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RESILIÊNCIA EM ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO CONTEXTO DE SUAS 

ATIVIDADES DE ESTAGIÁRIOS  

  

Resumo:  

  

Este trabalho teve como objetivo analisar a resiliência dos estagiários no âmbito de suas 

atividades laborais conforme Idade, Tempo e Tipo de instituição de estágio. Para o alcance do 

objetivo proposto foi realizada uma pesquisa bibliográfica que forneceu o suporte teórico para 

o trabalho; em seguida, houve uma pesquisa de campo com 212 estagiários na área de 

Ciências Sociais Aplicadas em instituições públicas e privadas. Foi utilizado, como 

mecanismo de pesquisa, um questionário estruturado dividido em duas partes. A primeira 

apresenta questões de natureza sociodemográficas, e a segunda a escala de resiliência. Ela foi 

adotada a partir da Escala de Wagnild e Young (1993), traduzida e validada por Pesce et al. 

(2005). Os dados foram trabalhados no programa Sphinx, versão 5.1.0.4. Evidenciou-se pelos 

resultados, que a Idade se destacou apresentando resultados estatisticamente significantes nos 

três constructos estudados, podendo ser um indício de que as pessoas mais velhas são mais 

resilientes.   

 Palavras-chave: Resiliência. Estagiário. Pesquisa de campo. Ciências Sociais 

Aplicadas.  

  
1. Introdução   

  

O termo resiliência surgiu no campo da Física e da Engenharia relacionados à 

elasticidade máxima que determinado material possui sem sofrer danos permanentes. 

Posteriormente, foi utilizado nas Ciências Humanas relacionado ao indivíduo ou ao grupo, 

que mesmo sob a influência de um ambiente desfavorável, consegue sobressair-se 

positivamente, ainda que sob essas adversidades. A atualidade apresenta constantes incertezas, 

imprevisões e mudanças na dinâmica das relações de trabalho; sendo assim, há a necessidade 

de enfrentar adversidades em diversos contextos, e ainda analisá-las sob o ponto de vista da 

resiliência.   

A transição do discente da vida acadêmica até o mercado de trabalho apresenta 

diferentes desafios. Surgem, nesse contexto, vários debates e estudos referentes ao 

comportamento do estudante e, logo depois, do trabalhador. O ambiente, seja ele no setor 

pessoal, seja no profissional ou seja ainda no acadêmico, apresenta grandes desafios. O que 

em um determinado momento era estagnado e com poucas mudanças, torna-se agora relações 

complexas, contendo várias faces. Sendo assim, cada vez mais são colocadas em pauta para 

estudos pessoas com alto índice de flexibilidade, adaptação, e temas como sentido de vida 

tornam-se importantes para entender como a pessoas continuam resistindo a esse mundo atual 

extremamente exigente.  
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O estágio apresenta-se como uma experiência anterior à entrada no mercado de 

trabalho. Busca-se atingir situações reais de mercado, para o estudante relacionar a teoria 

estudada com a prática do mercado. Por representar um contexto de mercado de trabalho, as 

pressões são, de fato, verdadeiras e constantes. Assim, as pessoas são demandadas a 

apresentar características resilientes em suas mais variadas dimensões; no mercado são 

pressionadas a serem qualificadas e eficientes; na família: pais presentes e envolvidos; e na 

sociedade: cidadão atuante e participativo.  

Considerando-se a relevância do tema abordado por este trabalho, o presente artigo 

tem como problema de pesquisa: Como a resiliência se manifesta nos Estagiários? Tal 

questionamento há de requerer tanto uma revisão bibliográfica quanto a utilização de 

mecanismos de observação ou coleta de informações capazes de permitirem que a temática 

investigada atinja o objetivo geral da pesquisa que é: Analisar a resiliência dos estagiários no 

âmbito de suas atividades laborais.  

  

2. Fundamentação Teórica  

  

2.1       Resiliência   

  

A resiliência é um termo que está em construção, apresentando algumas correntes e 

interpretações. Alguns autores dividem a resiliência em três correntes: a norte-americana com 

uma perspectiva mais ligada ao indivíduo, avaliando dados observáveis e quantificáveis; nesta 

visão, a resiliência é o resultado entre o sujeito e o meio em que está inserido; a europeia, 

tendo uma visão mais ética e relativa; utiliza a visão do sujeito como relevante para o estudo; 

e a corrente latino-americana sendo mais comunitária; utiliza o meio social. Percebe-se 

também que há pesquisadores que desenvolvem seus estudos baseados em correntes que são 

totalmente diferentes do País em que nasceram (BRANDÃO, 2009).  

Parece ser consensual, entre os autores brasileiros, a origem do termo resiliência ser 

proveniente da Física e da Engenharia (YUNES, 2003; ASSIS, 2006; COUTO,2007) entre 

outros. Sendo um dos precursores, o cientista Thomas Young, considerando tensão e 

compressão, utilizou, pela primeira vez, a expressão módulo de elasticidade. Através dos seus 

experimentos, buscava a associação entre a força exercida em um material e a deformação que 

esta força produzia (TIMOSHEIBO, 1983 apud YUNES, 2003). A resiliência refere-se à 

capacidade de um material absorver um impacto sem sofrer deformação permanente ou 

plástica. Além disso, o módulo de resiliência, no campo físico, pode ser obtido em 

laboratórios, através de medições e com a utilização de cálculos matemáticos que relaciona 

tensão e deformação dos materiais oferecendo com precisão, a resiliência. (YUNES 2003).  

Sendo adaptado para as Ciências Humanas, o conceito se refere à capacidade de um 

indivíduo ou grupo de indivíduos, ainda que em um ambiente adverso, construir-se ou 

reconstruir-se positivamente frente às adversidades (BARLACH, 2005, PINHEIRO,2004). 

Outros sinalizam que as organizações possuam essa capacidade (YUNES, 2003). Por 

apresentar maior dificuldade de conceituar o termo, devido a não ser tão preciso como na 

Física ou Engenharia, é preciso relacionar o estudo de fenômenos humanos com a 

multiplicidade e complexidade de fatores e variáveis (POLLETO; KOLLER, 2006).  

Alguns autores foram pioneiros na busca por tentar entender o porquê de algumas 

pessoas vivenciarem situações adversas e ainda se adaptarem de maneira positiva. O marco 

inicial foi o estudo longitudinal feito por E.E. Werner e Ruth Smith, através de uma pesquisa 

em 500 crianças até sua fase adulta. Essas pessoas vivenciaram situações de extrema pobreza 

e estresse, mas, apesar disso, algumas conseguiram superar essas adversidades e construir-se 
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como pessoas (INFANTE, 2005). Antes de ser chamada resiliência, o termo utilizado pelos 

autores era invencibilidade ou invulnerabilidade, especialmente pelo psiquiatra infantil E.J. 

Anthony, pois ele introduziu esse termo na literatura científica e utilizava-o para descrever as 

crianças que passavam muito tempo sob estresse ou adversidade e, mesmo assim, 

apresentavam saúde emocional e alta competência. (RUTTER, 1985).   

O próprio Rutter refuta o termo invulnerabilidade ou invencibilidade por considerar 

que passa a ideia de uma característica intrínseca do indivíduo (RUTTER,1993) e as pesquisas 

da época estavam indicando que a resiliência é relativa e que o grau de resistência de uma 

pessoa não é fixo, podendo variar de acordo com a circunstância (RUTTER,1985).  É 

considerável o número de definições sobre resiliência e, devido ao conceito ainda se encontrar 

em desenvolvimento, existe a presença de antagonismos e até ambiguidades, podendo ser 

observado em questões como adaptação/ superação, inato/adquirido e 

permanente/circunstancial (JUNQUEIRA; DESLANDES,2003).  

  

2.2      Resiliência e as organizações  

  

A resiliência é um assunto que pode ser discutido sobre várias temáticas diferentes: em 

(YUNES, 2007), encontra-se o estudo de famílias de baixa; renda, (JUNQUEIRA; 

DESLANDES,2003) apresentam a temática relacionada ao abuso sexual; (RUTTER, 1985) 

discute as diferenças entre meninos e meninas, oriundos de lares desfeito por conflito. Devido 

a essa possibilidade de amplitude do tema, é possível expandir a resiliência para o contexto do 

trabalho (BACCHI, 2011; CARVALHO et al. 2011; BARLACH, 2005; CIMBALISTA, 

2006; JOB, 2003; RIBEIRO et al. 2011).   

O trabalho pode ser visto por alguns apenas como uma atividade remunerada, 

entretanto, existem fatores que precisam ser considerados em sua análise. Os indivíduos têm 

expectativas, necessidades e buscam realizá-las através do trabalho. Elementos como 

oportunidade de crescimento, reconhecimento e autoestima são algumas dessas necessidades e 

expectativas que ratificam a importância do trabalho na vida das pessoas (RONCHI,2010).   

Ao apresentar um novo paradigma de produção, principalmente em relação ao trabalho 

flexível, o uso da subjetividade torna-se importante uma vez que, com o aumento substancial 

do trabalho, tarefas multifacetadas, aumento de responsabilidades que antes não existia, o 

trabalhador atual, versátil ou multifuncional, é deslocado do modelo tradicional, ou seja; 

apenas vendedor de sua mão de obra, para agir e pensar na busca incessante por qualidade 

(CIMBALISTA, 2006). O trabalho exerce uma influência significativa na motivação, 

satisfação, saúde e, também, na produtividade da pessoa (JOB, 2003). Por esses e outros 

motivos, entende-se como relevantes os estudos que buscam compreender as pessoas e sua 

relação com o trabalho.  

É de grande valia a relação homem e trabalho, visto que, através dessa atividade 

cotidiana, o homem forma sua identidade, equivalendo-a como o reconhecimento nos 

diferentes contextos em que atua. Ressalte-se que, assim como na conceituação da 

subjetividade, são importantes as relações e o contexto da identidade da pessoa. Os autores 

ainda corroboram que, na busca pela compreensão do termo resiliência, os fatores de proteção 

e de risco são necessários para superar as adversidades dentro das organizações atuais, que são 

dinâmicas e globais. (RIBEIRO et al. 2011). Nesse contexto, um trabalho, que não represente 

nenhum interesse para o ser humano, tende a tornar-se enfadonho e sem propósito. O sentido 

do trabalho pode estar associado, quando, através do trabalho, a pessoa consegue descobrir 

sua identidade e formá-la; o sentimento de realização, que é subjetivo, é um fator 

determinante para dar um sentido ao trabalho. (RONCHI,2010).  
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 Assis (2006) reforça a ideia supracitada quando afirma que a resiliência é sustentada 

sobre dois pilares: o da adversidade, que são as ocorrências desfavoráveis da vida; e o da 

proteção, que são formas que, apesar da adversidade, conduzem a uma reconfiguração 

particular do sofrimento, utilizando-o como apoio (ASSIS, 2006). Sendo ainda, os períodos de 

transição particularmente interessantes para a resiliência, por acarretar um período de estresse 

que é importante para o fenômeno (VERGARA, 2008).   

A natureza do trabalho apresenta uma dinâmica que, muitas vezes, na concepção do 

trabalhador, pode ser vista como desumana ou perversa. A exemplo de fusões e incorporações, 

novas tecnologias, enxugamento e terceirização. Diante disso, o trabalhador convive em um 

ambiente flexível, dinâmico e com uma queda nos padrões de saúde, qualidade de vida e 

segurança (RONCHI,2010). A atitude resiliente do trabalhador, diante dessa adequação a nova 

organização de trabalho, não deixa de ser resultado de sua sobrevivência diante das demandas 

atuais. (CIMBALISTA, 2006).  

Os fatores de risco são definidos como de natureza pessoal, social ou ambiental que 

impulsionam a probabilidade do indivíduo de ceder as perturbações psicológicas, ou seja; são 

fatores relacionados a eventos de vida negativos, os quais potencializam resultados 

indesejáveis, seja na ordem física, seja na social ou seja ainda na emocional (COUTO, 2007); 

entretanto, os fatores de risco nem sempre reagem de maneira negativa, isso porque dependem 

da situação e da subjetividade da pessoa (RUTHER, 1987). Em sua tese, Job (2003) 

apresentou os principais fatores de risco e causas de sofrimento nas organizações. São 

algumas delas: pressão e responsabilidade do trabalho, incapacidade de aceitar os próprios 

erros/falhas, a falta de tempo para família, a falta de apoio dos superiores, a falta de 

reconhecimento, o medo de perda do emprego (JOB, 2003).  

Os fatores de proteção podem ser divididos em 1) características de personalidade 

como, por exemplo, a autoestima; 2) a coesão familiar; e 3) a disponibilidade de sistemas de 

apoio externo (GARMEZY apud RUTHER, 1987). É importante ressaltar que não se deve 

apenas identificar esses fatores, mas entendê-los de forma dinâmica, ou seja, relacionar todos 

os eventos situacionais envolvidos (RUTHER, 1987).  

Levando-se em consideração o contexto do trabalho e a manifestação das 

características de resiliência é importante entender a distinção entre sofrimento patogênico e o 

sofrimento criativo. O sofrimento patogênico aparece quando se utiliza de todas as margens 

possíveis de liberdade nas relações de organização no trabalho, ou seja, os mecanismos de 

defesa; já o sofrimento criativo é aquele que pode trazer benefícios à identidade do indivíduo, 

além de aumentar a resistência ao risco, sendo que, neste último caso, o trabalho opera como 

mediador para a saúde (DEJOURS; ABDOUCHELI apud BARLACH, 2008). Expõe-se que 

não é a presença de sofrimento que é a causa dos malefícios para saúde, tanto para a 

psicopatologia do trabalho quanto para resiliência (BARLACH,2005).  

  

2.3      Estágio, carreira e desenvolvimento profissional   

  

O mundo tem-se transformado de maneira significativa em suas relações de trabalho. 

Com novos modos de produzir houve uma nova forma de trabalhar visando à flexibilidade e à 

produtividade de maneira exacerbada. Em 1980 a empresa era a principal atuante no 

desenvolvimento da carreira profissional, sendo a geradora dos treinamentos e 

desenvolvimento; hoje, o desenvolvimento da carreira passa a ser dos colaboradores internos, 

sendo estes responsáveis por estarem sempre atualizados e atento às tendências (KUAZAQUI, 

2013).  
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As pesquisas sobre o estágio são bastante diversificadas, apresentando-se em relação 

ao estágio docência (JOAQUIM et al., 2011; ARAÚJO et al.,2014; GONÇALVES et al.  

2016) ao estágio e ao estudante de administração (GONZAGA et al. 2015; MURARI; 

HELAL, 2010; BIANCHI; OLIVEIRA, 2011) também encontrando pesquisas relacionando o 

estágio aos discentes de ciências contábeis (FREY; FREY, 2002; CUNHA, 2015) e 

secretariado executivo (BARROS, 2014; MAÇANEIRO, 2004) entre outros estudos.   

O período de estágio é estudado, há muito tempo, devido a sua importância contextual 

das relações entre discente, academia, sociedade e empresa, relações essas fundamentais e 

importantes para todos os atores participantes. (BIANCHI,2011). Na visão de Sancovschi 

(2010), há importantes contrastes relacionados aos estágios em cursos de graduação; um deles 

reside no fato de que estudantes, empregadores e professores concordem que o estágio se 

complementa na formação das pessoas, colocando em prática o estudado em classe, mas 

nenhum desses atores envolvidos deseja que essa experiência comprometa as atividades 

acadêmicas, o que gera desafios para todos os envolvidos (SANCOVSCHI et al.,2010).  

O estágio tenta alinhar a teoria, estudada na academia, com a prática de mercado, 

sendo uma experiência de fato concreta, pois o estagiário se apresenta em um contexto onde 

será exigido e sofrerá constantemente pressão. Entretanto, é percebido que, apesar do 

aprendizado resultante do estágio, o que ocorre, na prática, muitas vezes, é a inserção de 

forma precária do estudante, pois as exigências antes requeridas de funcionários são passadas 

para o estagiário que possui menos benefícios de proteção legal, mas que as exigências são tão 

intensas quanto a dos funcionários (OLIVEIRA; PICCININI, 2012), causando, no discente, 

uma tensão e ansiedade que podem prejudicar o seu desempenho de aprendizagem.   

Ao estagiar, o estudante pode expressar suas opiniões e desenvolver um pensamento 

crítico do processo produtivo do qual participa, apresenta uma oportunidade de ver a empresa 

de forma integral e sob várias perspectivas diferentes. (MURARI, 2010). Ou ainda, aprimorar 

seus conhecimentos, desenvolvendo competências para exercer sua profissão, e na perspectiva 

das empresas, permite entrar em contato com talentos ou mesmo suprir a falta de mão de obra 

qualificada com baixo custo (GONZAGA, 2015).   

É percebido que tanto o mundo empresarial quanto as universidades contemporâneas 

apresentam algumas divergências. De um lado, as empresas têm dificuldades de acompanhar o 

ritmo intenso do desenvolvimento de conhecimento e tecnologia; por outro lado, na academia, 

tem-se a noção de que as atividades empresariais, principalmente nos empreendimentos 

privados, são julgadas pela reprodução de modismos gerenciais (NASCIMENTO; 

TEODÓSIO, 2005)  

Boltanski e Chiapello (2009) expõem sua visão sobre as mudanças do capitalismo, 

dividindo-o em três fases: capitalismo familiar, capitalismo burocrático e capitalismo flexível. 

O familiar vigorou durante o século XIX e XX, tempo em que a propriedade privada era 

confundida com o negócio. O burocrático surgiu na metade do século XX no qual as grandes 

empresas eram integradas verticalmente e com foco na hierarquia, podia-se desenvolver 

dentro de uma mesma organização e possuir carreira vitalícias. E, por fim, o capitalismo 

flexível, apresentando-se nas últimas décadas do século XX caracterizado por mudanças 

significativas nas estruturas socioeconômicas, dimensões organizacionais e pessoais 

(BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009).   

Devido a essas mudanças, houve uma nova dinâmica também nas carreiras, dando-lhes 

novos significados. Durante a vigência do capitalismo burocrático, a ênfase estava em 

ascender dentro de uma única empresa, sendo ela responsável pela carreira e pelo 

desenvolvimento do trabalhador; entretanto, no capitalismo flexível a tendência é o próprio 
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trabalhador se responsabilizar pela sua carreira, principalmente pelas mudanças dessa época.  

(DALTO; SANTOS, 2016).  

 

  

3. Método de pesquisa  

  

Apresentam-se aqui os aspectos metodológicos e as ferramentas utilizadas na pesquisa. 

Segundo Vergara (2010), a pesquisa pode ser classificada quanto aos fins e aos meios. Quanto 

aos fins, pode ser classificada como exploratória, pois é relacionada com uma área que se tem 

escasso conhecimento, além de não ser sistematizada; e quanto aos meios tem duas 

dimensões. Incialmente é caracterizada como pesquisa bibliográfica, com base em livros e 

artigos publicados e, adicionalmente, como uma pesquisa de campo com investigação 

empírica, realizada pela aplicação de questionários. Nessa pesquisa, optou-se por uma 

abordagem quantitativa que, de acordo com Richardson et al. (1999), se destaca pela 

quantificação nas coletas de informações e no tratamento delas, utilizou-se métodos e técnicas 

estatísticas com o objetivo de mensurar as relações entre as variáveis; não sendo, 

necessariamente, relações de causa e efeito.  

Para fins da investigação empírica, foi realizada a aplicação de 212 questionários no 

período entre janeiro e fevereiro de 2017, sendo, em regra, aplicados pelo pesquisador nos 

períodos da manhã e tarde. Buscou-se intervir o mínimo possível no processo de aplicação. 

Foram oferecidas instruções apenas quando solicitado, com o objetivo de não se interferir no 

significado das questões atribuídas pelos respondentes. Os pesquisados gastaram, em média, 

10 a 15 minutos para finalizar o preenchimento do questionário e o público-alvo foram 

estagiários na área de Ciências Sociais Aplicadas  

Foi utilizado, como mecanismo de pesquisa, um questionário estruturado dividido em 

duas partes. A primeira parte apresenta questões de natureza sociodemográficas, tais como 

idade, gênero, estado civil e questões relacionadas à atividade dos estudantes no contexto de 

estagiários, como valor da bolsa-auxílio, tempo de estágio, tipo de instituição, caracterizou-se 

assim os respondentes. A segunda parte apresenta a escala de resiliência. Ela foi adotada a 

partir da Escala de Wagnild e Young (1993), traduzida e validada por Pesce et al. (2005) e 

adaptada por Bacchi (2011). A escala apresenta 25 enunciados e foram analisados por uma 

escala tipo Likert, composta por cinco pontos, variando de discordância total até concordância 

total. Preferiu-se a escala de 5 pontos, pois, segundo Dalmoro e Vieira (2013), ela é mais 

adequada. Sendo objetiva, alcançam-se melhores informações.   

Em busca de responder ao questionamento de pesquisa, levantado no início do trabalho 

e testar algumas hipóteses, os dados foram trabalhados no programa Sphinx, versão 5.1.0.4, 

módulos de tratamento e análise de dados. Para testar hipóteses de igualdade de frequências 

de ocorrência das categorias utilizadas e para determinar a existência de relação de 

dependência entre variáveis, utilizou-se o teste de Qui-quadrado que é apropriado para esse 

fim (MOORE; MCCABE, 2002). As variáveis quantitativas como idade e tempo de estágio 

foram avaliadas através de suas médias, usando-se o teste t (de Student) apropriado quando se 

desconhece o desvio padrão populacional da variável em estudo (MARTINS, 2011).      

Considerando-se as categorias de resposta “Frequentemente” e “Muito 

Frequentemente”, pôde-se determinar a cada variável escolhida para a representação dos 

constructos – Determinação, Sentido de Vida e Adaptabilidade – os erros de amostragem 

cometidos às proporções ocorridas. Considerou-se a amostra de 212, confiança de 90% e a 

expressão relativa ao cálculo do tamanho de amostra, da inferência estatística (LEVINE et al., 

2008). A seguir, foram determinados tais erros.   
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                               𝑛 = 𝑧 2.𝑝.𝑞      
𝑒² 

Em que: n = tamanho da amostra, e = erro amostral, p = proporção relativa  

“Frequentemente e Muito Frequentemente”, q = proporção contrária e z =1,65 correspondente 

na curva normal de probabilidade, à confiança de 90%. Os erros foram os seguintes: Para a 

variável “Determinação”, erro de 4,5%; para a variável “Sentido de Vida”, erro de 4,0%; e 

para variável “Adaptabilidade”, erro de 5,2%. Cometendo-se em média erro de 4,6% por 

variável.   

  

4. Análise dos Resultados  

  

Foram aplicados 212 questionários em estagiários de instituições públicas e privadas. 

Percebeu-se que, quanto ao gênero, houve uma maior presença feminina entre os entrevistados 

(62,7%), contra 37,3% de homens. Com referência à idade predominou a faixa entre 20 e 24 

anos, sendo representados por 63,2% dos respondentes. Relacionado ao tipo de estágio, 67 % 

dos entrevistados estagiavam na modalidade não obrigatória, sendo a maioria, enquanto 33 % 

estagiavam de forma obrigatória.  

No que diz respeito ao tipo de instituição, houve um predomínio do setor público 

(59%) sobre o privado (41%). Em relação a bolsa auxílio, a maioria dos respondentes recebia 

entre R$ 601,00 e R$ 900,00. Mostra-se, talvez, uma maior valorização do estagiário no 

cenário atual. No tocante ao estado civil, 92,5 % dos respondentes são solteiros e com 12 

meses ou mais de tempo na instituição. Na tabela 1, tem-se o resumo do perfil dos estagiários 

participantes.  

  

 Tabela 1. Distribuição dos estagiários pesquisados segundo a caracterização e os percentuais 

estatisticamente significantes pelo teste de qui-quadrado e p-valor, jan/fev 2017.  

 

Caracterização  Frequência  p-valor  

Sexo  %  (%)  

Feminino  62,7  0,02  

Idade  %  p-valor  

De 20 a 24 anos   65,2  0,01  

Tipo de Estágio  %  p-valor  

Não Obrigatório   67,0  0,01  

Instituição   %  p-valor  

Pública  59,0  0,91  

Bolsa   %  p-valor  

De R$ 601,00 até R$ 900  31,1  0,01  

Estado Civil   %  p-valor  

Solteiro  92,5  0,01  

Tempo de Estágio (Meses)   %  p-valor  
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12 ou mais meses  41,0  0,01  

Fonte: Elaborado pelo autor-Programa Sphinx  

  

A escala de resiliência, desenvolvida por Wagnild & Young (1993), é um instrumento 

utilizado para medir níveis de adaptação psicossocial de forma positiva em face de eventos de 

vida considerados importantes; é composta de 25 questões que avaliam adaptação a situações, 

valores que dão sentido à vida, a capacidade de independência, determinação, resolução na 

solução de ações e autoconfiança (ASSIS, 2006). Optou-se, neste trabalho, por cruzar as 

informações sociodemográficas (Idade, Instituição de Estágio, Tempo de estágio) e perceber 

como elas se manifestam em relação à Determinação, Sentido de vida e Adaptabilidade.  

  

4.1      Determinação  

  

Esse constructo foi formado por dez variáveis, sendo escolhida a variável “Eu sou 

determinado”, como a principal, pois entende-se que ela representava, de forma objetiva, a 

resposta buscada. Percebeu-se que, dessas variáveis, oito apontavam frequências percentuais 

estatisticamente significantes para as categorias “Frequentemente” ou “Muito 

frequentemente”, entre 29,2% e 50,9% com p-valor de 0,01%, ou seja; apresentaram graus 

consideráveis de determinação.   

Com relação à variável idade usou-se a média para comparação entre as categorias de 

resposta e o conjunto da amostra. Destacando-se de forma significativa ao nível de 5% pelo 

teste t (de Student) as médias 22,5 anos para “Nunca sou determinado”, 21,7 anos para 

“Raramente sou determinado” e 22,5 anos para “Moderadamente sou determinado”. 

Resultados esses que sugerem ser os mais jovens menos determinados, uma vez que a média 

do conjunto está em torno de 23,8 anos (Tabela 2).   

Divergindo do resultado encontrado no trabalho de Castanheira (2013) quando 

analisou as inter-relações entre resiliência e estresse em uma organização de práticas 

positivas, tendo como resultado, em relação a idade, níveis de p-valor >0,05, ou seja, não 

havendo diferença estatisticamente significante. Resultado este também encontrado no 

trabalho de Silva et al. (2012), no qual não houve diferença significante entre idade e 

resiliência e nem na pesquisa de Santos (2011) que pesquisou o contexto organizacional, 

associando a resiliência com o sucesso nas micro e pequenas empresas.  

Em outra perspectiva de análise, é possível encontrar pesquisas que corroboram com 

os resultados encontrados, como em Constanzo et al. (2009), os quais avaliam a resiliência 

com pacientes de diversos tipos de doença, encontrando resultados que indicam que, quanto 

mais velho o paciente, maior a resiliência, comparado aqueles com menor idade, apresentando 

melhores níveis de ansiedade e depressão. Na pesquisa de Resende et al. (2010), constatou-se 

que, entre as pessoas idosas, as com mais idade apresentaram índices superiores de resiliência 

comparadas com as de menos idade, principalmente em relação à independência e à 

determinação   

Analisando-se o tempo de estágio, verificou-se que a média do conjunto da amostra 

está em torno de 10 meses e que a categoria de resposta estatisticamente diferente (teste t) e 

significante (ao nível de 5%), do conjunto global, é “Raramente sou determinado” com média 

de 5 meses. Destacaram-se, portanto, aquelas pessoas que estão há pouco tempo no Estágio, 

apresentando níveis de pouca determinação, em relação as que estão a mais tempo estagiando, 

conforme a Tabela 2. Possivelmente, essa diferença se deve ao fato de que, por possuírem 

mais tempo no estágio, desenvolveu-se um elo com empresa/órgão buscando atingir as metas 

proposta por ela de forma mais objetiva.  
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Tabela 2. Média de idade e de tempo de estágio, segundo as categorias da variável “Sou 

Determinado”  

 

Sou determinado  
Idade média  

(Anos)  
Tempo médio de estágio (Meses)  

Nunca  22,5  12,5  

Raramente  21,7  5,0  

Moderadamente  22,5  10  

Frequentemente  24,1  10,3  

Muito frequentemente  24,1  9,9  

TOTAL  23,8  10  

Fonte: Elaborado pelo autor-Programa Sphinx  
Nota: Os números enquadrados correspondem às médias por categoria significativamente diferentes (teste t) do 

conjunto da amostra (ao nível de significância de 5%).  

  

Ao cruzar as variáveis “Sou Determinado” e “Instituição do estágio” verifica-se haver 

relação de dependência entre elas segundo o teste de qui-quadrado com p-valor de 3,61%. Ou 

seja, na amostra pesquisada, “O nível de determinação” depende da natureza, pública ou 

privada, da instituição onde está sendo realizado o estágio, conforme a Tabela 3.   

  

Tabela 3.  Distribuição dos estagiários pesquisados segundo as categorias da variável “Sou 

Determinado” e a instituição promotora do estágio.  

 
Sou determinado / 

Instituição de estágio  
Privada  Pública  TOTAL  

Nunca  1  1  2  

Raramente  0  3  3  

Moderadamente  16  22  38  

Frequentemente  34  27  61  

Muito frequentemente  36  72  108  

TOTAL  87  125  212  

Fonte: Elaborado pelo autor-Programa Sphinx  
Nota: A dependência é significativa. Qui2 = 10,27, gl = 4, 1-p = 96,39%. Os valores da tabela são as quantidades 

de citações de cada dupla de categorias.  

    

4.2      Sentido de vida   

  

O constructo foi formado por nove variáveis, sendo escolhida a variável “Minha Vida 

tem sentido”, como a principal, pois entende-se que ela representava, de forma mais 

determinada a resposta buscada. Percebeu-se que, dessas variáveis, 8 indicavam 

“Frequentemente” ou “Muito Frequentemente” com níveis estatisticamente significantes, ou 

seja, denotavam graus consideráveis de Sentido de Vida.   

Analisando a variável idade, quando se observa o Sentido de vida, verificou-se, ao 

realizar o teste t (de Student), haver diferença estatisticamente significante entre as idades 

relativas às afirmações: “Minha vida nunca tem sentido” com média de 20,7 anos e “Minha 

vida raramente tem sentido”; com média de 22,2 anos, ao compará-las à média geral do 
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conjunto pesquisado de 23,8 anos. Não havendo diferenças significantes, entretanto, entre as 

idades daqueles com afirmações como Minha vida tem sentido “Moderadamente”, 

“Frequentemente” ou “Muito frequentemente”, quando comparadas à média global de 23,8 

anos.   

Levando-se a acreditar terem os mais velhos maior otimismo em relação ao “Sentido 

de Vida”, conforme a Tabela 4. Corroboram com o resultado desta variável os achados de 

Damascena et al. (2016) na pesquisa que analisa como os profissionais de contábeis lidam 

com as decisões da vida e em relação à resiliência, encontrando na idade resultados que 

afirmam que, quanto maior a idade do profissional contábil, maior sua resiliência.   

O teste t (de Student) mostrou, ao nível de significância de 5%, não haver diferença 

estatística entre as médias dos tempos de estágio, verificadas nas diferentes categorias de 

resposta da afirmação “Minha vida tem sentido”. Isto é, a vida ter pouco, médio ou muito 

sentido, independentemente o tempo de estágio. Percebem-se resultados semelhantes no 

trabalho de Castanheira (2013), tendo como resultado, em relação à antiguidade na empresa, 

níveis de p-valor >0,05, isto é, não havendo diferença estatisticamente significante.   

  

Tabela 4. Média de idade e de tempo de estágio, segundo as categorias da variável “Minha  

Vida tem Sentido”  

 

Minha vida tem sentido  
Idade média  

(Anos)  
Tempo médio de estágio (Meses)  

Nunca  20,7  7,7  

Raramente  22,2  13,0  

Moderadamente  22,4  12,2  

Frequentemente  23,8  10,2  

Muito frequentemente  24,1  9,5  

TOTAL  23,8  10  

Fonte: Elaborado pelo autor-Programa Sphinx  
Nota: Os números enquadrados correspondem às médias por categoria significativamente diferentes (teste t) do 

conjunto da amostra (ao nível de significância de 5%).  

  

Ao relacionar a natureza, pública ou privada, da instituição de realização do estágio, 

com a variável “Minha vida tem sentido”, verificou-se não haver dependência significativa 

segundo o teste de qui-quadrado. O p-valor de 60,89% caracteriza bem essa afirmação. Isto é, 

a afirmação de que a “vida tem sentido”, em suas diferentes graduações, para os estagiários 

pesquisados, independe da natureza pública ou privada da instituição de realização, conforme 

a Tabela 5.  
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Tabela 5.  Distribuição dos estagiários pesquisados segundo as categorias da variável “Minha 

Vida tem Sentido” e a instituição promotora do estágio.  

 
Minha vida tem 

sentido/Instituição de estágio  
Privada  Pública  TOTAL  

Nunca  1  2  3  

Raramente  3  3  6  

Moderadamente  11  11  22  

Frequentemente  11  25  36  

Muito frequentemente  61  84  145  

TOTAL  87  125  212  

Fonte: Elaborado pelo autor-Programa Sphinx  
Nota: A dependência não é significativa. Qui² = 2,70, gl = 4, 1-p = 39,11%. Os valores da tabela são as 

quantidades de citações de cada dupla de categorias  

  

4.3      Adaptabilidade   

  

Formou-se o constructo por 6 variáveis. Foi escolhida a variável “Quando estou em 

uma situação difícil, eu normalmente acho uma saída”, como a principal, pois ela representava 

de forma determinante a resposta buscada. Constatou-se que, dessas variáveis, 4 apontavam as 

categorias “Frequentemente” ou “Muito Frequentemente” com níveis estatisticamente 

significantes, ou seja, graus consideráveis de Adaptabilidade.  

A média foi utilizada para a análise da idade com relação à adaptabilidade. 

Verificouse, usando o teste t (de Student), que, entre as categorias de resposta na variável 

estudada, as citações da opção “Nunca” apresentaram média de 22 anos sendo 

estatisticamente significante, ao nível de significância de 5%, quando comparada à média do 

conjunto da amostra que foi de 23,8 anos. Isto é, os que apresentam menos adaptabilidade são 

aqueles com menor média de idade, ou seja, os mais jovens, consoante a Tabela 6..   

 Foi encontrado resultado semelhante no que diz respeito à idade na pesquisa de 

Cecconello; Koller (2000), revelando diferenças significativas. As crianças mais velhas 

tinham mais Capacidade de Inciativa quando comparadas às mais jovens, mensurando-se a 

resiliência através Empatia e Capacidade de iniciativa, ensejando afirmar-se, levando em 

consideração os autores pesquisados e os resultados desta pesquisa, que, quanto mais velho o 

indivíduo, maior o nível de resiliência.   

Para a análise do Tempo de Estágio, usou-se também o teste t (de Student) na 

comparação das médias em particular, com a média do conjunto da amostra, ao nível de 

significância de 5%. Destacou-se como estatisticamente significante a média de 7 meses, 

referente àquelas pessoas que estão menos tempo no Estágio, apresentando níveis de pouca 

Adaptabilidade, em especial, na resposta “Nunca”, conforme a Tabela 6. Provavelmente, por 

estarem iniciando suas atividades como estagiários, não conhecendo ou conhecendo pouco as 

características da empresa/órgão, ainda não estariam aptos/ a grandes mudanças, resultando 

isto na baixa adaptabilidade.  
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Tabela 6. Média de idade e de tempo de estágio, segundo as categorias da variável “Em 

dificuldade sempre acho uma saída”  

 
 Em dificuldade sempre acho uma 

saída  
Idade média  (Anos)  

Tempo médio de estágio (Meses)  

Nunca  22  7,0  

Raramente  22,6  8,8  

Moderadamente  22,9  10,9  

Frequentemente  23,9  10,3  

Muito frequentemente  24,7  8,4  

TOTAL  23,8  10  

Fonte: Fonte: Elaborado pelo autor-Programa Sphinx  
Nota: Os números enquadrados correspondem às médias por categoria significativamente diferentes (teste t) do 

conjunto da amostra (ao nível de significância de 5%).  

  

No que se refere às variáveis “Adaptabilidade” e “Instituição promotora do Estágio”, o 

teste de Qui-quadrado mostra não haver relação de dependência entre elas ou muito pouco 

significativas, uma vez que o p_valor é de 8,93%. Portanto, ser menos ou mais adaptável não 

depende da instituição promotora do estágio, conforme a tabela 7.  

  

Tabela 7.  Distribuição dos estagiários pesquisados segundo as categorias da variável “Em 

dificuldade sempre acho uma saída” e a instituição promotora do estágio.  

 
Em dificuldade sempre acho 

uma saída / Instituição de  
estágio  

Privada  Pública  TOTAL  

Nunca  0  1  1  

Raramente  4  1  5  

Moderadamente  29  32  61  

Frequentemente  40  56  96  

Muito frequentemente  14  35  49  

TOTAL  87  125  212  

Fonte: Elaborado pelo autor-Programa Sphinx  
Nota: A dependência é pouco significativa. Qui² = 8,06, gl = 4, 1-p = 91,07%. Os valores da tabela são as 

quantidades de citações de cada dupla de categorias.  

  

5. Conclusão  

  

O estudo da resiliência nas academias é recente, podendo ser pesquisado sob várias 

perspectivas. Buscou-se neste trabalho perceber como a resiliência se manifesta nos 

estagiários em seus contextos laborais. Sabe-se da dificuldade de conceituar o termo, por não 

ser tão preciso como no campo da Física ou Engenharia, mas é preciso estudá-lo 

considerando-se a multiplicidade e a complexidade dos diversos fatores e variáveis. Nesta 

pesquisa foram analisadas três constructos característicos da resiliência, sendo eles: 

Determinação, Sentido de Vida e Adaptabilidade e sendo relacionadas com as variáveis Idade, 

Tempo de estágio e Tipo de Instituição promotora de estágio  
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Na característica Determinação, os resultados alcançados referentes à idade, sugerem, 

na amostra pesquisada, que os mais jovens sejam menos determinados, comparados aos mais 

velhos. Encontraram-se resultados semelhantes na característica Sentido de Vida e 

Adaptabilidade. Infere-se, portanto, a importante influência da idade no nível de resiliência 

dos estagiários.    

Em relação ao tempo de estágio, o constructo Determinação apresentou como 

resultado que as pessoas, que estão há pouco tempo no estágio, apontaram baixos níveis de 

Determinação. Pode-se inferir que, pelo fato de estarem estagiando há pouco tempo, em 

relação a amostra pesquisada, não se desenvolveu um elo entre a empresa e suas metas. 

Mesmo resultado encontrado em relação à variável Adaptabilidade. Provavelmente por 

estarem iniciando suas atividades como estagiários, não conhecem todas as características da 

empresa/ órgão; portanto, não estando preparados para grandes mudanças. Diferente do 

resultado concernente ao Sentido de vida, que não apresentou qualquer relação com o tempo 

de estágio. No tocante ao tipo de instituição promotora de estágio somente houve dependência 

na característica Determinação, ou seja, em relação à instituição ser pública ou privada. Não 

foi encontrada tal dependência nem em Sentido de Vida, nem Adaptabilidade.   

Dessa forma, o estudo da resiliência proporciona o entendimento do comportamento 

humano no dia a dia, em um primeiro momento, e posteriormente no desenvolver de suas 

atividades nas empresas. Possibilita que as organizações possam utilizar-se desse 

conhecimento para desenvolver melhor seus funcionários, compreender como as pessoas 

lidam com a pressão e desenvolvem estratégias para cumprir seus objetivos ou mesmo 

recrutar e selecionar pessoas com as características de reagir as contingências do mercado.  

Assim, apesar de alguns limites desta pesquisa, buscou-se uma análise que mensurasse 

a resiliência por uma escala validada e que é utilizada em vários estudos. Sugere-se, para 

melhoria da abordagem do tema, perceber-se como se manifesta a resiliência nos estagiários 

entre os cursos superiores de outras áreas, como, por exemplo, comparar estagiários de 

Ciências Sociais Aplicadas com estagiários de Ciências Exatas ou analisar os mesmos 

constructos estudados nesta pesquisa em uma amostragem maior.  
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