: 

na medida em que é mais necessário expressar emoções positivas como parte do trabalho, a 

tendência é que a exaustão emocional diminua, e não a aumente, como esperávamos que 

acontecesse. 

Uma possível explicação para isso é que um aumento na expressão de emoções positivas 

pode angariar respostas também positivas de outros atores sociais envolvidos no trabalho dos 

policiais militares, como colegas, superiores e populares, o que pode diminuir os desgastes e 
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custos emocionais do trabalho em si (Van Gelderen et al., 2011). Assim, a expressão de emoções 

positivas tende a aumentar a satisfação no trabalho, potencialmente devido ao feedback social 

positivo servindo como mais um recurso de enfrentamento aos possíveis resultados negativos 

do trabalho, como a exaustão emocional (Côté & Morgan, 2002, Van Gelderen et al., 2011). 

Outros estudos mostraram que os receptores (isso é, clientes) preferem ser expostos a emoções 

positivas e exibir afetos também positivos, o que cria uma interação e um serviço de maior 

qualidade e mais harmonia (Diefendorff & Richard, 2003; Tsai Huang & 2002; Zapf, 2002).  

Essas interpretações fazem sentido quando consideramos um dos aspectos identificados 

na revisão de literatura como um dos antecedentes da incidência de burnout entre policiais: a 

antagonização entre trabalhador e comunidade (Lee & Botheridge, 2006). É possível que a expressão de 

emoções positivas, caso tenha o efeito positivo aqui discutido sobre as relações dos policiais militares 

com a comunidade, seu principal cliente (Andrade, 2009), permita o estabelecimento de um sentimento 

positivo de conexão com os outros no próprio trabalho e na sociedade, de acordo com o que teorizam 

Lee e Botheridge (2006). Assim, acreditamos que melhores relações com a população e a percepção de 

aprovação desse grupo ao seu serviço, podem ser um fruto da expressão de emoções positivas por parte 

dos policiais militares, atenuando a exaustão emocional.  

Outra possível explicação para esse achado é teorizada por Van Gelderen (2013) quando 

afirma que expressar/sentir emoções positivas amplia o repertório de pensamentos e ações dos 

indivíduos e diminui desgastes dos recursos pessoais, o que poderia diminuir a incidência de 

exaustão emocional.  

Em relação à necessidade de ocultação de emoções negativas, é importante destacar que, 

mesmo não tendo sido um fator preditor de exaustão emocional, apresentou correlações 

significativas com todos os aspectos investigados do trabalho emocional. Isso indica que 
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suprimir estados afetivos considerados negativos tem um papel importante no trabalho 

emocional dos policiais militares: seja ao esconder o medo e o receio durante o enfrentamento 

à criminalidade em situações de risco, conter sinais de frustração e antipatia no atendimento a 

vítimas e populares, ou disfarçando desagrado diante de comportamentos de colegas e 

superiores, é notável que esse é um aspecto central à dinâmica do trabalho dos profissionais 

investigados. 

 

7.1.4 - Frequência das interações emocionais e variedade e intensidade das 

expressões emocionais, estarão positivamente relacionados à exaustão emocional e, 

portanto, ao burnout? 

A partir das análises realizadas, confirmamos a nossa terceira hipótese principal, de que 

(H3) frequência, duração, variedade e intensidade das interações entre profissionais, clientes 

e colegas, estarão positivamente relacionados à exaustão emocional e, portanto, ao burnout, 

com a ressalva de que as demais interações investigadas (com colegas, superiores e populares 

não-suspeitos) não apresentaram correlação significativa com a exaustão emocional e, portanto, 

não foram incluídos na regressão. 

Para responder ao questionamento correspondente à essa hipótese (H3), observamos que 

o modelo de regressão indicou a variedade e intensidade das emoções vivenciadas no cotidiano 

de trabalho dos participantes como o principal preditor de exaustão emocional, entre os fatores 

relativos ao trabalho emocional. Isso reflete a ideia de que a experiência de muitas emoções 

diferentes exige mais recursos mentais e físicos dos policiais, tornando-se uma fonte de estresse 

(Van Gelderen, 2013). A isso se soma o fato de que o fator “variedade e intensidade” apresentou 

correlações significativas com ambas as estratégias de regulação (atuações profunda e 
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superficial) e com a frequência de interação com suspeitos e criminosos, indicando que esses 

construtos se afetam mutuamente no que tange ao trabalho emocional realizado pelos policiais 

militares da amostra. 

Como apontado pela literatura, o trabalho do policial implica, de fato, na experiência de 

diversas emoções cotidianamente (Schaible, 2006; Van Gelderen, 2013). O policial militar 

tipicamente experimenta uma miríade de intensas vivências emocionais, como sentimentos de 

medo, de animosidade (especialmente no combate à criminalidade), raiva, frustração, simpatia 

e empatia para com vítimas. Essa diversidade emocional, quando associada com a interação com 

os diversos atores sociais do trabalho na PM (colegas, superiores, vítimas, populares em geral, 

suspeitos, criminosos, profissionais de outras áreas e instituições, etc.), exige que os policiais 

militares desempenhem muitos papéis emocionais, expressando e suprimindo emoções de 

acordo com cada situação vivenciada. Esse manejo emocional tende a ser mais desgastante na 

medida em que as emoções vivenciadas são mais intensas (Van Gelderen, 2013), contribuindo 

com a exaustão emocional advinda da vivência de variadas emoções no cotidiano de trabalho.  

 Um elemento contextual a ser considerado para melhor entender o achado em tela é o 

desfalque no efetivo de policiais militares no RN (apresentado no primeiro capítulo da 

dissertação), especialmente no contingente de profissionais que trabalha na rua com 

policiamento ostensivo (serviço externo). Quando observamos que a frequência de interação 

com suspeitos e criminosos foi a única entre as outras variáveis de frequência/duração 

(interações com colegas, superiores e populares) a prever a incidência de exaustão emocional, e 

que esse tipo de interação é muito mais comum aos policiais que atuam no serviço externo (outro 

fator preditor da exaustão emocional na amostra), podemos supor que o número reduzido de 

profissionais atuando nessa frente provavelmente exige dos policiais o desempenho de mais 
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atribuições e atividades: por exemplo, o mesmo policial que dirige uma viatura em alta 

velocidade pode precisar conter criminosos, lidar com suas vítimas e com a população 

envolvida.  

Assim, aumenta a variedade das emoções vivenciadas, que provavelmente se 

diversificam de acordo com as muitas funções desempenhadas durante o cotidiano de trabalho. 

A intensidade dessas emoções, que isoladamente talvez não representasse um impacto 

significativo sobre a exaustão emocional, pode passar a influenciá-la na medida em que se 

multiplica em razão das muitas emoções vivenciadas, que devem variar também em grau de 

intensidade, mobilizando mais recursos psicológicos dos trabalhadores e gerando, assim, mais 

desgastes. 

Por fim, é possível postular que a frequência de interação com suspeitos e criminosos 

mostrou-se um preditor significativo de burnout em razão não apenas dos maiores riscos 

associados a essa frente de atuação, mais ligada ao policiamento ostensivo, mas também em 

razão das demonstrações emocionais intensas (por exemplo, ao conter um suspeito) necessárias 

a essas interações, que contribuem para o burnout (Cordes & Dougherty, 1993). 

Adicionalmente, podemos pensar que o contato constante dos policiais militares com criminosos 

e suspeitos tende a deixar esses profissionais em estado constante de alerta, mesmo fora de seu 

horário de serviço, e mantém constante o receio de serem reconhecidos enquanto agentes de 

segurança pública em outros espaços de sua vida, pois isso pode gerar retaliações também às 

suas famílias e amigos (Silva, 2011). 

7.2 – Verificação das hipóteses secundárias: 
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7.2.1 - A atuação no serviço externo está positivamente relacionada à exaustão 

emocional, e a atuação no serviço interno, negativamente relacionada? 

Os resultados atingidos confirmam a nossa primeira hipótese secundária (h1), de que a 

atuação no serviço externo estará positivamente relacionada à exaustão emocional, e a atuação 

no serviço interno, negativamente relacionada. 

Verificamos que, entre as variáveis de controle, atuar no serviço externo (policiamento 

ostensivo, enfrentamento direto à criminalidade, abordagens policiais, etc.) foi o principal 

preditor da incidência de exaustão emocional. De fato, é justamente no serviço externo em que 

os policiais mais se defrontam com a violência e situações de risco, fontes de estresse marcantes 

nessa ocupação. Além disso, é possível pensar que essa frente de atuação é a mais impactada 

pela já comentada falta de recursos e problemas estruturais enfrentados pela PM potiguar, 

dificultando ainda mais o trabalho dos policiais militares desse setor.  

Outrossim, os policiais militares do serviço externo apresentaram médias maiores no 

tocante a praticamente todos os fatores do trabalho emocional, com exceção das demandas por 

expressão de afetos positivos e ocultação dos negativos. Isso indica que esses profissionais 

tendem a realizar mais trabalho emocional que os seus colegas do serviço interno, 

provavelmente em razão da maior diversidade de situações vivenciadas no trabalho externo e, 

principalmente, pelos maiores custos psicológicos inerentes a um contexto de trabalho tão 

arriscado, ainda mais sob as limitações impostas pela precarização dos recursos (baixo efetivo, 

falta de materiais, etc). 

O trabalho no serviço interno, tal como exposto na seção de resultados, não entrou no 

modelo de predição meramente em razão de um fenômeno estatístico, mas consideramos seu 

potencial preditivo válido para fins de discussão. Vimos que, enquanto o trabalho externo prediz 
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o burnout, trabalhar no serviço interno atenua o efeito da exaustão emocional com a mesma 

intensidade. Isso pode se dever ao fato de que o trabalho interno, mais burocrático, reduz muito 

os riscos enfrentados pelos policiais militares, e as interações interpessoais acontecem muito 

mais com colegas e superiores, do que com criminosos e suspeitos. 

Adicionalmente, é importante considerar que, no tocante aos fatores do trabalho 

emocional investigados, os policiais do serviço interno apresentaram médias maiores que os do 

externo apenas nas demandas de exibição emocional. Isso faz sentido quando pensamos que, no 

serviço interno, o atendimento e a interação com outros policiais são as principais atividades, 

requisitando que os profissionais percebam uma maior necessidade de emoções de simpatia e 

solicitude, e de ocultação de emoções como frustração, tristeza e antipatia. Entretanto, as médias 

mais baixas nos demais aspectos do trabalho emocional indicam que possivelmente há menor 

dissonância emocional nesse contexto de trabalho, tornando mais fácil que os estados afetivos 

vivenciados sejam mais naturalmente coerentes com os esperados pela organização, diminuindo 

assim a necessidade e frequência do emprego de estratégias de regulação emocional. 

 

7.2.2 - Cargos e escolaridade mais elevados estão positivamente relacionados com 

a exaustão emocional? 

A partir dos resultados obtidos, consideramos como parcialmente confirmada a nossa 

segunda hipótese secundária (h2), de que cargos e escolaridade mais elevados estarão 

positivamente relacionados com a exaustão emocional.  

Verificamos que, entre os níveis hierárquicos submetidos à regressão, apenas ocupar o 

cargo de Cabo apresentou valor preditivo da exaustão emocional, mas diminuindo seu efeito, 

não a aumentando. Embora esse dado divirja do encontrado por Costa et al. (2007), em 
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investigação também com policiais militares potiguares, pois esses autores encontraram relação 

significativa positiva entre ser Cabo e incidência de burnout, acreditamos que um fator 

contextual atual o explica. 

Em 2007, os policiais militares do Rio Grande do Norte ainda não haviam sido 

beneficiados com um plano de carreira efetivo, resultando numa estagnação dos postos de 

trabalho que tornava praticamente inexistente a progressão de um nível hierárquico para o 

superior. Lee & Botheridge (2006) destacam que a falta de oportunidades de promoção e de 

transferência pode ser ainda mais fortemente associada com a exaustão emocional do que o 

baixo nível de remuneração dos policiais. Ao contrário do salário, que é um motivador 

extrínseco, a falta de oportunidades de desenvolvimento de carreira pode afetar a motivação 

intrínseca, especialmente entre os policiais com menos tempo na instituição, por normalmente 

apresentarem altas expectativas de realização (Gaines & Jermier, 1983).  

Ao final de 2014, pouco antes do período de coleta da presente investigação, ocorreu a 

progressão de centenas de policiais militares do posto de Soldados de 1ª e 2ª classe para o nível 

de Cabos. Acreditamos que essa conquista teve impactos positivos sobre a experiência e 

avaliação laborais dos policiais que dela se beneficiaram, o que explicaria o efeito atenuante que 

ocupar o cargo de Cabo exerceu sobre a exaustão emocional na amostra investigada, que teve 

muitos desses novos Cabos em sua composição. Esse achado é um indicativo de que a 

progressão na carreira pode trazer benefícios inclusive à saúde psíquica dos policiais militares, 

uma ideia que merece maior atenção atualmente: segundo dados da Associação de Cabos e 

Soldados da PM/RN, um total de 4.220 policiais militares estão aptos a promoção, aguardando 

suas progressões (ACSPM-RN, 2015). 
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Quanto à escolaridade, possuir o ensino médio completo também apresentou efeito 

atenuante sobre a incidência de exaustão emocional. Esse dado é compatível com achados de 

Guimarães et al. (2014), que verificaram que menores níveis de escolaridade se relacionaram a 

uma avaliação menos criteriosa da experiência laboral, diminuindo a percepção de certos 

sofrimentos mais visíveis nas realidades de policiais com maiores níveis de escolaridade.  

Outra interpretação para esse achado é referente à concentração quase total dos 

profissionais com nível médio completo entre os três primeiros níveis hierárquicos (Soldados 

de 1ª e 2ª Classe e Cabos), o que implica que deve haver maior coerência entre o nível de 

complexidade entre as atividades que realizam e sua formação, fator que pode diminuir o 

sofrimento a elas associado. Se, por outro lado, retomarmos os dados referentes às escolaridades 

e cargos mais elevados, obtidos nas análises bivariadas (Tabela 12), que indicavam uma relação 

positiva entre escolaridades e cargos superiores com a exaustão emocional, podemos perceber 

que as escolaridades mais altas também se concentram entre os cargos mais baixos, talvez em 

razão da estagnação do plano de carreira do policial militar no RN. Dessa forma, é possível 

imaginar que os policiais militares com maior escolaridade, por ocuparem, em sua maioria, 

cargos mais baixos, sintam que suas atribuições estão aquém de suas capacidades e 

qualificações, gerando sofrimento e insatisfação no trabalho, o que contribuiria com os maiores 

índices de exaustão emocional verificados nesse grupo. 

7.2.3 - Estar solteiro ou separado tem relação positiva com a exaustão emocional, 

enquanto estar casado ou numa união estável gera uma relação negativa? 

Embora não tenham apresentado poder preditivo significativo na regressão linear 

múltipla, os estados civis testados apresentaram as correlações significativas esperadas com a 

variável dependente de nosso estudo. Ser solteiro e ser divorciado, estados civis que remetem à 
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possível menor presença de suporte familiar, apresentaram correlação significativa com a 

incidência de exaustão emocional. Por outro lado, ser casado apresentou uma correlação 

negativa com a exaustão emocional. Esses achados concordam com os de Maslach e Leiter 

(1988) e Lima (2004), e indicam que a existência de um maior suporte familiar modera a 

incidência de burnout, pois configura um recurso de enfrentamento aos desgastes psicológicos 

oriundos do trabalho dos policiais militares investigados. 

Assim, consideramos como confirmada a nossa terceira hipótese secundária (h2), de que 

cargos e escolaridade mais elevados estarão positivamente relacionados com a exaustão 

emocional.  

 

7.2.4 - Há diferenças entre os gêneros quanto ao trabalho emocional e à exaustão 

emocional? 

Por fim, consideramos que as últimas hipóteses secundárias, de que (h4) há diferenças 

entre os gêneros quanto ao (h4.1) trabalho emocional e à (4.2) exaustão emocional, foram 

corroboradas.  

Os gêneros não chegaram a ser testados no modelo de regressão, pois não apresentaram 

correlações significativas com a variável dependente em estágios anteriores de análise. 

Entretanto, observamos que as policiais do gênero feminino apresentaram médias superiores às 

masculina nos índices de exaustão emocional, atuação profunda, e variedade e intensidade das 

emoções. Correspondentes com os achados de Schaibble (2006), esses dados são um indicativo 

de que as mulheres policiais estão mais sujeitas ao burnout, e que, provavelmente, realizam mais 

trabalho emocional que seus colegas do gênero masculino (Botheridge & Grandey, 2002).  
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Para discutir esses dados, é preciso entender que as diferenças entre gêneros podem ter 

um impacto significativo sobre o grau de dissonância emocional vivida por oficiais de polícia, 

como defendem Martin (1999) e Schaible (2006). Esses autores postulam que as mulheres 

enfrentam uma série de obstáculos ao escolher a carreira policial, pois esse continua sendo um 

campo dominado por homens (vide a diferença esmagadora entre homens e mulheres entre os 

participantes de nossa pesquisa) que valoriza e recompensa traços e comportamentos 

considerados “tipicamente masculinos”, e muitas vezes rejeita os mais femininos.  

Dessa forma, é provável que as policiais militares enfrentem uma desvantagem em 

termos de pressões sociais inerentes ao seu trabalho. Segundo Schaible (2006), podemos 

interpretar os indícios de que as policiais militares realizam mais trabalho emocional que seus 

colegas do gênero oposto a partir de uma pronunciada necessidade de amplificação de atitudes 

e comportamentos considerados mais masculinos, a fim de que possam garantir o apoio social 

e aceitação dentro da própria PM, especialmente diante do provável ceticismo sobre sua 

capacidade de efetivamente realizar o trabalho policial a contento. 

Por conseguinte, as elevadas pressões e expectativas às quais estão sujeitas as policiais 

do gênero feminino, somadas ao provável acúmulo de papéis (mãe, dona de casa, policial) e 

funções, geram maiores desgastes para essas profissionais e, portanto, explicariam os níveis 

mais elevados de exaustão emocional por elas apresentados. 

Os homens policiais também são propensos a experimentar suas próprias pressões 

relativas ao trabalho emocional. Em particular, Hochschild (1987) afirma que os homens são 

significativamente menos preparados para lidar com o trabalho emocional, quando comparados 

com as mulheres. Como tal, os homens podem ter muito mais dificuldade em lidar com o 



136 
 

trabalho emocional que as mulheres, o que explicaria as menores médias identificadas nos 

fatores do trabalho emocional realizado por esse gênero entre os policiais militares. Essa 

explicação recebe apoio quando verificamos que os policiais militares do gênero masculino só 

apresentam médias superiores às mulheres nos níveis de atuação superficial e percepção da 

necessidade de ocultação de emoções negativas. Esse último dado também sugere que os 

homens tendem a regular os estados afetivos com maior ênfase nos traços visíveis das emoções 

(atuação superficial), e que precisam mais ocultar emoções negativas que as mulheres, o que 

pode ser fruto da predominância de policiais do gênero masculino no serviço externo, no qual 

emoções como raiva e medo são mais evocadas. 

Discutidos os aspectos essenciais dos achados de nossa pesquisa, prosseguiremos ao 

último capítulo, em que refletimos sobre os limites teórico-metodológicos de nosso estudo, 

implicações práticas dos achados e recomendações de outras investigações sobre a temática. 
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CAPÍTULO 8 – CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa foi realizada com 525 policiais militares do Rio Grande do Norte, 

com o objetivo de verificar se o trabalho emocional possui papel preditor na incidência de 

exaustão emocional e, portanto, burnout, entre os participantes. Para tanto, nosso estudo buscou 

avaliar se frequência, duração, variedade e intensidade das interações emocionais ocorridas no trabalho 

influenciam a ocorrência de exaustão emocional na amostra; averiguar a percepção dos participantes 

acerca das regras de exibição emocional inerentes ao seu trabalho, e se essa percepção influencia 

a presença de exaustão emocional; e avaliar as repercussões do uso de duas estratégias de 

regulação emocional (supressão e reavaliação) sobre a incidência de exaustão emocional, a 

principal dimensão do burnout. 

Tratou-se de um estudo quantitativo. Para avaliar o trabalho emocional, utilizamos os 

instrumentos Emotional Labour Scale ou ELS (Botheridge & Lee, 2003; Carvalho e Peralta, 

2011) e Emotion Work Requirements Scale ou EWRS (Best, Downey & Jones, 1997; Carvalho 

e Peralta, 2011), e realizamos a adaptação e validação de ambas para o uso com a população 

investigada em contexto brasileiro. Para investigar a incidência de burnout, utilizamos sub-

escala de exaustão emocional extraída do Maslach Burnout Inventory for Human Service Survey 

(MBI HSS), de Maslach e Jackson (1986), validada para o Brasil por Roazzi, Carvalho e 

Guimarães (2000). Além disso, empregamos questões sociodemográficas para fins de controle. 

Os resultados da pesquisa revelam que o trabalho emocional prediz, de fato, parte da 

incidência de exaustão emocional entre os policiais militares investigados. A frequência de 

interação com suspeitos e criminosos; a variedade e intensidade das emoções vivenciadas; a 

mudança de estados afetivos internos (atuação profunda) e externos (atuação superficial); e as 
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necessidades percebidas de expressar emoções positivas e de conter emoções negativas 

apareceram como fatores do trabalho emocional que predizem a incidência de exaustão 

emocional e burnout entre os policiais militares investigados, demonstrando que a melhor 

compreensão da dinâmica dos afetos inerentes ao trabalho dessa classe profissional é um 

caminho válido para melhor compreender essa síndrome, especialmente em razão do elevado 

número de participantes a ter apresentado o nível mais alto de exaustão emocional. 

Adotamos e testamos algumas variáveis de ordem sociodemográfica que, de acordo com 

a literatura, poderiam predizer também o burnout. Dessa forma, identificamos que o setor de 

atuação externo é um preditor de maior incidência de burnout, enquanto o trabalho nos setores 

internos diminuiria a exaustão emocional experimentada pelos policiais militares potiguares. 

Além disso, identificamos correlações significativas entre nível hierárquico, escolaridade e 

gênero com diferentes conformações de trabalho emocional e incidência de exaustão emocional. 

Os achados de nosso estudo foram discutidos à luz da literatura e do contexto atual da 

Polícia Militar no RN, de forma a problematizar e aprofundar seus significados de forma 

coerente e elucidativa das relações entre esses aspectos. Ressaltamos que os problemas 

vivenciados pela instituição policial investigada, relativos a recursos, estrutura e baixo efetivo, 

embora não tenham sido alvo específico de nossa investigação, são aspectos transversais que 

podem impactar não apenas os objetos de estudo dessa pesquisa, mas outros campos da 

experiência laboral dos policiais militares potiguares. Portanto, a realização de outros estudos 

dedicados a medir e problematizar tais impactos junto a essa população é essencial. 

O presente estudo, ao elucidar as características do manejo das emoções em resposta às 

necessidades organizacionais do trabalho na PM, e o impacto disso sobre um adoecimento 

prevalente nessa população, contribui não apenas com a literatura sobre a temática, que no Brasil 
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é escassa, mas com informações que podem fomentar a criação de políticas de saúde mais 

efetivas e atentas aos aspectos emocionais do trabalho policial, que muitas vezes são 

negligenciados. Um exemplo de possível contribuição nesse sentido são as diferenças 

identificadas entre as realidades externa e interna do trabalho na PM, que podem servir de 

referência para remanejamento de efetivos e atribuições, de forma a equilibrar as demandas de 

trabalho que podem estar impactando a saúde dos profissionais nesse contexto, à luz de suas 

experiências emocionais em cada frente de atuação. 

Outra contribuição desta investigação é o levantamento de dado epidemiológico 

referente à incidência dos diferentes níveis de exaustão emocional entre os participantes. A 

absoluta maioria dos policiais militares investigados enquadrou-se no nível mais alto de 

exaustão emocional, um indicativo de que vivenciam um processo de burnout em andamento. 

Essa informação suscita ações urgentes de atenção à saúde física e mental dos policiais 

potiguares, especialmente quando consideramos as dificuldades desses profissionais em acessar 

serviços de saúde adequados. 

Esta pesquisa também pode contribuir com a inclusão do fator emocional como aspecto 

preponderante para futuras seleções de profissionais para o trabalho na PM, visando o melhor 

ajuste para esses postos de trabalho. Além disso, apontamos a necessidade de ações voltadas a 

aumentar a identificação afetiva dos trabalhadores com os objetivos da organização, o que pode 

amortecer o fenômeno da dissonância emocional, reduzindo assim a necessidade de trabalho 

emocional e, por conseguinte, a incidência de exaustão.  

Uma outra contribuição, esta do ponto de vista metodológico, referiu-se a uma primeira 

validação das escalas ELS e EWRS. Nunca antes utilizadas no Brasil com essa população, as 

duas escalas apresentaram índices aceitáveis de validade a partir das adaptações realizadas 
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durante o estudo. Entretanto, novas validações são necessárias utilizando-se as versões originais 

do instrumento, com a totalidade de seus itens. 

Os achados e contribuições do estudo devem ser considerados, também, à luz das 

limitações que identificamos em nossa pesquisa. Uma delas é a natureza correlacional e 

transversal desta pesquisa. Conforme já havia criticado Liu et al. (2008), os fenômenos aqui 

investigados possuem uma dinâmica que pode variar ao longo do tempo e não são facilmente 

apreendidos por instrumentos de autorrelato, principalmente pela desejabilidade social, de forte 

presença em instituições militares, cujo respeito à hierarquia e à conformidade é fundamental. 

Isso se soma a uma limitação externa: o contexto atual da Polícia Militar do estado do XX, que 

passa por dificuldades muito críticas. Isso pode ter condicionado a percepção e a avaliação dos 

participantes. Por fim, a ausência de outros estudos brasileiros sobre o trabalho emocional de 

policiais militares foi outra limitação, pois impediu a comparação dos resultados.  

Esta pesquisa oferece indicativos de futuras pesquisas sobre a temática e a população. É 

interessante que novos estudos sejam realizados investigando o fenômeno da regulação 

automática das emoções, pois compreender essa dinâmica poderia oferecer subsídios para 

melhorar o alinhamento entre objetivos individuais e institucionais, no tocante aos estados 

afetivos. Além disso, sugerimos a realização de investigações dedicadas a mapear e relacionar 

as emoções mais recorrentes no trabalho policial a fenômenos como satisfação no trabalho e 

comprometimento, pois a literatura indica que diferentes emoções desencadeiam processos 

também distintos, tanto do ponto de vista organizacional quanto do da saúde.  

Embora muito comuns na literatura, novas pesquisas dedicadas a identificar que outros 

aspectos predizem o burnout entre os policiais militares são recomendáveis, especialmente à luz 

das transformações políticas, sociais e econômicas vivenciadas por nosso país, com impactos 
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diretos sobre o trabalho da classe policial. Por fim, encorajamos estudos que não considerem 

apenas como as práticas organizacionais afetam o trabalho emocional de forma isolada, mas 

também como as práticas (por exemplo, recrutamento, capacitação e gestão de desempenho) 

funcionam como um sistema para criar ambientes propícios para formas mais benéficas de 

trabalho emocional nos contextos de trabalho policial. 

Por fim, como contribuição prática do presente estudo, socializaremos os resultados de 

nossa investigação junto à instituição, de forma a disseminar os achados e sugerir de maneira 

mais direta e efetiva os encaminhamentos discutidos, almejando assim retribuições tanto para a 

instituição quanto para seus profissionais que, diariamente, expõe-se bravamente ao perigo e a 

condições difíceis em prol dos interesses de nossa sociedade.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – INSTRUMENTO DE PESQUISA: 

 Emoções e estresse no trabalho de Policiais Militares 
do RN  

(Pesquisa do Departamento de Psicologia da UFRN) 

 

Responsável: Joatã Soares Coelho Alves - Mestrando em Psicologia  

Para responder a cada grupo de questões a seguir, por favor, considere a sua 

experiência no dia-a-dia de trabalho como policial militar, pensando em como 

você se sente em relação ao próprio trabalho e às interações com outros 

policiais, com seus superiores, com criminosos e com a população em geral. 

 

IMPORTANTE: A participação nesta pesquisa é ANÔNIMA, portanto sua 

identidade será completamente preservada.   

Por favor, faça o possível para não deixar nenhum item sem resposta. 

 

1 - No meu trabalho como Policial Militar, com que frequência eu...: 

 
 Nunca Raramente 

Algumas 
vezes 

Frequentemente Sempre 

1. Faço um esforço para, de fato, 

sentir as emoções que necessito 

expressar para os outros policiais e 

para a população. 

     

2. Tento experimentar de verdade 

os sentimentos esperados de mim 

no trabalho como PM. 

     

3. Escondo os meus sentimentos 

verdadeiros sobre determinadas 

situações. 

     

4. Demonstro/Expresso emoções 

intensas no cotidiano de trabalho na 

PM. 

     

5. Expresso muitas emoções 

diferentes no meu trabalho como 

policial. 

     

6. Resisto em expressar os meus 

sentimentos verdadeiros durante o 

meu trabalho. 
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7. Mostro muitas emoções 

diferentes quando interajo com 

outros policiais, com criminosos e 

com populares. 

     

8. Preciso fingir emoções que na 

verdade não estou sentindo como 

parte do trabalho policial. 

     

 

2 – Considerando que o policial militar interage com superiores, colegas e a 

população, assinale a intensidade com que você interage, na sua jornada diária 

de trabalho, com cada um destes grupos de pessoas: 

 
Com quem você interage: 

Quase 
nada 

A menor 
parte do 

dia 

A 
metade 
do dia 

A maior 
parte do 

dia 

O tempo 
todo 

Colegas de patente igual ou inferior      

Superiores (patente mais elevada)      

Populares em geral      

Suspeitos ou criminosos      

 

3 - No meu dia‐a‐dia de trabalho como policial militar, com que frequência eu 

sou solicitado(a)/requerido(a) a … 

 
 Nunca Raramente 

Algumas 
vezes 

Frequentemente Sempre 

1. Acalmar outros policiais, 

populares ou criminosos que estão 

estressados, descontrolados ou 

tensos. 

     

2. Permanecer calmo mesmo 

quando estou tenso 

/agitado/irritado, como em 

abordagens, prisões e situações de 

perigo. 

     

3. Expressar sentimentos de 

simpatia para outros colegas, 

superiores, vítimas e populares em 

geral (Por exemplo: dizendo que 

você entende como o outro se 

sente, ou que acha uma pena algo 

ter acontecido). 

     

4. Expressar emoções amigáveis 

para colegas da PM ou populares 
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(por exemplo, sorrindo, 

cumprimentando, apertando mãos). 

5. Esconder a minha raiva ou 

decepção com outros membros da 

corporação, com criminosos ou com 

populares que atendo. 

     

6. Esconder o meu desagrado com 

ações de colegas policiais, de 

criminosos, de vítimas e de 

populares. 

     

7. Esconder o meu medo diante de 

criminosos ou populares que 

pareçam ameaçadores. 

     

 

 

4 - No meu dia‐a‐dia de trabalho como policial militar, com que frequência eu... 

  
 

Nunca 

Poucas 
vezes em 
um ano 

ou 
menos 

Uma 
vez 
por 
mês 
ou 

menos 

Poucas 
vezes 
em um 

mês 

 
Uma 

vez por 
semana 

 
Algumas 
vezes na 
semana 

 
Todos 

os 
dias 

1. Sinto que meu trabalho 

está me desgastando. 

       

2. Quando termino minha 

jornada de trabalho sinto-

me esgotado. 

       

3. Sinto-me 

emocionalmente sugado 

pelo meu trabalho. 

       

4. Sinto que estou 

trabalhando demais. 

       

5. Sinto-me como se 

estivesse no limite de 

minhas possibilidades. 

       

6. Sinto-me frustrado com 

meu trabalho. 

       

7. Sinto que trabalhar em 

contato direto com as 

pessoas me estressa. 

       

8. Quando me levanto pela 

manhã e me deparo com 

outra jornada de trabalho, 

já me sinto esgotado. 

       

9. Sinto que trabalhar todo 

o dia com pessoas me 

cansa. 
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5 - Esta é a última parte da pesquisa. Queremos conhecê-lo(a) um pouco melhor. 

Por favor, conte-nos mais sobre você através do breve questionário abaixo: 

 

1. Sexo: Masculino [  ]    Feminino [  ]  

2. Idade:  ___________anos 

3. Qual seu estado civil?             

[  ] Solteiro(a).    [  ] Separado(a) / divorciado(a) / desquitado(a).   

[  ] Casado(a).    [  ] Viúvo(a).  

    [  ] União estável             

 

4. Há quantos anos trabalha como PM? ________________ 

      5. Cargo que ocupa na PM:      

     

[  ] Cabo    [  ] 2° Sargento                   [  ]  Capitão   

[  ] Soldado 1° classe   [  ] 3° Sargento        [  ] Coronel 

[  ] Soldado 2° classe   [  ] Aspirante a Oficial                  [  ] Tenente-Coronel 

[  ] Sub-Tenente   [  ] 1° Tenente                    [  ] Major 

[  ] 1° Sargento                                  [  ]  2° Tenente       

 

6. Setor de atuação:              

[  ] Serviço EXTERNO (policiamento na rua, rondas, tropas de choque, entre outros)  

   [ ] Serviço INTERNO (atividades burocráticas, atendimento ao público, 

atividades técnico-administrativas diversas)        

 5. Nível de escolaridade:           

[  ] Fundamental incompleto  [  ] Superior incompleto                         

[  ] Fundamental completo  [  ] Superior completo           

[  ] Médio incompleto   [  ] Pós-graduação incompleta          

[  ] Médio completo   [  ] Pós-graduação completa                    

      

Muito obrigado por sua participação!  
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ANEXO 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE-ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa, “Trabalho emocional como preditor de burnout 

entre policiais militares”, que é realizada pelo mestrando Joatã Soares e orientada pelo Prof. Pedro F. 

Bendassolli, ambos da UFRN. Você participa apenas se você quiser e você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade.Você 

poderá também se recusar a responder qualquer questão que julgue constrangedora. 

Essa pesquisa tem como objetivo investigar o impacto das exigências emocionais de seu trabalho, no 

seu dia-a-dia. Essa pesquisa é importante para conhecer melhor a realidade de sua ocupação, e como 

ela afeta a saúde mental da classe policial em nosso estado. Caso decida aceitar o convite, você será 

submetido(a) ao seguinte procedimento: responder a um questionário com informações sobre seu 

cotidiano de trabalho. Você responderá sem precisar dizer ou anotar seu nome. 

Pode acontecer um desconforto relacionado ao processo de reflexão de seu trabalho ou à exposição 

de suas ideias. O pesquisador estará atenta a qualquer constrangimento que possa ser provocado e, 

caso necessário, interromperá a aplicação do questionário e prestará assistência psicológica necessária. 

Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não 

identificar os participantes, focalizando o seu conteúdo geral e nos resultados estatísticos. 

Você não terá benefícios pessoais diretos ao participar da pesquisa, mas poderá beneficiar as pessoas 

que têm a mesma ocupação que você pela possibilidade de se melhorar as condições de trabalho. Assim 

você poderá ser beneficiado indiretamente. 

Não estamos prevendo que você venha a ter quaisquer despesas ou danos em decorrência de sua 

participação, mas se despesas ou danos vierem a ocorrer você será ressarcido ou indenizado conforme 

o caso. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, 

poderá perguntar diretamente ao Prof. Pedro Bendassolli (endereço e telefone especificado ao final), 

ou ao mestrando Joatã Soares, (endereço e telefone também especificado no final). Dúvidas a respeito 

da ética dessa pesquisa também poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN 

conforme endereço também especificado ao final.  

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios 

envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “Relação entre trabalho emocional 

e burnout em policiais de Natal, RN”.         

 

Natal/RN, ___ de _________ de 201_ 

Participante da pesquisa: 
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Nome: Assinatura: 

Pesquisador responsável: 

Nome:  Assinatura: 

 

Endereço em Natal: Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (sala 

505 do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, CCHLA) ou pelo telefone: 3215-3590, r. 231. 

Comitê de ética e Pesquisa: UFRN, Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. 

Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN Telefone/Fax (84) 3215-3135. 

 

 

 

 

 


