
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

 

 

LÍLIA BITTENCOURT SILVA 

 

 

 

 

 

 

Trabalho emocional, engajamento no trabalho e bem-estar no trabalho  

de artistas de espetáculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Salvador 
2016 



 
 

LÍLIA BITTENCOURT SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho emocional, engajamento no trabalho e bem-estar no trabalho  

de artistas de espetáculo 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Psicologia da Universidade Federal da 
Bahia como parte dos requisitos para a obtenção do 
grau de mestra em psicologia. 
Área de Concentração: Psicologia Social e do 
Trabalho. 
Linha de Pesquisa: Indivíduo e Trabalho: Processos 
Microorganizacionais. 
Orientadora: Profa. Dra. Sônia Maria Guedes 
Gondim. 

 

 

 

 

 

 
 

Salvador 
2016 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________                      
                
              Silva, Lília Bittencourt 
S586           Trabalho emocional, engajamento no trabalho e bem-estar no trabalho de artistas  
              de espetáculo / Lília Bittencourt Silva. – 2016. 
                   90 f.: il. 
 
                   Orientadora: Profª Drª Sônia Maria Guedes Gondim. 
                   Dissertação (mestrado) - Universidade Federal da Bahia. Instituto de Psicologia,   
              Salvador, 2016. 
 
                   1. Trabalho – Aspectos psicológicos. 2. Emoções. 3. Trabalho – Bem-Estar.  
              4. Arte e sociedade. 5. Interação social. I. Gondim, Sônia Maria Guedes.  
              II. Universidade Federal da Bahia. Instituto de Psicologia. III. Título. 
 
                                                                                                                          CDD: 158.7  
______________________________________________________________________ 
 
 
 



 
 

LÍLIA BITTENCOURT SILVA 
 

 

 

Trabalho emocional, engajamento no trabalho e bem-estar no trabalho  

de artistas de espetáculo 

 

 
 
 
 
 
 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Psicologia da Universidade 
Federal da Bahia como parte dos requisitos para 
a obtenção do título de mestra em psicologia. 

 

Aprovada em: 03.06.2016 

Banca Examinadora 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

O tempo do mestrado passou! Dois anos de jornada e, com a conclusão desta etapa 

estudantil, expresso minha generosa gratidão a pessoas especiais, que compartilharam comigo 

momentos inesquecíveis. 

Agradeço primeiramente a Deus, por iluminar meus caminhos nesta jornada em busca 

do conhecimento. Aos meus pais e a toda a minha família, por serem a razão da minha vida. 

Agradeço, com amor e admiração, a compreensão, o carinho e o apoio ao longo do mestrado. 

Ao meu esposo, Rodrigo, obrigada por ser o melhor companheiro, por sonhar comigo, 

pela incansável presença e pela fé que me fez acreditar neste sonho de ser mestra. A toda a sua 

família, sou grata pelo acolhimento e por ser minha torcida, em especial a minha sogra, Neuza, 

pelo apoio na etapa de coleta de dados. 

A Sônia, minha orientadora, sempre dedicada a dar o melhor. Foi muito bom estar ao 

seu lado, aprendendo sobre pesquisa, e tê-la como um exemplo de mulher gentil e solícita. 

Soninha, muito obrigada por todo o ensinamento, o carisma, o incentivo e a paciência. Me sinto 

privilegiada por crescer perto de você. 

Aos amigos do grupo de pesquisa Emoções, Sentimentos e Afetos em Contextos de 

Trabalho, por estarem sempre dispostos a compartilhar conhecimentos, sugestões e palavras de 

incentivo, principalmente na etapa de coleta de dados. Minha imensa gratidão por ter dividido 

angústias, alegrias e conquistas com cada um de vocês.  

Apresento agradecimentos especiais à professora Elza Techio, que sempre está presente, 

enriquecendo as discussões sobre os temas de estudo, à Gisele, que foi a primeira pessoa do 

grupo de pesquisa a me acolher, de forma encantadora, humilde e sincera; à Wilma, pela 

generosidade e pelo incentivo na etapa de aprovação do projeto de dissertação pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa; à Franciane e ao Rui, pela colaboração e dedicação na fase de “avaliação de 



 
 

juízes”; ao Emanuel, à Carolina Brantes e à Ana Lúcia, que fizeram a revisão do instrumento 

de coleta de dados de forma espetacular; à Ana Simões e à Aleciane, pelas parcerias e pela 

paciência em ensinar procedimentos estatísticos de análise de dados; à Louise e à Dani, que 

inúmeras vezes disponibilizaram caronas e conversas agradáveis sobre pesquisa científica; à 

Juliana Paranhos, que, mesmo distante, colaborou muito, tirando todas as minhas dúvidas sobre 

a construção do questionário on-line; à Pérola, pois juntas dividimos angústias e preocupações, 

mas também risos nesta experiência de ser mestranda; e à Angélica Sofia, que me ajudou na 

coleta de dados, demonstrando serenidade e vivacidade para que tudo desse certo. 

E, por falar em coleta de dados, não poderia me esquecer do professor Pedro 

Bendassolli. Agradeço de coração por toda a sua disponibilidade e gentileza em me ajudar na 

pesquisa. 

Faço um agradecimento especial à colega Ana Paula, que também colaborou com a fase 

de “avaliação de juízes”, e ao colega Gustavo Siquara, que revisou o questionário com muita 

dedicação. 

Aos professores Roberval Oliveira e Fabíola Marinho, meus orientadores de iniciação 

científica, devo a minha fascinação pela pesquisa, propagada desde 2009, quando me aceitaram, 

durante a graduação, no grupo de pesquisa Saúde, Organização e Trabalho (SORT), da 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Tenho muita “SORT” de ter compartilhado com 

vocês a psicologia como uma ciência encantadora e desafiadora. 

Aos participantes do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA) — colegas, professores, funcionários, alunos do estágio docente 

(turma 2014.2 da disciplina Psicologia, Gestão e Trabalho) — e à colega Lhaís Alves, com 

quem dividi a maravilhosa experiência do estágio docente. Cada experiência no programa 

apresentou uma lição. Obrigada pelo apoio e pela competência com que me ajudaram a manter 

o compromisso com o mestrado.  



 
 

Aos participantes do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFBA — 

colegas, funcionários e professores, em especial a professora Nadir Nóbrega —, obrigada pela 

vivência na disciplina optativa, que aprimorou meus conhecimentos sobre a arte. Um 

agradecimento mais que especial aos colegas que participaram da fase de pré-teste desta 

pesquisa, pois esse momento foi muito importante. 

Aos participantes da pesquisa: a disponibilidade e a participação de vocês foram 

fundamentais. Sem vocês, esta dissertação não estaria escrita. Muitíssimo obrigada! 

Aos professores e colegas, leitores e ouvintes que colaboraram com o desenvolvimento 

deste trabalho, em especial ao professor Antonio Virgílio Bittencourt Bastos e à professora 

Lívia de Oliveira Borges, na qualificação I; à professora Sônia Regina Fernandes e à doutoranda 

Ana Lúcia Hirschle, na qualificação II; à Ana Simões, na leitura do artigo 1; e aos professores 

José Luíz Álvaro Estramiana e Sônia Regina Fernandes, na banca de defesa da dissertação. 

Às instituições que garantiram o apoio financeiro para a realização desta pesquisa: 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), pela concessão da 

bolsa de mestrado, e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), pelo 

auxílio-dissertação. 

Como eu disse no início, o tempo do mestrado passou. E, com a chegada da defesa de 

dissertação, percebo que é preciso continuar sonhando e discernindo os momentos. 

“De baixo do céu há momento para tudo, e tempo certo para cada coisa” (Eclesiastes, 

3.1). 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O tempo é o melhor autor; 
Sempre encontra o final perfeito. 

 
Charlie Chaplin 



 
 

RESUMO 
 

 

Esta dissertação analisa as relações entre trabalho emocional, engajamento no trabalho e bem-
estar no trabalho de artistas de espetáculo. Dois estudos foram realizados: o primeiro adaptou a 
escala de trabalho emocional (Emotional Labour Scale), desenvolvida por Brotheridge e Lee 
(2003), à categoria de artistas de espetáculo brasileiros e explorou evidências de validade da 
medida. Os procedimentos de coleta de dados seguiram as etapas de adaptação da escala 
(tradução-retradução, avaliação de juízes e pré-teste) e de aplicação do questionário, e os 
procedimentos de análise de dados seguiram quatro etapas: inspeção dos dados, análise fatorial 
exploratória, análises descritivas/correlação/confiabilidade e análise fatorial confirmatória. 
Com seis itens a menos, um modelo trifatorial apresentou ajuste adequado. Os resultados 
encontrados confirmaram que o trabalho emocional pode ser estruturado nas dimensões 
demandas emocionais de trabalho, ação superficial e ação profunda, sugerindo que a escala 
pode ser utilizada no Brasil para mensurar o trabalho emocional. O segundo estudo avaliou se 
o engajamento no trabalho poderia atuar como variável moderadora na relação entre as 
dimensões do construto trabalho emocional (ação superficial, ação profunda e demandas 
emocionais de trabalho) e o bem-estar no trabalho de artistas de espetáculo. O instrumento de 
coleta de dados utilizado foi um questionário composto por questões relativas às variáveis 
sociodemográficas, além das seguintes escalas de medida: Escala de Trabalho Emocional, 
Escala de Engajamento no Trabalho e Escala de Bem-Estar no Trabalho. Foram realizadas 
análises descritivas, correlação e regressão linear múltipla. Os resultados apresentaram que, 
entre as dimensões do construto trabalho emocional, somente a ação superficial contribuiu 
significativamente para o modelo, apresentando-se como um preditor negativo do bem-estar no 
trabalho. O engajamento no trabalho revelou-se um preditor positivo que impacta 
significativamente o bem-estar no trabalho. Verificou-se também que o engajamento no 
trabalho atuou como variável moderadora na relação entre a ação superficial e o bem-estar no 
trabalho dos artistas de espetáculo. 
 
Palavras-chave: trabalho emocional, bem-estar no trabalho, engajamento no trabalho, artista de 
espetáculo. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Apesar de ser um tema de estudo por parte de investigadores de diferentes áreas, as 

emoções no trabalho têm se afirmado, nas últimas décadas, como tópico relevante na área de 

psicologia organizacional e do trabalho (Gondim & Borges-Andrade, 2009; Gross, 2013). O 

crescente interesse deve-se à necessidade de compreender como os trabalhadores expressam 

emoções e as regulam numa grande variedade de situações laborais, e como essas emoções 

podem influenciar o bem-estar no ambiente de trabalho (Brotheridge & Lee, 2002; Niven, 

Sprigg, & Armitage, 2013). 

O ato de regular as emoções e sua manifestação externa para atender às regras de 

expressão emocional da organização e da ocupação é definido por Hochschild (1983) como 

trabalho emocional. Nesta dissertação, será adotada a conceituação proposta por Brotheridge e 

Lee (2003), que o definem por duas facetas: job-focused emotional labor — trabalho emocional 

focado no trabalho — e employee-focused emotional labor — trabalho emocional focado no 

trabalhador. A primeira se refere à percepção das demandas emocionais de trabalho que uma 

ocupação ou profissão requer, e a segunda, ao uso das estratégias individuais de regulação 

emocional. 

Quando cunhou a expressão “trabalho emocional”, Hochschild (1983) alertou sobre os 

riscos para a saúde e o bem-estar do trabalhador, o que torna relevantes estudos que busquem 

avaliar justamente o impacto do trabalho emocional no bem-estar do trabalhador. Nesta 

dissertação, será utilizado o conceito de bem-estar no trabalho adotado por Paschoal e Tamayo 

(2008), que inclui aspectos do bem-estar subjetivo e psicológico, relacionando-os ao contexto 

de trabalho. Os autores apoiaram-se na proposta de Waterman (1993) e, de forma compatível 

com a concepção de Warr (2007), conceituam o bem-estar no trabalho como a prevalência de 
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emoções positivas no trabalho e a percepção do indivíduo de que, no seu trabalho, desenvolve 

seus potenciais e avança no alcance de suas metas de vida. 

Outro construto usado nesta dissertação é o de engajamento no trabalho. A literatura 

indica não só relações entre trabalho emocional e bem-estar no trabalho (Bhave & Glomb, 2013; 

Gondim, 2011; Gondim et al., 2010; John & Gross, 2007; Shanock et al., 2013; Srivastava, 

Tamir, McGonigal, & John, 2009), como também estudos que associam engajamento no 

trabalho e bem-estar no trabalho (Bakker, 2011; Bakker & Leiter, 2010; Salanova & Schaufeli, 

2009). O engajamento no trabalho é definido como um estado mental positivo assentado em 

crenças a respeito da intensidade com que o indivíduo se sente vigoroso e absorvido enquanto 

realiza suas atividades profissionais (Siqueira, Martins, Orengo, & Souza, 2014). 

Outros autores, como Bakker e Leiter (2010), definem engajamento no trabalho como 

algo positivo, relacionado ao bem-estar ou a uma satisfação caracterizada por um alto nível de 

energia e uma forte identificação com o trabalho. Trabalhadores engajados são, conforme 

Bakker (2011), física, cognitiva e emocionalmente conectados com suas atribuições. Para o 

autor, o engajamento é um importante indicador de bem-estar ocupacional, e os próprios 

gestores podem colaborar com o engajamento de seus empregados. Carrasco, Martínez-Tur, 

Peiró, García-Buades, & Moliner (2011) identificaram o poder preditivo do engajamento no 

trabalho nas emoções positivas, tanto do indivíduo quanto da equipe. 

Esta dissertação analisa as relações entre trabalho emocional, engajamento no trabalho 

e bem-estar no trabalho de artistas de espetáculo. Para tanto, foram conduzidos dois estudos, 

que visaram: adaptar a escala de trabalho emocional (Emotional Labour Scale) desenvolvida 

por Brotheridge e Lee (2003) à categoria de artistas de espetáculo brasileiros e explorar 

evidências de validade da medida (Estudo 1); e avaliar se o engajamento no trabalho poderia 

atuar como variável moderadora na relação entre as dimensões do construto trabalho emocional 

(ação superficial, ação profunda e demandas emocionais de trabalho) e o bem-estar no trabalho 
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de artistas de espetáculo (Estudo 2). Os dois estudos serão apresentados sob a forma de dois 

artigos. Ao final desta dissertação, apresentar-se-á uma conclusão geral, incluindo limitações e 

contribuições dos dois estudos para a psicologia organizacional e do trabalho, além de sugestões 

de estudos futuros.  
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Resumo 

O ato de regular as emoções e sua manifestação para atender às regras de expressão 

emocional da ocupação é definido como trabalho emocional. O objetivo deste estudo foi 

adaptar a Escala de Trabalho Emocional (Emotional Labour Scale) desenvolvida por 

Brotheridge e Lee (2003) à categoria de artistas de espetáculo brasileiros e explorar 

evidências de validade da medida. Os procedimentos de coleta de dados seguiram as etapas de 

adaptação da escala (tradução-retradução, avaliação de juízes e pré-teste) e de aplicação do 

questionário. Os procedimentos de análise de dados seguiram quatro etapas: inspeção dos 

dados, análise fatorial exploratória, análises descritivas/correlação/confiabilidade e análise 

fatorial confirmatória. Com seis itens a menos, um modelo trifatorial apresentou ajuste 

adequado. Os resultados confirmaram que o trabalho emocional pode ser estruturado nas 

dimensões demandas emocionais de trabalho, ação superficial e ação profunda, sugerindo 

que a escala pode ser utilizada no Brasil para mensurar o trabalho emocional. 

 
Palavras-chave: trabalho emocional, artista de espetáculo, adaptação, validação 
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Abstract 

The act of regulating emotions and their manifestation to meet the rules of emotional expression 

in occupational settings is defined as emotional labor. The objective of this study was to adapt 

the Emotional Labour Scale developed by Brotheridge and Lee (2003) to the category of 

Brazilian entertainment artists and explore evidence of validity of the measure. Data collection 

followed the steps of adaptation of the scale (translation-retranslation, judges’ evaluation, and 

pretest) and questionnaire. Data analysis followed four stages: inspection of the data, 

exploratory factor analysis, analysis descriptive/correlation/reliability and confirmatory factor 

analysis. Reducing the number of items to a three-factor model showed proper fit. The results 

confirmed that emotional work can be structured around the dimensions of emotional demands 

of work, surface acting, and deep acting, which suggests that the scale can be used in Brazil to 

measure emotional work. 

Keywords: emotional work, entertainment artist, adaptation, validation 
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Introdução 

As emoções manifestam-se em todas as atividades humanas e apresentam importantes 

funções, tais como a sobrevivência da espécie, a expressão da subjetividade, a aprendizagem e 

a interação social (Callahan & McCollum, 2002; Gondim & Siqueira, 2004). A compreensão 

da natureza multidimensional das emoções evidencia uma dificuldade em definir o construto 

(Izard, 2010), tendo em vista sua complexidade semântica e a interinfluência de aspectos 

biológicos, cognitivos e sociais (Gondim & Álvaro-Estramiana, 2010). 

Dada a inexistência de consenso sobre a definição de “emoção”, neste estudo foi adotada 

a descrição de Izard (2010, p. 367), que resultou de sua investigação com pesquisadores para 

mapear os conceitos e as funções atribuídos a esse termo. Assim, “emoções são manifestações 

compostas por processos neurobiológicos, respostas corporais e estados afetivos que motivam 

e organizam a cognição e a ação”.  

Nos mais diversos contextos, as emoções precisam ser gerenciadas, visto que o processo 

básico de sentir e expressar emoções é um imperativo social (Gross, 2013). Em algumas 

situações, as emoções podem estar associadas a resultados positivos, ao passo que, em outras, 

sua intensidade prejudica o desempenho individual e interacional (Gross & Thompson, 2007; 

Nelis, Quoidbach, Hansenne, & Mikolajczak, 2011), sinalizando a necessidade de ativar 

processos regulatórios para lidar com as expressões das emoções e os sentimentos. 

A regulação emocional pode ser definida como um ciclo em que estão envolvidos 

processos neurofisiológicos, cognitivos e comportamentais, de modo consciente ou 

inconsciente, automático ou controlado, com a finalidade de mudar a experiência emocional 

por meio da modificação da expressão emocional (o que se mostra) e do que se sente em 

diferentes contextos (Gross, 1998, 2013). Regular as emoções é importante para preservar a 

saúde física e psíquica, proteger os indivíduos de reações adversas e ainda manter a qualidade 
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das relações sociais, familiares e laborais (Gondim & Siqueira, 2004; Gross, 2015; Páez & da 

Costa, 2014; Tamir, 2011). 

Os contextos sociais, inclusive os ambientes de trabalho, tentam normalizar a expressão 

das emoções, exigindo habilidades para gerenciar demandas organizacionais e ocupacionais e 

expressar emoções compatíveis com as requeridas pela ocupação (Bonfim & Gondim, 2010; 

Grandey, 2000; Hochschild, 1983). Ao processo de gerenciamento da expressão das emoções 

e do manejo dos sentimentos internos com base nas demandas de padrões emocionais feitas 

pela ocupação ou pelo contexto de trabalho, dá-se o nome de “trabalho emocional”. 

Existem diferentes concepções de trabalho emocional. Enquanto alguns autores 

focalizam o esforço e o processo de gerenciar as emoções para atender as demandas emocionais 

no trabalho (Brotheridge & Lee, 2002; Hochschild, 1983), outros enfatizam as expressões 

emocionais como exigência de qualquer trabalho (Ashforth & Humphrey, 1993; Morris & 

Feldman, 1997), não sendo necessariamente negativas para o trabalhador. Há consenso, no 

entanto, de que as emoções são reguladas de modo a corresponder às regras de expressões 

emocionais estabelecidas pela organização ou ocupação (Ashforth & Humphrey, 1993; 

Brotheridge & Lee, 2002; Hochschild, 1983; Morris & Feldman, 1997). 

Atribui-se a Hochschild (1979) o pioneirismo na introdução do trabalho emocional. A 

autora baseou-se no pensamento de Goffman e desenvolveu uma linha de investigação na 

perspectiva da sociologia compreensiva para abordar o fenômeno. Hochschild (1983) define o 

trabalho emocional como o ato de manejar o estado afetivo e sua manifestação externa para 

atender às regras de expressão emocional da organização e da ocupação. 

A mesma autora afirma haver duas estratégias de regulação emocional usadas pelos 

trabalhadores: atuação profunda (deep acting), que consiste na modificação consciente e 

intencional das emoções, de forma a ter a expressão emocional demandada em consonância 

com o que se sente; e atuação superficial (surface acting), que consiste na expressão de emoções 
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diferentes das que são sentidas. Uma das principais ideias defendidas pela autora é que a 

regulação das emoções requer esforço por parte dos trabalhadores, ou seja, tem um custo 

emocional. 

Para fins deste estudo, adotou-se a perspectiva proposta por Brotheridge e Lee (2003), 

que, tendo como premissa as ideias dos outros autores citados, inclusive Hochschild, 

apresentam um conceito de trabalho emocional que integra duas facetas: trabalho emocional 

focado no trabalho (job-focused emotional labor) e trabalho emocional focado no trabalhador 

(employee-focused emotional labor). A primeira refere-se à percepção das demandas 

emocionais de trabalho por parte de uma ocupação ou profissão, e a segunda, ao uso das 

estratégias individuais de regulação emocional. A apresentação do trabalho emocional em duas 

facetas permite destacar que as estratégias de regulação emocional dos trabalhadores são 

respostas às demandas emocionais no contexto de trabalho. 

A faceta das demandas emocionais de trabalho (job-focused emotional labor) apresenta 

quatro dimensões: frequência — indica a quantidade das interações estabelecidas com outras 

pessoas (quanto mais uma função exige o contato com os outros, maior é a necessidade de 

trabalho emocional); duração — considera o tempo das interações com outras pessoas (quanto 

maior é o tempo de contato com os outros, maior é o trabalho emocional requerido); intensidade 

— compreende o nível de energia ou força das expressões emocionais requeridas pelo trabalho 

(quanto mais forte for a exigência de padrões emocionais no exercício ocupacional, maior será 

o trabalho emocional); e variedade — abarca o nível de diversidade das expressões emocionais 

requeridas pelo trabalho (quanto maior for a exigência de constantes mudanças de padrões 

emocionais no exercício ocupacional, maior será o trabalho emocional) (Brotheridge & 

Grandey, 2002; Morris & Feldman, 1997). 

A faceta da estratégia individual de regulação emocional (employee-focused emotional 

labor) foca o modo como os trabalhadores regulam emoções resultantes das demandas 
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emocionais de trabalho (Brotheridge & Grandey, 2002). Segundo essa faceta, as exigências 

emocionais no local de trabalho e as regras de expressão (display rules) são estressores que 

levam à necessidade de regular estados emocionais de forma a estar apto a atingir os objetivos 

organizacionais ou ocupacionais (Brotheridge & Lee, 2003). 

As estratégias individuais estão divididas em duas dimensões: ação superficial (surface 

acting) e ação profunda (deep acting). Uma das autoras de referência na área, Grandey (2000), 

considera que os trabalhadores utilizam essas estratégias para agir em conformidade com as 

regras de expressão e também para modificar a maneira como percebem as situações do 

trabalho. A ação superficial consiste na expressão de uma emoção não consonante à emoção 

sentida; é normalmente acompanhada por interpretações verbais e não verbais, como 

expressões faciais, gestos e tom de voz. A ação profunda consiste na modificação da emoção 

sentida, de forma que a emoção expressa e a sentida convirjam (Brotheridge & Lee 2003). 

Na ação superficial, a emoção expressa é dissimulada, ou seja, tenta-se fingir uma 

emoção para ir ao encontro das regras de expressão; e, na ação profunda, a emoção pode ser 

induzida de duas maneiras: pela evocação ativa de uma emoção ou pelo treino por imaginação, 

evocando imagens e memórias (Ashforth & Humphrey, 1993; Hochschild, 1983). 

A regulação emocional contribui positivamente em vários aspectos no trabalho. Por 

exemplo, melhora a satisfação no trabalho (Bhave & Glomb, 2013; Diefendorff, Erickson, 

Grandey, & Dahling, 2011), auxilia os líderes a adotar estratégias de gerenciamento de conflitos 

(Schlaerth, Ensari, & Christian, 2013), e aumenta o bem-estar (Nelis et al., 2011; Grandey & 

Gabriel, 2015) e o sentimento de autoeficácia e realização pessoal (Zapf & Holz, 2006). Os 

estudos empíricos apontam que o trabalho emocional pode gerar resultados negativos no tocante 

ao bem-estar físico e psicológico dos trabalhadores, estando associado positivamente ao 

burnout e negativamente à satisfação com o trabalho (Grandey & Gabriel, 2015, Gross, 1998). 
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A literatura dispõe de vários instrumentos para medir o trabalho emocional, segundo 

diferentes abordagens. Destaca-se a Escala de Trabalho Emocional (Brotheridge & Lee, 2003), 

o Inventário de Trabalho Emocional (Mann, 1999) e a Escala de Trabalho Emocional Frankfurt 

(Zapf, Vogt, Seifert, Mertini, & Isic, 1999). Contudo, boa parte dessas escalas não se encontra 

traduzida para o português do Brasil; além disso, não há medidas de trabalho emocional no 

contexto brasileiro das artes, o que torna relevante disponibilizar uma medida para esse 

construto nesse contexto. 

Todas as ocupações profissionais contêm um componente emocional, cujo grau varia 

consoante as exigências emocionais de cada uma (Cunha, Rego, Cunha, & Cardoso, 2006). 

Segundo Menger (1999), muitos indivíduos passam a vida em profissões que exigem uma 

elevada carga emocional, como os profissionais artistas, que têm um contato interpessoal 

exigente e lidam com emoções nem sempre fáceis de gerir (Bendassolli & Borges-Andrade, 

2011, 2012; Bilbao & Cury, 2006; Segnini & Lancman, 2010). 

Durante as interações com o público, o artista de espetáculo tem que demonstrar 

emoções específicas, o que o obriga a uma grande gestão de expressões emocionais. Foi por 

isso que se escolheu essa profissão para realizar o estudo de adaptação da medida de trabalho 

emocional. Ser artista de espetáculo é, segundo alguns autores, uma das profissões que mais 

envolvem a gestão de emoções no trabalho, representando de modo claro o construto de 

trabalho emocional (Bilbao & Cury, 2006; Shapiro & Heinich, 2013). 

O objetivo deste estudo, portanto, foi o de adaptar a Escala de Trabalho Emocional 

(ELS) desenvolvida por Brotheridge e Lee (2003) à categoria de artistas de espetáculo 

brasileiros e explorar evidências de validade. A adaptação e validação da ELS é uma 

contribuição importante para ampliar o número de instrumentos disponíveis a serem utilizados 

em futuras pesquisas sobre essa temática na população brasileira. Ao testar o instrumento 

adaptado em uma amostra de artistas de espetáculo, abrem-se novas possibilidades de avaliar o 
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trabalho emocional nesse grupo populacional, para subsidiar diagnósticos e orientar práticas de 

regulação emocional. 

 
Método 

Participantes 

O estudo fez uso de uma amostra não probabilística de 525 artistas de espetáculo. Para 

a inclusão na amostra, era preciso atender aos seguintes requisitos: ser brasileiro, ser artista de 

espetáculo, ter uma renda (salário) oriunda do trabalho artístico, ter idade mínima de 18 anos e 

concordar com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram considerados 

para análise 521 artistas, pois um não atuava como artista de espetáculo e três declararam ter 

menos de 18 anos. 

Dos participantes (N=521), a maioria é de homens (55,6%), solteiros (45,2%) e com 

faixa de renda oriunda do trabalho artístico de um a três salários mínimos (34,9%). A idade 

variou entre 18 e 77 anos, com média de 39 anos (DP=13,5 anos). Entre os participantes, 57,9% 

trabalham como artistas de espetáculo há mais de dez anos, e 18,6%, entre cinco e dez anos. 

Em relação ao nível educacional, a maior parte possui pós-graduação (37,2%), seguida de 

graduação completa (26,4%) e graduação incompleta (26,2%). Houve participação de artistas 

de todas as regiões do Brasil: do Nordeste (43%), do Sudeste (30,7%), do Sul (18,1%), do Norte 

(6,3%) e do Centro-Oeste (1,9%). Por fim, as principais categorias artísticas dos participantes 

foram a música (35%), o teatro (34,3%), a dança (13,2%) e o circo (6,3%). 

 

Instrumento 

O instrumento de coleta de dados foi um questionário estruturado, autoaplicável, 

composto pela ELS e por questões relativas às variáveis sociodemográficas (sexo, idade, 

escolaridade, estado civil, naturalidade, renda oriunda do trabalho artístico, tempo de trabalho). 

A ELS foi originalmente construída e validada em língua inglesa, por Brotheridge e Lee (2003). 
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Trata-se de um instrumento de autorrelato que avalia o construto trabalho emocional, com uma 

escala de resposta tipo likert de cinco pontos — de 1 (nunca) a 5 (sempre), à exceção da 

dimensão “duração”, que consiste em uma pergunta aberta. As afirmações são precedidas pelo 

enunciado “em um dia normal de trabalho, com que frequência você...” 

A escala possui 15 itens distribuídos em 6 dimensões. Quatro dimensões referem-se às 

demandas emocionais de trabalho: variedade, que verifica o nível de diversidade das expressões 

emocionais requeridas pelo trabalho, é formada por três itens (alfa = 0,68); exemplo de item: 

“expresso emoções diversificadas”; intensidade, que mede o nível de energia ou força das 

expressões emocionais requeridas pelo trabalho, compõe-se de dois itens (alfa = 0,58); exemplo 

de item: “expresso emoções intensas”; frequência, que avalia a quantidade das interações 

estabelecidas com outras pessoas, compreende três itens (alfa = 0,75); exemplo de item: 

“expresso emoções específicas e necessárias para o meu trabalho”; e duração, que registra o 

tempo das interações estabelecidas com outras pessoas, é verificada por uma pergunta aberta: 

“uma interação típica que eu tenho com o público leva cerca de ___ minutos”. As outras duas 

dimensões referem-se às estratégias de regulação emocional: a ação profunda, consiste na 

modificação da emoção sentida de forma que a emoção expressa e a sentida convirjam; é 

composta por três itens (alfa = 0,82), a exemplo de “faço um esforço para, de fato, sentir as 

emoções que preciso expressar aos outros”; e a ação superficial, consiste na expressão de uma 

emoção não consonante à emoção sentida; é composta por três itens (alfa = 0,85), a exemplo 

de “finjo sentir emoções que na verdade não estou sentindo”.  

 

Procedimentos de Tratamento e Coleta de Dados 

Os procedimentos adotados nesta pesquisa seguiram as orientações previstas na 

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e na Resolução 016/2000 do Conselho 

Federal de Psicologia. A pesquisa foi aprovada por um Comitê de Ética em Pesquisa, conforme 
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processo padronizado via Plataforma Brasil, sob o registro CAAE nº 44484215.0.0000.0042 

(Anexo A). 

 

Etapa 1: Adaptação da Escala 

Essa etapa visou ajustar o conteúdo dos itens ao contexto brasileiro, proporcionando 

uma equivalência entre a escala original e a versão brasileira, bem como garantir a melhor 

compreensão possível para a população-alvo (artistas de espetáculo). Desse modo, a ELS foi 

submetida às seguintes fases: tradução-retradução, avaliação de juízes e pré-teste. 

 

Tradução-retradução. A versão da ELS foi submetida a processos de tradução (do 

inglês para o português) e retradução (do português para o inglês), por dois tradutores 

independentes. A escala traduzida para o português por um tradutor foi enviada ao outro 

tradutor, que fez a tradução reversa para o inglês. 

O resultado do processo de tradução-retradução foi revisado pelas autoras do estudo, 

que fizeram ajustes na redação dos itens com o intuito de assegurar equivalência semântica 

entre a versão original e a versão retraduzida. Também foram feitos ajustes na formulação dos 

itens para deixá-los mais próximos ao universo linguístico dos artistas. Não foi detectado 

nenhum erro ou discrepância grave que pudesse prejudicar o sentido dos itens em relação à 

escala original. O processo resultou na versão da escala em língua portuguesa. 

 

Avaliação de juízes. A avaliação semântica por juízes teve como objetivo analisar se o 

conteúdo de cada item estava corretamente associado às dimensões previstas na escala original. 

Para esse procedimento, a escala com os 15 itens traduzidos para o português foi submetida à 

avaliação de três juízes. Como critério para manter o item na escala, os três avaliadores 

precisariam concordar em suas respostas. Foi feito um convite por e-mail aos juízes para 
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participarem dessa etapa, e, após a confirmação, a escala foi enviada também por e-mail. 

Quanto ao sexo, dois juízes eram do sexo feminino. Em relação ao grau de instrução, dois eram 

doutores e um era mestre. Os três têm estudos realizados sobre trabalho emocional. 

Foram apresentadas as definições do construto trabalho emocional e das suas dimensões 

e também uma tabela em que constavam os 15 itens, bem como 7 colunas para marcação: 6 

colunas referentes às dimensões e 1 coluna denominada “não se aplica”, caso o item fosse 

avaliado como não pertinente para a escala. Comentários e sugestões poderiam ser fornecidos 

no espaço ao final da página, bem como alterações da redação, tendo em vista palavras de difícil 

compreensão, sentido dúbio ou incompleto. 

Alguns itens não foram classificados conforme a alocação original de itens por 

dimensão do estudo de Brotheridge e Lee (2003); além disso, os três juízes perceberam que as 

dimensões frequência (com três itens: “Expressar emoções específicas e necessárias para seu 

trabalho”, “Adotar certas emoções requeridas como parte do seu trabalho” e “Expressar 

emoções particulares necessárias para seu trabalho”); intensidade (com dois itens: “Expressar 

emoções intensas” e “Mostrar algumas emoções fortes”) e variedade (com três itens: 

“Expressar muitas e diferentes tipos de emoções”, “Expressar muitas e diferentes emoções” e 

“Mostrar muitas e diferentes emoções quando interage com os outros”) apresentavam itens 

muito semelhantes, gerando confusão ou redundância. Foram então feitos ajustes pontuais no 

intuito de reduzir o número de dimensões e de itens da escala. Para cada uma dessas três 

dimensões, restou um item, sendo formada uma nova dimensão com três itens, demandas 

emocionais de trabalho. Ainda em decorrência da avaliação dos juízes, foram excluídos seis 

itens: dois se referem à dimensão frequência, um à dimensão intensidade, dois à dimensão 

variedade e um se refere à dimensão duração. Esta última dimensão foi excluída do processo 

de validação por se tratar de um item aberto e também por não especificar o público alvo da 
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interação, sendo que o artista de espetáculo é uma profissão que interage com diversos públicos 

(exemplo: expectadores, colegas de trabalho, contratantes, patrocinadores). 

O instrumento final adaptado para a categoria de artista ficou composto, então, de nove 

itens e três dimensões (demandas emocionais de trabalho, ação superficial e ação profunda). 
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Tabela 1 
Distribuição dos itens da ELS e da Escala de Trabalho Emocional (ETE-Br) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELS 
(Questionário 
original) 
 
Total de itens 
= 15 

Facetas Demandas emocionais de trabalho 
Estratégias individuais de regulação 

emocional 
Dimensões Frequência Intensidade Variedade Duração Ação superficial Ação profunda 

Definições 

Quantidade 
de interações 
com outras 

pessoas 
 

Nível de energia 
ou força das 
expressões 
emocionais 

requeridas pelo 
trabalho 

Nível de 
diversidade 

das 
expressões 
emocionais 
requeridas 

pelo 
trabalho 

Tempo das interações 
com outras pessoas 

Estratégia de 
regulação 

emocional que 
consiste na 

expressão de 
uma emoção não 

consonante à 
emoção sentida 

Estratégia de 
regulação 

emocional que 
consiste na 

modificação da 
emoção sentida de 

forma que a emoção 
expressa e a sentida 

convirjam 

Itens 

2.Display 
specific 

emotions 
required by 

your job 

9. Express intense 
emotions 

6. Display 
many 

different 
kinds of 
emotions 

A typical interaction I 
have with a customer 

takes about __ minutes 

8. Hide my true 
feelings about a 

situation 

15. Try to actually 
experience the 

emotions that I must 
show 

5. Adopt 
certain 

emotions 
required as 
part of your 

job 

3. Show some 
strong emotions 

11. Express 
many 

different 
emotions 

 
12. Resist 

expressing my 
true feelings 

4. Make an effort to 
actually feel the 

emotions that I need 
to display to others 

7. Express 
particular 
emotions 

needed for 
your job 

 

13. Display 
many 

different 
emotions 

when 
interacting 
with others 

 

14. Pretend to 
have emotions 

that I don’t really 
have 

10. Really try to feel 
the emotions I have 
to show as part of 

my job 

(continua) 
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Tabela 1 
Distribuição dos itens da ELS e da Escala de Trabalho Emocional (ETE-Br) 

 
 
 
 
 
 
ETE-Br 
(Questionário 
adaptado ao 
contexto 
brasileiro) 
 
Total de itens 
= 13 
 

Facetas Demandas emocionais de trabalho 
Estratégias individuais de regulação 

emocional 
Dimensões Demandas emocionais de trabalho  Ação superficial Ação profunda 

Definições 
Percepção das exigências emocionais que uma 

ocupação ou profissão requer 
 

Estratégia de 
regulação 

emocional que 
consiste na 

expressão de 
uma emoção não 

consonante à 
emoção sentida 

Estratégia de 
regulação 

emocional que 
consiste na 

modificação da 
emoção sentida de 

forma que a emoção 
expressa e a sentida 

convirjam 

Itens 

1. Me é demandado expressar emoções intensas  

8. Escondo os 
meus 

sentimentos 
verdadeiros 

15. Tento 
experimentar de 

verdade as emoções 
que devo 

demonstrar 

2. Me é demandado expressar emoções 
específicas e necessárias para o meu trabalho 

(por exemplo, alegria ou medo) 
 

12. Resisto em 
expressar meus 

sentimentos 
verdadeiros 

4. Faço um esforço 
para, de fato, sentir 

as emoções que 
necessito exibir para 

o público 

3. Me é demandado expressar emoções 
diversificadas 

 
14. Finjo ter 

emoções que de 
fato não tenho 

10. Tento 
verdadeiramente 
sentir as emoções 

que necessito 
demonstrar como 

parte do meu 
trabalho 
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Pré-teste. No pré-teste da versão da ELS em português, verificou-se a clareza e a 

compreensão da escala para garantir sua adequação à realidade dos participantes da pesquisa. 

A escala foi aplicada de forma presencial a cinco artistas que cursavam a disciplina Tópicos 

Especiais em Artes Cênicas de um programa de pós-graduação em artes cênicas de uma 

instituição pública federal. Cada artista foi indagado sobre a pertinência e clareza dos itens, em 

termos de dificuldade de compreensão ou sentido dúbio. Além disso, as dúvidas sobre a escala 

foram anotadas para que se fizessem ajustes nas palavras ou expressões da versão traduzida e 

adaptada. 

Nessa fase, não houve questionamento significativo, o que indica que o instrumento se 

apresentava compreensível à população-alvo do estudo. Optou-se, então, por manter a versão 

traduzida e reduzida para o português sem nenhuma alteração. Diminuiu-se o número de itens 

e de dimensões da escala, que passou a ter nove itens e três dimensões, conforme se evidenciou 

na Tabela 1: demandas emocionais de trabalho (três itens), ação superficial (três itens) e ação 

profunda (três itens). 

 

Etapa 2: Aplicação do Questionário 

Os participantes foram localizados por indicações de órgãos (sindicatos, universidades, 

associações, instituições, escolas etc.), por sites, por redes sociais e por intermédio de 

participantes que já haviam respondido à pesquisa (técnica da bola de neve). O convite para 

participar do estudo foi enviado por correio eletrônico. O questionário foi disponibilizado na 

versão eletrônica para ser respondido pelo link http://ww3.unipark.de/uc/artista/, do software 

Enterprise Feedback Suite (EFS-Survey). Realizou-se também uma coleta mediante versão 

impressa, com 23 artistas, em virtude da dificuldade manifestada por participantes do circo e 

do teatro em responderem à versão eletrônica. Fez-se uso do teste t para comparar as duas 
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formas de coleta de dados, e os resultados não sinalizaram diferença significativa entre os 

métodos de coleta. 

A definição do número de participantes do estudo considerou a regra de 10 e 15 

participantes por item da medida (Field, 2009; Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2009). 

Considerando 15 participantes e 13 itens, isso equivale ao valor mínimo de 195 respondentes, 

o que foi plenamente atingido. 

 

Procedimentos de Análise de Dados 

Foram realizadas, por meio do software Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS, versão 20.0), as seguintes análises: 

Etapa 1: inspeção dos dados. Procedeu-se a uma divisão randômica da amostra em 

duas partes com números aproximados de participantes (amostra 1 — 253 participantes; 

amostra 2 — 268 participantes). A amostra 1 foi utilizada para a análise fatorial exploratória 

(AFE), e a amostra 2 destinou-se à validação da estrutura da medida, via análise fatorial 

confirmatória (AFC). 

A análise de outliers univariados foi realizada tanto na amostra 1 quanto na amostra 2, 

com base no escore-z > 3,29, de acordo com a recomendação de Field (2009). Não foram 

identificados casos extremos. Os outliers multivariados foram analisados na amostra 2 pela 

distância de Mahalanobis (DM2), sendo identificados dez casos extremos (Marôco, 2014), que 

foram retirados. 

Para identificar características da distribuição dos dados e checar a normalidade 

univariada, verificaram-se os valores de assimetria e curtose para cada item. Os valores se 

encontraram em torno de 1, o que indica ausência de violação à normalidade univariada 

(Marôco, 2014). 
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Etapa 2: análise fatorial exploratória. A AFE foi realizada tendo em vista a escala 

nunca ter sido utilizada com artistas de espetáculo no Brasil. Verificou-se a fatorabilidade da 

matriz de correlação por meio da avaliação de três índices: Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), teste 

de esfericidade de Bartlett e determinante da matriz de correlação. O passo seguinte foi a análise 

do screeplot para a checagem do número de fatores que poderiam ser extraídos. De acordo com 

o critério do teste scree, o número de fatores a considerar é dado no ponto em que há uma 

mudança crítica na inclinação da curva dos autovalores. Solicitou-se a extração de fatores com 

autovalores maiores ou iguais a 1,0. 

Para a rotação e extração dos fatores, foi utilizado o método de extração dos eixos 

principais (PAF) com rotação Varimax, em função do grau de independência teórica e empírica 

que os fatores estabelecem entre si e também pelo fato de ter sido essa a técnica utilizada, 

originalmente, pelos autores da escala adaptada. A fim de assegurar que cada item representava 

o construto subjacente ao fator, aceitaram-se apenas itens com cargas fatoriais acima de 0,40 

(positiva ou negativa). 

 

Etapa 3: análises descritivas, correlações e confiabilidade. Foram realizadas análises 

descritivas (medidas de tendência central e dispersão) para caracterizar os artistas, como já 

descrito na seção sobre os participantes do estudo. A análise de correlação (r de Pearson) foi 

realizada com o intuito de verificar o grau de relacionamento entre as dimensões do trabalho 

emocional e o cálculo da confiabilidade interna da escala foi realizado por meio do coeficiente 

de alfa de Cronbach (α). 

 

Etapa 4: análise fatorial confirmatória. A solução fatorial obtida a partir da AFE da 

escala orientou a realização da análise fatorial confirmatória (AFC) de seu modelo. A ELS, com 

nove itens e três dimensões, foi submetida à AFC a fim de testar o ajuste de um modelo de três 
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fatores — diferentemente de Brotheridge e Lee (2003), que validaram a escala na versão em 

inglês, e de Picardo, López-Fernández e Hervás (2013), que validaram a escala na versão em 

espanhol, pois esses autores testaram dois modelos com quatro e seis dimensões. A análise foi 

executada com o programa Analysis of Moment Structures (AMOS), versão 23.0. 

Considerou-se como entrada a matriz de covariâncias, tendo sido empregado o método 

de estimação de Máxima Verossimilhança (Marôco, 2014) para testar o modelo de três fatores. 

Os seguintes indicadores de ajuste do modelo foram considerados: o qui-quadrado (2) (quanto 

menor o valor, melhor; p>0,05); a razão do qui-quadrado sobre os graus de liberdade (2/g.l), 

que indica a qualidade do ajuste do modelo em si mesmo (para valores entre 1 e 2, o ajustamento 

é bom; entre 2 e 5, o ajustamento caracteriza-se como sofrível); o Goodness-of-Fit Index (GFI), 

que avalia a qualidade do ajuste do modelo com base na proporção do grau de interdependência 

entre as variáveis manifestas (≥ 0,90: bom ajustamento); o Índice de Tucker Lewis (TLI), que 

considera a qualidade do modelo à luz da comparação com o pior e o melhor modelo possível 

(≥ 0,90: bom ajustamento); e o Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA), que é um 

índice de generalização do modelo para dados populacionais (valores ≤ 0,05: ajustamento muito 

bom; 0,05-0,10: ajustamento aceitável). 

A qualidade do ajustamento local foi avaliada pelos pesos fatoriais e pela fiabilidade 

individual dos itens. O ajustamento do modelo foi feito a partir dos índices de modificação 

(superiores a 11; p<0.001), produzidos pelo AMOS e com base em consideração teórica 

(Marôco, 2014). 

Em seguida, foram avaliadas a fiabilidade e a validade de construto. A fiabilidade de 

um construto refere-se à propriedade de consistência e reprodutibilidade da medida. Um 

instrumento diz-se “fiável”, se mede, de forma consistente e reprodutível, a característica ou o 

fator de interesse na amostra sob estudo (Marôco, 2014). Uma medida de fiabilidade, calculável 
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a partir dos resultados da AFC e apropriada para a análise fatorial, é a fiabilidade composta 

(FC). Um indicador de FC≥0,7 para cada fator aponta consistência interna adequada. 

Já a validade de construto é demonstrada por meio de três componentes: validade 

fatorial, validade convergente e validade discriminante. A validade fatorial ocorre quando a 

especificação dos itens de um construto é correta, e é avaliada pelos pesos fatoriais 

estandardizados. A validade convergente é obtida por meio da Variância Extraída Média 

(VEM≥0,5) e se apresenta quando os itens que são indicadores de um fator convergem ou 

compartilham uma elevada proporção de variância em comum, evidenciando que o 

comportamento dos itens é explicado pelo fator (Marôco, 2014). A validade discriminante, por 

fim, aparece quando os itens que fazem parte de um fator não podem estar correlacionados com 

outros fatores. Ela é assegurada quando as VEMs dos fatores são iguais ou superiores ao 

quadrado das correlações entre as dimensões presentes na análise. Validade discriminante do 

fator, quando elevada, indica que os itens estão representando somente um construto latente 

(Marôco, 2014). 

 

Resultados e Discussão 

Análise Fatorial Exploratória  

Os resultados dos testes preliminares apontaram a adequação da matriz para fatoração: 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) = 0,700; Teste de Esferecidade de Bartlett = 814,447 (p<0,001); e 

determinante da matriz de correlações = 0,123 > 0,00001. 

O pressuposto inicial da validação foi de que o instrumento era formado por nove itens 

distribuídos em três fatores (demandas emocionais de trabalho, ação superficial e ação 

profunda), conforme resultado da adaptação da ELS. 

O gráfico do scree plot apontou a existência de três fatores, ao passo que os demais se 

distribuíram em uma linha quase reta, indicando autovalores inferiores a 1,0, o que sugere não 
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serem considerados na escala. A solução encontrada foi de três fatores e a análise do conteúdo 

dos itens e o seu agrupamento nos três fatores revelaram sentido teórico em relação à escala 

original. A Tabela 2 apresenta a matriz de cargas fatoriais e os resultados encontrados sobre a 

precisão dos fatores. 

Tabela 2 
Solução Fatorial Final da ELS 
                                                              Fatores 

Itens Demandas 
Emocionais 
de trabalho 

Ação 
Superficial  

Ação  
Profunda 

1.  Me é demandado expressar emoções intensas 
2. Me é demandado expressar emoções 
específicas e necessárias para o meu trabalho 
(por exemplo, alegria ou medo) 
3. Me é demandado expressar emoções 
diversificadas 
 
4.  Escondo os meus sentimentos verdadeiros 
6. Resisto em expressar os meus sentimentos 
verdadeiros  
8.  Finjo ter emoções que de fato não tenho 
 
5. Tento experimentar de verdade as emoções 
que eu devo demonstrar  
7. Faço um esforço para, de fato, sentir as 
emoções que necessito exibir para o público 
9. Tento verdadeiramente sentir as emoções que 
necessito demonstrar como parte do meu 
trabalho 

0,68 
0,80 
 
0,66 
 
 
 
-0,04 
-0,11 
0,16 
 
 
0,26 
 
0,20 
 
0,18 

-0,13 
-0,06 
 
0,12 
 
 
 
0,63 
0,70 
0,69 
 
 
-0,35 
 
0,13 
 
-0,24 

0,21 
0,24 
 
0,14 
 
 
 
-0,08 
0,01 
-0,13 
 
 
0,55 
 
0,45 
 
0,87 

Número de itens                                 3      3     3            
Eigenvalues 
(autovalores) 

                                        3,004    1,99   1,08 

Carga fatorial média                                           0,71 0,67 0,62 
Variância Explicada                                       33,37%                     22,19%        12,09%      

 
 

Os resultados apontaram para uma solução composta pelos três fatores, que juntos 

explicaram 30,78% da variância total do construto, sendo que o fator demandas emocionais de 

trabalho foi responsável pela maior explicação da variância, com 33,37%, seguido pelos fatores 

ação superficial, com 22,19% de explicação, e ação profunda, com 12,09%. A média das cargas 
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fatoriais na dimensão demandas emocionais de trabalho foi de 0,71; na dimensão ação 

superficial, a média foi de 0,67 e, na dimensão ação profunda, de 0,62. 

 

Análises descritivas, correlações e confiabilidade. 

Os valores de confiabilidade interna para cada uma das dimensões e suas respectivas 

estatísticas descritivas (média e desvios-padrão) e correlações são apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3 
Estatística descritiva, correlações e confiabilidade 
Dimensão M DP 1 2 3 
Demandas emocionais do trabalho 3.91 0.85 (0.74)   
Ação superficial 2.38 0.87 -0.04 (0.68)  
Ação profunda 3.61 0.92 0.42** -0.21** (0.66) 

Nota. N=254. Os valores entre parênteses são os coeficientes de Cronbach na diagonal. 
** p<.01. 

 

O primeiro fator, demandas emocionais do trabalho, avalia a percepção das exigências 

emocionais de uma ocupação ou profissão. Esse foi o fator com a maior média entre todos 

(3,91) e com o segundo item — “No meu trabalho me é demandado expressar emoções 

específicas e necessárias para o meu trabalho (por exemplo, alegria, medo”) — com a maior 

carga fatorial de toda a escala (0,80). De fato, na história da arte de espetáculo, existe uma 

demanda ocupacional (por exemplo, o artista deve fazer o público se divertir, sorrir, pular, 

vibrar) e uma regra de expressão emocional (por exemplo, expressar alegria, empolgação, 

animação ou entusiasmo, conforme o tipo de espetáculo). 

O segundo fator, ação superficial, contém itens que avaliam a estratégia de 

regulação emocional de expressar uma emoção não consonante à emoção sentida. Esse foi o 

fator com a menor média entre todos (2,38), chamando a atenção para a possibilidade de os 

artistas de espetáculo raramente utilizarem essa estratégia de regulação emocional no contexto 

de trabalho. 
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O terceiro fator, ação profunda, aglutina itens que avaliam a estratégia de regulação 

emocional de modificar a emoção sentida de forma a fazê-la convergir com a emoção expressa. 

Esse foi o fator com a segunda maior média entre todos (3,61). Comparando-o com o fator 

anterior, ação superficial, percebe-se que a tentativa de mudar a emoção sentida (ação 

profunda) para atender às demandas ocupacionais é uma estratégia bastante usada pelos artistas 

de espetáculo, o que talvez possa estar relacionado à necessidade de expressar autenticidade 

para convencer o público da atuação. 

A dimensão ação profunda apresentou correlações significativas com as outras 

duas dimensões, revelando uma associação negativa e fraca com a dimensão ação superficial 

(r= - 0,21, p<0,01) e positiva e moderada com a dimensão demandas emocionais de trabalho 

(r= 0,42, p<0,01). Outro resultado encontrado foi que a ação superficial não apresentou relação 

negativa significativa com as demandas emocionais do trabalho (r= - 0,04).  

O valor do alfa de Cronbach para o fator 1 foi de 0,74; para o fator 2, de 0,68; e, para o 

fator 3, de 0,66. Conforme Pasquali (2009), os resultados indicaram uma fidedignidade 

satisfatória para todos os fatores da escala. Nesse sentido, infere-se que o instrumento resultante 

das análises encontra correspondência com o construto mensurado. 

 

Análise Fatorial Confirmatória, Fiabilidade e Validade de Construto 

A AFC foi feita com o modelo trifatorial, com nove itens, conforme encontrado na AFE. 

Os resultados obtidos com a AFC foram comparados com os resultados da escala original 

(Brotheridge & Lee, 2003) e com a escala adaptada e validada na versão em espanhol (Picardo, 

López Fernández, & Hervás, 2013), como indicado na Tabela 4, que apresenta aceitáveis 

indicadores psicométricos da estrutura fatorial da versão brasileira. 

Nenhum item apresentou valores de assimetria e curtose, indicadores de violação à 

normalidade, nem valores para serem considerados outliers univariados (escore-z>3,29). 
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Contudo, dez observações apresentaram valores (D2) considerados outliers multivariados, que 

foram excluídos para que a análise fosse refeita. 

 
 
Tabela 4 
Indicadores psicométricos da estrutura fatorial das versões em inglês, espanhol e português 

Versão da escala Número 
de 

fatores 

X2 Gl PNFI GFI AGFI TLI RMSEA 

Brotheridge e Lee 
(2003) (n = 238) 

 
6 

 
84,1 

 
76 

 
0,69 

 
0,96 

 
0,93 

 
0,99 

 
0,02 

Picardo, López-
Fernández e Hervás 

(2013) (n = 211) 

 
 

6 

 
 

69,3 

 
 

76 

 
 

0,55 

 
 

0,96 

 
 

0,93 

 
 

1,05 

 
 

0,00 
Silva e Gondim (s.d.)  

(n = 258) 
 

3 
 

44,8 
 

23 
 

0,58 
 

0,96 
 

0,93 
 

0,92 
 

0,06 
 

Assim sendo, é possível constatar um bom ajuste do modelo proposto. A Figura 1 mostra 

o diagrama de caminhos para a solução de três fatores, com os valores dos pesos fatoriais 

estandardizados e a fiabilidade de cada item no modelo final simplificado. Nesse modelo 

trifatorial, todos os pesos fatoriais são significativos e apresentam cargas padronizadas ≥ 0,5 

(Marôco, 2014). 
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Figura 1. Análise fatorial confirmatória da Escala de Trabalho Emocional. 

 

Ao correlacionar os três fatores e calcular o modelo, o índice de modificação acusou 

correlação entre o erro (resíduo) do item 2 do fator ação profunda (“faço um esforço para, de 

fato, sentir as emoções que necessito exibir para o público”) e o fator latente ação superficial. 

Correlações entre resíduos e fatores latentes indicam que uma fração considerável do 

comportamento do item, não explicada pelo fator onde o item satura, está correlacionada com 

o outro fator onde se observa a correlação com o erro do item. Nessa análise, pode-se considerar 

que o item 2, que teve seu erro correlacionado com a ação superficial, pelo modelo, deveria 

estar relacionado à ação profunda. No entanto, o conteúdo do item apresenta a expressão “faço 

um esforço para, de fato”, o que poderia desviar a compreensão do item para uma dissimulação 
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ou o fingimento de uma emoção. Além disso, há sentido teórico nessa correlação pelo fato de 

essas duas dimensões (superficial e profunda) representarem uma faceta do trabalho emocional, 

que são as estratégias de regulação emocional. 

Após avaliar a qualidade por meio dos indicadores de ajustamento e decidir que o 

modelo é adequado para representar os resultados de trabalho emocional, foi verificada a 

confiabilidade composta e as validades convergente e discriminante intramedida do modelo de 

três fatores correlacionados (Marôco, 2014). A confiabilidade composta dos fatores revelou-se 

adequada para a dimensão demandas emocionais do trabalho (0,72); contudo, para a dimensão 

ação superficial, revelou-se baixa (0,66) e, para a dimensão ação profunda, próxima ao 

aceitável (0,68). A VEM, um indicador de validade convergente dos fatores, revelou-se baixa 

para a ação superficial (0,41) e para a ação profunda (0,43) e elevada para as demandas 

emocionais do trabalho (0,69). 

Ao obedecer à condição de que as VEMs dos fatores sejam iguais ou superiores ao 

quadrado das correlações entre os fatores presentes na análise (Marôco, 2014), a validade 

discriminante foi confirmada (demandas emocionais do trabalho e ação superficial: 

r=0,02/r2=0,00; demandas emocionais do trabalho e ação profunda: r=0,33/r2=0,10; ação 

superficial e ação profunda: r=0,23/r2=0,05). 

 

Conclusões 

O conceito de trabalho emocional surge para dar conta das mudanças no mundo laboral, 

principalmente no setor de serviços, em que a interação humana com o cliente é fundamental. 

Boa parte dos instrumentos, para medir o trabalho emocional, não se encontra validada no 

Brasil; além disso, torna-se relevante disponibilizar uma medida de trabalho emocional para o 

contexto brasileiro das artes, pois não há medidas nesse contexto. 
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Observou-se que os fatores decorrentes da AFE na amostra de artistas apresentaram 

sentido teórico e coerência com o estudo de validação da escala original (Brotheridge & Lee, 

2003). Os resultados evidenciam que o trabalho emocional pode ser estruturado em três 

dimensões: demandas emocionais de trabalho, ação superficial e ação profunda. As duas 

últimas representam a faceta das estratégias de trabalhadores usadas para manejar as demandas 

emocionais de trabalho. 

A escala original previa quatro subdimensões para a faceta de demandas de trabalho 

emocional: frequência, intensidade, variedade e duração. Os resultados da adaptação 

indicaram que as dimensões frequência intensidade e variedade apresentavam itens muito 

semelhantes, sendo formada uma nova dimensão com três itens, demandas emocionais de 

trabalho. O único item referente a dimensão duração foi excluído do processo de validação por 

se entender que a duração da interação com o público-alvo depende da identificação desse 

público-alvo, o que varia conforme a ocupação. Em sendo assim, recomenda-se que o referido 

item seja incluído a partir da identificação do público-alvo de interação da ocupação, cujo 

trabalho emocional estivesse sendo investigado. 

Cumpre observar que os valores do alfa de Cronbach dos fatores 2 (ação superficial) 

e 3 (ação profunda) estão próximos a 0,70. O limite inferior para o alfa de Cronbach geralmente 

aceito é de 0,70; entretanto, em pesquisas exploratórias do campo das ciências sociais e, 

especialmente, em subescalas com poucos itens (nestes casos, apenas três), são aceitos valores 

acima de 0,60 (Field, 2009; Hair et al, 2009). 

Tais achados sustentam a suposição de que o contexto de trabalho do artista de 

espetáculo apresenta-se como um lugar privilegiado de demandas emocionais de trabalho e 

estratégias de regulação emocional. A aplicabilidade da Escala de Trabalho Emocional (na 

versão brasileira, ETE-Br) compreende tanto o campo científico do trabalho emocional de 

artistas de espetáculo quanto a gestão de artistas em instituições. 
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Em pesquisa científica, a ETE-Br pode ser utilizada na investigação do impacto de 

variáveis situacionais e pessoais sobre o trabalho emocional de artistas de espetáculo. Os dados 

gerados pela ETE-Br podem orientar patrocinadores e/ou contratantes a adotar medidas que 

promovam e facilitem o desenvolvimento da regulação emocional do artista de espetáculo em 

diferentes espaços de trabalho. Com outros instrumentos, sua aplicação pode auxiliar na 

identificação de necessidades emocionais dos artistas de espetáculo e na avaliação de práticas 

voltadas à sua regulação emocional no trabalho, como programas de intervenção que os ajudem 

a perceber e lidar com as emoções no contexto laboral. 

Do ponto de vista das limitações do estudo, sendo este circunscrito à realidade de artistas 

de espetáculo brasileiros (um tipo muito específico de público), novos estudos serão necessários 

a fim de verificar a adequação da estrutura encontrada para outras ocupações no país, bem como 

de melhorar as qualidades psicométricas do instrumento. 
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Resumo 

Este estudo avaliou se o engajamento no trabalho poderia atuar como variável moderadora na 

relação entre as dimensões do construto trabalho emocional (ação superficial, ação profunda 

e demandas emocionais de trabalho) e o bem-estar no trabalho de artistas de espetáculo. O 

instrumento de coleta de dados foi um questionário sobre variáveis sociodemográficas, além 

das seguintes escalas de medida: Escala de Trabalho Emocional, Escala de Engajamento no 

Trabalho e Escala de Bem-Estar no Trabalho. Foram realizadas análises descritivas, 

correlação e regressão linear múltipla. Os resultados apresentaram que, entre as dimensões do 

construto trabalho emocional, somente a ação superficial contribuiu significativamente para o 

modelo, apresentando-se como um preditor negativo do bem-estar no trabalho. O 

engajamento no trabalho revelou-se como um preditor positivo que impacta 

significativamente o bem-estar no trabalho, e ainda como variável moderadora na relação 

entre a ação superficial e o bem-estar no trabalho dos artistas de espetáculo. 

 
Palavras-chave: trabalho emocional, engajamento no trabalho, bem-estar no trabalho, 

artista de espetáculo 
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Abstract 

This study analyzed whether engagement at work could act as moderating variable in the 

relationship between the dimensions of emotional labor (surface acting, deep acting, and 

emotional demands of work) and well-being at work. The data collection instrument was a 

questionnaire related to sociodemographic variables and the following measurement scales: 

Emotional Labor Scale, Engagement at Work Scale, and Well-being at Work Scale. 

Descriptive analyses, bivariate correlation, and multiple linear regression were performed. 

The results show that only the surface acting dimension contributed significantly to the 

model, presenting itself as a negative predictor of well-being at work. Engagement at work 

performed as a positive predictor that significantly impacts well-being at work, as well as a 

moderating variable between surface acting and well-being at work. 

 
Keywords: emotional work, engagement at work, well-being at work, entertainment 

artist 
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Introdução 

Os contextos sociais, inclusive os ambientes de trabalho, tentam normalizar a expressão 

das emoções, exigindo habilidades para gerenciar demandas organizacionais e ocupacionais e 

para expressar emoções compatíveis com as requeridas sem prejudicar o bem-estar (Grandey, 

2000; Hochschild, 1983). Os profissionais da arte, com seus estímulos estressores e suas 

demandas laborais, não fogem desse cenário.  

O exercício das ocupações profissionais, principalmente as que lidam com o público, 

envolve um forte componente emocional (Cunha, Rego, Cunha, & Cardoso, 2006). O 

desempenho de artistas de espetáculo, por exemplo, implica contato com o público, podendo 

ter impactos negativos no bem-estar pessoal desses trabalhadores (Bendassolli & Borges-

Andrade, 2011; 2012; Bilbao & Cury, 2006; Segnini & Lancman, 2010). 

O artista é o profissional que cria, interpreta ou executa obra de caráter cultural, para 

efeito de exibição pública, pelos meios de comunicação ou em locais onde se realizam 

espetáculos (Lei n. 6.533, de 1978). Neste estudo, a análise recaiu na categoria de artista de 

espetáculo, considerado aquele que, sozinho ou em grupo, representa um personagem, uma 

situação ou ideia em exibições públicas, por meio de improvisação ou de um suporte de criação 

(texto, cenário, tema, música etc.) e com o auxílio de técnicas de expressão gestual e/ou vocal. 

A necessidade de fazer arte é exclusivamente humana, e é vista pelos seus aspectos 

positivos de transcendência da realidade, autoconhecimento, integração da personalidade, 

transformação de valores e de sentimentos (Bilbao & Cury, 2006; Macêdo, 2010), o que 

pressupõe coordenação, imaginação, criatividade e emoção (Janson, 2001). As expressões 

artísticas, tais como artes cênicas, artes plásticas (ou visuais), literatura, música e dança, 

organizam o trabalho de forma específica, não sendo, assim, possível realizar generalizações 

(Segnini & Lancman, 2010). Contudo, o núcleo das expressões artísticas identitárias é formado 

pela percepção do artista como profissional vocacionado, dedicado à construção de uma obra 
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capaz de mobilizar o outro, sendo as estratégias identitárias mais utilizadas a exposição pública, 

o engajamento e desengajamento contínuo de projetos de duração limitada, o investimento no 

desenvolvimento pessoal e as estratégias de relacionamento com o público (Bendassolli & 

Borges-Andrade, 2012). 

Segundo Menger (1999), muitos indivíduos passam a vida em profissões que exigem 

elevada carga emocional; contudo, seu grau varia consoante as exigências emocionais de cada 

ocupação (Cunha et al., 2006). Evidentemente, em se tratando do artista de espetáculo, os 

benefícios de regular as emoções no contexto do trabalho se estendem não apenas ao próprio 

bem-estar, mas a todo o público, pois é durante as interações com ele que o artista de espetáculo 

tem de demonstrar emoções específicas, o que o obriga a uma grande gestão de expressões 

emocionais. Alguns autores consideram que ser artista de espetáculo requer muita regulação 

das emoções no trabalho, devido a uma constante interação com o público em geral, o que 

permite caracterizar esse tipo de atividade profissional como de forte demanda de trabalho 

emocional (Bilbao & Cury, 2006; Shapiro & Heinich, 2013). 

 
Trabalho Emocional 
 

O construto trabalho emocional, evidenciado pela primeira vez nos trabalhos de 

Hochschind (1979, 1983), é definido como o esforço dos trabalhadores em expressar emoções 

não espontâneas com o intuito de atender às regras de expressão emocional da organização e 

da ocupação. Há três características básicas do trabalho emocional: ocorre em contatos face a 

face ou voz a voz entre empregado e cliente; a expressão das emoções dos empregados tem que 

seguir certas regras da organização ou ocupação; é realizado, na forma de autogerenciamento, 

para influenciar os estados afetivos e os comportamentos do outro (Bonfim & Gondim, 2010; 

Mikolajczak, 2009). 

Existem diferentes concepções de trabalho emocional. Enquanto Brotheridge e Lee 

(2002) e Hochschild (1983) focalizam o esforço e o processo de gerenciar as emoções para 
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atender às demandas emocionais no trabalho, a conotação adaptativa de Ashforth e Humprey 

(1993) e de Morris e Feldman (1997) é evidente, pois esses autores enfatizam que demandas de 

expressões emocionais são exigência de qualquer trabalho, e não necessariamente algo negativo 

para o trabalhador. 

Ashforth e Humphrey (1993) definem trabalho emocional como o ato de expressar 

emoção apropriada, que se concentra sobre regras de exibição e comportamento observável. 

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, Morris e Feldman (1997), em uma abordagem 

interacionista, definem trabalho emocional como o esforço e o planejamento para expressar a 

emoção desejada pela organização durante as transações interpessoais. Há um consenso de que 

as emoções são reguladas no trabalho de modo a corresponder às regras de expressões 

emocionais estabelecidas pela organização (Ashforth & Humphrey, 1993; Brotheridge & Lee, 

2002; Hochschild, 1983; Morris & Feldman, 1997). 

Outra perspectiva de trabalho emocional que merece atenção é a proposta por 

Brotheridge e Lee (2002). Segundo eles, esse conceito integra duas facetas que permitem 

destacar as estratégias adotadas pelos trabalhadores para responder às demandas emocionais de 

trabalho. A primeira faceta é o trabalho emocional focado no trabalho (job-focused emotional 

labor), e a segunda é o trabalho emocional focado no trabalhador (employee-focused emotional 

labor). Aquela se refere à percepção das demandas emocionais de trabalho de uma ocupação 

ou profissão, e esta se refere ao uso das estratégias individuais de regulação emocional. 

A faceta das demandas emocionais de trabalho (job-focused emotional labor) apresenta 

quatro dimensões: a frequência e a duração das interações com outras pessoas; e a intensidade 

e a variedade das expressões emocionais requeridas pelo trabalho (Brotheridge & Grandey, 

2002; Morris & Feldman, 1997). 

A faceta da estratégia individual de regulação emocional (employee-focused emotional 

labor) enfatiza o modo como os trabalhadores processam a regulação de emoções resultantes 
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das demandas emocionais do trabalho (Brotheridge & Grandey, 2002) e está dividida em duas 

dimensões: ação superficial (surface acting) e ação profunda (deep acting). A ação superficial 

consiste na expressão de uma emoção não consonante à emoção sentida, e a ação profunda 

consiste na modificação da emoção sentida de forma a fazê-la convergir com a emoção expressa 

(Brotheridge & Lee, 2002). 

Com base em uma revisão de literatura, Grandey e Gabriel (2015) avaliaram os 

preditores do trabalho emocional, destacando: os traços de personalidade, avaliados por 

Kammeyer-Mueller et al. (2013) e por Mesmer-Magnus, Glew e Viswesvaran (2012) como um 

construto condizente com a efetivação do desempenho emocional; a motivação no trabalho, 

apresentada por Dahling e Johnson (2010), Gabriel et al. (2015), Maneotis et al. (2014) e 

Ozcelik (2013) como um construto associado a diferentes estratégias de regulação emocional; 

e a inteligência emocional, postulada por Diefendorff et al. (2015), Joseph e Newman (2010) e 

Mesmer-Magnus et al. (2012) como um preditor de maior desempenho emocional. 

O trabalho emocional gera diferentes efeitos sobre a experiência laboral e emocional 

dos indivíduos e das organizações, mas não há consenso acerca dos impactos do trabalho 

emocional em variados contextos (Gondim & Borges-Andrade, 2009). Estudos empíricos 

sinalizam que o trabalho emocional pode influenciar tanto positiva quanto negativamente o 

bem-estar físico e psicológico dos trabalhadores (Grandey & Gabriel, 2015). 

O trabalho emocional contribui positivamente em vários aspectos, como a satisfação no 

trabalho (Bhave & Glomb, 2013; Diefendorff, Erickson, Grandey, & Dahling, 2011), o 

sentimento de autoeficácia, a autoestima e a realização pessoal (Bhave & Glomb, 2013; Zapf 

& Holz, 2006). Além disso, auxilia os líderes a adotarem estratégias de gerenciamento de 

conflitos (Schlaerth, Ensari, & Christian, 2013) e aumenta o bem-estar (Grandey & Gabriel, 

2015; Nelis, Quoidbach, Hansenne, & Mikolajczak, 2011). Por outro lado, o trabalho emocional 

pode gerar resultados negativos no tocante ao bem-estar físico e psicológico dos trabalhadores 
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(Shanock et al., 2013). Além disso, está associado negativamente à satisfação com o trabalho 

(Grandey & Gabriel, 2015, Gross, 1998; Hartley & Phelps, 2010) e positivamente ao burnout 

e ao absenteísmo/rotatividade no trabalho (Alves, 2015; Chau, Dahling, Levy, & Diefendorff, 

2009; Goodwin, Groth, & Frenkel, 2011). 

A frequência da interação, um dos aspectos-chave da demanda emocional de trabalho, 

está relacionada negativamente com a satisfação no trabalho e positivamente com a estratégia 

de ação superficial e a exaustão no trabalho (Chou, Hecker & Martin, 2012). A ação superficial 

associa-se negativamente à satisfação no trabalho (Chou, Hecker & Martin, 2012; Hülsheger & 

Schewe, 2011; Kammeyer-Mueller et al., 2013), ao engajamento no trabalho (Lu & Guy, 2014) 

e ao suporte organizacional (Chou, Hecker & Martin, 2012), ao passo que a ação profunda está 

relacionada positivamente com a satisfação, o engajamento no trabalho e o suporte 

organizacional nos mesmos estudos respectivamente. 

O estudo de Srivastava, Tamir, McGonigal, John e Gross (2009) concluiu que o uso de 

estratégias superficiais pode exigir maior recurso pessoal e provocar mais mal-estar do que o 

uso de estratégias de ação profunda. A desgastante tarefa de fingir o que não sente e/ou 

neutralizar emoções em resposta a demandas organizacionais, o que caracteriza a estratégia de 

ação superficial, provoca prejuízos ao bem-estar do trabalhador; além disso, afeta a 

autenticidade, contribuindo para a alienação de sentimentos pessoais e o adoecimento 

psicológico (Brotheridge & Lee, 2002; Grandey, 2000; Hochschild, 1983). 

 

Bem-Estar no Trabalho 

O estudo científico do bem-estar é um dos resultados desejáveis do movimento da 

psicologia positiva, uma abordagem conceitual que visa dar uma nova direção aos estudos da 

ciência psicológica. Esse movimento propõe estudar os aspectos positivos da vida das pessoas, 

como suas forças e virtudes (Seligman & Csikszentminhalyi, 2000). Sua influência também se 
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faz notar na psicologia organizacional e do trabalho (Ferreira, 2012). Desde 2002, já se 

encontram referências sobre “comportamento organizacional positivo” (Youssef & Luthans, 

2007), que privilegia a investigação dos aspectos positivos da atividade laboral. 

Na percepção de Schulte e Vainio (2010), a maioria dos modelos em saúde ocupacional 

e bem-estar focalizam estressores, negligenciando a potencialidade de aspectos positivos do 

trabalho. Há um reconhecimento da inexistência de concepções claras sobre bem-estar no 

trabalho na literatura, o que leva os pesquisadores a utilizar fatores positivos (por exemplo, 

satisfação com o trabalho) ou negativos (por exemplo, burnout) para representá-lo (Siqueira & 

Padovam, 2008). 

No Brasil, a preocupação em conceituar o bem-estar no trabalho é recente. Santos & 

Ceballos (2013) afirmam que, embora não haja consenso sobre sua definição, há convergência 

de que o bem-estar é mais do que a ausência de circunstâncias negativas, incluindo também 

fatores como qualidade do trabalho ou felicidade com a própria vida. A definição de bem-estar 

no trabalho adotada neste estudo foi a de Paschoal e Tamayo (2008), para quem esse conceito 

denota a prevalência de emoções positivas no trabalho e a percepção do indivíduo de que, no 

trabalho, desenvolve seus potenciais e avança no alcance de suas metas de vida. Apoiados na 

corrente que compreende o campo do bem-estar como o estudo científico da felicidade, esses 

autores incorporam a visão hedônica e a eudaimônica de felicidade. 

A perspectiva hedônica aborda o aspecto subjetivo do fenômeno, apoiando-se em uma 

visão de bem-estar como prazer e satisfação (Waterman, 1993), pela prevalência de afetos 

positivos e a satisfação do indivíduo com sua vida (Diener, 1984; Ryan & Deci, 2001). A 

perspectiva eudaimônica, por sua vez, associa o bem-estar ao pleno funcionamento da 

potencialidade humana e à realização e expressão de si mesmo (Ryan & Deci, 2001; Ryff, 

1989). Em resumo, o construto bem-estar no trabalho é formado por uma dimensão cognitiva 

(expressividade/realização) e uma dimensão afetiva (afetos positivos e negativos), o que 
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engloba os pontos centrais da abordagem eudemonista e da abordagem hedonista, 

respectivamente. Na dimensão cognitiva, a expressividade/realização significa o 

desenvolvimento de potenciais e o avanço nos propósitos de vida. Na dimensão afetiva, os 

afetos positivos estão relacionados a sentimentos e humores agradáveis, e os negativos, a 

sentimentos e humores desagradáveis, ambos com duração momentânea, no ambiente de 

trabalho (Paschoal & Tamayo, 2008). 

Os estudos sobre bem-estar no trabalho abordam fatores que o influenciam 

negativamente, como estresse ocupacional (Pellegrini, Fernandes, & Gomes, 2010), exaustão 

emocional, pressão e sintomas depressivos (Santos & Ceballos, 2013; Yu, Gu, Zhou, & Wang, 

2008). Abordam, ainda, fatores que o influenciam positivamente, como o clima social e as 

estratégias de enfrentamento do estresse (coping) (Rocha Sobrinho & Porto, 2012), a 

autoestima, a satisfação com o emprego, o otimismo, a demanda/controle, o comprometimento, 

o engajamento no trabalho (Santos & Ceballos, 2013) e a inteligência emocional (Mendes, 

2014). 

Rocha Sobrinho e Porto (2012) e Parker e Martin (2009) identificaram que variáveis 

demográficas (gênero, estado civil, idade e escolaridade) apresentaram relações fracas com o 

bem-estar. Assim, os autores afirmam que o contexto de trabalho é mais importante para 

favorecer os níveis de bem-estar nos trabalhadores do que variáveis demográficas. 

Soraggi e Paschoal (2011) verificaram que os valores pessoais dos trabalhadores, por si 

sós, não são preditores do bem-estar; porém, as oportunidades de alcançar valores importantes 

para o indivíduo no contexto laboral (com autonomia, pensamento criativo, reconhecimento e 

prestígio social) podem aumentar significativamente a felicidade do trabalhador e, 

consequentemente, seu bem-estar no trabalho. 
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Os estudos também destacam o importante papel de variáveis da organização, como 

suporte organizacional (Paschoal, 2008; Paschoal, Torres, & Porto, 2010) e estilos de liderança, 

que impactam positivamente o bem-estar no trabalho (Sant’anna, Paschoal, & Gosendo, 2012).  

 

Engajamento no Trabalho 

O estudo do engajamento no trabalho tem crescido em importância na área de 

comportamento organizacional, sendo um dos construtos adotados nesta pesquisa. Três 

perspectivas teóricas se ocupam desse construto. A primeira é a de Kahn (1990), que afirma 

haver engajamento no trabalho entre membros organizacionais quando estes se expressam 

física, cognitiva, emocional e mentalmente durante a execução de atividades laborais, 

repercutindo tanto no desempenho do indivíduo quanto no das organizações. 

A segunda perspectiva é a de Maslach e Leiter (1997), que consideram o engajamento 

um contraponto do burnout (exaustão, cinismo e ineficácia). Indivíduos engajados se 

caracterizam por energia (e não exaustão), envolvimento (e não cinismo) e eficácia (e não 

ineficácia). 

A terceira perspectiva é a de Schaufeli e Bakker (2004), que entendem o engajamento 

como um estado psicológico independente, com características únicas, não se constituindo 

como um polo oposto do burnout. O engajamento no trabalho consiste em um estado mental 

positivo de realização: envolve vigor, dedicação e absorção (Schaufeli & Bakker, 2004). 

Segundo Siqueira et al. (2014), vigor corresponde a altos níveis de energia e resiliência mental 

no trabalho; dedicação refere-se a estar-se profundamente envolvido no trabalho, 

experimentando uma forte sensação de significado, entusiasmo e desafio; e absorção indica alto 

nível de concentração, de tal forma que o tempo passa rapidamente no ambiente laboral. 

Neste estudo, o engajamento no trabalho foi definido como um estado mental positivo, 

assentado em crenças a respeito da intensidade com que o indivíduo se sente vigoroso e 
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absorvido enquanto realiza suas atividades profissionais (Siqueira et al., 2014). O engajamento 

no trabalho tem, então, apenas duas dimensões: vigor (crenças acerca da capacidade do trabalho 

de desencadear sensações de disposição, energia e força) e absorção (crenças de que o trabalho 

pode proporcionar concentração, atenção e foco). 

As autoras supracitadas afirmam que a decisão de desconsiderar a dedicação, 

apresentada por Schaufeli e Bakker (2004), baseou-se no entendimento de que essa era uma 

dimensão bastante semelhante a outros conceitos existentes na literatura do comportamento 

organizacional. A obtenção de resultados similares, especialmente em dedicação e vigor, bem 

como a maior estabilidade do construto para as dimensões de vigor e absorção, em coerência 

com a própria concepção de engajamento, sinaliza a adequação de defender a 

bidimensionalidade do engajamento no trabalho (Siqueira et al., 2014). 

Simpson (2009) revisou os antecedentes e consequentes do engajamento no trabalho, 

encontrando vinte estudos de 1990 a 2007. Mais recentemente, autores como Bakker e Leiter 

(2010), Salanova e Schaufeli (2009), Freeney e Tiernan (2009) e Monteiro, Queirós e Marques 

(2014) afirmam que tal engajamento está relacionado ao bem-estar no trabalho ou a uma 

satisfação, caracterizada por um alto nível de energia e uma forte identificação com o próprio 

trabalho. Trabalhadores engajados são, conforme Bakker (2011), física, cognitiva e 

emocionalmente conectados com seus papéis, pois investem mais energia em suas tarefas, 

demonstram mais entusiasmo enquanto as realizam e, em especial, permanecem mais focados 

no seu trabalho. 

O engajamento no trabalho é importante preditor de emoções positivas do trabalhador, 

tanto no contexto individual quanto no organizacional e de equipe (Bakker, Demerouti, & Sanz-

Vergel, 2014; Carrasco, Martínez-Tur, Peiró, García-Buades, & Moliner, 2011; Hakanen, 

Demerout, Xanthopoulou, & Bakker, 2007). Esse impacto positivo também se dá no 

desempenho laboral (Demerouti, Bakker, & Halbesleben, 2015; Robertson, Birch, & Cooper, 
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2012), na satisfação no trabalho (Laschinger, 2012), no altruísmo (Demerouti, Bakker, & 

Halbesleben, 2015) e no bem-estar subjetivo (Matthews, Mills, Trout, & English, 2014).  

Os estudos apresentam construtos que impactam positivamente o engajamento no 

trabalho, como os comportamentos de cidadania organizacional (Sulea et al., 2012), a 

autoeficácia (Xanthopoulou, Bakker, & Fischbach, 2013) e a atividade física (Sliter, Sinclair, 

Cheung, & McFadden, 2014). Outros construtos têm se mostrado associados positivamente ao 

engajamento no trabalho, como o suporte social (Pluut, Flestea, & Curseu, 2014), a autonomia 

(Nahrgang, Morgeson, & Hofmann, 2010) e o suporte dos supervisores (Matthews, Mills, 

Trout, & English, 2014). 

Encontram-se evidências de que o engajamento no trabalho desempenha um papel de 

mediação entre liderança transformacional e clima de serviço (Xanthopoulou, Bakker, & 

Fischbach, 2013); entre envolvimento no trabalho e comprometimento organizacional afetivo 

(Scima, Lorito, Parry, & Falgares, 2014); e entre recursos sociais da equipe (clima de apoio, de 

coordenação e de trabalho em equipe) e desempenho da equipe (Torrente, Salanova, Llorens, 

& Schaufeli, 2012). 

A demarcação do problema de estudo desta pesquisa partiu da suposição de que os 

artistas de espetáculo estão fortemente sujeitos às demandas de trabalho emocional 

desencadeadas pela necessidade de que sua atuação venha a impactar positivamente o público-

alvo. Para fazer frente a essas demandas emocionais, o artista acaba adotando estratégias 

individuais de regulação emocional que podem influenciar positiva ou negativamente seu bem-

estar no trabalho. Disso se deduz que o engajamento no trabalho atenuaria o impacto negativo 

do trabalho emocional no bem-estar. Portanto, este estudo avaliou se o engajamento no trabalho 

poderia atuar como variável moderadora na relação entre as dimensões do construto trabalho 

emocional (ação superficial, ação profunda e demandas emocionais de trabalho) e o bem-estar 

no trabalho de artistas de espetáculo. 
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As relações entre trabalho emocional, engajamento no trabalho e bem-estar no trabalho 

na profissão de artista têm sido relativamente descuradas. A escolha por pesquisar essas 

relações levou em consideração as possíveis contribuições para a literatura na área. Uma delas 

seria oferecer suporte teórico para programas de intervenção que ajudem os artistas a perceber 

e lidar com as emoções, ampliando seu repertório de regulação emocional e mantendo seu bem-

estar no trabalho. Foram formuladas as seguintes hipóteses:  

H1: O impacto negativo das demandas de trabalho emocional sobre o bem-estar no 

trabalho é menor para artistas de espetáculo mais engajados no trabalho. 

Essa hipótese se justifica porque se supõe que as demandas de trabalho emocional 

exijam maior controle emocional dos artistas, prejudicando o bem-estar no trabalho. No 

entanto, o maior engajamento no trabalho pode servir de fator de proteção, atenuando esse 

impacto negativo. 

H2: O impacto positivo da estratégia individual de ação profunda sobre o bem-estar no 

trabalho é menor para os artistas de espetáculo menos engajados no trabalho. 

Essa hipótese se justifica porque se supõe que a ação profunda seja uma estratégia mais 

efetiva para o controle emocional, contribuindo para a preservação do bem-estar no trabalho do 

artista. No entanto, se o engajamento no trabalho do artista for baixo, o impacto positivo dessa 

estratégia no bem-estar no trabalho perderá força. 

H3: O impacto negativo da estratégia individual de ação superficial sobre o bem-estar 

no trabalho é maior para os artistas de espetáculo menos engajados no trabalho. 

Essa hipótese se justifica porque se supõe que a ação superficial prediga negativamente 

o bem-estar no trabalho de artistas de espetáculo, um efeito mais notável entre aqueles artistas 

com baixo nível de engajamento no trabalho. 
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Método 

Este é um estudo correlacional que fez uso de uma amostra não probabilística de artistas 

de espetáculo. O estudo considerou as três dimensões de trabalho emocional como variáveis 

antecedentes (demandas emocionais do trabalho, ação superficial e ação profunda); o bem-

estar no trabalho como variável critério; e o engajamento no trabalho como variável 

moderadora. A variável moderadora é definida por Baron e Kenny (1986) como uma 

variável qualitativa ou quantitativa que afeta a direção — (+) positiva e (-) negativa — e/ou a 

força — forte e fraca — da relação entre a variável antecedente e a variável critério. Assim, 

para diferentes valores da variável moderadora (por exemplo, alto ou baixo), a força e/ou o sinal 

da associação podem variar. 

 

Participantes 

Participaram da pesquisa 525 artistas de espetáculo. Para a inclusão na amostra, o 

indivíduo deveria atender aos seguintes requisitos: ser brasileiro, ser artista de espetáculo, ter 

uma renda (salário) oriunda do trabalho artístico, ter idade mínima de 18 anos e concordar com 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Dados esses critérios, foram 

considerados para análise 521 artistas, pois um não atuava como artista de espetáculo e três 

declararam ter menos de 18 anos. 

Os participantes válidos (N=521) apresentaram uma média de idade de 39 anos 

(DP=13.05), eram majoritariamente solteiros (45,2%) e tinham curso de pós-graduação 

(37,2%), graduação completa (26,4%) ou graduação incompleta (26,2%). A maioria eram 

homens (55,6%), com faixa de renda oriunda do trabalho artístico de um a três salários mínimos 

(34,9%). A principal categoria artística na amostra foi música (35%), seguida de teatro (34,3%), 

dança (13,2%) e circo (6,3%), sendo que 57,9% dos participantes trabalham como artistas de 

espetáculo há mais de dez anos, e 18,6%, entre cinco e dez anos. Por fim, houve participação 
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de artistas de todas as regiões do Brasil: do Nordeste (43%), do Sudeste (30,7%), do Sul 

(18,1%), do Norte (6,3%) e do Centro-Oeste (1,9%). 

 

Instrumento 

O instrumento de coleta de dados foi um questionário estruturado, autoaplicável, 

composto por questões relativas às variáveis sociodemográficas (sexo, idade, escolaridade, 

estado civil, naturalidade, renda oriunda do trabalho artístico, tempo de trabalho), além das 

seguintes escalas de medida: a Escala de Trabalho Emocional (ETE-Br), adaptada e validada 

no Brasil por Silva e Gondim (s.d.), mas originalmente construída e validada por Brotheridge e 

Lee (2003); a Escala de Engajamento no Trabalho (EEGT), construída e validada por Siqueira 

et al. (2014); e a Escala de Bem-Estar no Trabalho (EBET), construída e validada por Paschoal 

e Tamayo (2008). 

A ETE-Br é um instrumento de autorrelato que avalia o construto trabalho emocional, 

com uma escala de resposta que vai de 1 (nunca) a 5 (sempre). As afirmações são precedidas 

pelo enunciado “em um dia normal de trabalho, com que frequência você...” A escala possui 

nove itens, distribuídos em três dimensões. Duas dimensões referem-se às estratégias de 

regulação emocional: a ação profunda, consiste na modificação da emoção sentida de forma 

que a emoção expressa e a sentida convirjam; é composta por três itens (alfa = 0,66), a exemplo 

de “faço um esforço para, de fato, sentir as emoções que preciso expressar aos outros”; e a ação 

superficial, consiste na expressão de uma emoção não consonante à emoção sentida; é composta 

por três itens (alfa = 0,68), a exemplo de “finjo sentir emoções que na verdade não estou 

sentindo”. A terceira dimensão é a das demandas emocionais de trabalho, consiste na percepção 

das exigências emocionais que uma ocupação ou profissão requer; composta por três itens (alfa 

= 0,74), a exemplo de “expresso emoções diversificadas”. 
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A Escala de Engajamento no Trabalho (EEGT) também é uma medida de autorrelato, 

composta por dez itens divididos em dois fatores: vigor — crenças acerca da capacidade do 

trabalho de desencadear no indivíduo sensações de disposição, energia e força enquanto realiza 

suas tarefas —, formado por cinco itens (alfa = 078; “cheio de energia”); e absorção — crenças 

de que o trabalho pode proporcionar concentração, atenção e foco enquanto o indivíduo realiza 

suas tarefas —, composto de cinco itens (alfa = 0,86; “concentrado em minhas tarefas”). O 

respondente deve avaliar a afirmativa “enquanto trabalho, eu acredito que fico...” segundo uma 

escala de respostas tipo likert de cinco pontos, 1 (nunca) a 5 (sempre). 

A Escala de Bem-Estar no Trabalho (EBET) investiga o quanto os indivíduos sentem 

bem-estar no trabalho. Essa escala é de autorrelato, composta por 30 itens divididos em três 

fatores: afeto positivo — respostas afetivas positivas do indivíduo no ambiente de trabalho, com 

nove itens (“alegre” e α=0,93); afeto negativo — respostas afetivas negativas do indivíduo no 

ambiente de trabalho, com 12 itens (“deprimido” e α=0,91); e realização — grau em que os 

indivíduos atingem suas metas no ambiente de trabalho, com nove itens (“expresso o que há de 

melhor em mim”; α=0,88). Nos primeiros 21 itens, referentes ao afeto, o respondente deve 

avaliar a afirmativa “nos últimos seis meses, meu trabalho tem me deixado...”, segundo uma 

escala de respostas que varia de 1 (nem um pouco) a 5 (extremamente). Nos últimos nove itens, 

sobre realização, o respondente deve avaliar o quanto as afirmações apresentam suas opiniões 

sobre o trabalho, com escala de resposta variando de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo 

totalmente). Como produto da medida, é possível obter um escore geral de bem-estar no 

trabalho, embora cada dimensão possa ser tratada de maneira individual. 

Os índices de ajuste do modelo estrutural de cada uma dessas escalas foram aferidos por 

meio de análise fatorial confirmatória. As análises foram executadas com o programa Analysis 

of Moment Structures (AMOS, versão 23.0). Foram obtidos os seguintes índices: qui-quadrado 

(2); Goodness-of-Fit Index (GFI); Comparative Fit Index (CFI); Normed Fit Index (NFI) e 
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Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA), cujos valores esperados — critérios 

indicativos de ajuste perfeito do modelo (Marôco, 2014) — e os obtidos para cada escala 

encontram-se na Tabela 1. 

 
Tabela 1 
Análises fatoriais confirmatórias das escalas 
Índice de 
ajustamento 

        2  GFI  CFI  NFI         RMSEA (IC) Intervalo das 
cargas fatoriais 

Valor 
indicativo de 
ajustamento 
perfeito do 
modelo 
 

2≤ (2/gl) ≤ 5 < 1 < 1 < 1 ≤ 0,08 cargas ≥0,4 

Valor obtido 
na ETE-Br  
(9 itens) 
 

77,02/23 0,97 0,95 0,93 0,06 (0,05-0,08)     0,45 – 0,79 

Valor obtido 
na EEGT 
(10 itens) 
 

161,5/32 0,94 0,95 0,93 0,08 (0,07-0,10)     0,42 – 0,92 

Valor obtido 
na EBET 
(30 itens) 
 

1342,8/402 0,83 0,87 0,83 0,06 (0,06-0,07)     0,41 – 0,83 

Nota. Amostra: 516 artistas de espetáculo.   
 

A Tabela 1 informa que os modelos estruturais das escalas produziram valores 

esperados nos cinco índices de ajustamento calculados. Os itens de cada escala compõem 

medidas com indicadores psicométricos favoráveis ao seu uso no âmbito da pesquisa científica, 

bem como na prática profissional. Tal afirmação é também suportada pelas cargas fatoriais de 

seus itens, que ficaram superiores ao critério estabelecido (valor igual ou maior que 0,40), o 

que revela a pureza dos itens. Ao comparar os índices de ajustamento dessas escalas na amostra 

deste estudo (artistas de espetáculo) com os índices das escalas originais, verificou-se que os 

valores são equivalentes. 
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Procedimentos de Coleta de Dados 

Os participantes foram localizados por indicações de órgãos (sindicatos, universidades, 

associações, instituições, escolas etc.), por sites, por redes sociais e por intermédio de 

participantes que já haviam respondido à pesquisa (técnica da bola de neve). O convite para 

participar do estudo foi enviado por correio eletrônico. O questionário foi disponibilizado na 

versão eletrônica para ser respondido pelo link http://ww3.unipark.de/uc/artista/, do software 

Enterprise Feedback Suite (EFS-Survey). 

 Realizou-se também uma coleta mediante versão impressa, com 23 artistas, em virtude 

da dificuldade manifestada por participantes do circo e do teatro em responderem à versão 

eletrônica. Fez-se uso do teste t para comparar as duas formas de coleta de dados, e os resultados 

não sinalizaram diferença significativa entre os métodos de coleta. 

A pesquisa foi aprovada por um Comitê de Ética em Pesquisa, conforme processo 

padronizado via Plataforma Brasil, sob o registro CAAE nº 44484215.0.0000.0042 (Anexo A). 

Os procedimentos adotados nesta pesquisa seguiram as orientações previstas na Resolução 

016/2000 do Conselho Federal de Psicologia e na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional 

de Saúde. 

 

Procedimentos de Análise de Dados 

A análise de outliers univariados foi realizada com base no escore-z > 3,29, de acordo 

com a recomendação de Field (2009), sendo identificados cinco casos extremos. Assim, a 

amostra passou a ter 516 artistas de espetáculo. Os outliers multivariados também foram 

analisados, pela distância de Mahalanobis (D2), com o programa AMOS, não sendo identificado 

nenhum caso extremo (Marôco, 2014). 

Para identificar características da distribuição dos dados e checar a normalidade 

univariada, verificaram-se os valores de curtose e assimetria para cada item. Os valores se 
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encontraram em torno de 1, o que indica não haver problema relevante de normalidade 

univariada (Marôco, 2014).  

O pressuposto da adequação da amostra considerou a regra de o nível desejável estar 

entre 15 e 20 participantes por item de cada variável independente (Field, 2009; Hair et al., 

2009) — considerando 15 participantes e 19 itens, isso equivale ao valor mínimo de 380 

respondentes, o que foi plenamente atingido. 

Foram realizadas, por meio do software Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS, versão 20.0), as seguintes análises: descritiva (média e desvio-padrão), para avaliar os 

índices das variáveis estudadas — engajamento no trabalho (ET), trabalho emocional (TE) e 

bem-estar no trabalho (BET) — entre os artistas de espetáculo; correlação (r de Pearson), com 

o intuito de verificar o grau de relacionamento entre essas variáveis;  alfa de Cronbach, para 

avaliar os índices de confiabilidade; e regressão linear múltipla, com o método enter, para 

testar o efeito moderador do engajamento no trabalho na relação entre as dimensões do 

construto trabalho emocional e bem-estar no trabalho. Para a elaboração do gráfico da 

moderação, foi utilizado o programa Excel. 

Na análise da regressão linear múltipla, utilizou-se o bem-estar no trabalho (BET) como 

variável dependente (VD), o engajamento no trabalho (ET) como variável moderadora (VM) e 

as seguintes variáveis independentes (VIs): as dimensões do trabalho emocional — ação 

superficial (AS), ação profunda (AP) e demandas emocionais do trabalho (DET) — e as três 

variáveis de interação, ou seja, o produto das variáveis independentes pela variável moderadora 

(engajamento no trabalho x ação superficial; engajamento no trabalho x ação profunda; e 

engajamento no trabalho x demandas emocionais do trabalho). Ressalta-se que, antes de testar 

a regressão, as VIs e a VM foram centralizadas (escores transformados em valor Z) com vistas 

a minimizar problemas de multicolinearidade dos dados. 
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Resultados 

Os resultados estão organizados em duas seções. A primeira expõe as análises 

descritivas, os índices de confiabilidade e as correlações encontradas entre as variáveis do 

estudo, e a segunda apresenta a análise de moderação. 

 

Trabalho Emocional, Engajamento no Trabalho e Bem-Estar no Trabalho de Artistas de 

Espetáculo 

Para a análise de correlação de Pearson, foram consideradas as dimensões do construto 

trabalho emocional — ação superficial, ação profunda e demandas emocionais do trabalho, o 

construto geral de bem-estar no trabalho e o construto engajamento no trabalho. A Tabela 2 

descreve as médias, o desvio-padrão, os coeficientes de correlação (r de Pearson) das variáveis 

e os índices de confiabilidade (alfa de Cronbach) das escalas utilizadas no estudo.  

 
Tabela 2  
Estatísticas Descritivas, Correlação entre as Variáveis do Estudo e Confiabilidade 

Variável  M DP 1 2 3 4     5 

ET 4,17 0,55 (0,86)     

TEdet 3,93 0,79 0,29** (0,74)    

TEas 2,35 0,82 -0,25** - 0,02 (0,67)   

TEap 3,61 0,90 0,21**  0,32** -0,08 (0,66)  

BET 3,94 0,49 0,45**  0,13** -0,30** 0,17** (0,91) 
Nota. n=521; **p<0,01; ET=engajamento no trabalho; TEdet=trabalho emocional, dimensão demandas 
emocionais do trabalho; TEap=trabalho emocional, dimensão ação profunda; TEas=trabalho emocional, 
dimensão ação superficial; BET=bem-estar no trabalho; M=média; DP=desvio-padrão; Índice de confiabilidade 
das escalas entre parênteses, na linha diagonal. 

 

Conforme sintetiza a Tabela 2, o engajamento no trabalho é o construto que tem maior 

média (M=4,17, DP=0,55), seguido do bem-estar no trabalho (M=3,94, DP=0,49). A dimensão 

do trabalho emocional que apresenta a menor média é a de ação superficial (M=2,35, DP=0,82). 

Os resultados apresentados na Tabela 2 também apontam para a correlação positiva 

moderada entre o engajamento no trabalho e o bem-estar no trabalho (r=0,45, p<0,01). O 



TRABALHO EMOCIONAL E BEM-ESTAR NO TRABALHO 68 

 

 
 

engajamento no trabalho também apresentou correlações significativas, porém fracas, com as 

três dimensões do trabalho emocional, tendo correlações positivas com as dimensões ação 

profunda (r=0,21, p<0,01) e demandas emocionais do trabalho (r=0,29, p<0,01) e correlação 

negativa com a dimensão ação superficial (r= -0,25, p<0,01). 

O bem-estar no trabalho, considerada a variável critério deste estudo, apresentou 

correlações significativas com todas as dimensões do trabalho emocional, revelando uma 

associação negativa e moderada com a ação superficial (r= -0,30, p<0,01) e associações 

positivas e fracas com a ação profunda (r=0,17, p<0,01) e as demandas emocionais de trabalho 

(r=0,13, p<0,01). 

Observou-se também que há apenas uma correlação significativa entre as três dimensões 

do trabalho emocional, entre ação profunda e demandas emocionais de trabalho (r=0,32, 

p<0,01). A ação superficial não apresenta relação negativa significativa com a ação profunda 

(r= -0,08) nem com as demandas emocionais de trabalho (r= -0,02). 

Os resultados da análise de confiabilidade revelaram uma fidedignidade satisfatória para 

todas as variáveis. Nesse sentido, há uma indicação de que o instrumento resultante das análises 

encontra correspondência com o constructo que se pretendeu mensurar. Cumpre observar que 

os valores do alfa de Cronbach das variáveis ação superficial e ação profunda estão próximos 

a 0,70. O limite inferior para o alfa de Cronbach geralmente aceito é de 0,70, entretanto, em 

pesquisas exploratórias do campo das ciências sociais e, especialmente, em subescalas com 

poucos itens (nesses casos, apenas três), são aceitos valores acima de 0,60 (Field, 2009; Hair et 

al, 2009). 

 

Análises de Moderação 

A Tabela 3 apresenta os resultados da regressão múltipla: 
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Tabela 3 
Preditores do Bem-Estar no Trabalho e Variáveis de Interação 

Efeitos principais    β 

Engajamento no trabalho (ET)   0,368* 

Ação superficial (AS) - 0,196* 

Ação profunda (AP)   0,076 

Demandas emocionais do trabalho (DET)  - 0,017 

Interações  

AS*ET   0,105** 

AP*ET - 0,004 

DTE*ET - 0,048 
Nota. β: Beta padronizado; R2 ajustado=0,25; *p < 0.001 **p < 0.05. 

 
Para esse modelo, a variável engajamento no trabalho se mostra um preditor positivo 

que impacta significativamente o bem-estar no trabalho, sendo seu coeficiente de regressão β = 

0,368 (p<0.001). Nas dimensões do construto trabalho emocional, somente a ação superficial 

contribuiu significativamente para o modelo, apresentando-se como um preditor negativo no 

bem-estar no trabalho β= -0,19, (p<0.001). As outras duas dimensões, ação profunda e 

demandas emocionais do trabalho, não apresentaram efeitos significativos. 

No que se refere à significância das interações, apenas a interação da ação superficial 

com o engajamento no trabalho fez uma contribuição significativa para o bem-estar no trabalho, 

indicando que o efeito da ação superficial sobre o bem-estar no trabalho foi moderado pelo 

engajamento no trabalho. Esse efeito apresenta uma contribuição positiva (β=0,10, p<0.05), 

sinalizando para o fato de que a variável moderadora (engajamento no trabalho) muda a direção 

da relação estabelecida entre a ação superficial e o bem-estar no trabalho, cujo efeito direto, 

sem moderação, é negativo (β= -0,19, p<0.05). 

Para averiguar o sentido dessa moderação, dividiu-se a variável engajamento no 

trabalho (ET) em duas categorias, alta e baixa, tendo por base um desvio-padrão abaixo e um 

desvio-padrão acima da mediana. Realizou-se então uma regressão linear entre a ação 

superficial (AS, variável independente) e o bem-estar no trabalho (BET, variável dependente) 
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para cada categoria. Os resultados demonstraram que o impacto negativo da AS sobre o BET é 

significativo tanto para os artistas com baixo ET (β= -0,29, t= -5,61, p<0,001) quanto para os 

artistas com alto ET (β= -0,10, t= -2,09, p<0,05). Nesse sentido, a AS implica menor BET tanto 

nos artistas com baixo ET quanto nos artistas com alto ET. Na figura 2, a seguir, observam-se 

as retas com os valores para níveis baixos e altos da variável moderadora ET. 

     
Figura 2. Efeito da ação superficial no bem-estar no trabalho em artistas de espetáculo com alto e baixo 
engajamento no trabalho. 

 

Portanto, para baixo engajamento no trabalho, os níveis de bem-estar no trabalho dos 

artistas se alteraram, na intensidade, de acordo com a ação superficial, quando comparados com 

artistas que apresentam alto engajamento no trabalho. No caso do baixo engajamento, o impacto 

negativo da ação superficial sobre o bem-estar no trabalho é mais forte quando comparado com 

o alto engajamento. 

Os resultados sinalizam também que o engajamento no trabalho é o melhor preditor de 

bem-estar no trabalho, por isso é mais provável que ele funcione como antecedente do que como 
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moderador, e que o uso de ação superficial reduz seu efeito positivo sobre o bem-estar, embora 

ele se mantenha positivo. Sugere-se, então, que isso seja testado em outras amostras de artistas. 

 

Discussão 

As estatísticas descritivas apresentadas para cada construto avaliado demonstraram que 

a média do engajamento no trabalho (M=4,17, DP=0,55) coloca os artistas de espetáculo no 

grupo de profissionais que muitas vezes ficam vigorosos e absorvidos enquanto realizam suas 

atividades, ou seja, tendem a acreditar na capacidade do trabalho de desencadear sensações de 

disposição, energia e força (vigor) e também de concentração, atenção e foco (absorção). 

Os dados encontrados aqui não possibilitam comparações com estudos 

nacionais, visto não haver publicações na área que tenham avaliado tal construto entre artistas 

de espetáculo. Apesar disso, é possível perceber o artista como profissional vocacionado e 

dedicado à construção de uma obra capaz de mobilizar o outro (Bendassolli & Borges-Andrade, 

2012). 

As emoções dos artistas de espetáculo demandadas pela ocupação e pelo público nem 

sempre podem ser consideradas autênticas, pois, muitas vezes, há incongruência entre as 

emoções sentidas e aquelas que a ocupação ou o público acredita que sejam importantes de 

serem exibidas. Nesse sentido, outro resultado que merece destaque é a média da dimensão do 

trabalho emocional ação superficial (M=2,35, DP=0,82), que é a menor entre todas. Essa 

dimensão contém itens que avaliam a estratégia de expressão de emoções diferentes das que 

são sentidas. Isso permite concluir que o trabalho de artista de espetáculo requer a vivência 

autêntica de algumas emoções para convencer e impactar o público, o que é mais congruente 

com o uso de estratégia de ação profunda (M=3,61, DP=0,90). Entende-se, também, que os 

artistas de espetáculo se envolvem mais em uma mudança interior que leva à expressão 

emocional condizente com a demandada pela ocupação do que a uma manifestação de emoções 
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que não estão sendo sentidas — é como se o artista colocasse uma máscara a fim de esconder 

suas emoções. 

Nas análises de correlação, houve associação positiva entre o engajamento no trabalho 

e a ação profunda, e também associação negativa com a ação superficial, resultado que 

corrobora evidências na literatura sobre as mesmas associações (Lu & Guy, 2014). 

Para testar o modelo de moderação, que considera o engajamento no trabalho uma 

variável moderadora na relação entre as dimensões do trabalho emocional e o bem-estar no 

trabalho, foram realizadas regressões lineares. Os resultados encontrados corroboram a 

literatura, segundo a qual o engajamento no trabalho se mostra um preditor positivo que impacta 

significativamente o bem-estar no trabalho (Bakker & Leiter, 2010; Carrasco et al., 2011; 

Santos & Ceballos, 2013). Esse resultado é também evidenciado na análise de correlação, em 

que se encontrou uma correlação positiva moderada entre o engajamento no trabalho e o bem-

estar no trabalho. 

Infere-se, portanto, que artistas de espetáculo engajados, ou seja, que investem mais 

energia em suas tarefas, que demonstram maior entusiasmo e que permanecem mais focados 

no seu trabalho apresentam maior bem-estar no trabalho. Isso converge com os resultados de 

Carrasco et al. (2011), que demonstraram ser o engajamento preditor de emoções positivas do 

trabalhador, tanto no contexto individual quanto no de equipe. 

Ainda no teste de moderação, em relação às dimensões do construto trabalho emocional, 

somente a ação superficial contribuiu significativamente para o modelo, apresentando-se como 

um preditor negativo no bem-estar no trabalho. Esses resultados também corroboram achados 

na literatura que salientam que a ação superficial se mostra um preditor negativo do bem-estar 

no trabalho (Bhave & Glomb, 2013; Brotheridge & Lee, 2002; Hochschild, 1983; Srivastava et 

al., 2009). 
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Os estudos destacam o importante papel da regulação emocional no aumento do bem-

estar dos trabalhadores (Grandey & Gabriel, 2015; Mendes, 2014; Nelis et al., 2011), mais 

também na diminuição do bem-estar físico e psicológico (Shanock e Alen, 2013). Nesse 

sentido, entende-se que artistas de espetáculo que usam a ação superficial, ou seja, mudam 

apenas a expressão e não os sentimentos internos, apresentam menor bem-estar no trabalho. 

Esse resultado condiz com o encontrado na análise de correlação deste estudo, que identificou 

correlação negativa e moderada entre a ação superficial e o bem-estar no trabalho. 

Os resultados demonstraram também que o engajamento no trabalho atuou como 

variável moderadora no impacto negativo da ação superficial sobre o bem-estar no trabalho dos 

artistas de espetáculo, de modo que esse impacto negativo é mais forte sob um baixo nível de 

engajamento no trabalho do que sob um alto nível de engajamento no trabalho; contudo, ambos 

apresentam impacto significativo. 

Entre artistas de espetáculo com baixo engajamento no trabalho, o efeito negativo da 

ação superficial sobre o bem-estar é maior do que entre artistas com alto engajamento no 

trabalho. Os níveis de bem-estar no trabalho diminuem de acordo com a ação superficial 

quando os artistas de espetáculo são menos engajados no trabalho. Os artistas que mudam 

apenas a expressão e não os sentimentos internos apresentam menor bem-estar no trabalho. 

Porém, entre os artistas que investem menos energia em suas tarefas, que demonstram menor 

entusiasmo enquanto as fazem e que permanecem menos focados no trabalho, esse impacto 

negativo no bem-estar é maior. 

 

Conclusões 

Este estudo avaliou se o engajamento no trabalho poderia atuar como variável 

moderadora na relação entre as dimensões do construto trabalho emocional (demandas 

emocionais da ocupação e estratégias individuais dos trabalhadores) e o bem-estar no trabalho. 
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A hipótese 1 testou se o impacto negativo das demandas de trabalho emocional sobre o 

bem-estar no trabalho seria menor para artistas de espetáculo mais engajados no trabalho. Essa 

hipótese não foi corroborada, visto que o impacto negativo das demandas sobre o bem-estar e 

a interação entre as demandas e engajamento no trabalho não se apresentaram significativos. 

Nesse sentido entende-se que as demandas de trabalho emocional não exigem maior esforço de 

manejo emocional dos artistas, não colocando em risco o seu bem-estar no trabalho.  

A hipótese 2 testou se o impacto positivo da estratégia individual de ação profunda 

sobre o bem-estar no trabalho seria menor para os artistas de espetáculo menos engajados no 

trabalho. Essa hipótese também não foi corroborada, pois o impacto positivo da ação profunda 

sobre o bem-estar e a interação entre a ação profunda e o engajamento no trabalho não se 

apresentaram significativos. A ação profunda se apresentou, de fato, como uma estratégia 

efetiva para o controle emocional, contribuindo para a preservação do bem-estar no trabalho do 

artista. No entanto, o engajamento no trabalho do artista não atuou como moderador desse 

impacto positivo no bem-estar no trabalho. 

A hipótese 3 testou se o impacto negativo da estratégia individual de ação superficial 

sobre o bem-estar no trabalho seria maior para os artistas de espetáculo menos engajados no 

trabalho. Os resultados corroboram essa hipótese. A ação superficial prediz negativamente 

o bem-estar no trabalho de artistas de espetáculo, e esse efeito se faz notar mais entre aqueles 

artistas com baixo nível de engajamento no trabalho. 

Na análise descritiva, a ação superficial é a dimensão do trabalho emocional que 

apresenta a menor média, o que permite inferir que os artistas de espetáculo fazem pouco uso 

dessa estratégia de regulação emocional no contexto de trabalho. Na análise de correlação com 

o bem-estar no trabalho, a ação superficial se apresenta como a dimensão do trabalho 

emocional que tem a correlação mais forte e, na análise de regressão, é apresentada, entre as 
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três dimensões do trabalho emocional, como a única preditora negativa do bem-estar no 

trabalho. 

Os achados do estudo devem ser considerados, também, à luz das limitações da 

pesquisa, para aprimorar estudos futuros. Primeiramente, os participantes fazem parte de uma 

amostra não randomizada, o que limita as conclusões e a generalização dos achados. Além 

disso, para a coleta de dados foram usados instrumentos de autorrelato, estando os construtos 

investigados propensos à desejabilidade social; e esses instrumentos foram aplicados em um 

único momento, ou seja, com um delineamento transversal, o que restringe afirmações acerca 

de causalidade entre as variáveis investigadas. 

Outra limitação do estudo foi reconhecer que na categoria de artista de espetáculo a 

demanda de trabalho emocional pode vir da plateia ou do personagem. Os itens não permitiam 

capturar estas nuances. Em sendo assim, para estudos futuros com artistas de espetáculo sugere-

se trabalhar com artistas que atuam em Stand ups, pois sua atuação depende muito da interação 

com o público, já que não há um script ou roteiro claramente estabelecido para a performance.  

Apesar de esta pesquisa contribuir para diminuir algumas lacunas, seria recomendável 

avaliar, em outras amostras e ocupações, o papel moderador da estratégia de ação superficial 

na relação entre engajamento no trabalho e bem-estar, visto que o engajamento se apresentou 

como o maior preditor na análise. Além disso, recomenda-se que as especificidades desse 

contexto de artistas sejam levadas em consideração ao se explorar resultados encontrados nesse 

tipo de amostra, para contribuir no desenvolvimento de teorias mais complexas e coerentes para 

essa realidade. 

Por fim, orienta-se que alguns cuidados metodológicos sejam observados em pesquisas 

futuras, como o uso de delineamentos que permitam inferir a causalidade, a exemplo de estudos 

longitudinais e de experimentos, como pesquisa aplicada de avaliação de programa, bem como 

a utilização de métodos diversificados para a coleta de dados. 
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CONCLUSÕES GERAIS DA DISSERTAÇÃO 
 

Esta dissertação analisou as relações entre trabalho emocional, engajamento no trabalho 

e bem-estar no trabalho de artistas de espetáculo. Para tanto, foram conduzidos dois estudos: o 

Estudo 1 adaptou a Escala de Trabalho Emocional (Emotional Labour Scale, ELS) desenvolvida 

por Brotheridge e Lee (2003) à categoria de artistas de espetáculo brasileiros e explorou 

evidências de validade da medida; e o Estudo 2 avaliou se o engajamento no trabalho poderia 

atuar como variável moderadora na relação entre as dimensões do construto trabalho emocional 

(ação superficial, ação profunda e demandas emocionais de trabalho) e o bem-estar no 

trabalho. 

No Estudo 1, observou-se que os fatores decorrentes da AFE na amostra de artistas 

apresentaram sentido teórico e coerência com o estudo de validação da escala original 

(Brotheridge & Lee, 2003). Os resultados evidenciaram que o trabalho emocional pode ser 

estruturado em três dimensões: demandas emocionais de trabalho, ação superficial e ação 

profunda. 

Uma contribuição desta pesquisa, do ponto de vista metodológico, referiu-se a uma 

primeira validação, no Brasil, da Escala de Trabalho Emocional com uma amostra de artistas 

de espetáculo. A escala apresenta índices aceitáveis de validade, dada a adaptação realizada 

durante o estudo, permitindo medi-la adequadamente em amostras de brasileiros. Isso é 

relevante para que a pesquisa nacional acompanhe o desenvolvimento internacional da área. 

Tendo em vista a inspeção de validade de uma medida, sugere-se que outras pesquisas 

ofereçam contribuição empírica à avaliação da adequação da escala para uso no Brasil. Além 

disso, novos estudos serão necessários a fim de melhorar as qualidades psicométricas do 

instrumento, bem como de verificar a adequação da estrutura encontrada para outras ocupações 

no Brasil, pois esse estudo foi circunscrito à realidade de artistas de espetáculo brasileiros (um 

tipo muito específico de público). 
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No Estudo 2, concluiu-se a favor da moderação do engajamento no trabalho nas relações 

entre ação superficial e bem-estar no trabalho. A ação superficial prediz negativamente o bem-

estar no trabalho de artistas de espetáculo, efeito que se faz notar mais entre os artistas com 

baixo nível de engajamento no trabalho. Nesse sentido, o impacto negativo da ação superficial 

sobre o bem-estar no trabalho é maior entre os artistas de espetáculo menos engajados no 

trabalho. 

Sugere-se a produção de outras pesquisas que avaliem o papel moderador da estratégia 

de ação superficial na relação entre engajamento no trabalho e bem-estar; utilizem 

delineamentos que permitam inferir a causalidade, como estudos longitudinais e experimentais 

e por fim, utilizem métodos diversificados de coleta de dados. 

Discutir os resultados à luz das características dos três construtos estudados, configura-

se uma contribuição teórica para o contexto do artista de espetáculo, preenchendo o que foi 

identificado como uma lacuna na produção científica nacional. Já a socialização dos resultados 

com os participantes da pesquisa será realizada via correio eletrônico, apresentando-se como 

uma contribuição prática do estudo. 
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ANEXO A — Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
 

  

 
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 
Título da Pesquisa: trabalho emocional e bem-estar no trabalho 
Pesquisador: Lília Bittencourt Silva 
Área Temática: 
Versão: 2 
CAAE: 44484215.0.0000.0042 
Instituição Proponente: Faculdades Adventistas da Bahia 
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 
DADOS DO PARECER 

 
Número do Parecer: 1.154.558 
Data da Relatoria: 17/06/2015 

 
Apresentação do Projeto: 
Texto bem escrito com organização, forma, clareza, concisão e objetividade adequados. 
 
Objetivo da Pesquisa: 
Os objetivos são pertinentes ao tema. 
 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
Os riscos estão bem explicitados, com procedimentos adequados de proteção aos participantes. 
 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
A pesquisa contempla um tema relevante por ser do interesse social, além de se servir para 
"compreender como os trabalhadores expressam emoções, as regulam numa grande variedade 
de situações de trabalho e como essas emoções podem influenciar o bem-estar no ambiente 
de trabalho". 

 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
Todos os temos de apresentação obrigatória, estão dentro do esperado. 

 
 
 
 
 
 

 
Recomendações: 
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O tempo indicado no cronograma para a aplicação do instrumento, 22/06/15 a 07/08/10, 
deve ter o início alterado, de modo que possa suceder a data do parecer do CEP. 

 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
O Projeto merece destaque pelo texto bem elaborado e pelos conteúdos apresentados a partir 
da revisão da literatura. Além dos pressupostos da própria pesquisa que sinalizam um 
ganho considerável para o ambiente acadêmico. 
 
Situação do Parecer: 
Aprovado 
 
Necessita Apreciação da CONEP: 
Não 
 
Considerações Finais a critério do CEP: 
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