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Resumo

Depois de um trabalho de pesquisa sobre o constructo de autoconceito de competência e

sobre os agentes influentes no contexto laboral, o presente estudo avaliou a presença do

constructo que se caracterizou como factor protector de consequências negativas do

trabalho em profissionais da Delegação Norte do Instituto da Droga e da

Toxicodependência (IDT). Além da amostra experimental (N=30) formou-se um grupo

de controlo constituído por profissionais de saúde não-IDT (N=30). Não se registaram

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos.



Autoconceito de Competência: Avaliação do Autoconceito de Competência em

Profissionais do Instituto da Droga e da Toxicodependência, IP

O autoconceito de competência é a percepção que os indivíduos têm acerca das suas

capacidades em domínios como, por exemplo, o cognitivo, o social e o de criatividade,

sendo preditivo de qualidade da realização dos sujeitos nestes domínios de acção (Lima

Santos e Faria, 2008). Assim, os sujeitos com elevado autoconceito parecem avaliar de

forma mais eficaz as suas capacidades, sendo por isso mais capazes de as reconhecer e

mobilizar e, deste modo, obter melhores resultados e comportamentos mais adaptados

aos contextos em que se movem e agem (Man e Hrabal, 1989 cit. por Lima Santos e

Faria, 2008).

O autoconceito de competência refere-se às percepções da capacidade para lidar de

forma eficaz com o ambiente, relacionando-se deste modo com comportamentos de

acção, persistência e esforço, que têm subjacentes objectivos centrados na aprendizagem

(Faria, Rurato e Santos, 2000). Tais objectivos caracterizam-se pela capacidade para

valorizar os sucessos e lidar adequadamente com os fracassos, beneficiando igualmente

com ambos, e parecem promover o desenvolvimento da competência de aprendizagem,

desencadeando mecanismos cognitivos e afectivos que promovem a persistência, a

procura de desafios e a realização, estando associados a um elevado conceito de

competência pessoal (Faria & Lima Santos, 1998). O autoconceito de competência

permite prever a realização profissional, a integração social, e o bem-estar global dos

indivíduos, sendo de referir que a sua importância no adulto também se prende com a

capacidade destes para a auto-exploração e com o seu desejo de preservar e alcançar a

autonomia (idem). Assim, um sentimento positivo de competência, construído com base

em auto-avaliações positivas nos domínios cognitivo, social e de criatividade, entre

outros, favorece a autonomia e a responsabilidade, bem como a participação activa nos



vários contextos de vida, entre eles o sociolaboral, permitindo ainda o desenvolvimento

da autoconfiança que conduz à eficácia e ao sucesso na prossecução dos objectivos de

realização (Ferreira, Medeiros & Pinheiro, 1997; Lima Santos & Faria, 1999 cit. por

Faria, Rurato e Santos, 2000).

O constructo de autoconceito de competência está intrinsecamente ligado ao conceito de

auto-eficácia desenvolvido por Bandura e é definido como percepção de auto-eficácia,

que se centra na crença pessoal quanto às capacidades para realizar uma acção

específica necessária à obtenção de um resultado determinado (Bandura, 1989, 1992 cit.

por Pereira e Almeida, 2004). Há duas formas de auto-eficácia: específica e

generalizada. A primeira diz respeito a tarefas específicas enquanto a outra é definida

como “ a percepção que cada um tem sobre a sua própria capacidade de desempenho

num nível global em diversos contextos.” (Bono & Judge, 2003, p. 6). A auto-eficácia

está relacionada com o desempenho profissional e o stresse.

É comummente aceite que a auto-eficácia e o desempenho estão positivamente

correlacionados e que a relação é bidireccional (e.g., Bandura, 1982; Bandura & Wood,

1989; Stajkovic& Luthans, 1998 cit. por Vancouver et al., 2002). A auto-eficácia é um

conceito importante em psicologia desde Bandura (1977) que percebeu que os fóbicos

com um nível mais alto do sentido das suas capacidades enfrentavam melhor os medos

(Vancouver et al., 2002). Geralmente a explicação deste efeito positivo está na

motivação: a motivação aumenta os níveis de persistência ou esforço. Por exemplo

vários investigadores encontraram a persistência como agente moderador na relação

auto-eficácia/desempenho (e.g., Cervone & Peake, 1986; Bandura, 1986; Stretcher et al.

1995, cit. por Vancouver et al., 2002). Igualmente, Bandura (1986, 1997) indica vários

estudos para a investigação sobre o papel do esforço (idem). Estes dois mediadores têm

em comum um tema: disponibilização de recursos. Assume-se que aumentando o



sentido de auto-eficácia a quantidade de recursos pessoais como o esforço e o tempo

despendido na tarefa aumentam. O aumento de recursos pode levar a melhor

desempenho. Uma metaanálise recente levada a cabo por Stajkovic e Luthans (1998)

(cit. por Vancouver et al., 2002) encontrou uma forte ligação entre auto-eficácia e

desempenho baseada em mais de 109 estudos.

Calcula-se que por ano cerca de 10% do produto interno bruto dos países ocidentais se

perda devido ao efeito do stresse no trabalho (Arnold, Cooper, & Robertson, 1998 cit.

por Brunborg, 2008). O stresse laboral afecta directamente a saúde física e mental e está

indirectamente associado com o absentismo e a perda de produtividade. Uma

compreensão sobre a estrutura do stresse é necessária para que se reduza o stresse no

trabalho e o seu efeito devastador na vida moderna (Brunborg, 2008). Uma área no

estudo do stresse é baseada no trabalho de Karasek e Theorell (1990) e no seu modelo

de relação entre exigência e recursos no trabalho, o modelo JD-C. Segundo este modelo

um trabalho pode ser visto como sendo constituído por dois factores independentes: o

primeiro são as exigências psicológicas, ou seja, o nível de processamento cognitivo,

concentração e atenção que o trabalho requer. O outro factor é o nível de controlo ou

amplitude de decisão, isto é, em que medida a pessoa tem responsabilidade e influencia

pelo trabalho assim como a oportunidade de aprender. O modelo JD-C propõe que as

exigências aumentem o stresse enquanto o controlo o reduz. O modelo deduz que seja o

controlo o factor mediador entre o stresse e as exigências. Assim como que profissões

com grande grau de controlo traz maiores níveis de aprendizagem e preenchimento

global (Karasek & Theorell, 1990; Taris & Feij, 2004 cit. por Brunborg, 2008). Como

consequência das críticas ao modelo por não ter em consideração o suporte social o

modelo foi expandido e o suporte social incluído como factor moderador na relação

entre stresse e situações em que há a combinação entre fortes exigências e baixo



controlo (Johnson & Hall, 1988; Karasek & Theorell, 1990 cit. por Brunborg, 2008).

Outro modelo de explicação do stresse foi o de Demerouti et al. (2001a cit. por Peterson

et al. 2008) agrupou as características inerentes as desempenho de uma função em duas:

exigências e recursos. As exigências referem-se às mesmas citadas no artigo anterior; os

recursos compreendem todos os aspectos físicos, psicológicos, psicológicos e/ou

organizacionais do trabalho que reduzem as exigências do trabalho reduzindo os custos

pessoais e estimulando o crescimento e desenvolvimento pessoais. Noutros estudos

foram incluídos outras variáveis como a personalidade de forma a tentar explicar a

variação do stresse no trabalho (Brunborg, 2008). A personalidade foi estudada de

várias formas (idem). Um dos estudos sobre personalidade está relacionado com a

percepção do controle, o locus do controlo: “a crença do indivíduo de que tem

capacidade de controlar o ambiente” (Bono & Judge, 2003, p. 6). Este constructo foi

introduzido por Rotter que o dividiu em locus de controlo interno e externo (Rotter,

1966). Locus de controlo interno é definido como a crença individual que o individuo

pode controlar o meio que o rodeia. O locus de controlo externo descreve a visão do

individuo que vê a sua vida controlada por factores externos (pessoas e acontecimentos.

De acordo com Kahn and Byosiere (1992), o locus de controlo deve ser incluído na

investigação ao stresse pois indivíduos com locus de controlo interno tem mais recursos

para lidar melhor com o stresse mostrando melhores níveis de saúde e bem estar em

comparação com indivíduos com o locus de controlo externo. A investigação mostra

que o modelo JD-C apenas funciona em indivíduos com locus de controlo interno

(Daniels & Guppy, 1994). Além disso o controlo tinha um efeito adverso naqueles que

tinham um locus de controlo externo. A relação entre controlo e stresse no trabalho era

mais complexa da inicialmente assumida por Karasek (1979). Outra linha de

pensamento privilegiada foi a do constructo psicológico auto-estima. Auto-estima é “a



aprovação de si mesmo e o grau com que o próprio se vê capaz, significante e

merecedor” (Coopersmith, 1967, pp. 4–5). Em teoria parece fazer sentido que à pessoa a

quem falte auto-aprovação e se veja a si mesma de uma forma negativa esteja

insatisfeita com o seu trabalho. A investigação sugere que a auto-estima modere a

relação entre o stresse e o sentir-se doente. Existem duas explicações para isso: a auto-

estima, por um lado, pode ser vista como um padrão que determina a forma como a

pessoa avalia as ameaças assim como reage autossomicamente às mesmas. (Rector &

Roger, 1997); por outro lado, a auto-estima tem influencia no processo de coping com o

stresse (indivíduos com baixa auto-estima parecem ser menos capazes de lidar

eficazmente com o stresse no trabalho). Outros estudos investigaram a auto-eficácia na

relação com o stresse no trabalho (Bandura, 1997). Os resultados demonstraram que há

de facto uma interacção entre estes dois constructos. Isto indica que alto nível de auto-

eficácia permite lidar de forma mais eficaz com as exigências do trabalho enquanto que

indivíduos com baixa auto-eficácia sentem mais frequentemente que as exigências do

trabalho ultrapassam os seus recursos. Salanova, Peiro, and Schaufeli (2002) estudaram

os efeitos das exigências do trabalho, controlo e auto-eficácia no esgotamento (medido

em níveis de exaustão e cinismo).

Ser bom em estimar as capacidades de cada um é um ingrediente fundamental para a

sobrevivência (Ackerman e Wolman, 2007). Um indivíduo que subestime as suas

capacidades provavelmente corre mais riscos em falhar metas importantes por perder

oportunidades (idem). Pelo contrário, um indivíduo que sobrestime as suas capacidades

poderá ter resultados igualmente negativos no sentido que os objectivos não são

atingidos (idem). Os mesmos autores concluem que em condições favoráveis os

indivíduos são capazes de fazer uma correcta avaliação das suas capacidades quando

lhes é proposto para o fazerem. Em Portugal, são ainda escassos os dados relativos a



variáveis importantes na caracterização dos recursos humanos como a satisfação

profissional, a motivação para a mudança de profissão, de carreira ou de local de

trabalho, e, ainda, menos dados sobre a saúde e a segurança nas unidades de saúde

(Martins et al., 2003). O actual contexto sociolaboral apresenta grande incerteza e

ambiguidade (Faria & Lima Santos, 1998 cit. por Faria, Rurato e Santos, 2000). É uma

época em que cada vez mais os prestadores de cuidados de saúde são pressionados para

fazer mais com menos e corre-se o risco do desempenho ser atingido. (Garman,

Corrigan e Morris, 2002). Se por um lado todo este contexto de crise tende a gerar

desequilíbrios por outro lado promove o desenvolvimento pessoal e profissional dos

indivíduos, porque as situações desafiantes, arriscadas e ambíguas fornecem mais

oportunidades de desenvolvimento e promoção pessoal, de autoconhecimento e de

manifestação de sentimentos acerca da própria competência (Faria & Lima Santos, 1998

cit. por Faria, Rurato e Santos, 2000). Num grupo de risco como são os profissionais de

Equipas de Tratamento de Centros de Respostas Integradas pretende-se saber qual das

duas situações poderá está a passar.

Hipóteses de trabalho

H0: Não existe diferenças significativas entre o grau de autoconceito de competência

dos profissionais de Equipas de Tratamento de Centros de Respostas Integradas e de

profissionais de saúde em geral.

H1: Os profissionais de Equipas de Tratamento de Centros de Respostas Integradas

apresentam um maior autoconceito de competência que os profissionais de saúde em

geral.

H2: Os profissionais de Equipas de Tratamento de Centros de Respostas Integradas

apresentam um menos autoconceito de competência que os profissionais de saúde em

geral



Metodologia

Amostra

A amostra do estudo é uma amostra de conveniência: são elementos da amostra

profissionais de Centros de Respostas Integradas do IDT, IP, da Delegação Regional

Norte de Braga e Viana do Castelo (N=31)

A amostra do grupo de controlo é constituída por profissionais da saúde que trabalham

em centros de saúde da ARS Norte (N=31).

Instrumentos

“Questionário sobre Autoconceito de Competência (versão para o contexto

socioprofissional) ” Santos e Faria (2008). O instrumento utilizado compreende um total

de 48 itens avaliados através de uma escala de Likert de 6 pontos, que varia entre

«Discordo Totalmente» e «Concordo Totalmente» (Faria, Rurato e Santos, 2000). Os

itens constituem-se em 3 dimensões e 6 subescalas, com 8 itens cada uma, designadas:

1. Dimensão cognitiva – a) resolução de problemas (RP) onde se avalia a

percepção de competência no domínio das aprendizagens cognitivas, da

resolução de problemas e da aplicação dos conhecimentos à prática; b)

sofisticação ou motivação para aprender (SA), sobre a percepção de

competência no domínio do investimento e da motivação na aprendizagem e c)

prudência na aprendizagem, sobre a percepção de competência no domínio da

precisão e da profundidade na aprendizagem.

2. Dimensão social – a) cooperação social, sobre a percepção de competência no

domínio da cooperação com os outros; b) assertividade social, sobre a percepção

de competência no domínio social (por exemplo: expressão opiniões, iniciar

acções)



3. Dimensão de criatividade – a) pensamento divergente, sobre a percepção global

de competências ligadas à criatividade.

Todas as subescalas possuem um item final que se refere à percepção do

desenvolvimento ou melhoria do domínio de competência em avaliação. Os itens são

distribuídos de forma não consecutiva (Santos e Faria, 2008).

A escala não possui normas mas estatísticas descritivas (idem). Contudo, podem ser

usadas como forma de apreciação dos resultados o seguinte: tomando como valores

intermédios de cada subescala as pontuações 3 e 4, multiplica-se pelo número de itens

(8) e analisa-se os resultados abaixo ou acima do intervalo 24 e 32, como

correspondendo, respectivamente a um baixo ou elevado autoconceito para cada

subescala considerada (idem).

“Questionário Sociodemográfico” que pretende avaliar as seguintes variáveis

sociodemográficas: Género, Idade, Grupo Profissional, Tempo de serviço

Procedimento de recolha de dados

Foi pedido aos profissionais dos serviços do Cri de Braga e Viana do Castelo que

respondessem aos dois questionários atrás referidos.

Simultaneamente, foi feito o mesmo pedido a profissionais de Centros de Saúde da

mesma área geográfica.

Procedimentos de análise de dados

Os dados obtidos pelos questionários foram trabalhados pelo programa informático

SPSS versão 16.0.



Resultados

Mínimo, Máximo, Média, Desvio padrão e moda dos resultados das características sociodemográficas por grupo experimental

Grupo Experimental Grupo de controlo

Variáveis Mínimo Máximo Média Desvio

padrão

Moda Mínimo Máximo Média Desvio

padrão

Moda

Idade 22 64 37,10 11,409 27 24 60 38,39 10,689 24

Sexo 1 2 1,32 0,475 1 1 2 1,23 0,425 1

Grupo

profissional

1 8 3,71 2,397 1 1 7 3,58 1,840 3

Tempo de

Serviço

0,5 38 9,95 8,430 4 0 40 14,31 11,53 16

Teste T de student para diferenças de médias entre grupos experimentais

Medida

Grupo Experimental Grupo de controlo
Diferenças

entre grupos

M DP N M DP N
Sig. Two

tailed

Valor Total

da escala
230,52 30,297 31 228,29 21,779 31 0,752

O valor médio obtido no questionário Autoconceito de Competência no grupo

experimental foi de 230 (dp 30,30) no total. Os resultados médios por escala foram os

seguintes: escala de resolução de problemas 38,61 (dp 5,327); escala de cooperação

social 40,45 (dp 6,147); escala de prudência da aprendizagem 37,52 (dp 4,449); escala

de pensamento divergente 36,26 (dp 5,824); escala de sofisticação 39,16 (dp 5,222);



assertividade social 29,40 (dp 5,785)

Média e o desvio padrão das diferentes escalas e o valor total da escala no grupo experimental (N=31)

Variáveis
Amostra (n=30)

Média DP

Resolução de problemas 38,61 5,327

Cooperação social 40,45 6,147

Prudência na aprendizagem 37,52 4,449

Pensamento divergente 38,52 5,824

Sofisticação ou motivação para aprender 39,16 5,222

Assertividade social 36,26 5,785

Valor total da escala 230,52 30,297

Discussão

A análise e interpretação dos resultados deste estudo podem ser feitas a dois

tempos: primeiramente será feita a discussão das pontuações obtidas no Questionário de

Autoconceito de Competências pelo grupo Experimental; posteriormente será feita a

comparação do grupo experimental com o grupo de controlo.

O valor médio do valor total da escala é 230. Segundo as indicações dos autores

a análise dos resultados tem de ter em conta o intervalo de referência para se poder dizer

se o individuo apresenta um autoconceito elevado ou não. O intervalo de referência para

o valor total da escala é 144-192. O valor obtido pelo grupo experimental encontra-se

fora do intervalo. Com isto pode-se dizer que a amostra apresenta um valor que revela

autoconceito de competência. Em todas as escalas os sujeitos do grupo experimental

teve valores acima do intervalo de referência (24-32)

Quis-se perceber se o valor obtido no questionário pelo grupo experimental

estava relacionado com a área de trabalho específica (toxicodependência) ou com a



profissão (relacionada com prestadores de cuidados de saúde). Para isso criou-se o

grupo de controlo formado por profissionais que embora fossem da área da saúde não

eram do tratamento da toxicodependência. Primeiramente foi feita o teste da

normalidade da amostra que deu que a amostra é normal. Posteriormente foi feita a

comparação de médias usando o teste t de student. Este teste permitiu ficar a saber que

as duas amostras não eram estatisticamente diferentes, ou seja, não foram encontradas

diferenças pois as amostras eram bastante semelhantes nos resultados. Com isto pode-se

concluir que os resultados dever-se-ão mais ao facto de todos serem profissionais da

saúde e não da área específica de intervenção. Os profissionais do IDT têm, então, este

factor protector que é o Autoconceito de competência para melhor lidarem com a

exigente profissão mas nem mais desenvolvido (nem menos) que profissionais da saúde

de outras áreas.
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