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Resumo 

 
As universidades públicas possuem uma multiplicidade de fins e uma variedade de 
“produtos” tal que torna difícil exigir que atendam a todos com a mesma eficácia. 
Envolvidos nessa complexa teia de tarefas, exigências e reivindicações estão os 
professores universitários, responsáveis pela consecução dos objetivos das instituições 
que representam. Fazendo referência a este quadro de dificuldades, esta pesquisa teve 
como objetivo geral verificar se há estresse vivenciado pelos professores da 
Universidade Federal de Pernambuco e, sendo constatado, em que grau ele se apresenta, 
conforme o Modelo Dinâmico de Estresse Ocupacional. A pesquisa foi do tipo 
analítico-descritiva e realizada mediante a aplicação de questionários junto a uma 
amostra de professores, distribuída proporcionalmente entre os departamentos. A 
análise de dados revelou que os níveis de satisfação com o trabalho em si e com a 
organização são discrepantes, constituem-se em opostos. Os professores apresentam boa 
saúde mental e física, tendendo, todavia, a relatar momentos de sobrecarga. Prevaleceu 
como tipo de personalidade o híbrido AB, tendendo para A. Isto indica que sua vida é 
acelerada, contudo, não se reconhecem como pessoas competitivas. As fontes de 
pressão no trabalho que se mostraram mais intensas estão relacionadas às categorias: 
inter-relacionamentos, responsabilidade pessoal, ambiente e clima organizacional, papel 
gerencial, carga de trabalho, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, e falta de 
possibilidade de crescimento na carreira. As estratégias de combate ao estresse mais 
utilizadas são o planejamento, a expansão de interesses e atividades fora do trabalho, 
definição de prioridades, utilização de hobbies e passatempos e resolução objetiva de 
problemas. De maneira geral, portanto, o estresse percebido pelos professores não se 
apresenta de forma intensa a ponto de comprometer sua vida profissional. 
 
Palavras-chave: Universidades Públicas. Professores Universitários. Modelo Dinâmico 
de Estresse Ocupacional. Satisfação. Fatores de Pressão. Estratégias de Combate. 



 

 

 

 

Abstract 
 

Public universities have a multiplicity of goals and such a variety of "products" that 
becomes difficult to demand it to serve everyone with the same effectiveness. Involved 
in this complex group of tasks, requirements and claims are the university professors, 
responsible for the achievement of the institution’s objectives they represent. 
Concerning these difficulties, this research had as main objective to verify if there is 
stress annoying the professors of Federal University of Pernambuco and, being so, in 
what level it is detected, according to the Dynamic Model of Occupational Stress. It was 
done an analytical-descriptive research, developed by the application of questionnaires 
within a group of professors, distributed proportionally between departments. The data 
analysis disclosed that the levels of satisfaction with job itself and with organization are 
different, consists completely in the opposites. Although the professors have good 
mental and physical health, they confess it is common to have overload moments. 
Hybrid AB prevailed as type of personality, tending to A. This indicates that their lives 
are sped up, however, they are not recognize as competitive people. The most intense 
pressure at work are related to the following categories: Inter-relationships, personal 
responsibility, organizational surrounding and atmosphere, managemental role, load of 
work, balance between personal and professional life, and lack of possibility of growth 
in the career. Planning, expansion of interests and off-job activities, definition of 
priorities, use of hobbies and time eaters, and objective resolution of problems are the 
most used strategies to combat stress. In general way, therefore, the stress perceived by 
the professors is not intense enough to compromise its professional life. 
 
Keywords: Public Universities. University Professors. Dynamic Model of Occupational 
Stress. Satisfaction. Pressing Points. Combat Strategies. 
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1  Introdução 
 

1.1  Contextualização e colocação do problema 

 

Na opinião de um grande número de pessoas a pós-modernidade está às portas.  

“Alguns vêem um salto para a frente, e outros uma fuga para o passado – seria uma 

nova vanguarda ou uma regressão ao arcaico” (ROUANET, 1987, p. 229).  

Independentemente das controvérsias que há em torno desse tema, o fato é que, quer 

seja moderno ou pós-moderno, o mundo parece estar vivenciando dias de horror, 

vislumbrando uma economia e uma sociedade regidas por novos imperativos.  Rouanet 

comenta que a predominância da informação, a estetização da mercadoria, o hedonismo 

e o consumismo generalizado são características facilmente identificadas na sociedade 

atual. 

O trabalho, neste contexto, tende a ser visto de forma semelhante.  Segundo 

Correia (2000), a ação da força de trabalho na sociedade do capitalismo é percebida 

como mais uma mercadoria, comprada e vendida numa transação entre o trabalhador – 

possuidor da força de trabalho – e o empregador ou capitalista – o detentor do capital. 

Dessa forma, aliadas a este fato, transformações importantes no mundo do 

trabalho e profundas modificações em sua natureza parecem estar ocorrendo.  O 

trabalho, embora represente um valor importante na vida do ser humano e exerça grande 

influência sobre sua motivação e satisfação, tende a perder seu sentido.  Muitas pessoas 

sofrem pelo fato de terem que trabalhar excessivamente.  A organização do trabalho 



 

 

 

 

deve proporcionar aos trabalhadores a possibilidade de realização de algo que tenha 

valor, de praticar e desenvolver suas competências, de exercer seus julgamentos, de 

conhecer a evolução de seus desempenhos e de se ajustar ao que é exigido (MORIN, 

2001).  Nas empresas e instituições da atualidade, percebe-se um quadro bastante 

distinto deste considerado ideal. 

Segundo França e Rodrigues (1999, p. 11), “viver em uma sociedade complexa, 

de forma realizadora, criativa e relativamente independente é uma tarefa árdua e muitas 

vezes difícil de ser realizada”.  Ter de cumprir metas, executar múltiplas tarefas e 

atender a exigências nem sempre compatíveis com os desejos profissionais e, ao mesmo 

tempo, preservar a necessidade de auto-estima e realização pode ser um desafio à saúde 

(Ibid, 1999). 

Assim, a sociedade moderna parece apresentar várias razões para o surgimento e 

manutenção de níveis elevados de estresse e tende a se tornar solo fértil para o 

desenvolvimento de doenças psicossomáticas e biológicas (MORAES et al., 2001; 

STUMM, 2000; LADEIRA, 1996).  Cada vez mais, as pessoas têm mudado sua forma 

de vida e adoecido com novas e velhas doenças.   

Goldberg (1980) complementa afirmando que o advento de um modo de vida 

industrializado e urbano fez surgir um conjunto de novas perturbações.  Em certo 

sentido, criou-se um confuso paradoxo: prosperidade sem precedentes e acesso 

universal ao conforto e à cultura, às custas de um meio que está devastando a saúde dos 

homens e limitando sua capacidade para desfrutar o que foi duramente conquistado.  

Como exemplos, pode-se citar a aglomeração da população em centros urbanos, a 

mudança de valores morais e perda de tradição, as mudanças na natureza do trabalho, as 

inovações tecnológicas intensas, a poluição ambiental, a violência generalizada, as 

pressões econômicas, o ritmo de trabalho acelerado, as incertezas em relação ao futuro e 



 

 

 

 

tantas outras inumeráveis pressões às quais o indivíduo é freqüentemente submetido.  

Todos esses fatores associados compõem um cenário profícuo para o surgimento de 

estresse, tornando fácil a compreensão do que afirma Goldberg (1980): “calcula-se que 

80% de todas as doenças modernas se originam daquilo que passou a ser chamado de 

estresse” (p. 24). 

Sob a perspectiva do estresse ocupacional, a literatura aponta que questões 

econômicas, políticas, sociais e tecnológicas da atualidade estão provocando grandes 

transformações nas organizações, o que tem exigido dos trabalhadores preparo contínuo 

para se adequarem às demandas do novo mundo do trabalho (MORAES et al., 2001). 

As organizações, as empresas e até os ambientes acadêmicos têm exigido de 

seus membros um nível de dedicação considerado por muitos acima do suportável.  

Nesse contexto, o estresse torna-se o vilão em muitos casos: doenças cardíacas, 

distúrbios alimentares e do sono, consumo de fumo/álcool, ansiedade, depressão etc. 

Os médicos especializados em medicina ocupacional afirmam que 80% dos 

pacientes que procuram atendimento médico são motivados por sintomas decorrentes do 

estresse e que este mal pode matar como qualquer outra doença de alto risco 

(NAKAIAMA, 1997). 

Os professores de universidades públicas, por exemplo, podem ser incluídos no 

grupo de pessoas propensas ao estresse.  Os desgastes, físico e mental, ocasionados 

pelas exigências permanentes da profissão docente podem trazer impactos, em termos 

de bem-estar e saúde, para a maioria dos profissionais da categoria.  Cobranças por 

produtividade, publicações de artigos em periódicos e eventos, qualidade do ensino, 

exigências por parte de alunos e colegas são alguns exemplos do que pode tornar a 

docência uma profissão de sofrimento. 

Um pouco por todo o lado a universidade confronta-se com uma 
situação complexa: são-lhe feitas exigências cada vez maiores por 



 

 

 

 

parte da sociedade ao mesmo tempo que se tornam cada vez mais 
restritivas as políticas de financiamento das suas atividades por parte 
do Estado.  Duplamente desafiada pela sociedade e pelo Estado, a 
universidade não parece preparada para defrontar os desafios 
(SANTOS, 2001, p. 187). 

 

A concepção da universidade pública como lugar privilegiado da produção de 

alta cultura, caracterizada pela excelência de seus “produtos” culturais e científicos, 

criatividade da atividade intelectual, espírito crítico, autonomia e universalismo de 

objetivos, dotada de grande prestígio social e considerada imprescindível para a 

formação das elites entrou em crise, sobretudo a partir dos anos 60.  Desde então, 

colocadas perante transformações que não controlam e pressionadas por exigências 

contraditórias, as universidades têm enfrentado sérias restrições (Ibid, 2001). 

Santos (2001) ainda argumenta que as universidades federais não detêm mais o 

controle sobre a educação profissional, devido à proliferação de instituições de menores 

dimensões e maior flexibilidade.  Além disso, há a reivindicação do seu envolvimento 

na resolução de problemas econômicos e sociais.  Esses fatores conferem a estas 

instituições uma multiplicidade de fins e uma variedade de “produtos” tal que torna 

difícil exigir que atendam a todos com a mesma eficácia.  Produção e transmissão de 

conhecimento científico, produção de trabalhadores qualificados, elevação do nível 

cultural da sociedade, formação do caráter, identificação de talentos, participação na 

resolução dos problemas sociais são exemplos de exigências não apenas muito variadas, 

como difíceis de definir. 

Envolvidos nessa complexa teia de tarefas, exigências e reivindicações estão os 

professores universitários, responsáveis pela consecução dos objetivos das instituições 

que representam.  Miller (apud PAIVA et al., 2002) afirma que, além de mal 

remunerados em relação a outros profissionais com a mesma escolaridade, os 



 

 

 

 

professores de universidades públicas também possuem condições de trabalho inferiores 

às daqueles que trabalham em empresas privadas de ensino. 

No contexto brasileiro, são desafios proeminentes: a pressão da demanda por 

Ensino Superior – resultante da expansão do segundo grau –, a escassez de recursos 

públicos para o financiamento das universidades federais, o engessamento gerencial dos 

seus recursos (humanos, financeiros, entre outros), a queda do poder aquisitivo dos 

salários, condições de sua infra-estrutura predial e de equipamentos e carência de infra-

estrutura tecnológica de informação (redes e máquinas).  Percebe-se também uma 

cobrança cada vez maior de responsabilidade das Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES) no cumprimento de sua missão, para que formem mais pessoas e gerem 

mais serviços tecnológicos a custos aceitáveis pela sociedade (PLANO PLURIANUAL 

DE AÇÃO, 2000). 

Tratando-se mais especificamente da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), no ano 2000, havia 20.457 (vinte mil, quatrocentos e cinqüenta e sete) alunos 

matriculados, 1.934 (mil, novecentos e trinta e quatro) concluintes na graduação e 2.626 

(dois mil, seiscentos e vinte e seis) na pós-graduação.  O quadro de professores, em 

2004, segundo o Banco de Dados da Diretoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE), era 

formado por 1.896 (mil, oitocentos e noventa e seis) docentes, dos quais 78,38% eram 

efetivos e 21,66% eram substitutos ou visitantes.  Do total de docentes, 45,46% têm 

título de doutorado ou já realizaram pós-doutorado, 22,26% têm título de mestrado, 

5,33%, de especialização e 26,95% possuem apenas a graduação.  Além disso, o número 

de docentes em regime de dedicação exclusiva representa 74,09% do total, o que 

corresponde a 1.101 (mil cento e um) professores. 

Além da situação descrita, pressão por expansão e diversificação da oferta de 

cursos e vagas, atualização e flexibilização de currículos e programas, aumento da 



 

 

 

 

relação aluno-professor (10,76, no ano 2000) (DADOS E INDICADORES DAS IFES, 

2000), melhoria do ensino, aumento do número de publicações e gestão acadêmica têm 

se somado às inúmeras atividades já desenvolvidas pelos docentes da UFPE.  As 

pressões sobre o trabalho acadêmico vão, portanto, se diversificando e aumentando, 

podendo ocasionar o aumento da carga de trabalho dos professores e, 

conseqüentemente, o aumento de sua propensão ao estresse. 

Fazendo referência ao quadro apresentado anteriormente e considerando-se as 

evidências que apontam para a existência de estresse entre professores universitários e a 

complexa realidade das Instituições Federais de Ensino Superior, parece pertinente 

colocar o seguinte problema de pesquisa: o estresse é vivenciado pelos professores da 

Universidade Federal de Pernambuco? Em caso positivo, em que grau ele se apresenta, 

conforme o Modelo Dinâmico de Estresse Ocupacional1? 

 

 

1.2  Objetivos 

 
1.2.1  Objetivo geral 

 

Verificar se há estresse vivenciado pelos professores da Universidade Federal de 

Pernambuco e, sendo constatado, em que grau ele se apresenta, conforme o Modelo 

Dinâmico de Estresse Ocupacional. 

 
 
 

                                                 
1 Cooper, Sloan e Willians, 1988. Extraído de Santos, Moraes e Kilimnik, 1999. 



 

 

 

 

1.2.2  Objetivos específicos 

 

• Caracterizar os professores da Universidade Federal de Pernambuco de 

acordo com seus dados pessoais e funcionais; 

• Verificar os sentimentos de satisfação/insatisfação com a Universidade 

Federal de Pernambuco; 

• Identificar os indicadores individuais de estresse, no que tange a bem-estar 

mental, energia vital, equilíbrio pessoal, tensão nervosa e fadiga psíquica; 

• Identificar os indicadores de comportamento a partir das características de 

locus de controle e tipo de comportamento; 

• Identificar, dentre um elenco pré-determinado, os fatores de pressão no 

trabalho mais percebidos pelos professores; 

• Identificar, dentre as estratégias de combate ao estresse elencadas a partir do 

Modelo Dinâmico de Estresse Ocupacional, quais são aquelas mencionadas 

pelos professores como mais freqüentemente utilizadas; e 

• Verificar se os professores percebem que possuem controle sobre o trabalho. 

 

 

1.3  Justificativa 

 

Segundo Honório, Braga e Marques (2000), as abordagens sobre estresse 

ocupacional são propostas de humanização do trabalho, a fim de proporcionar aos 

empregados satisfação e envolvimento psicológico saudável com o que realizam nas 



 

 

 

 

organizações e, como conseqüência, este tema tem atraído a atenção de muitos 

estudiosos. 

O estresse pode acarretar custos altíssimos às organizações.  Wagner III e 

Hollenbeck (1999) enumeram alguns custos organizacionais associados à insatisfação e 

ao estresse provocado por más condições de trabalho.  São eles: assistência médica, 

absenteísmo e turnover, acidentes, baixo compromisso organizacional e até mesmo 

violência no local de trabalho. 

Cabe destacar que o estresse interfere na qualidade de vida da pessoa, 

conseqüentemente, ela tende a produzir menos, estar mais predisposta a doenças e o seu 

grau de motivação tende a ser menor, repercutindo nos aspectos sociais e afetivos, 

podendo evoluir para ansiedade e depressão. 

Nesta pesquisa, será utilizado o Modelo Dinâmico de Estresse Ocupacional, 

proposto por Cooper, Sloan e Willians (1988), que, segundo Moraes e Kilimnik (1994), 

permite o diagnóstico não só dos possíveis agentes estressores, como também das 

manifestações do fenômeno, nos indivíduos ou nos diferentes contextos 

organizacionais.  O instrumento de coleta de dados, elaborado a partir desse modelo, 

vem sendo utilizado em diversas pesquisas.  É conhecido como Occupational Stress 

Indicator – OSI, composto por seis escalas básicas com várias sub-escalas, cada qual 

composta por diversos itens de resposta. 

Estudos sobre a temática do estresse ocupacional destacam a importância de se 

focalizar o comportamento das variáveis que compõem o processo de estresse no 

trabalho, sobretudo as inter-relações possíveis entre as fontes de pressão no trabalho, as 

diferenças individuais de personalidade e de comportamento, os mecanismos ou 

estratégias de combate ao estresse (coping) e as conseqüências dessas variáveis sobre a 



 

 

 

 

saúde física e mental do trabalhador (LADEIRA, 1996).  Segundo o mesmo autor, este 

tipo de estudo promove o avanço de pesquisas nesse campo de conhecimento. 

Moraes e Marques (1998), além de Santos, Moraes e Kilimnik (1999), 

consideram que o OSI constitui-se um instrumental central que vem trazer importantes 

contribuições para o conhecimento acerca do fenômeno em questão e não é apenas 

validado internacionalmente, como vem sendo utilizado em diversas pesquisas, 

diagnosticando, de uma maneira geral, a realidade do estresse, suas fontes em nível 

organizacional e seus desdobramentos. 

Posto que o estresse é um fenômeno cujos componentes biológicos já são 

reconhecidos, seu estudo oferece a oportunidade de se correlacionar eventos 

psicológicos a sintomas e reações de natureza fisiológica, conforme argumenta Lipp 

(2001a).  Adicionalmente, continua a autora, “os estudos de estresse propiciam a 

oportunidade de pesquisas genuinamente multidisciplinares nas quais pesquisadores de 

várias áreas podem falar uma linguagem comum que tantos subsídios pode fornecer” 

(Ibid, p. 9-10).  Espera-se que esta pesquisa seja utilizada por pesquisadores como 

incentivo para realização de outros estudos nesta área. 

Outrossim, entender o fenômeno sob suas possíveis óticas parece pertinente, 

além da necessidade de se desenvolver uma visão mais crítica sobre o assunto.  

Acredita-se que, se o profissional docente dispuser de informações fidedignas referentes 

ao estresse, aos agentes estressores e, principalmente, aos danos que podem ser 

causados, terá melhores subsídios para desenvolver mecanismos de enfrentamento e 

adotar estratégias que visem a minimizar situações que têm o potencial de interferir em 

sua saúde.  Ademais, compreender o processo de estresse e suas repercussões provê aos 

professores a visão de que o trabalho é uma ínfima parcela de sua vida; importante, 

porém, submissa à saúde e ao bem-estar.  A Universidade Federal de Pernambuco terá, 



 

 

 

 

em contrapartida, condições de planejar ações que visem à melhoria da qualidade de 

vida e do bem-estar de seus docentes. 

Para o conhecimento na área, espera-se que este trabalho contribua de forma 

significativa à medida que permitirá que se conheça o estresse sob um ponto de vista 

ainda pouco pesquisado, estresse ocupacional de professores, identificando, também, 

fontes estressoras fora da sala de aula.  Outrossim, os pesquisadores em Gestão de 

Pessoas e em Comportamento Organizacional terão maiores subsídios para aprofundar 

estudos sobre essa temática. 

“É crucial desemaranhar as muitas conotações de estresse” (MCEWEN e 

LASLEY, 2003, p. 29).  Nem sempre é possível controlar o que acontece.  Não se pode, 

e nem se deve, eliminar a reação de luta do organismo, pois ela é um mecanismo 

poderoso, muitíssimo sofisticado.  Mas, conhecendo o estresse como ele de fato se 

apresenta, os leitores serão potencialmente capazes de encontrar maneiras de manter a 

reação ao estresse equilibrada, sem lhes causar transtornos, e sim trabalhando para si.  

Este estudo traz a oportunidade de examinar e refletir sobre o processo de estresse e 

busca esclarecer que a melhor maneira de lidar com ele é pela preservação da saúde 

física e mental. 

O capítulo 2 dedica-se à apresentação do referencial teórico que embasou esta 

pesquisa.  

 



 

 

 

 

 

 

2  Referencial teórico 
 

Este capítulo visa à estruturação de um referencial teórico que dê respaldo à 

pesquisa de campo a ser realizada na Universidade Federal de Pernambuco. 

O objetivo deste capítulo, portanto, é contextualizar o tema estresse nos dias 

atuais, examiná-lo de forma sistemática, sob os pontos de vista histórico e conceitual, 

pontuar a existência de alguns modelos comumente utilizados para mensurar o estresse 

e, por fim, apresentar o Modelo Dinâmico de Estresse Ocupacional, adotado neste 

trabalho. 

 

 

2.1  Contextualização do tema 

 

“É praticamente impossível ler um jornal ou uma revista, ou assistir a um 

programa de televisão sem ver ou ouvir alguma referência ao estresse” (ROSCH, 2001, 

p. 13).  O termo vem sendo exaustivamente utilizado no dia a dia das pessoas como 

resultado da popularização dos males do estresse para a vida do ser humano.  Segundo 

Rosch (2001), muitas pesquisas nos Estados Unidos confirmam que os níveis de 

estresse aumentaram significativa e gradativamente nas duas últimas décadas, e outros 

países podem estar experimentando um recrudescimento do estresse ainda maior.  No 

caso dos adultos, a maior fonte de estresse é o estresse ocupacional, descrito pela 

Organização Mundial da Saúde como uma “epidemia global”. 



 

 

 

 

O estresse ocupacional, segundo Rosch (2001), é mais freqüente quando o 

indivíduo percebe que tem muitas responsabilidades e pouco controle ou poder para 

tomar decisões.  Embora os problemas sejam decorrentes mais da falta de adaptação da 

pessoa ao ambiente do que ao próprio trabalho, algumas ocupações, segundo Reinhold 

(2001), parecem ser inerentemente mais estressantes que outras.   

Para Winefield (2002), a profissão acadêmica tem sido vista, tradicionalmente, 

como uma ocupação caracterizada por baixos níveis de estresse. Segundo ele, este ponto 

de vista ganha reforço quando se une ao argumento de que, embora não sejam bem 

pagos, os professores são pouco cobrados, têm flexibilidade, fazem viagens para 

participar de congressos e/ou cursos, mesmo no exterior, e podem se dedicar aos seus 

próprios interesses de pesquisa.  Não obstante haja um pouco de verdade no argumento 

apresentado, Winefield ressalta que, ao longo dos últimos quinze anos, muitas dessas 

vantagens vêm erodindo, mudando de forma significativa a realidade dos fatos. Os 

salários têm perdido seu poder real de compra, as demandas do trabalho são crescentes, 

os professores têm de lutar cada vez mais para atrair financiamento externo, se quiserem 

realizar suas pesquisas, e sofrem com o triste ditado que insiste em persegui-los: 

“publish or parish”, que quer dizer “publique ou pereça”. 

Winefield ainda cita em seu artigo uma afirmação de Shirley Fisher, autora do 

livro “Stress in Academic Life”, de 1994: “As demandas do trabalho acadêmico têm 

crescido rapidamente ao longo dos últimos dez anos... têm se tornado a principal causa 

da ‘erosão’ do controle sobre o trabalho. E todos os sinais indicam que essa tendência 

permanecerá”2. 

Reinhold (2001) afirma que, freqüentemente, os professores se queixam de seu 

trabalho, caracterizando-o como cansativo, frustrante, estressante e pouco 

                                                 
2 Tradução livre do original em inglês, feita pela autora desta dissertação. 



 

 

 

 

recompensador.  “Que fatores levariam o professor a avaliar suas atividades 

profissionais de maneira negativa, a sentir-se insatisfeito com seu trabalho e a 

experienciar consideráveis níveis de estresse?  Estaria o professor brasileiro realmente 

tão estressado?” (p. 169).  Tais inquietações expressas por Reinhold motivaram a 

realização da presente pesquisa, além do fato de que, embora tenha sido investigado em 

várias partes do mundo, o estresse ocupacional de professores constitui assunto pouco 

explorado na realidade escolar brasileira.  Diante deste cenário, torna-se indispensável 

buscar maior fundamentação para subsidiar a prática de docência. 

 

 

2.2  Estresse ocupacional 

 

Nesta seção, serão tratados a trajetória histórica do estresse, o aspecto conceitual 

e o modelo de estresse adotado para a realização desta pesquisa. 

 

 

 

2.2.1  Trajetória histórica 

 

As primeiras referências à palavra “estresse” significando aflição e adversidade 

remontam ao século XIV, mas seu uso era esporádico e não-sistemático.  No século 

XVII, entretanto, o vocábulo, que tem origem no latim, passou a ser utilizado em inglês 

para designar opressão, desconforto e adversidade (LAZARUS e LAZARUS; 

SPIELBERG apud LIPP, 2001b).  Na forma que tem sido utilizado, o termo vem da 



 

 

 

 

Física e, nesse campo de conhecimento, “tem o sentido do grau de deformidade que 

uma estrutura sofre quando é submetida a um esforço” (FRANÇA e RODRIGUES, 

1999, p. 24).  De forma semelhante, o termo é aplicado às pessoas, considerando sua 

capacidade de resistir a determinado tipo de pressão interna ou externa.  A analogia com 

o ser humano foi inevitável, uma vez que as pessoas também conseguem lidar melhor 

com certos tipos de peso e variam na sua habilidade de suportar carga emocional. 

Em 1936, o endocrinologista Hans Selye, que foi professor e diretor do Instituto 

de Medicina Experimental e Cirurgia da Universidade de Montreal (Canadá), segundo 

França e Rodrigues (1999), utilizou o termo estresse para denominar o “conjunto de 

reações que um organismo desenvolve ao ser submetido a uma situação que exige 

esforço de adaptação” (p. 24). 

Os trabalhos de Selye foram muito influenciados pelas descobertas de dois 

estudiosos de Fisiologia que causaram grande impacto na época: Bernard, que em 1879 

havia sugerido que o ambiente interno dos organismos deve permanecer constante 

apesar das mudanças no ambiente externo, e Cannon, que já em 1914 começava a falar 

no estresse com todos os sentidos que se aplicam hoje em dia e, em 1939, sugeriu o 

nome “homeostase” para designar o esforço do organismo, em processos fisiológicos, 

para manter um estado de equilíbrio interno.  Selye, portanto, utilizou-se desses 

conceitos para atribuir ao termo estresse o significado de quebra desse equilíbrio 

(MCEWEN e LASLEY, 2003; LIPP, 2001b). 

O estresse envolvido na Segunda Guerra suscitou inúmeras pesquisas que 

revelaram não ser ele somente característico de situações tão graves quanto uma guerra.  

Pelo contrário, verificou-se que o estresse pode ser oriundo de situações diárias reais ou 

simplesmente criadas pela imaginação do indivíduo (Lipp, 2001b).  A partir de então, as 

pesquisas e as publicações sobre o tema proliferaram e, em estudo realizado nos Estados 



 

 

 

 

Unidos na década de 50, constatou-se que havia mais de 6.000 (seis mil) publicações 

por ano sobre o estresse, na época. 

Atualmente, pesquisas no Brasil têm sido desenvolvidas, especialmente nas 

áreas de Medicina e Psicologia.  Em Administração, os estudos ainda são parcos, 

conferindo destaque às universidades federal de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, 

que têm se dedicado ao tema e desenvolvido pesquisas com as mais diferentes 

ocupações profissionais. 

 

 

2.2.2  Conceitos 

 

Para muitos, conforme comentam McEwen e Lasley (2003), o estresse é algo 

externo, uma palavra utilizada com o significado de provações e atribulações da vida, à 

qual as pessoas se referem em um sentido passivo, dizendo que estão “sob estresse”.  

Outros descrevem o estresse em termos de como ele os faz sentirem-se: sensações 

físicas desagradáveis que surgem diante da adversidade ou o estado de fadiga e 

desânimo que lhes sobrevêm quando uma crise lhes aparece.  Enfim, o estresse, de 

modo geral, é descrito como um estado de total sobrecarga, sentimento de insuficiência 

que se transforma em incapacidade. 

França e Rodrigues (1999), em contrapartida, apresentam o conceito de que, a 

todo instante, as pessoas estão fazendo movimentos de adaptação, ou seja, estão 

tentando se ajustar às mais diferentes exigências, seja do ambiente externo, seja do 

mundo interno – idéias, sentimentos, desejos, expectativas, imagens etc.  Tal 

constatação sugere que o esforço de adaptação é algo natural e salutar à vida do ser 

humano, pois o leva a buscar responder às demandas que se apresentam. 



 

 

 

 

Hans Selye (Ibid, 1999) pôde perceber em estudos que, quando se submete um 

organismo a estímulos que ameacem seu equilíbrio orgânico, ele tende a reagir com um 

conjunto de respostas específicas, uma síndrome desencadeada independente da 

natureza do estímulo.  A isso ele denominou estresse.  A Figura 1 representa, de forma 

esquemática, a idéia de Selye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 (2) – Processo de Estresse 

Fonte: França e Rodrigues, 1999. 

 

 

Dois aspectos são essenciais nesta representação do processo de estresse: de um 

lado, existem as situações que podem desencadear o estresse e que se denominam 

estímulo estressor ou simplesmente estressor e, de outro lado, a resposta do indivíduo 

diante do estímulo, que é a resposta ou o processo de estresse.  Se essa resposta é 

negativa, desencadeando um processo adaptativo inadequado, podendo gerar inclusive 

doença, é chamado distresse; no entanto, se a pessoa reage bem à demanda, nomeia-se 

de eustresse (FRANÇA e RODRIGUES, 1999). 

Szilagyi e Wallace (1990) apresentam, no intuito de examinar a definição de 

estresse associado a experiências internas de uma pessoa, o trabalho pioneiro de Selye, 
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que identificou três estágios distintos do estresse pelos quais um indivíduo pode passar: 

alarme, resistência e exaustão (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 (2) – Síndrome de Adaptação Geral 

Fonte: França e Rodrigues, 1999. 

 

 

A fase de alarme é a primeira reação a situações estressantes, com conseqüências 

ainda pouco perceptíveis.  Nesta fase, o estressor é reconhecido e o corpo se mobiliza 

para lutar ou fugir.  A resistência é a segunda fase e também a mais longa.  Neste caso, 

um indivíduo é persistentemente exposto ao(s) estressor(es) e começa a demonstrar 

ansiedade, tensão e fadiga, indicando que está resistindo; o corpo se esforça para resistir 

aos efeitos da fase de alarme e voltar ao seu estado de equilíbrio.  Por não conseguir 

manter-se neste estágio por muito tempo, o indivíduo chega à fase de exaustão.  O 

sistema orgânico entra em colapso, o corpo não consegue se adaptar aos estressores e, 

como resultado, distúrbios sérios podem surgir, tais como dores de cabeça, úlcera, 

pressão arterial alta e as mais severas doenças, que ameaçam sua integridade física e até 

a organização à qual pertence. 

Resistência Exaustão Alarme 

Estágio 1 

Estágio 2 

Estágio 3 



 

 

 

 

O estresse, segundo Robbins (1999, p. 409), “é uma condição dinâmica na qual 

um indivíduo é confrontado por uma oportunidade, restrição ou exigência relacionada 

ao que ele deseja e pela qual o resultado é percebido como sendo tanto incerto quanto 

importante”. 

É notório que as pessoas têm uma idéia equivocada a respeito do estresse, 

discutido-o geralmente num contexto negativo e, por isso, associam o estresse a 

restrições ou exigências.  Segundo França e Rodrigues (1999), o termo estresse é 

freqüentemente apresentado de forma parcial e distorcida.  Tem-se responsabilizado o 

estresse por inúmeros acontecimentos, desde a úlcera do executivo até a incapacidade 

de uma pessoa em desfrutar uma relação íntima com seu (sua) parceiro(a). 

Robbins (1999) afirma que, na verdade, o estresse não é necessariamente mau 

por si só.  Ele também tem um valor positivo.  Há um momento, uma oportunidade, em 

que ele oferece ganho potencial. Ele pode ser um recurso importante e útil para uma 

pessoa fazer frente às diferentes situações de vida que ela enfrenta em seu cotidiano.  A 

resposta ao estresse surge, é ativada pelo organismo com o objetivo de mobilizar 

recursos que possibilitem às pessoas enfrentar situações que são percebidas como 

difíceis e que exigem delas esforço.  Este argumento é reforçado por França e Rodrigues 

(1999), quando entendem que a vida sem estresse seria chata, monótona e sem graça, 

não haveria desenvolvimento pessoal ou científico.  Nada se tornaria atraente ou 

excitante. 

Também Selye (apud SANTOS, MORAES e KILIMNIK, 1999) corrobora esta 

argumentação afirmando que o estresse é uma reação natural do organismo e essencial à 

sua sobrevivência, pois possibilita estimular a criatividade e a adaptabilidade da pessoa 

ao seu ambiente. 



 

 

 

 

Wagner III e Hollenbeck (1999, p. 121) definem estresse como “um estado 

emocional desagradável que ocorre quando as pessoas estão inseguras de sua 

capacidade para enfrentar um desafio percebido em relação a um valor importante”.  A 

partir de tal definição, sugerem que, para compreender mais facilmente a natureza do 

estresse, faz-se necessário dividir sua definição em três componentes principais: desafio 

percebido, valor importante e incerteza da resolução.  O primeiro diz respeito à 

interação entre as pessoas e sua percepção do ambiente; o segundo enfatiza que um 

desafio só causará estresse se o indivíduo percebê-lo como uma ameaça a um valor 

importante; e a incerteza da resolução enfatiza que a pessoa interpreta a situação 

considerando a probabilidade de lidar satisfatoriamente com o desafio. 

Curiosamente, dizem estes mesmos autores, um desafio não precisa ser 

interpretado como negativo para gerar estresse, podendo este também estar associado a 

desafios ou oportunidades com resultados positivos.  Como referido anteriormente, esse 

tipo de estresse é chamado de eustresse.  O máximo do estresse “ocorre quando a 

dificuldade percebida no desafio está aproximadamente no mesmo nível da capacidade 

que a pessoa sabe que possui para atender ao que é demandado” (Ibid, 1999, p. 122). 

Mas além das reações distintas do indivíduo diante do tipo de estresse com o 

qual tem de lidar, eustresse ou distresse, ainda existem outras diferenças que 

determinam em que grau o estresse irá afetar o indivíduo e a sua saúde como um todo.  

Deve-se observar, portanto, o quão longo é o período no qual o indivíduo enfrenta os 

desafios e oportunidades da vida.  Neste caso, especificamente, o estresse pode 

apresentar um caráter momentâneo e intenso, caracterizando-se como agudo, ou 

estender-se por um longo período, repetidamente, tornando-se crônico.  No primeiro 

caso, o indivíduo se depara com uma situação que exige luta ou fuga e age rapidamente 

para mover-se no sentido do equilíbrio físico e psíquico; o primeiro hormônio do 



 

 

 

 

estresse, a adrenalina, corre pelo sistema nervoso e o próprio organismo se encarrega de 

estabelecer esse equilíbrio.  Porém, quando esses surtos repentinos são ativados com 

freqüência excessiva, ou seja, quando o estresse torna-se crônico, há sérios danos à 

saúde do indivíduo, entre os quais pode-se enumerar o aumento da pressão sangüínea e, 

por conseqüência, aumento do risco de enfarte, carência de sono, aumento do índice de 

massa corpórea, incidência de acidentes vasculares cerebrais, diminuição da resistência 

às doenças, por haver um enfraquecimento do sistema imunológico, e até alterações no 

colesterol (MCEWEN e LASLEY, 2003).  

Especificamente sobre o sistema imunológico, estes autores ressaltam que, em 

ocasiões de estresse agudo repentino, a atividade do sistema imunológico é aumentada e 

o organismo se fortalece a fim de preparar-se para lidar com “ferimentos”, porém, sob 

condições de estresse crônico, o sistema imunológico é temporariamente anulado e este 

efeito nem sempre é passageiro, dependendo exatamente de quão crônica seja a situação 

de estresse. 

Segundo Moraes et al. (2001), o estresse pode ser entendido como uma resposta 

não específica do corpo humano aos eventos ou circunstâncias às quais esteja 

submetido.  Quando estas exigências do ambiente têm um caráter continuado além da 

capacidade de adaptação do indivíduo, ocorre o surgimento do estresse como doença.  

Contudo, não significa dizer que, necessariamente, o estresse é uma doença; ele surge a 

partir do momento em que o indivíduo não é capaz de assimilar e se adaptar às pressões 

do ambiente.  Assim, o indivíduo pode se sentir derrotado e incapaz, ou reagir na forma 

de prazer e conforto.  Neste último caso, o indivíduo sente-se desafiado diante das 

exigências do ambiente.  O estresse pode ser classificado ainda quanto aos estressores, 

que podem ser de sobrecarga, comumente produzindo paralisação e levando à redução 



 

 

 

 

de produtividade, ou de monotonia, que advém de uma exigência inferior à qual o 

indivíduo é capaz de suportar. 

Ayres, Cavalcanti e Brasileiro (2001), apontam, entre os fatores de estresse: as 

tarefas difíceis, a sobrecarga, a ambigüidade e o conflito de regras, as reestruturações, o 

constrangimento, a organização do trabalho, as demandas interpessoais, a estrutura 

organizacional, a perda de poder, os procedimentos e estilos de liderança, as 

deficiências na comunicação e as políticas organizacionais. 

Embora não se possa distinguir facilmente as causas e os efeitos do estresse, os 

seus sintomas podem ser identificados em três níveis: na pessoa (comportamentos 

incomuns ou fora de hora; tópicos levantados ou escolha de palavras durante as 

conversas); no grupo (pouca contribuição nas discussões; membros do grupo 

trabalhando isoladamente; problemas comuns não compartilhados; e alto nível de 

insegurança); e na própria organização (greves, sabotagens, ociosidade, ofensas, 

ausências, atrasos, alta rotatividade de pessoal, altas taxas de doenças, relacionamentos 

pobres, baixo nível de esforço e baixo nível de contato interpessoal) (ARROBA e 

JAMES, 1988). 

Moraes, Kilimnik e Ladeira (1995) pontuam que o fenômeno do estresse 

ocupacional pode ser avaliado, basicamente, de acordo com quatro variáveis: 1) 

sintomas físicos e mentais; 2) personalidade do indivíduo; 3) fontes de pressão no 

trabalho; 4) estratégias desenvolvidas pelo indivíduo para combater o estresse. 

Segundo França e Rodrigues (1999), “o estresse pode ser observado em pelo 

menos duas dimensões: como processo e como estado.  O estresse como processo é a 

tensão diante da situação de desafio por ameaça ou conquista.  O estresse como estado é 

o resultado positivo (eustresse) ou negativo (distresse) do esforço gerado pela tensão 

mobilizada pela pessoa”. 



 

 

 

 

São múltiplas as abordagens teóricas do estresse no trabalho.  Algumas delas, 

segundo Tamayo, Lima e Silva (2002), dão ênfase ao estímulo, outras à resposta, outras 

à interação estímulo-resposta e outras ao processo.  Desta forma, o foco das pesquisas 

pode abranger desde a identificação de fontes potenciais de estresse no trabalho, às 

reações das pessoas estressadas, ou à estrutura relacional entre o estímulo e a resposta 

ou, ainda, à dinâmica da transação das pessoas com o seu ambiente de trabalho.  Estas 

diversas abordagens e a interação entre elas têm dado uma contribuição valiosa para o 

estudo científico do estresse e para o seu gerenciamento na vida cotidiana. 

 

 

2.3  O processo de estresse ocupacional e a 
psicopatologia do trabalho 

 

Ladeira, em trabalho publicado em 1996, apresentou o estresse sob dois pontos 

de vista distintos, porém, com diversas similaridades em termos de foco de estudos e 

contribuições ao conhecimento na área: 

A abordagem ao estresse ocupacional, de tradição anglo-saxônica, 
descreve o fenômeno como um processo de perturbação ocasionado 
principalmente pela mobilização excessiva da energia adaptativa do 
indivíduo diante das solicitações do meio.  Já a perspectiva da 
psicopatologia do trabalho, bem mais recente, tornou-se conhecida 
principalmente a partir dos trabalhos de Dejours (1988 e 1994) que, ao 
contrário da corrente anterior, retira da psicanálise e da menção ao 
inconsciente as suas referências fundamentais (Ladeira, 1996, p. 64). 

 

Ladeira (1996) afirma ainda que, quando confrontadas uma com a outra, as duas 

abordagens do estresse, embora pareçam partir de caminhos opostos, interessam-se 

pelas mesmas questões relacionadas à tensão no trabalho, ao desencadeamento da 

ansiedade e ao sofrimento psíquico do trabalhador, que pode também causar malefícios 

à sua saúde física.  Além disso, têm como elemento principal de análise as fadigas física 



 

 

 

 

e mental, as disfunções orgânicas psicossomáticas e os mecanismos de combate ou 

defesa da força de trabalho. 

Na psicopatologia do trabalho, as tensões que ameaçam a saúde dos 

trabalhadores são resultantes das características intrínsecas e da forma como o trabalho 

é organizado (DEJOURS, 1992), ou seja, a organização do trabalho representa o insumo 

básico para se discutir o prazer e o sofrimento no contexto laboral, pois se constitui a 

possibilidade de o trabalho se tornar entusiasmante ou fatigante, fonte de realização ou 

de alienação para aquele que o realiza (LADEIRA, 1996). 

O estresse ocupacional é um fenômeno tipicamente relacional, se dá nas relações 

entre o indivíduo e as demandas do seu ambiente e reflete um conjunto de reações e de 

respostas do organismo, de fundamental importância para a preservação da sua 

integridade.  Por derivar da homeostasia, descrita como a necessidade de um organismo 

manter um estado interno estável, a abordagem ao estresse ocupacional defende que um 

indivíduo possui um mecanismo bioquímico consistente, organizado para ajudá-lo a 

enfrentar as exigências do dia-a-dia (MCEWEN e LASLEY, 2003). 

 

 

2.4  Modelos de estresse 

 

Neste tópico serão apresentados de forma sintética, os principais modelos 

existentes acerca do estresse ocupacional. 

Ao se analisar estes modelos, chega-se à conclusão de que, de modo geral, os 

estudos sobre estresse ocupacional utilizam diferentes metodologias para identificar 

fatores relacionados ao trabalho, chegando a relações e categorizações diversificadas.  



 

 

 

 

Embora cada um desses modelos possua características que lhe são peculiares, todos são 

dedicados ao esforço de identificação e mensuração das fontes de estresse no trabalho, 

conforme destacam Noblet, Rodwell e McWilliams (2001). 

Dentre as principais metodologias, podem ser citados: o Modelo Tridimensional 

do Ambiente Psicossocial do Trabalho (elaborado por Karasek), também chamado de 

Modelo de Pressão no Trabalho (NOBLET, RODWELL e MCWILLIAMS, 2001); o 

Modelo de Organizações de Trabalho Saudável (BROWNE, 2002); o Modelo 

Integrativo Transacional (Schuler, 1982); e o Modelo Dinâmico do Estresse 

Ocupacional (COOPER, SLOAN e WILLIANS 1988)3. 

 

 

2.4.1  Modelo Tridimensional do Ambiente Psicossocial do 
Trabalho ou Modelo de Pressão no Trabalho 

 

O chamado Modelo Tridimensional do Ambiente Psicossocial do Trabalho ou 

Modelo de Pressão no Trabalho, elaborado por Karasek nos fins da década de 70, 

investiga as características do trabalho que podem contribuir para o aumento do estresse 

ocupacional (NOBLET, RODWELL e MCWILLIAMS, 2001).  Este modelo categoriza 

os agentes estressores em três dimensões: 1) as exigências para a realização da tarefa, 

também chamadas de demandas do trabalho (cargas qualitativa e quantitativa das 

tarefas); 2) o grau de apoio social oferecido ao trabalhador; e 3) o nível de controle do 

trabalhador sobre a execução da tarefa, incluindo o grau de liberdade para a tomada de 

decisões (FERNANDES, DI PACE e PASSOS, 2000).  As demandas do trabalho são 
                                                 

 

3 Extraído de Santos; Moraes; Kilimnik, 1999. 

 



 

 

 

 

definidas como estressores psicológicos, tais como exigências para trabalhar rápida e 

exaustivamente, falta de tempo hábil para realizar as tarefas e conflito de demandas 

(FOX, DWYER e GANSTER, 1993).  Winefield (2002) afirma que, em termos da 

teoria de Karasek, o trabalho acadêmico tem-se tornado cada dia mais estressante 

devido à relação inversamente proporcional existente entre as demandas do trabalho e o 

controle que os professores detêm; enquanto há um crescente aumento das demandas, o 

controle, por sua vez, decai drasticamente.  Uma das maiores virtudes do Modelo de 

Pressão no Trabalho é o fato de que este já foi aplicado para avaliar o estresse 

ocupacional em diversas categorias profissionais, como operadores de máquinas, 

carpinteiros, enfermeiras, bancários e executivos, por exemplo.  Além disso, tem 

demonstrado valor preditivo, permitindo que se identifique as possíveis fontes de 

estresse, antes que as conseqüências tornem-se visíveis.  

 

 

2.4.2  Modelo de Organizações de Trabalho Saudável 

 

Motivado por estudos anteriores, que mencionavam com freqüência a “saúde 

organizacional” como um duo formado pela performance organizacional e pela 

satisfação ou bem-estar do trabalhador, Murphy (apud BROWNE, 2002) constrói um 

novo modelo de estresse ocupacional, chamado de Modelo de Organizações de 

Trabalho Saudável. O referido modelo preconiza que uma organização de trabalho 

saudável é aquela que maximiza a integração entre os objetivos de bem-estar do 

trabalhador e de lucratividade e produtividade da empresa, ou seja, busca o alinhamento 

entre os interesses dos funcionários e da organização.  Este modelo foi elaborado pelo 

Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional (National Institute for 



 

 

 

 

Occupational Safety & Health – NIOSH), Estados Unidos, com o objetivo de 

desenvolver uma estratégia nacional de prevenção dos efeitos negativos do estresse 

ocupacional causados ao bem-estar do trabalhador. A seguir o modelo é apresentado de 

forma esquemática: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 (2) – Modelo de Organizações de Trabalho Saudável 

Fonte: Adaptado de Browne, 2002. 

 

 

Conforme se pode observar na Figura 3, o modelo integra dois fatores 

(resultados de performance e resultados de saúde e satisfação) e reconhece que a saúde 

das organizações é influenciada por três dimensões (práticas gerenciais, cultura/clima e 

valores) que compreendem uma variedade de características organizacionais.  Segundo 

Browne (2002), em 1996, um ano após Murphy publicar pela primeira vez seu modelo, 

pesquisadores desenvolveram escalas de mensuração, baseadas nas três dimensões 

organizacionais propostas, e realizaram diversas surveys, uma delas em uma indústria 

de grande porte sediada nos Estados Unidos. O trabalho desses pesquisadores contribuiu 

de forma significativa para ampliar o conhecimento acerca das organizações de trabalho 

saudável, confirmando a existência das três dimensões e a capacidade do modelo em 
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relacionar as características organizacionais aos resultados obtidos em termos de 

performance e satisfação. 



 

 

 

 

2.4.3  Modelo Integrativo Transacional 

 

Schuler (1982) afirma que um modelo de estresse nas organizações é importante 

não apenas porque possibilita a identificação de agentes estressores e como eles 

interferem no contexto do trabalho, mas também porque esclarece quais as 

conseqüências do estresse e como as características individuais influenciam na 

percepção que cada trabalhador possui acerca de seu próprio estresse.  A palavra 

transacional dá a conotação de que as relações existentes no modelo não são lineares e 

sim, recíprocas.  Segundo Schuler, quando um indivíduo enfrenta o estresse, ele reagirá 

de acordo com a sua interpretação do ambiente combinada às suas próprias 

características e necessidades.  Então, o que é fator estressor para um indivíduo, pode 

não ser para outro e sua resposta ao estresse pode aliviá-lo ou torná-lo ainda mais 

agressivo.  Sendo assim, para este autor, os componentes do modelo de estresse podem 

ser vistos tanto como causa quanto como conseqüência.  Os componentes do Modelo 

Integrativo Transacional são: estressores contidos no ambiente, características 

individuais que determinam se os elementos do ambiente são de fato estressores e quais 

as respostas, voluntárias ou involuntárias, de curto, médio ou longo prazo, que o 

indivíduo apresenta diante dos agentes estressores.  As respostas, por sua vez, são 

classificadas como fisiológicas, psicológicas ou comportamentais.  A seguir, o modelo é 

apresentado de forma simplificada. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Figura 4 (2) – Modelo Integrativo Transacional 

Fonte: Adaptado de Schuler, 1982. 

 

 

2.5  Modelo Dinâmico de Estresse Ocupacional 

 

Uma vez abordados os modelos de estresse ocupacional mais comumente 

encontrados na literatura acerca do tema, faz-se necessário apresentar o Modelo 

Dinâmico do Estresse Ocupacional, que pautará este trabalho, no sentido de oferecer 

subsídios à investigação das fontes estressoras, dos moderadores e dos efeitos e 

estratégias de combate resultantes. 

A ênfase no estímulo tem permitido a identificação e classificação de numerosos 

estressores organizacionais.  Para este estudo, pretende-se utilizar o modelo de estresse 

ocupacional cunhado por Cooper, Sloan e Willians (1988).  Estes autores consideram 

que todo trabalho, nas mais diversas ocupações profissionais, possui agentes 

potencialmente estressores, podendo ser determinados em seis grandes categorias: 1) 
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fatores intrínsecos ao trabalho (condições de salubridade, jornada de trabalho, ritmo, 

riscos potenciais à saúde, sobrecarga de trabalho, introdução de novas tecnologias, 

natureza e conteúdo do trabalho); 2) papel do indivíduo na organização (ambigüidade e 

conflitos de papéis); 3) relacionamentos interpessoais (para com os superiores, colegas e 

subordinados); 4) carreira (congruência de status e segurança e perspectivas de 

promoções); 5) clima e estrutura organizacionais (ameaças potenciais à integridade do 

indivíduo, sua autonomia e identidade pessoal); 6) interface casa/trabalho (aspectos 

relacionais de eventos pessoais fora do trabalho e dinâmica psicossocial do estresse).  

Entretanto, Santos, Moraes e Kilimnik (1999, p. 4) argumentam: 

Sabe-se que cada pessoa possui características e formas de reação 
únicas.  Portanto, as fontes potencialmente estressoras, em 
determinado contexto de trabalho, são mediadas pelas características 
de cada ator organizacional. Em virtude do exposto, não se pode 
generalizar que determinado fator seja estressante de igual maneira e 
intensidade para todos, devido ao fato de as características pessoais 
também interferirem nos resultados do estresse. 
 

Segundo Moraes et al. (2001), cada indivíduo apresenta o seu limiar de 

tolerância às pressões, a sua vulnerabilidade; o que estressa uma pessoa pode não 

estressar outra, a depender da estrutura psicofísica de cada um.  Duas características que 

influem na vulnerabilidade individual em relação ao estresse, completa o autor, são o 

locus de controle (interno ou externo) e o tipo de comportamento (A ou B). 

O locus ou lugar de controle, segundo Soto (2002), representa o grau em que as 

pessoas acreditam que são donas de seu destino.  Se um indivíduo possui locus de 

controle interno, ele terá a tendência de acreditar que de fato possui o controle sobre o 

que lhe acontece.  Já aquele que possui locus de controle externo tem uma postura 

oposta, acredita que é controlado por forças externas que fogem de sua capacidade de 

controle.  Quanto ao tipo de personalidade, Soto (2002) acrescenta que esta 

característica revela a predisposição ao risco.  A personalidade tipo A caracteriza o 

indivíduo como alguém que possui senso de urgência em tudo o que realiza, é 



 

 

 

 

competitivo, vive em uma luta crônica e incessante por conquistar mais em menos 

tempo e, se for necessário, contra os esforços opostos de outras pessoas.  Por outro lado, 

a personalidade tipo B torna as pessoas mais tranqüilas e pacientes, pois aqueles que 

possuem este tipo de personalidade raramente se sentem pressionados pelo desejo de 

obter um número crescente de conquistas.  Sendo assim, diante destas características, as 

pessoas que se enquadram no locus de controle externo e/ou na personalidade tipo A são 

mais propensas ao estresse e aos seus efeitos danosos.   

Honório, Braga e Marques (2000) complementam este raciocínio argumentando 

que a personalidade do indivíduo está diretamente relacionada com o aparecimento de 

sintomas físicos e mentais do estresse, ou seja, as características de personalidade 

possibilitam que pessoas, em uma mesma situação, reajam de formas diferenciadas.  

Segundo Moraes e Marques (1998), Cooper e seus colaboradores propuseram 

um modelo que demonstra a dinâmica do estresse e traz à tona as fontes desse estresse, 

as categorias individuais, as estratégias de combate e os efeitos sobre o indivíduo e o 

nível de satisfação ou insatisfação dos trabalhadores.  A partir desse modelo, elaboraram 

um instrumento capaz de diagnosticar os níveis e outras variáveis referentes ao estresse 

ocupacional. 

Para diagnosticar os fatores de pressão no trabalho, a escala correlaciona 

variáveis ligadas ao contexto organizacional, como carga de trabalho, variedade de 

tarefas, critérios para promoção e planos de carreira, disfunções burocráticas, possíveis 

impactos negativos do trabalho na vida pessoal, dentre outros. 

Segundo Santos, Moraes e Kilimnik (1999), a atitude para com a vida, estilo de 

comportamento, grau de ambição, influências individuais, administração do tempo e 

apoio social constituem alguns dos pontos vinculados às escalas de variáveis 

individuais, que visam ao diagnóstico do comportamento, locus de controle e 



 

 

 

 

mecanismos de combate ao estresse.  Com relação às escalas de manifestação do 

estresse, que se referem ao estado de saúde física e mental e satisfação no trabalho, o 

propósito básico é avaliar as conseqüências da interação entre as fontes de pressão no 

trabalho e as variáveis individuais.  Sendo assim, os indicadores de comportamento, 

associados à percepção de controle sobre o trabalho, são considerados moderadores do 

processo de estresse, interferindo na interpretação do indivíduo acerca das fontes de 

estresse identificadas por ele. 

A figura abaixo representa uma síntese do modelo proposto por Cooper, Sloan e 

Willians, demonstrando a dinâmica do estresse ocupacional, revelando suas fontes e 

conseqüências para os indivíduos e para as organizações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 (2) – Modelo Dinâmico de Estresse Ocupacional 

 

Fonte: Adaptado de Santos, Moraes e Kilimnik (1999). 
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2.6  As principais pesquisas sobre estresse de 

professores 

 

Os trabalhos sobre estresse, principalmente aqueles realizados no Brasil, 

dedicam-se, em sua grande maioria, à área de saúde, sendo bastante minguados no 

campo da administração. Por esta razão, esta seção dedica-se à apresentação, de forma 

sucinta e objetiva, de algumas das principais pesquisas realizadas no Brasil, 

relacionadas primordialmente ao estresse de professores, que são objeto de investigação 

do presente estudo. 

 

 

2.6.1  Reinhold (1984) apud Reinhold (2001) 

 

Não existindo estudos brasileiros sobre estresse ocupacional do professor, este 

autor realizou uma investigação exploratória com o objetivo de conhecer melhor os 

fatores estressores ou as fontes de estresse ocupacional do professor, os seus sintomas 

mais freqüentes e as estratégias habituais de combate ao estresse decorrente de sua 

atividade profissional. 

Como amostra, participaram da pesquisa 72 professoras efetivas, nomeadas 

mediante concurso público de provas e títulos, de nove escolas públicas estaduais 

urbanas de 1º grau, de uma cidade do interior de São Paulo.  Estas professoras se 

enquadravam na categoria funcional de Professor I, ou seja, possuíam habilitação 



 

 

 

 

específica de 2º grau (Magistério), atuando como professoras polivalentes no ensino de 

1º grau maior (hoje conhecido como Ensino Fundamental II), de 1ª a 4ª série, e na 

educação pré-escolar (conhecida atualmente como Ensino Infantil). 

Para a coleta de dados, foi elaborado o Questionário de Stress Ocupacional de 

Professores, com base em uma revisão de literatura sobre estresse ocupacional do 

professor, composto de quatro partes: informações gerais, fontes de estresse, sintomas 

de estresse e estratégias usadas para lidar com o estresse. 

Das 65 fontes de estresse listadas no questionário, as 10 mais importantes e 

freqüentes, colocadas em ordem decrescente de intensidade, conforme a avaliação das 

professoras, foram: 

1) Ter classes com muitos alunos; 

2) Trabalhar com alunos desinteressados pelas atividades de classe; 

3) Achar que alguns alunos indisciplinados ocupam demais meu tempo em 

prejuízo dos outros; 

4) Sentir que há falta de apoio dos pais para resolver problemas de disciplina; 

5) Ter alunos na minha classe que conversam e/ou brincam o tempo todo; 

6) Trabalhar com uma classe onde as capacidades dos alunos são muito 

heterogêneas; 

7) Sentir que o número de faltas abonadas não corresponde às minhas 

necessidades; 

8) Trabalhar com alunos que faltam às aulas nos dias de testes ou provas; 

9) Fazer os pais se interessarem pelos estudos de seus filhos; e 

10) Ter alunos que faltam muito às aulas. 



 

 

 

 

Os sintomas de estresse mais freqüentes, em ordem decrescente, foram: no fim 

do meu dia sinto-me desgastada, fico muito tensa, lidar com alunos o dia todo causa-me 

muita tensão, sinto-me fisicamente exausta, sinto-me nervosa. 

As estratégias mais utilizadas pelas professoras para lidar com o estresse foram: 

quando surge um problema na escola procuro conversar com um colega e pedir 

sugestões (94%), na escola tenho oportunidade para conversar e trocar idéias com meus 

colegas (89%), depois da aula chego em casa e tento relaxar ou faço outra atividade 

diferente da do meu trabalho (86%), de uma maneira geral, minhas condições de saúde 

são boas (85%), minha família me dá muito apoio em tudo que se relaciona ao meu 

trabalho de professor (82%). 

 

 

2.6.2  Carlotto (2002) 

 

Nesta pesquisa, a autora não se referiu a um grupo específico de professores, 

mas à categoria profissional de uma forma geral, buscando alertar quanto ao risco de 

burnout que ameaça os professores, uma vez que tanto na natureza do trabalho como no 

contexto em que suas funções são exercidas, existem diversos estressores que, se 

persistentes, podem levar à síndrome. A Síndrome de Burnout é considerada como um 

tipo de estresse de caráter duradouro vinculado às situações de trabalho, sendo 

resultante da constante e repetitiva pressão emocional associada ao intenso 

envolvimento com pessoas por longos períodos de tempo.  Segundo este estudo 

realizado por Carlotto, o burnout em professores afeta o ambiente educacional e 

interfere na obtenção dos objetivos pedagógicos, levando estes profissionais à alienação, 



 

 

 

 

desumanização e apatia no trabalho, ocasionando, também, problemas de saúde, 

absenteísmo e intenção de abandonar a profissão. 

A prevenção do estresse no trabalho ou a reabilitação do burnout no contexto 

educacional foi, portanto, o objetivo de Carlotto.  Algumas das possibilidades de 

intervenção sugeridas são direcionadas ao professor, outras à equipe diretiva e 

pedagógica e à comunidade. 

Quando direcionadas ao professor, as ações devem ser promovidas no sentido de 

alertar este profissional, através de palestras, sobre os possíveis fatores de estresse 

relacionados ao trabalho, formação de grupos de discussão para trabalhar as crenças 

sobre a prática docente com intuito de desenvolver concepções realísticas e adequadas 

da profissão e qualificação das relações interpessoais. 

As ações direcionadas à equipe diretiva e pedagógica buscam propiciar um 

espaço institucional de discussão e reflexão entre esta e os professores sobre o papel 

docente.  Neste sentido, torna-se necessário estimular a autonomia dos professores, 

desenvolver reuniões onde possam ser apresentados projetos de sucesso realizados pelos 

professores e divulgar experiências à comunidade. 

Já as ações direcionadas à comunidade sugeridas por Carlotto são a elaboração 

de campanhas informativas destacando a importância da função docente, delimitando de 

forma clara e coerente seu papel, e estímulo à participação dos pais na vida escolar. 

 

 

2.6.3  Ayres, Brito e Feitosa (1999) 

 

Visando contribuir para a compreensão do estresse no ambiente acadêmico 

universitário, este estudo objetivou identificar os agentes avaliados como estressores 



 

 

 

 

pelos docentes com cargos de chefia intermediária e as estratégias defensivas por eles 

utilizadas. 

A pesquisa desenvolveu-se em uma universidade pública do Nordeste brasileiro, 

tendo uma amostra de 50% dos ocupantes de cada cargo de chefia intermediária 

(diretores e diretores adjuntos de centro, chefes e subchefes de departamento, 

coordenadores e vice-coordenadores de curso), totalizando 35 professores. 

Para a coleta de dados, foi elaborado um questionário com questões mistas, 

inclusive do tipo Likert, composto de quatro partes principais, que forneceram 

informações sobre dados demográficos e profissionais, fontes de estresse, sintomas de 

estresse e estratégias de combate utilizadas para lidar com o estresse.  Este instrumento 

foi construído e adaptado a partir do Inventário de Stress Ocupacional de Professores 

Universitários (ISPU), desenvolvido por Ayres e Brito em 1998. 

A docência foi avaliada como estressante por 94,3% da amostra, e o cargo de 

chefia, por 87,9%.  Os fatores considerados mais estressantes relacionaram-se 

principalmente à rede de comunicação na instituição, ao relacionamento com colegas e 

ao relacionamento com alunos. 

 

 

2.6.4  Ferenhof e Ferenhof (2002) 

 

Este ensaio foi uma análise teórica dos resultados de uma pesquisa exploratória 

de campo sobre a Síndrome de Burnout e suas conseqüências no comportamento dos 

professores, realizada no Município de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, na 

qual procurou-se verificar a presença, ou não, da mencionada síndrome nestes 

profissionais.   



 

 

 

 

Foi utilizada uma amostra randômica de 71 professores de Ensino Fundamental 

e Médio, em escolas sorteadas, num estudo qualitativo a partir de questionários 

fechados.  Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram questionários-padrão 

desenvolvidos por Maslach e Leiter, em 1996, reconhecidos e validados 

internacionalmente pelo MBI – Maslach Burnout Inventory para apontar e qualificar o 

burnout. 

A respeito da saúde mental dos participantes da pesquisa, obteve-se como 

resultado que 84,5% dos professores sofria de exaustão emocional, 100% percebiam 

que havia total despersonalização (coisificação total dos alunos, colegas, direção e de 

visão de mundo) e 67,6% sofriam de baixa realização profissional ou depressão 

psicológica. 

 

 

2.6.5  Paiva et al. (2002) 

 

O objetivo desta pesquisa foi caracterizar o professor universitário, no que diz 

respeito às variáveis de situação profissional, de qualidade de vida no trabalho e de 

estresse ocupacional, tendo em vista os impactos que a categoria vêm sofrendo em 

função do aumento contínuo da complexidade do ambiente.  A pesquisa foi de caráter 

descritivo e comparativo, de enfoque quantitativo e qualitativo.  Foram abordados 170 

professores de dez cursos de três instituições de ensino superior (81 professores de um 

centro universitário privado, 40 de uma universidade confessional privada e 49 de uma 

universidade pública federal), de 10 cursos similares: Comunicação, Letras, 

Matemática, Ciência da Informação/Computação, Geografia, História, Fisioterapia, 



 

 

 

 

Direito, Psicologia e Pedagogia.  Todas as instituições pesquisadas situam-se em Belo 

Horizonte (MG). 

O questionário, instrumento básico de coleta de dados, foi composto por versões 

reduzidas do JDS – Job Diagnostic Survey, de Hackman e Oldham, 1975 – e do OSI – 

Occupational Stress Indicator, elaborado por Cooper, Sloan e Willians, em 1988 – e por 

uma parte complementar, intitulada “Situação de Trabalho”. 

Com relação aos fatores de pressão e/ou insatisfação no trabalho, não se 

observou diferença significativa entre os professores abordados nas três instituições, em 

todas as variáveis consideradas.  Os escores médios variaram entre 3,14 e 4,28, e foram 

considerados elevados.  Observou-se que a maior proporção dos docentes apresentaram 

níveis elevados de pressão e/ou insatisfação (52% dos abordados da instituição privada; 

53% na confessional; e 43% na pública). 

Percebeu-se, ainda, um baixo nível de estresse tanto na instituição privada 

(87%), quanto na confessional (83%) e na pública (91%). Apenas nas instituições 

privada e pública observou-se a existência de professores com elevado nível de estresse 

(3% e 2%, respectivamente).  Ressalte-se que os níveis elevados de bem estar físico 

indicados contribuíram decisivamente para a redução dos níveis de estresse em geral. 

Dentre as estratégias de combate utilizadas para lidar com o estresse, observou-

se que os atos de distrair-se com outras atividades extra-trabalho, racionalizar os 

eventos do ambiente, gerenciar o tempo e apoiar-se socialmente foram as mais 

freqüentemente mencionadas.  Tais estratégias não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos avaliados. 

O capítulo 3 concede a oportunidade de se conhecer em maiores detalhes a 

história das universidades brasileiras e da Universidade Federal de Pernambuco, em 



 

 

 

 

especial.  Trata-se, portanto, de um panorama geral que visa contextualizar a pesquisa 

em função do caso estudado. 



 

 

 

 

 

 

3  As universidades brasileiras e a Universidade 
Federal de Pernambuco – um breve histórico 
 

Segundo Goulart e Vieira (2003), a origem das universidades situa-se na Idade 

Média, caracterizada pela agregação de diversas escolas de áreas específicas do 

conhecimento voltadas para a formação dos pensadores e administradores da Igreja e, 

posteriormente, para a formação de profissionais liberais, notadamente médicos e 

advogados.  Até fins do século XVIII, as chamadas universidades tradicionais 

funcionavam como centros de cultura clássica, transmissoras de um conhecimento 

estabelecido.  Entretanto, foi em 1810, na Universidade de Berlim, que se estabeleceu o 

marco do surgimento da universidade moderna, cujas bases se assentam na busca da 

verdade, na formação profissional e na cultura geral, constituindo-se como centro de 

investigação e pesquisa.  O Brasil se inspirou no modelo francês napoleônico de escolas 

profissionais isoladas e instalou seu primeiro curso superior em 1808, a Faculdade de 

Medicina da Bahia. 

Em 1920, conforme Vahl (1980), o governo brasileiro resolveu utilizar a 

prerrogativa concedida pela Lei Maximiliano e criou oficialmente a primeira 

universidade no Brasil, através da aglutinação das escolas e faculdades existentes do 

Rio de Janeiro, em torno de um órgão de administração geral, uma reitoria.  Desta 

atitude do governo, nasceu a fórmula brasileira para a criação de universidades.  Em 

1934, deu-se a criação da Universidade de São Paulo e da Universidade de Minas 

Gerais, adotando a indissociabilidade entre ensino e pesquisa.  A esses objetivos somou-

se a prestação de serviços à comunidade, a chamada atividade de extensão universitária. 



 

 

 

 

A história da Universidade Federal de Pernambuco4 teve início em 11 de agosto 

de 1946, data de fundação da Universidade do Recife (UR).  A UR reunia a Faculdade 

de Direito do Recife, a Escola de Engenharia de Pernambuco, a Faculdade de Medicina 

do Recife, com as escolas anexas de Odontologia e Farmácia, a Escola de Belas Artes 

de Pernambuco e a Faculdade de Filosofia do Recife. 

Passados 19 anos, a Universidade do Recife foi integrada ao grupo de 

instituições federais do novo sistema de educação do país, recebendo a denominação de 

Universidade Federal de Pernambuco, autarquia vinculada ao Ministério da Educação. 

Em 1948, começa a construção do campus universitário.  A discussão sobre a 

localização da obra foi iniciada um ano antes.  Entre os lugares cogitados estavam 

terrenos nos bairros de Joana Bezerra, Santo Amaro e Ibura, a área da Faculdade de 

Direito, no Centro do Recife, e um loteamento na Várzea, espaço onde hoje se localiza a 

UFPE.  Essa escolha ocorreu em razão de existir uma avenida projetada para o local. 

Também foram consideradas as condições climáticas e a topografia do terreno. 

Os recursos usados na aquisição e implantação do Campus Universitário foram 

provenientes do Governo do Estado, que alocou 0,10% dos impostos de vendas e 

consignações para a edificação do projeto.  A concepção do projeto arquitetônico do 

campus foi do arquiteto veneziano Mário Russo. 

O primeiro reitor da universidade foi o professor Joaquim Ignácio de Almeida 

Amazonas, que também ocupou o cargo de diretor da Faculdade de Direito.  O professor 

Amazonas desempenhou a função de reitor por 12 anos. 

Hoje, a Universidade Federal de Pernambuco, com 57 anos de existência, está 

entre as melhores instituições de ensino superior do Brasil, de acordo com avaliações do 

Ministério da Educação.  Em 2002, oito cursos da UFPE avaliados pelo Exame 

                                                 
4 Informações extraídas da home page da UFPE. Disponível em: <www.ufpe.br>. 



 

 

 

 

Nacional de Cursos (“Provão”) receberam conceito A (Administração, Biologia, 

Ciências Contábeis, História, Letras, Matemática, Pedagogia e Química), e cinco 

alcançaram conceito B (Arquitetura, Economia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e 

Psicologia), colocando a Universidade numa posição de destaque entre as instituições 

avaliadas.  Na área de pesquisa e de pós-graduação, a UFPE também é bem avaliada, 

possuindo a 7ª melhor produção científica nacional entre as universidades federais.  Está 

ainda em 7º lugar entre todas as instituições brasileiras, de acordo com o Diretório de 

Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico – CNPq. 

A Administração da UFPE é exercida pela Reitoria em parceria com o Conselho 

Universitário, grupo formado por outros dois conselhos específicos, o de Administração 

e o Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão.  Junto a essas duas estruturas está o 

Conselho de Curadores, órgão de fiscalização econômica e financeira da universidade. 

Instalada no campus em 1970, a Reitoria é o órgão que coordena, planeja e 

supervisiona as atividades da instituição.  É constituída pelo Gabinete do Reitor e por 

cinco Pró-Reitorias: para Assuntos Acadêmicos (PROACAD), para Assuntos de 

Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESQ), de Extensão (PROEXT), de Planejamento, 

Orçamento e Finanças (PROPLAN) e de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida 

(PROGEPE). 

O Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão coordena toda a vida 

acadêmica da instituição, a criação e o funcionamento de cursos, além da execução de 

pesquisas e atividades de extensão.  Suas câmaras são: Administração e Ensino Básico, 

Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. 

A UFPE possui 10 (dez) centros acadêmicos e 69 (sessenta e nove) 

departamentos, onde são alocados 1904 (mil, novecentos e quatro) professores, entre 



 

 

 

 

efetivos, substitutos e visitantes.  Neste total, não estão incluídos os professores que, 

apesar de exercerem atividades de docência, ocupam cargos na reitoria, nas pró-reitorias 

e nos órgãos suplementares, pois, no banco de dados da UFPE, estes não são 

contabilizados em seus departamentos de origem.  Na figura 5, é apresentada a 

distribuição dos departamentos por centro. 
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Figura 6 (3) – Distribuição dos departamentos por centro 

 
Legenda: 
 
CCSA – Centro de Ciências Sociais Aplicadas 
CCJ – Centro de Ciências Jurídicas 
CE – Centro de Educação 
CFCH – Centro de Filosofia e Ciências Humanas 
CCEN – Centro de Ciências Exatas e da Natureza 
CTG – Centro de Tecnologia e Geociências 
CIn – Centro de Informática 
CCB – Centro de Ciências Biológicas 
CCS – Centro de Ciências da Saúde 
CAC – Centro de Artes e Comunicação 

 

O campus universitário está localizado no bairro Cidade Universitária, zona 

oeste do Recife.  A sua área é de 149 hectares, na qual estão distribuídos nove dos dez 

centros acadêmicos.  Também estão situados no campus o Centro de Convenções, a 

Concha Acústica, o Colégio de Aplicação e sete dos oito órgãos suplementares (Editora 

Universitária, Hospital das Clínicas, Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami – 



 

 

 

 

LIKA, Núcleo de Tecnologia da Informação, Núcleo de Educação Física e Desportos e 

Prefeitura).  No centro do Recife e bairros próximos, estão localizados a Faculdade de 

Direito (Centro de Ciências Jurídicas), a antiga Escola de Engenharia, o Departamento 

Cultural, o Núcleo de TV e Rádios Universitárias e o Memorial da Medicina. 

Devido à sua história, por ter sido uma das primeiras universidades federais a 

serem instaladas no país, a UFPE tem assumido posição de destaque no Estado de 

Pernambuco e notadamente no Nordeste.  Por sua ativa participação no cotidiano do 

Recife e, sobretudo, pelo alto grau de titulação de seus docentes e pelos projetos 

pioneiros de pesquisa que desenvolve, tornou-se referência entre as IFES (Instituições 

Federais de Ensino Superior).  Diante deste quadro, a UFPE tornou-se um atraente caso 

para estudo.  A presente pesquisa foi realizada de forma tal que possa prover 

informações que proporcionem um melhor conhecimento acerca da situação de trabalho 

de seus docentes, nomeadamente, acerca do estresse ocupacional. 

A seguir, no capítulo 4, são apresentados os procedimentos metodológicos que 

viabilizaram a realização deste estudo: delineamento e caracterização da pesquisa, 

população e amostra consideradas e procedimentos de coleta e análise de dados. 



 

 

 

 

 

 

4  Metodologia 
 

4.1  Delineamento da pesquisa 

 

O tema estresse é amplamente pesquisado em algumas regiões do país, porém, 

no Nordeste e, notadamente em Pernambuco, este assunto ainda possui grandes lacunas 

em termos de investigação empírica.  Desta feita, a pesquisa foi de caráter exploratório, 

por existir pouco conhecimento prévio daquilo que se pretende conseguir, conforme 

metodologia citada por autores como Selltiz et al. (1975), Gil (1987) e Tripodi et al. 

(1981).  A pesquisa exploratória, conforme afirmam Aaker, Kumar e Day (2001), é 

usada quando se busca um entendimento sobre a natureza geral de um problema e as 

variáveis relevantes que precisam ser consideradas.  Este estudo também pode 

caracterizar-se como quantitativo-descritivo, pois seu objetivo principal é descrever as 

relações quantitativas entre as variáveis estudadas (TRIPODI et al., 1981). 

Com o intuito de nortear a realização do estudo e tendo em vista que se tratava 

de uma pesquisa exploratória, algumas questões foram formuladas a partir do problema 

de pesquisa: 

1) Quais as características dos professores, em relação aos seus dados pessoais 

e funcionais?  

2) Os professores sentem-se satisfeitos com a Universidade Federal de 

Pernambuco?  



 

 

 

 

3) Quais são os indicadores individuais de estresse, no que tange a bem-estar 

mental, energia vital, equilíbrio pessoal, tensão nervosa e fadiga psíquica?  

4) Quais os indicadores de comportamento? Os professores possuem locus de 

controle interno ou externo, tipo de comportamento A ou B?  

5) Quais os fatores de pressão no trabalho mais percebidos pelos professores? 

6) Quais as estratégias de combate ao estresse mencionadas pelos professores 

como mais freqüentemente utilizadas?  

7) Os professores percebem que possuem controle sobre o trabalho? 

O estudo também pode ser considerado de caráter analítico-descritivo, conforme 

metodologia citada por Moraes et al. (2001), que tem como objetivo geral a 

identificação das relações quantitativas entre as variáveis estudadas.  Tratou-se, 

portanto, de um survey que procurou levantar dados descritivos da situação de trabalho 

dos professores da Universidade Federal de Pernambuco.  Embora possam ser utilizados 

no estudo de grupos e interações entre pessoas, os surveys são recomendáveis em 

pesquisas em que a unidade de análise é individual. Além disso, segundo Babbie (1979), 

este é provavelmente o melhor método disponível para coletar dados primários que 

visam descrever uma população em que a observação direta é dificultada em função de 

seu tamanho. 

O estudo de caso, segundo Moraes e Marques (1998), implica em um exame 

minucioso e intensivo, tanto em profundidade quanto em amplitude, de determinado 

fenômeno.  Por reunirem informações numerosas e detalhadas sobre uma determinada 

situação, os estudos de caso podem utilizar-se de diversas técnicas para a coleta de 

dados, não só de entrevistas, como também de outros métodos quantitativos como os 

questionários. 



 

 

 

 

Buscando conhecer em profundidade a situação de trabalho dos professores da 

UFPE, o estudo de caso também foi uma estratégia de pesquisa utilizada.  Um campo 

real e circunscrito individualmente foi tomado para estudar um tema geral, visando não 

só identificar as variáveis preditoras, mas também definir as características pessoais que 

explicam os níveis de estresse. Richardson et al. (1989, p. 39) argumentam que: 

Os estudos que empregam esta metodologia podem descrever a 
complexidade de determinado problema, analisar a interação entre 
certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos 
vividos por grupos sociais e possibilitar, em maior nível de 
profundidade, o entendimento das particularidades do comportamento 
dos indivíduos. 

 

 

 

4.2  População e amostra 

 

A população alvo deste trabalho foi composta pelos professores da UFPE, 

excetuando-se aqueles que não possuíam vínculo permanente com a Universidade, isto 

é, substitutos e visitantes, e aqueles que estavam alocados na reitoria, em pró-reitorias, 

coordenações de áreas, diretorias de centros acadêmicos e órgãos suplementares, 

afastados, portanto, de suas funções docentes.  Este total correspondeu ao número de 

1486 (mil, quatrocentos e oitenta e seis), conforme consta no Apêndice A.  A amostra 

objeto de análise constituiu-se de 305 indivíduos, distribuídos proporcionalmente entre 

os departamentos da Universidade (Apêndice B), nos quais os professores são alocados 

e aos quais estão subordinados.  O cálculo da amostra foi feito de acordo com a 

fórmula: 

 

 n  = 
e² (N - 1) + σ² .  p .  q 

σ² .  p .  q .  N 
 = 

25. 1485 . + 3,8416 . 50 . 50 

3,8416 . 50 . 50 . 1486 
 =   305 



 

 

 

 

 

Onde: 

N = Total populacional 

σ = nível de confiança, expresso em número de σ (desvios padrão) 

e = erro estimado, conforme exigência de precisão (%) 

p = a proporção, conhecida ou estimada, da presença do fenômeno no meio de 

onde é extraída aleatoriamente uma amostra. OBS: Obs.  Quando “p” não é conhecido, 

p =  50% e “q” = 100 – p. 

 

    

4.3  Coleta de dados 

 

Segundo Babbie (1979), amostras probabilísticas e questionários-padrão 

provêem a investigação de atitudes que prevalecem em uma dada população.  Moraes e 

Marques (1998) também ressaltam que embora o uso de questionários possa acarretar 

em desvios ocasionados pela rigidez dessa técnica, a economia, o anonimato, a 

uniformidade de informações e a facilidade de análise que proporciona são vantagens 

que podem compensar os seus obstáculos. 

Assim, a coleta de dados foi efetuada através do questionário Occupational 

Stress Indicator (OSI), elaborado por Cooper e colaboradores, em 1988, traduzido e 

validado por Moraes e Kilimnik (1994), conforme consta no Apêndice C.  O 

instrumento é composto por seis seções, com questões fechadas e escala tipo Likert com 

variação de 1 a 6.  as seções que compõem o OSI são: 



 

 

 

 

• Seção 1: visa mensurar os sentimentos de satisfação/insatisfação com o 

trabalho. 

• Seção 2: visa mensurar os níveis de estresse; como os sentimentos são 

afetados pela pressão percebida pelo indivíduo no trabalho e com que 

freqüência os sintomas se manifestam. 

• Seção 3: visa identificar a propensão ao estresse, ou seja, quais as 

características pessoais que explicam os níveis de estresse; descreve a forma 

como a pessoa encara os fatos, seu estilo de vida e de comportamento, e o 

quanto o indivíduo sente que pode ou não influenciar os acontecimentos da 

sua vida. 

• Seção 4: visa identificar as fontes de pressão ou de insatisfação e identificar 

com que intensidade são percebidas pelo indivíduo. 

• Seção 5: visa identificar se o indivíduo se utiliza das estratégias potenciais de 

combate ao estresse. 

• Seção 6: visa indicar as crenças do indivíduo acerca do seu trabalho. 

• Dados pessoais: visa identificar os dados pessoais e funcionais do 

respondente. 

Honório, Braga e Marques (2000, p. 6) destacam que “este instrumento 

representa uma alternativa segura e viável de pesquisa, visto que permite o diagnóstico 

de aspectos particulares do ambiente ocupacional de uma pessoa, principalmente no que 

se refere à tarefa que realiza, ao contexto de trabalho no qual está inserida e à vivência 

de seu espaço extra-organizacional”. 

Dois aspectos inviabilizaram o sorteio aleatório da amostra: o primeiro deve-se à 

dimensão da Universidade e ao grande número de professores que, associada à 

distribuição proporcional da amostra entre os departamentos, demandaria muito tempo 



 

 

 

 

para que todos os dados fossem coletados; o segundo motivo justifica-se pela grande 

dificuldade em obter uma lista nominal de todos os professores efetivos, considerando-

se neste sentido as tramitações e protocolos próprios de uma instituição pública de 

ensino. 

Para que fosse possível a coleta dos dados, foram contactados alguns chefes e/ou 

pessoas influentes nos departamentos para que o acesso aos professores fosse facilitado.  

Os respondentes foram abordados pessoalmente pela pesquisadora e convidados a 

participar da pesquisa.  Por se tratar de um instrumento de coleta relativamente longo e 

tendo uma amostra grande a cumprir, tornou-se mais viável o preenchimento do 

questionário pelos professores sem a presença da pesquisadora.  Com o andamento da 

coleta e, percebendo-se que a abordagem pessoal não proporcionava o alcance de um 

número suficiente de professores, utilizou-se também duas outras formas de abordagem: 

envio de questionários via correio eletrônico e depósito de questionários em escaninhos 

de professores nas secretarias dos departamentos. 

Mesmo lançando mão de diversas linhas de ação para alcançar o objetivo de 305 

(trezentos e cinco) questionários coletados, este total não foi atingido, tendo sido 

obtidos apenas 131 (cento e trinta e um).  Os professores não estavam disponíveis como 

se esperava inicialmente.  Alguns pertencem a departamentos em que as características 

do trabalho impedem o acesso com facilidade, como é o caso daqueles que estão nos 

departamentos da área de saúde, especialmente relacionados aos cursos de Medicina e 

Enfermagem.  Além disso, 51 professores receberam o questionário, porém, não o 

devolveram após o preenchimento e outros, ainda, se recusaram a participar da pesquisa 

por razões diversas, entre as quais a indisponibilidade de tempo e a necessidade de 

dedicação a outros assuntos foram alegadas. 



 

 

 

 

4.4  Análise de dados 

 

Os dados coletados foram inicialmente codificados e tabulados em planilha 

eletrônica Excel, para posterior tratamento estatístico com a utilização do software 

SPSS (Statistic Package for Social Science).  Foram realizados testes para verificar se 

os dados foram corretamente tabulados.  Nesta etapa, foram utilizadas as análises de 

mínimo, máximo e moda, que são formas simples de se apurar os dados, eliminando 

eventuais erros de tabulação.   

Na seqüência, foram procedidas análises estatísticas descritivas, como 

distribuição de freqüência, média e desvio-padrão.  Estes procedimentos são 

importantes para se ter um melhor conhecimento acerca da amostra coletada e fornecem 

informações relevantes para efeito de descrição de um dado fenômeno que se pretende 

conhecer mais profundamente.  Por se tratar de uma amostra exploratória descritiva, 

estas análises são apropriadas e dão um panorama geral sobre os indivíduos estudados. 

Com o intuito de verificar se havia diferenças significativas entre amostras, 

foram realizados testes qui-quadrado.  Testou-se as variáveis de indicadores individuais 

de estresse, indicadores de comportamento e percepção de controle sobre o trabalho em 

relação às características categoria funcional (auxiliar, assistente, adjunto e titular) e 

regime de trabalho (20 horas, 40 horas e Dedicação Exclusiva).  A seleção e escolha 

dessas características deu-se em função da possibilidade de estas se constituírem em 

possíveis agentes potencializadoras do estresse. 

A aplicação de análise de variância, adequada para amostras dependentes, não 

foi viável visto que os requisitos de normalidade dos resíduos e igualdade das variâncias 



 

 

 

 

não foram atendidos.  Análise fatorial e de correlações também não tiveram seus 

requisitos satisfeitos e também não foram utilizadas neste estudo. 

No capítulo a seguir, serão apresentados e discutidos os resultados encontrados a 

partir dos dados coletados.  O capítulo inicia-se com a avaliação dos sentimentos de 

satisfação/insatisfação dos professores em relação à Universidade, em seguida, são 

apresentados achados referentes aos indicadores individuais de estresse, indicadores de 

comportamento, fontes de pressão no trabalho, estratégias de combate ao estresse e, 

finalmente, percepção de controle sobre o trabalho. 



 

 

 

 

 

 

5  Resultados 
 

Este capítulo dedica-se à apresentação dos resultados obtidos a partir da análise 

dos dados coletados junto aos professores da Universidade Federal de Pernambuco.  

Serão apresentados, em princípio, os dados demográficos e funcionais que caracterizam 

a amostra.  Posteriormente, apresentam-se os resultados referentes ao trabalho em si, ao 

estado de saúde mental, ao comportamento, às fontes de pressão no trabalho, às 

estratégias utilizadas pelos professores para lidar com o estresse e à percepção de 

controle sobre o trabalho, buscando, assim, satisfazer ao problema de pesquisa e 

responder às questões levantadas no início do capítulo anterior. 

 

 

5.1  Caracterização dos respondentes 

 

Foram obtidos 133 questionários em 34 departamentos da Universidade.  O 

número de questionários por departamento variou de 1 a 12, tendo sido distribuídos 

proporcionalmente, de acordo com a representatividade do departamento em relação ao 

total de professores da instituição.  

A amostra foi composta por 70,7% de pessoas do gênero masculino e 29,3% do 

gênero feminino.  A faixa etária que concentrou o maior número de respondentes foi a 

de 40 a 59 anos, com 66,1% (Tabela 1).  Isto significa que pouco mais de um terço dos 

professores participantes da pesquisa estão em vias de aposentadoria, especialmente se 



 

 

 

 

estes dados forem comparados ao tempo de trabalho na Universidade, que apresentou 

uma média de 16 anos e 3 meses. 

 

Tabela 1 (5) – Faixa etária 

 Freqüência (n) Freqüência (%) 
Até 29 anos 3 2,3 
De 30 a 39 anos 27 20,3 
De 40 a 49 anos 41 30,8 
De 50 a 59 anos 47 35,3 
60 anos ou mais 15 11,3 
Total 133 100,0 

 

 

A grande maioria dos professores (73,7%) são casados ou vivem com 

companheira(o) sem laços matrimoniais (Tabela 2) e 68,4% possuem filhos que ainda 

residem com os pais (Tabela 3).  

 

Tabela 2 (5) – Estado civil 

 Freqüência (n) Freqüência (%) 
Casado(a)/Vive com 
companheira(o) sem laços 
matrimoniais 

98 73,7 

Solteiro(a) 17 12,8 
Separado(a)/Divorciado(a) 14 10,5 
Viúvo(a) 4 3,0 
Total 133 100,0 

 

 

Tabela 3 (5) – Filhos que residem com os pais 

 Freqüência (n) Freqüência (%) 
Nenhum 42 31,6 
1 a 2 filhos 68 51,1 
3 a 4 filhos 23 17,3 
Total 133 100,0 

 

Dentre os respondentes, 80,4% possuem título de doutorado ou já realizaram 

pós-doutorado, no Brasil ou no exterior (Tabela 4), o que demonstra um alto nível de 



 

 

 

 

qualificação destes profissionais, corroborando o que afirma Santos (2001): embora as 

universidades federais não detenham mais o controle sobre a educação profissional, 

ainda são centros de formação por excelência, são elites do conhecimento, repletas de 

profissionais com alto nível de formação. 

 

Tabela 4 (5) – Nível acadêmico alcançado 

 Freqüência (n) Freqüência (%) 
Graduação 1 0,8 
Especialização 2 1,5 
Mestrado 23 17,3 
Doutorado 81 60,9 
Pós-doutorado 26 19,5 
Total 133 100,0 

 

 

Se for considerada a categoria funcional, verifica-se que esta é compatível com a 

formação docente, pois 82% são professores adjuntos e 2,3% são titulares.  Leia-se a 

Tabela 5 de forma ascendente, sendo “auxiliar” a primeira categoria funcional, que 

exige apenas graduação e “titular” a mais alta categoria, em que são exigidos doutorado 

e a realização de um concurso público rigoroso, que inclui exigências como a defesa 

pública de um trabalho inédito, mediante argüição de uma banca examinadora composta 

por 5 dos maiores especialistas sobre o assunto, no Brasil e no exterior. 

 

Tabela 5 (5) – Categoria funcional 

 Freqüência (n) Freqüência (%) 
Professor Auxiliar 3 2,3 
Professor Assistente 18 13,5 
Professor Adjunto 109 82,0 
Professor Titular 3 2,3 
Total 133 100,0 

 

Quanto ao regime de trabalho, conforme demonstra a Tabela 6, 113 professores, 

o que corresponde a 85% trabalham em regime de Dedicação Exclusiva (DE), 



 

 

 

 

empenhando-se em tarefas diversas nas áreas de ensino, pesquisa e extensão.  Além 

disso, estes professores possuem vínculo exclusivo com a Universidade, não podendo 

assumir funções em outras instituições ou empresas.  Analisando estes dados, percebe-

se que o trabalho demanda uma significativa parcela de tempo dos professores, o que 

pode favorecer o aparecimento e eventual agravamento do estresse ocupacional, 

especialmente, se isto for percebido como agente estressor contundente. 

 

Tabela 6 (5) – Regime de trabalho 

 Freqüência (n) Freqüência (%) 
20 horas semanais 12 9,0 
40 horas semanais 8 6,0 
Dedicação Exclusiva (DE) 113 85,0 
Total 133 100,0 

 

 

Conforme a categorização das fontes principais de estresse ocupacional, 

elaborada por Cooper, Sloan e Willians (1988), o número de horas de trabalho constitui-

se um dos itens que compõem a categoria dos fatores intrínsecos ao trabalho.  Assim, 

quanto maior o número de horas trabalhadas, maior a probabilidade de isto se constituir 

uma fonte de pressão no trabalho. 

Em relação ao número de horas semanais efetivamente trabalhadas, 

independente do regime de trabalho em que se enquadravam, 131 respondentes 

permitiram a composição de uma média de 43,74 horas semanais, com um desvio-

padrão de 15,29 horas.  Através da Figura 7, percebe-se que há um número significativo 

de professores que trabalham de 40 a 60 horas semanais. 



 

 

 

 

Horas trabalhadas

80,070,060,050,040,030,020,010,0

N
º d

e 
pr

of
es

so
re

s

50

40

30

20

10

0

 
 

Figura 7 (5) – Gráfico de distribuição de horas semanais trabalhadas 

Fonte: Dados da pesquisa, 2005. 

 

 

Os professores também foram questionados se trabalhavam esse número de 

horas por escolha pessoal ou porque existe uma cobrança, mesmo que sutil.  71,4% 

apontaram a escolha pessoal como motivo que os impulsiona a trabalhar por tanto 

tempo (Tabela 7). 

 

Tabela 7 (5) – Número de horas semanais trabalhadas 

 Freqüência (n) Freqüência (%) 
Por escolha pessoal 90 71,4 
Porque existe uma cobrança, 
mesmo que sutil 36 28,6 

Total 126 100,0 
 

 

Média  43,74 
Desvio-padrão 15,29 
Moda  50 
Mínimo  6 
Máximo  76 
n  131 



 

 

 

 

Pode-se inferir também que há a possibilidade de que alguns desses professores 

sentem que há necessidade de se trabalhar mais de 40 horas semanais para atender à 

própria demanda do trabalho, se for considerado o acúmulo de tarefas inerente a esta 

atividade profissional: preparação e ministração de aulas, correção de provas e 

trabalhos, redação de artigos para publicação, atividades administrativas em 

coordenações de cursos ou em chefias de departamentos, reuniões, realização de 

pesquisas e orientação de alunos em todos os seguimentos (graduação, especialização, 

mestrado e doutorado). 

Isto pode ser corroborado se for observado que 81,7% dos professores 

desenvolvem atividades de pesquisa (Tabela 8), 97% dão aulas em turmas de graduação, 

36,8% em turmas de especialização, 66,9% em turmas de mestrado, 41,8% em turmas 

de doutorado, 66,9% têm orientandos de mestrado e/ou doutorado, assumem uma média 

de 2,73 turmas por semestre letivo (mínimo de 1 turma, máximo de 6) e orientam uma 

média de 3,46 alunos de mestrado e/ou doutorado por ano (mínimo de 1 aluno, máximo 

de 15). 

 

Tabela 8 (5) – Desenvolve atividades de pesquisa? 

 Freqüência (n) Freqüência (%) 
Sim 107 81,7 
Não 24 18,3 
Total 131 100,0 

 

 

Para se conhecer melhor acerca da capacidade em lidar com o estresse, foram 

feitas perguntas referentes a alguns hábitos que os professores mantêm.  O primeiro 

deles, diz respeito à prática de exercícios físicos, que condicionam e fortalecem o 

organismo para enfrentar as dificuldades da vida.  Neste sentido, verificou-se que 33,1% 

sempre praticam exercícios, 30,8% às vezes têm atividade física, 27,1% raramente e 9% 



 

 

 

 

nunca (Tabela 9).  Aqueles que recorrem esporadicamente ao exercício físico, na 

verdade, pouco têm feito por sua saúde, uma vez que é senso comum que qualquer 

atividade física deve ser praticada, no mínimo, durante 30 minutos, 3 vezes por semana. 

 

Tabela 9 (5) – Com que freqüência pratica algum exercício físico? 

 Freqüência (n) Freqüência (%) 
Sempre 44 33,1 
Às vezes 41 30,8 
Raramente 36 27,1 
Nunca 12 9,0 
Total 133 100,0 

 

 

Em relação ao hábito de fumar, revelou-se uma realidade animadora, 

considerando que apenas 11,3% dos respondentes se disseram fumantes (Tabela 10) e 

declararam consumir uma média de 22,33 cigarros ou afins por dia (mínimo de 1 

cigarro, máximo de 60). 

 

Tabela 10 (5) – Número de fumantes 

 Freqüência (n) Freqüência (%) 
Fumantes 15 11,3 
Não-fumantes 117 88,7 
Total 133 100,0 

 

 

Quando questionados em relação ao consumo de bebidas, os professores 

mostraram-se comedidos, pois 26% nunca consome bebidas alcoólicas e 63%, só nos 

fins de semana (Tabela 11).  Estes dados podem ser um indicativo de que os professores 

não recorrem à bebida como estratégia de combate ao estresse. 

 

Tabela 11 (5) – Com que freqüência consome bebidas alcoólicas? 



 

 

 

 

 Freqüência (n) Freqüência (%) 
Nunca 33 26,0 
2 a 4 vezes por semana 12 9,4 
Só nos finais de semana 80 63,0 
Todos os dias 2 1,6 
Total 127 100,0 

 

Na seção seguinte, passa-se à análise dos aspectos relacionados mais diretamente 

com o estresse ocupacional, buscando identificar se há estresse vivenciado pelos 

professores e em que grau ele se manifesta, de acordo com a percepção dos 

respondentes. 

 

 

5.2  Satisfação com o trabalho 

 

Segundo Fernandes, Di Pace e Passos (2000, p. 3), “o processo do estresse pode 

ser experimentado por todos os trabalhadores, independente do nível hierárquico, e em 

quaisquer contextos organizacionais”.   Os efeitos podem ser identificados por meio dos 

altos níveis de absenteísmo, de rotatividade, aumento no número de erros e acidentes de 

trabalho contabilizados, redução da motivação e da satisfação para o trabalho, além do 

decréscimo da produtividade.  Desta forma, a satisfação constitui-se em um indicador de 

estresse ocupacional, em relação ao trabalho em si e à organização.  

Para que pudessem avaliar sua satisfação com o trabalho, os professores 

responderam a questões relativas à estrutura, comunicação, mudanças, supervisão, ao 

trabalho em si, grau de motivação, tipo de trabalho, desenvolvimento pessoal, 

administração de conflitos, utilização de habilidades, clima e ambiente de trabalho e 

nível de exigência.  Os itens que apresentaram um maior grau de satisfação, em ordem 

decrescente, foram (Tabela 12): o trabalho em si (62%), desenvolvimento pessoal 



 

 

 

 

(55,5%), grau de motivação (55,1%), tipo de trabalho(48,1%) e utilização de 

habilidades (40,8%). 

 

 

 

Tabela 12 (5) – Itens que apresentaram maior nível de satisfação 
 

 
 

Extrema-
mente 

insatisfeito 
(%) 

Muito 
insatisfeito 

(%) 

Alguma 
insatisfação 

(%) 

Alguma 
satisfação 

(%) 

Muito 
satisfeito 

(%) 

Extrema-
mente 

satisfeito 
(%) 

n 

 
O trabalho em si 
 

0,8 7,0 8,5 21,7 48,8 13,2 129

Grau em que sente 
que pode se 
desenvolver como 
pessoa 

3,1 5,5 10,9 25,0 35,2 20,3 128

Grau em que se 
sente motivado com 
as tarefas 

3,1 7,8 8,5 25,6 38,0 17,1 129

O tipo de trabalho 
ou tarefa para que é 
designado 

1,6 3,1 14,7 32,6 34,1 14,0 129

O grau em que as 
tarefas permitem 
que utilize 
plenamente as 
habilidades que 
possui 

7,7 9,2 16,9 25,4 28,5 12,3 130

 

 

Percebe-se que todos os itens dizem respeito à realização do trabalho e à 

satisfação que tem origem em aspectos que, de certa forma, independem da 

Universidade ou que não sofrem interferência direta.  Por outro lado, elementos 

diretamente relacionados ao funcionamento da instituição apresentaram fortes 

indicativos de insatisfação, como ocorreu com o item “a maneira como os conflitos são 

resolvidos na Universidade”, em que pelo menos 82,3% dos respondentes 

demonstraram alguma insatisfação (Tabela 13). 

 



 

 

 

 

Tabela 13 (5) – A maneira como os conflitos são resolvidos na Universidade 

 Freqüência (n) Freqüência (%) 
Extremamente insatisfeito 28 21,5 
Muito insatisfeito 32 24,6 
Alguma insatisfação 47 36,2 
Alguma satisfação 15 11,5 
Muito satisfeito 8 6,2 
Extremamente satisfeito 0 0,0 
Total 130 100,0 

 

5.3  Indicadores individuais de estresse 

5.3.1  Bem-estar mental 

 

Tamayo, Lima e Silva (2002) ressaltam que muitas das reações aos estressores 

organizacionais são de caráter emotivo: raiva, tristeza, frustração, nervosismo, 

ansiedade, irritação etc.  E afirmam que, na literatura científica, há poucas pesquisas que  

estudam diretamente o problema da emoção no trabalho e não há praticamente nenhum 

modelo integrado das emoções no estresse ocupacional. 

Por meio do estado de bem-estar mental, há condições de se identificar 

indicadores individuais de estresse, características ou sensações que podem fornecer 

indícios da propensão ou não ao estresse ocupacional. 

Esta seção é composta pelas questões 2, 4, 7, 10 e 12 da Seção 2, Parte A, do 

OSI (Organizational Stress Indicator) (ver Apêndice C) e as respostas serão analisadas 

da seguinte forma: quanto mais freqüentes forem as sensações indicadas, menor será o 

bem-estar mental do respondente. 

Sendo assim, pode-se observar na Tabela 14 que 61,6% dos professores 

(somando-se os itens 4 a 6) relatam que a sensação de nervosismo sem explicação 

aparente é pouco freqüente.  A média, neste caso, foi de 3,97. 

 



 

 

 

 

Tabela 14 (5) – Nervosismo 

Algumas vezes, durante um dia comum de trabalho, ocorre de você se sentir nervoso por razões que nem 
sempre têm uma explicação óbvia? 
 
Freqüentemente                                                                                                                                         
Nunca 

1 2 3 4 5 6 
3,8% 18,0% 16,5% 17,3% 27,8% 16,5% 

 
 

Quando o indivíduo percebe momentos de grande pressão no trabalho, sendo 

este parte fundamental de sua vida, sua avaliação passa a ser pessimista e, em função 

disto, seu bem-estar tende a ser reduzido. A sensação de pressão também foi referida 

como pouco freqüente por 70% dos respondentes (somando-se os itens 4 a 6) (Tabela 

15), correspondendo a uma média de 4,14. 

 

Tabela 15 (5) – Pressão 

Há momentos no trabalho em que sente que a vida é dura demais? 
 
Freqüentemente                                                                                                                                          
Nunca 

1 2 3 4 5 6 
4,5% 15,8% 9,8% 24,8% 21,1% 24,1% 

 
 

A sensação de insegurança ou pânico reduz o bem-estar do indivíduo na medida 

em que ele percebe que não é capaz de controlar o que lhe acontece.  Desta forma, o 

comportamento tende a ser o de desistência e falta de motivação para solucionar 

problemas e enfrentar dificuldades.  78,3% (somando-se os itens 4 a 6) informaram que 

insegurança e pânico são sensações ainda menos freqüentes que nervosismo e pressão.  

A média, neste caso, foi de 4,48. 

 

Tabela 16 (5) – Insegurança 



 

 

 

 

Se as tarefas que você realiza começam a dar errado, você se sente inseguro ou em pânico, como se os 
acontecimentos estivessem saindo do seu controle? 
 
Acontece freqüentemente                                                                                                           Nunca 
acontece 

1 2 3 4 5 6 
3,0% 5,3% 13,5% 22,6% 30,1% 25,6% 

 

 

Os professores participantes da pesquisa indicaram que nunca se sentem tristes e 

melancólicos por razões que não podem explicar (26,3%).  A média obtida foi de 4,46. 

Neste caso, especificamente, a pergunta poderia ser respondida sob pontos de vista 

interpretativos distintos: o primeiro deles, enfatizando se a experiência de tristeza e 

melancolia de fato foi vivida, o segundo, atentando para a expressão “por razões que 

simplesmente não pode explicar”.  Desta forma, dentre os 74,4% (somando-se os itens 4 

a 6) que mencionaram a tristeza e a melancolia como sensações pouco freqüentes, é 

possível que alguns tenham se utilizado da segunda linha de interpretação e, portanto, 

embora tenham se sentido tristes e melancólicos, reconhecem e são capazes de explicar 

as razões pelas quais se sentiram assim. 

 

Tabela 17 (5) – Tristeza 

Com o passar do tempo, você tem vivenciado longos períodos nos quais se sente triste e melancólico por 
razões que simplesmente não pode explicar? 
 
Sempre                                                                                                                                                       
Nunca 

1 2 3 4 5 6 
3,8% 7,5% 14,3% 14,3% 33,8% 26,3% 

 
 

Este item revelou uma faceta do estresse que é freqüentemente relatada como 

responsável por boa parte das perturbações dos trabalhadores: a sobrecarga de tarefas.  

Ainda que sejam simples, de fácil negociação, um volume além daquele que o indivíduo 

percebe como suportável gera desconforto e pode, sim, levar à estafa.  McEwen e 



 

 

 

 

Lasley (2003), afirmam que “a ativação excessiva e freqüente da reação ao estresse 

pode subjugar a capacidade do corpo para administrá-la adequadamente” (p. 84), 

trazendo sérios danos à saúde física e mental.  Ao avaliar a sobrecarga, um percentual 

de professores significativamente menor (52,7% – somando-se os itens 4 a 6) pôde 

afirmar que esta é uma sensação pouco freqüente.  A média, neste caso, caiu para 3,68, 

bem próxima ao ponto médio da escala. 

 

Tabela 18 (5) – Sobrecarga 

Há momentos em que tarefas simples (de fácil negociação) se avolumam e você se sente 
sobrecarregado(a) a ponto de pensar que poderá  ter uma estafa física ou mental? 
 
Definitivamente sim                                                                                                             Definitivamente 
não 

1 2 3 4 5 6 
12,8% 18,0% 16,5% 13,5% 19,7% 19,5% 

 
 

 

5.3.2  Energia vital 

 

Fernandes, Di Pace e Passos (2000), definem o processo do estresse ocupacional 

como resultado da relação entre o sujeito e as exigências do contexto de trabalho.  

Ladeira (1996), por sua vez, afirma que se refere a um distúrbio que tem sua origem na 

excessiva mobilização de energia psíquica e física do indivíduo, reunida com o intuito 

de promover sua adaptação às demandas do meio onde está inserido.  Os elementos 

potencialmente estressores dependem da percepção de cada indivíduo, o que indica 

maior ou menor vulnerabilidade aos agentes estressores. 

Esta seção é composta pelas questões 3, 5, 8 e 11 da Seção 2, Parte A, do OSI 

(ver Apêndice C) e diz respeito à energia vital de que cada indivíduo dispõe para lidar 



 

 

 

 

com as tensões do dia a dia.  Dependendo do nível de energia disponível, o estresse 

pode se manifestar de forma mais rápida e intensa ou ser combatido com relativa 

facilidade.  Diferentemente da seção anterior, nesta, procede-se à análise tomando como 

referência o primeiro item à esquerda da escala (item 1).  Portanto, quanto menor a 

média encontrada, mais positiva será a postura adotada pelos respondentes. 

Quando questionados em relação à reserva de energia para enfrentar a pressão 

que se acumula no trabalho, 75,1% dos professores (somando-se os itens 1 a 3) 

afirmaram dispor de muita energia e a média apurada foi de 2,55.  Percebe-se 

claramente na Tabela 19 que há uma maior concentração de respostas nos itens 1 e 2 da 

escala (26,3% e 29,3%, respectivamente), o que indica que, de fato, os respondentes têm 

consciência de sua capacidade de enfrentamento.  

 

Tabela 19 (5) – Reservas de energia 

Como você avalia as reservas de energia para enfrentar a pressão que se acumula no trabalho? 
 
Disponho de muita energia                                                                                  Não disponho de muita 
energia 

1 2 3 4 5 6 
26,3% 29,3% 19,5% 14,3% 9,0% 1,5% 

 
 

Quanto ao item autoconfiança, os professores indicaram que não têm percebido 

redução desse sentimento nem se questionado quanto à sua própria capacidade (69,1% - 

somando-se os itens 1 a 3) e a média encontrada foi de 2,65.  O sentimento de 

autoconfiança une-se à reserva de energia e à capacidade de identificar e resolver 

problemas eficientemente para dar ao indivíduo condições de lidar com o que se 

apresenta de forma negativa em sua vida, as pressões do trabalho e fora dele. 

 

Tabela 20 (5) – Autoconfiança 



 

 

 

 

Na realização de seu trabalho, você tem percebido uma redução da sua autoconfiança e se 
questionado quanto à sua própria capacidade? 

 
Não tenho percebido                                                                                                                   Tenho 
percebido 

1 2 3 4 5 6 
26,3% 32,3% 10,5% 15,0% 12,8% 3,0% 

 
 

Segundo Rosch (1996), o estresse ocupacional é mais freqüente quando o 

indivíduo percebe que possui muitas responsabilidades significativas e poucas 

possibilidades de tomada de decisões e de controle.  Posto isto, pode-se considerar que o 

nível de estresse tende a ser reduzido, uma vez que os professores consideram deter 

controle sobre problemas que eventualmente venham a ocorrer em sua vida pessoal e no 

trabalho (81,9% – somando-se os itens 1 a 3 – Tabela 21 – e média de 2,30) e 

consideraram ter uma “estrutura mental positiva” que lhes permita sentirem-se capazes 

de superar dificuldades e enfrentar desafios, como resolver dilemas e tomar decisões 

difíceis (87,9% – Tabela 22 – e média de 2,09). 

 

Tabela 21 (5) – Capacidade de identificar e resolver problemas 

Você considera que tem sido capaz de identificar e resolver eficientemente os seus problemas 
pessoais e de trabalho? 

 
Tenho sido capaz                                                                                                                 Não tenho sido 
capaz 

1 2 3 4 5 6 
28,8% 41,7% 11,4% 9,1% 6,8% 2,3% 

 

 

Tabela 22 (5) – Estrutura mental positiva 

Você diria ter uma “estrutura mental positiva” que lhe permita sentir-se capaz de superar suas 
dificuldades presentes e futuras e de encarar facilmente desafios, como resolver dilemas e tomar 

decisões difíceis? 
 
Definitivamente sim                                                                                                             Definitivamente 
não 

1 2 3 4 5 6 
37,6% 38,3% 12,0% 3,8% 6,0% 2,3% 

 



 

 

 

 

 

 

5.3.3  Equilíbrio pessoal 

 

Para Soboll (2002, p. 6): 

O trabalho é considerado equilibrante e fonte de prazer quando 
possibilita a descarga das tensões psíquicas advindas do cotidiano, ou 
seja, permite ao sujeito um espaço para a utilização da sua criatividade 
e para o desenvolvimento de atitudes espontâneas.   Entretanto, na 
maioria das situações de trabalho predomina a submissão, a falta de 
liberdade e a imposição de padrões estabelecidos pela organização de 
trabalho.  Nestas condições, o trabalho resulta no bloqueio da descarga 
psíquica, levando o sujeito à fadiga e à descompensação física e 
mental. 

 

Dejours (1992) complementa afirmando que as pressões decorrentes da 

organização do trabalho atuam sobre o funcionamento psíquico e podem afetar a saúde 

mental e o equilíbrio psíquico dos trabalhadores. 

Esta seção é composta pelas questões 1, 6 e 9 da Seção 2, Parte A, do OSI (ver 

Apêndice C).  Quanto mais concentradas à direita as respostas estiverem e, portanto, 

quanto maior a média encontrada, maior também será o equilíbrio pessoal dos 

professores. 

As respostas concentraram-se à esquerda da escala (Tabela 23), apresentando 

uma média de 2,99.  63,9% (somando-se os itens 1 a 3) relataram que erros cometidos 

no passado são motivo de preocupação.  Isto tende a aumentar a vulnerabilidade ao 

estresse, considerando que o equilíbrio pessoal é o que dá condições de o indivíduo 

avaliar corretamente o ambiente e perceber os agentes estressores com maior clareza. 

 

Tabela 23 (5) – Preocupação com erros cometidos 



 

 

 

 

No que se refere a ações e decisões, você diria que tem uma tendência a ser uma pessoa que sempre 
se preocupa com erros que possa ter cometido no passado? 

 
Concordo fortemente                                                                                                           Discordo 
fortemente 

1 2 3 4 5 6 
22,6% 18,0% 23,3% 16,5% 12,8% 6,8% 

 
 

Embora os respondentes tenham-se mostrado preocupados com erros cometidos 

no passado (Tabela 23) e com problemas que se apresentam no trabalho e na vida 

(79,7% – (somando-se os itens 1 a 3 – Tabela 25 – e média de 2,62), 63,9% 

demonstraram ter menor preocupação com a mudança de comportamento de colegas e 

amigos, quando estes os tratam de forma indiferente (média de 3,24). 

 

 

 

Tabela 24 (5) – Preocupação com a mudança de comportamento de outras pessoas 

Se colegas e amigos o tratam de forma indiferente, você tem a tendência a se preocupar sobre o que 
possa ter feito para ofendê-los? 

 
Definitivamente me preocupo                                                                         Definitivamente não me 
preocupo 

1 2 3 4 5 6 
16,5% 21,8% 25,6% 7,5% 14,3% 14,3% 

 

 

Tabela 25 (5) – Preocupação com problemas 

A respeito do trabalho e da vida, você se descreveria, de uma forma geral, como sendo uma pessoa 
sempre preocupada com seus problemas? 

 
Definitivamente sim                                                                                                             Definitivamente 
não 

1 2 3 4 5 6 
23,3% 29,3% 27,1% 9,0% 5,3% 6,0% 

 

 

5.3.4  Tensão nervosa 



 

 

 

 

 

Para indicar a tensão nervosa, compõem esta seção as questões 3, 4 e 5 da Seção 

2, Parte B, do OSI (ver Apêndice C).   

Segundo Lipp (1996), embora ao estresse não possa ser atribuído o papel de 

causa, ele está associado a doenças psicofisiológicas como úlceras, hipertensão arterial, 

psoríase, depressão, pânico e até mesmo surtos psicóticos.  Nesses casos, o estresse age 

como um agravante ou uma ação desencadeadora.   

Alguns indicadores de estresse ou sintomas de sua existência são respiração 

ofegante e/ou sensação de tonturas, tremedeira muscular, sensação de pontadas ou dores 

agudas em partes do corpo.  As escalas apresentadas a seguir constituem-se de itens que 

permitiram a avaliação de eventos ou sintomas relacionados ao estresse de acordo com a 

freqüência de sua ocorrência.  Quanto menor a freqüência, menor também será a tensão 

nervosa observada. 

Os professores afirmaram que nunca ou muito raramente (70%) sentem a 

respiração ofegante e/ou sensação de tonturas e apenas 2,3% sentem sempre essa 

sensação (Tabela 26). 

 

Tabela 26 (5) – Respiração ofegante e/ou sensação de tonturas 

 Freqüência (n) Freqüência (%) 
Nunca 61 46,9 
Muito raramente 30 23,1 
Às vezes 24 18,5 
Freqüentemente 7 5,4 
Muito freqüentemente 5 3,8 
Sempre 3 2,3 
Total 130 100,0 

 

 



 

 

 

 

Em relação à tremedeira muscular, 71,2% relataram nunca ou muito raramente 

sentirem essa sensação (Tabela 27), e 64,1% também informaram nunca ou muito 

raramente sentirem sensação de pontadas ou dores agudas em partes do corpo. 

 

Tabela 27 (5) – Tremedeira muscular 

 Freqüência (n) Freqüência (%) 
Nunca 63 47,7 
Muito raramente 31 23,5 
Às vezes 26 19,7 
Freqüentemente 7 5,3 
Muito freqüentemente 4 3,0 
Sempre 1 0,8 
Total 132 100,0 

 

 

 

 

Tabela 28 (5) – Sensação de pontadas ou dores agudas em partes do corpo 

 Freqüência (n) Freqüência (%) 
Nunca 58 44,3 
Muito raramente 26 19,8 
Às vezes 27 20,6 
Freqüentemente 10 7,6 
Muito freqüentemente 4 3,1 
Sempre 6 4,6 
Total 131 100,0 

 

 

5.3.5  Fadiga psíquica 

 

Uma das origens do estresse está na relação desproporcional entre as exigências 

do ambiente e a estrutura psíquica que a pessoa possui, afirma Covolan (2001).  Se os 

mecanismos para lidar com o estresse forem ineficientes, ocorrerá o estresse do 

professor e suas manifestações podem ser de ordem psicológica, comportamental ou 



 

 

 

 

fisiológica (REINHOLD, 2001).  Portanto, quanto mais freqüentes forem as sensações 

de cansaço ou exaustão, desânimo ao se levantar de manhã, e ingestão de bebidas e 

alimentos ou consumo de fumo em excesso, maior será a indicação de que há fadiga e 

menor será o preparo ou estrutura psíquica dos professores para enfrentar as 

dificuldades e/ou desafios da vida e do trabalho.  Para indicar a existência da fadiga 

psíquica, esta seção é composta das questões 1, 2 e 6 da Seção 2, Parte B, do OSI (ver 

Apêndice C). 

Em relação à sensação de terrível cansaço ou exaustão sem razão parente, 

percebe-se que há 59,4% de respostas distribuídas entre os itens “às vezes” e “sempre” 

da escala abaixo (Tabela 29).  O mesmo ocorre em relação à sensação de desânimo ao 

se levantar de manhã (52,3% – Tabela 30).  Estes resultados são compatíveis com 

aqueles encontrados por Reinhold (2001), que relata entre os principais sintomas de 

estresse: desgaste, exaustão, esgotamento emocional e desânimo ao levantar de manhã 

para enfrentar um novo dia de trabalho. 

 

Tabela 29 (5) – Sensação de terrível cansaço ou exaustão sem razão aparente 

 Freqüência (n) Freqüência (%) 
Nunca 26 19,5 
Muito raramente 28 21,1 
Às vezes 42 31,6 
Freqüentemente 12 9,0 
Muito freqüentemente 22 16,5 
Sempre 3 2,3 
Total 133 100,0 

 

 

Tabela 30 (5) – Sensação de desânimo ao se levantar de manhã 

 Freqüência (n) Freqüência (%) 
Nunca 28 21,2 
Muito raramente 35 26,5 
Às vezes 38 28,8 
Freqüentemente 17 12,9 
Muito freqüentemente 11 8,3 



 

 

 

 

Sempre 3 2,3 
Total 132 100,0 

 

 

Alterações no volume de alimentos, bebidas e fumo consumidos não foram 

relatadas como significativas, pois 60,3% dos respondentes indicaram que isto nunca ou 

muito raramente lhes acontece.  Estes dados confirmam o que foi observado 

anteriormente, na seção “caracterização dos respondentes”, quando verificou-se que 

26% nunca consomem bebida alcoólica,  63% têm o hábito de beber apenas nos fins de 

semana e 88% não são fumantes. 

 

 

 

Tabela 31 (5) – Comer/beber/fumar diferente do habitual 

 Freqüência (n) Freqüência (%) 
Nunca 39 29,5 
Muito raramente 41 31,1 
Às vezes 31 23,5 
Freqüentemente 10 7,6 
Muito freqüentemente 4 3,0 
Sempre 7 5,3 
Total 130 100,0 

 

 

Não foram encontradas diferenças significativas entre as categorias funcionais 

(auxiliar, assistente, adjunto e titular), em relação aos indicadores individuais de 

estresse.  O mesmo foi observado na análise do regime de trabalho (20 horas, 40 horas e 

Dedicação Exclusiva).  Portanto, pode-se afirmar que independentemente do nível do 

cargo ocupado pelo professor ou do regime de trabalho adotado, estes indicadores 

apresentam-se de forma semelhante.   

 



 

 

 

 

 

5.4  Indicadores de comportamento 

 

Segundo Santos, Moraes e Kilimnik (1999), as escalas de manifestação do 

estresse, que se referem ao estado de saúde física e mental e satisfação no trabalho têm 

o propósito básico de avaliar as conseqüências da interação entre as fontes de pressão no 

trabalho e as variáveis individuais.  Sendo assim, estas variáveis (tipo de 

comportamento e locus de controle) são consideradas moderadoras no processo de 

estresse, ou seja, interferem na interpretação do indivíduo em relação às fontes de 

estresse identificadas por ele. 

Moraes et al. (2001) complementam este raciocínio afirmando que cada 

indivíduo apresenta o seu limiar de tolerância às pressões, a sua vulnerabilidade; o que 

estressa uma pessoa pode não estressar outra, a depender da estrutura psicofísica de 

cada um.  Duas características que influem na vulnerabilidade individual em relação ao 

estresse são o locus de controle (interno ou externo) e o tipo de comportamento (A ou 

B). 

A seguir são diagnosticadas estas características pessoais mencionadas, que 

permitem compreender melhor o estresse vivenciado pelos professores participantes da 

pesquisa. 

 

 

5.4.1  Tipo de comportamento 

 



 

 

 

 

Para identificar o tipo de comportamento, foram formuladas questões específicas 

que tratam do ritmo ou estilo de vida e grau de competitividade dos indivíduos.  As 

questões analisadas a seguir compuseram a Seção 3, Parte A, do OSI (ver Apêndice C).  

A análise dos dados obtidos será feita de acordo com a média aritmética das respostas 

fornecidas pelos respondentes.  Quanto maior a média dos itens 2, 4 e 6, e menor a 

média dos itens 1, 3 e 5, mais acelerada a vida e mais competitivo o indivíduo, 

indicando que seu comportamento é caracteristicamente do tipo A. 

Na Tabela 32 são apresentados todos estes itens e suas respectivas médias.  

Conforme pode-se observar, de uma maneira geral, os professores apresentam o 

comportamento tipo A, possuindo uma vida acelerada (médias dos itens 2, 4 e 6 

aproximam-se do ponto 6), embora a característica de competitividade tenha se 

mostrado menos expressiva, uma vez que as médias dos itens 1, 3 e 5 tendem a 

aproximar-se mais do ponto máximo à direita da escala (tipo Likert, de 1 a 6).  Como 

foi dito anteriormente, para que o comportamento do indivíduo fosse caracterizado 

como competitivo, as médias desses itens teriam que se aproximar mais do ponto 1, à 

esquerda da escala. 

 

Tabela 32 (5) – Tipo de comportamento 

Item Descrição Média n 

3 Eu não sou uma pessoa que se comporta continuamente de forma 
competitiva ou que tem necessidade de ser melhor em tudo que faz 3,93 133 

4 Eu tenho um ritmo de vida acelerado, tendendo a falar, caminhar e comer 
rapidamente, dentre outras coisas 3,93 133 

6 Sou um tipo de pessoa muito impaciente, que tem dificuldade em 
esperar, especialmente, por pessoas 3,55 132 

2 Quando estou conversando com outra pessoa, na minha mente já 
antecipo o que ela vai falar 3,35 133 

5 Eu sou uma pessoa tranqüila que leva a vida como ela é 3,17 133 

1 Por estar satisfeito com minha vida, não sou particularmente ambicioso 
de forma a ter uma necessidade de sucesso na carreira 2,87 132 

 

 



 

 

 

 

5.4.2  Locus de controle 

 

O locus de controle diz respeito à percepção que o indivíduo tem de seu controle 

sobre os eventos que ocorrem em sua vida.  Como foi dito anteriormente, pessoas que 

possuem locus de controle interno e, portanto, percebem ter amplo controle sobre o que 

lhes acontece, têm menor propensão ao estresse.  Neste caso, a análise será baseada nas 

médias dos itens que compõem a Seção 3, Parte B, do OSI (ver Apêndice C).  Quanto 

menor a média dos itens 1, 2 e 3, e maior a média do item 4, mais interno será o locus 

de controle.   

Percebe-se pelos dados demonstrados na Tabela 33 que os respondentes tendem 

mais para o locus de controle externo, considerando que as respostas obtidas nos 3 

primeiros itens geram uma média mais próxima do ponto máximo à direita da escala, 

embora possam ser consideradas médias baixas.  Observa-se, também, que a média do 

item 4 foi ainda mais próxima do ponto 6 (máximo da escala), tornando complexo o 

diagnóstico do locus de controle, uma vez que os itens 1, 2 e 3 conduzem a 

interpretação no sentido contrário do que é apresentado no item 4.  Na seção 5.7 estas 

análises poderão ser aprofundadas, tornando mais preciso este diagnóstico. 

 

Tabela 33 (5) – Locus de controle 

Item Descrição Média n 

1 Avaliações de desempenho não refletem a realidade, nem quão 
duramente os indivíduos trabalham 3,68 132 

2 

Embora algumas pessoas tentem controlar os acontecimentos da 
Universidade, participando de atividades sociais ou políticas internas, a 
maioria de nós está sujeita a influências que não pode compreender ou 
controlar 

3,89 131 

3 
Os superiores podem ser injustos ao avaliar o subordinado uma vez que a 
performance dele é, muitas vezes, influenciada por fatores fora do seu 
controle 

3,90 130 

4 As coisas que acontecem com as pessoas estão mais sob seu controle do 
que em função de sorte ou acaso 4,21 131 

 



 

 

 

 

 

Não foram encontradas diferenças significativas entre as categorias funcionais 

(auxiliar, assistente, adjunto e titular), em relação aos indicadores de comportamento.  O 

mesmo foi observado na análise do regime de trabalho (20 horas, 40 horas e Dedicação 

Exclusiva).  Portanto, pode-se afirmar que independentemente do nível do cargo 

ocupado pelo professor ou do regime de trabalho adotado, os indicadores de 

comportamento apresentam-se de forma semelhante. 

 



 

 

 

 

5.5  Fontes de pressão no trabalho 

 

Para Tamayo, Lima e Silva (2002), a identificação das fontes de estresse é uma 

tarefa complexa, pois o que define se determinada situação ou fator é um estressor 

depende da interpretação que o indivíduo faz, da sua própria vulnerabilidade e das 

estratégias de enfrentamento disponíveis em seu repertório.  Apesar dessa dificuldade, 

alguns estressores têm sido identificados e, geralmente, têm sido agrupados em oito 

categorias: carga de trabalho, inter-relacionamentos, equilíbrio entre vida pessoal e 

profissional, papel gerencial, responsabilidade pessoal, exigências do ambiente de 

trabalho, falta de possibilidades de crescimento, ambiente e clima organizacional.   

A seguir são apresentadas, em cada uma destas oito categorias, as três principais 

fontes de pressão, avaliadas pelos professores como mais intensas (ver coluna “intensa 

fonte de pressão”). 

 

 

5.5.1  Carga de trabalho 

 

Pressão por expansão e diversificação da oferta de cursos e vagas, atualização e 

flexibilização de currículos e programas, aumento da relação aluno-professor (10,76 – 

dez vírgula setenta e seis –, no ano 2000) (DADOS E INDICADORES DAS IFES, 

2000), melhoria do ensino, aumento do número de publicações e gestão acadêmica têm 

se somado às inúmeras atividades já desenvolvidas pelos docentes da UFPE. As 

pressões sobre o trabalho acadêmico vão, portanto, se diversificando e aumentando, 



 

 

 

 

podendo ocasionar o aumento da carga de trabalho dos professores e, 

conseqüentemente, o aumento de sua propensão ao estresse. 

Em relação à carga de trabalho, os itens que compõem as fontes de pressão mais 

intensas são apresentados a seguir, na Tabela 34.  Observa-se que o que mais aflige os 

professores é a realização de tarefas e o desempenho de papéis confusos (58,2%) a 

incapacidade de se desligarem do trabalho quando estão em casa (57%) e serem 

forçados a levar serviço para casa (48,8%), provavelmente pela própria necessidade de 

concluir atividades que não podem ser concluídas no período em que estão na 

Universidade, como correção de trabalhos e provas, por exemplo.  

 

Tabela 34 (5) – Carga de trabalho 

 
 

Não se 
aplica 
(%) 

Não é 
fonte de 
pressão 

(%) 

Geralmente, 
não é fonte 
de pressão 

(%) 

É fonte de 
pressão, embora 
muito fraca (%)

É fonte de 
pressão 

(%) 

Intensa 
fonte de 
pressão 

(%) 

N 

Não ser capaz de se 
desligar do trabalho 
em casa 

14,8 13,3 14,8 18,0 24,2 14,8 128

Tarefas confusas e 
demandas do papel 
profissional que 
devo realizar 

17,8 10,1 14,0 16,3 31,0 10,9 129

Levar serviço para 
casa 6,5 18,7 26,0 15,4 23,6 9,8 123

 

 

5.5.2  Inter-relacionamentos 

 

Na área de inter-relacionamentos, o item que preponderou na avaliação dos 

professores foi o que diz respeito à existência de discriminação e favoritismo 

camuflados no ambiente de trabalho (70,3%), o que gera uma sensação de injustiça e 

ausência de eqüidade.  A falta de incentivo por parte dos superiores e a subvalorização 



 

 

 

 

por pelos superiores e colegas também foram apontadas como fontes de pressão (60% e 

52%, respectivamente).  Ayres, Brito e Feitosa (1999) encontraram em sua pesquisa 

dados semelhantes, quando mencionam como fatores mais estressantes: colegas que não 

valorizam aspectos éticos, conflito de regras (dois pesos, duas medidas) e falta de 

incentivo por parte dos superiores, estando os dois primeiros mais relacionados à 

discriminação e ao favoritismo. 

 

Tabela 35 (5) – Inter-relacionamentos 

 
 

Não se 
aplica 
(%) 

Não é 
fonte de 
pressão 

(%) 

Geralmente, 
não é fonte 
de pressão 

(%) 

É fonte de 
pressão, embora 
muito fraca (%)

É fonte de 
pressão 

(%) 

Intensa 
fonte de 
pressão 

(%) 

n 

Discriminação e 
favoritismo 
camuflados no 
ambiente de 
trabalho 

11,5 7,6 10,7 16,8 27,5 26,0 131

Falta de 
incentivo por 
parte dos 
superiores 

15,4 13,8 10,8 24,6 17,7 17,7 130

Ser 
subvalorizado 
pelos superiores 
e colegas de 
trabalho 

17,6 11,5 19,1 9,2 26,0 16,8 131

 
 

 

5.5.3  Equilíbrio entre vida pessoal e profissional 

 

A dimensão “congruência do trabalho com o espaço total da vida” do modelo de 

Qualidade de Vida no Trabalho, cunhado por Walton (1973) engloba aspectos como o 

equilíbrio entre a jornada de trabalho, exigências da carreira, viagens e convívio 

familiar.  A experiência de trabalho de uma pessoa pode afetar positiva ou 

negativamente as demais esferas de sua vida, incluindo as relações familiares ou seu 



 

 

 

 

meio social, motivo pelo qual se recomenda a busca do equilíbrio através de esquemas 

de trabalho, expectativa de carreira, progresso e promoção. A relação tempo/energia que 

o trabalhador dedica à empresa e as deficiências que podem acarretar na sua relação 

familiar devem ser questionadas. 

Equilibrar a vida pessoal com o trabalho, tornando estas áreas delimitadas cada 

uma em seu próprio espaço é um grande desafio, independente do trabalho em que o 

indivíduo está envolvido.  Todavia, os professores não avaliam que estes sejam 

problemas enfrentados por eles.  A maioria relatou que investir em uma carreira, 

instabilidade familiar e interferências do trabalho sobre o relacionamento em família, 

geralmente não são fontes de pressão ou sequer consideram que estas questões possam 

ser avaliadas, pois não percebem que isto se aplique às suas vidas (Tabela 36).  Estes 

achados vão de encontro ao que foi encontrado por Ayres, Brito e Feitosa (1999); os 

professores que participaram daquela pesquisa relataram que interferências do trabalho 

no relacionamento familiar é uma das mais intensas fontes de pressão, no que tange ao 

equilíbrio entre vida pessoal e profissional. 

 

Tabela 36 (5) – Equilíbrio entre vida pessoal e profissional 

 
 

Não se 
aplica 
(%) 

Não é 
fonte de 
pressão 

(%) 

Geralmente, 
não é fonte 
de pressão 

(%) 

É fonte de 
pressão, embora 
muito fraca (%)

É fonte de 
pressão 

(%) 

Intensa 
fonte de 
pressão 

(%) 

n 

Investir numa 
carreira em 
detrimento da 
vida familiar 

27,8 11,1 11,9 11,9 23,0 14,3 126

Instabilidade na 
vida familiar 34,6 11,0 9,4 18,1 15,0 11,8 127

Interferências do 
trabalho sobre o 
meu 
relacionamento 
familiar 

25,0 13,3 18,0 14,8 18,0 10,9 128

 



 

 

 

 

5.5.4  Papel gerencial 

 
O papel gerencial é aqui considerado como sendo o conjunto de atividades 

administrativas com as quais o professor tem de lidar no dia a dia de trabalho na 

Universidade.  Dentre estas atividades, pode-se citar: ter que exercer um papel negativo, 

como chamar a atenção de alguém; a supervisão do trabalho de outras pessoas, como 

bolsistas de Iniciação Científica, por exemplo; e ser visto unicamente como “um chefe”, 

“um dirigente”, por ocupar uma posição de liderança/comando de uma turma, de um 

grupo de orientandos ou até mesmo por ser responsável por uma coordenação de curso 

ou chefia de departamento.  A responsabilidade de exercer um papel negativo é avaliada 

como fonte de pressão por 60,9% dos professores.  O mesmo ocorre com o 

gerenciamento ou supervisão do trabalho de outras pessoas, considerado por 52% como 

fonte de pressão.  O item relativo ao fato de visto como “um dirigente” apresentou um 

resultado contrário, uma vez que 53,4% dos professores não percebem que são vistos 

assim e afirmaram que esta situação não se aplica, não condiz com a sua realidade de 

trabalho. 

 

Tabela 37 (5) – Papel gerencial 

 
 

Não se 
aplica 
(%) 

Não é 
fonte de 
pressão 

(%) 

Geralmente, 
não é fonte 
de pressão 

(%) 

É fonte de 
pressão, embora 
muito fraca (%)

É fonte de 
pressão 

(%) 

Intensa 
fonte de 
pressão 

(%) 

n 

Ter que exercer 
um papel 
negativo, como 
chamar a atenção 
de alguém 

19,5 10,9 8,6 21,1 24,2 15,6 128

Gerenciar ou 
supervisionar o 
trabalho de 
outras pessoas 

14,4 16,0 17,6 23,2 23,2 5,6 125

Ser visto 
unicamente 
como “um 

53,4 13,0 13,0 8,4 7,6 4,6 131



 

 

 

 

dirigente” 
 

5.5.5  Responsabilidade  pessoal  

 

Os itens avaliados como mais intensamente estressantes foram: conseqüências 

dos erros cometidos (69,8%) e ter de lidar com situações delicadas ou ambíguas (59%). 

Ter que assumir riscos, geralmente, não é considerada fonte de pressão ou não se aplica, 

na opinião de 58,2% dos professores.  Ratificando os achados deste estudo, Ayres, Brito 

e Feitosa (1999) também mencionam comunicações que produzem informações 

ambíguas e tomada de decisões sem critérios definidos. 

 

Tabela 38 (5) – Responsabilidade pessoal 

 
 

Não se 
aplica 
(%) 

Não é 
fonte de 
pressão 

(%) 

Geralmente, 
não é fonte 
de pressão 

(%) 

É fonte de 
pressão, embora 
muito fraca (%)

É fonte 
de 

pressão 
(%) 

Intensa 
fonte de 
pressão 

(%) 

n 

Conseqüências dos 
erros cometidos por 
mim 

6,2 10,1 14,0 20,9 32,6 16,3 129

Lidar com situações 
delicadas ou ambíguas 7,9 15,0 18,1 26,8 22,8 9,4 127

Ter que assumir riscos 13,2 19,4 25,6 17,8 15,5 8,5 129
 

 

5.5.6  Exigências do ambiente de trabalho  

 

Em ambientes acadêmicos, especialmente em Universidades públicas, em que, 

geralmente, os recursos são escassos e o poder é dissolvido entre os membros de um 

dado departamento, não havendo distinção de hierarquia, as reuniões tendem a se 

transformar em verdadeiros “campos de batalha”.  Os professores são impulsionados a 

lutarem para que haja uma distribuição justa dos recursos parcos recursos disponíveis; 



 

 

 

 

pela implantação de inovações; pela aquisição de novos equipamentos tecnológicos, 

quando apropriado; e para equacionarem as diferentes concepções que possuem sobre o 

que vem a ser uma instituição pública, gratuita e de qualidade.  Embora isto seja uma 

realidade, provavelmente, em muitos centros do saber espalhados pelo país, os 

professores da UFPE têm uma interpretação diferenciada, consideram que a 

participação em reuniões e a necessidade de manter-se atualizado, geralmente, não são 

fontes de pressão ou não se aplicam à sua realidade (56,2% e 59,2%, respectivamente – 

Tabela 39). 

O apoio social, considerado por Manning, Jackson e Fusilier (1996) como 

importante aliado no combate ao estresse ocupacional, por gerar satisfação e conforto, 

caso seja percebido como insuficiente ou inexistente, também pode se constituir em 

fonte de pressão.  Considerando-se que 56,2% dos professores não vêem a falta de apoio 

social dos colegas como fonte de pressão, é possível inferir que eles percebem este item 

como desnecessário ou entendem que isto existe no ambiente de trabalho e é suficiente, 

se comparado às suas necessidades de suporte. 

 

Tabela 39 (5) – Exigências do ambiente de trabalho 

 
 

Não se 
aplica 
(%) 

Não é 
fonte de 
pressão 

(%) 

Geralmente, 
não é fonte 
de pressão 

(%) 

É fonte de 
pressão, embora 
muito fraca (%)

É fonte de 
pressão 

(%) 

Intensa 
fonte de 
pressão 

(%) 

n 

Participar de 
reuniões 7,0 21,1 28,1 15,6 14,8 13,3 128

Falta de apoio 
social por parte 
das pessoas no 
trabalho 

18,5 18,5 19,2 13,1 20,8 10,0 130

Manter-se 
atualizado 11,5 30,0 17,7 14,6 16,9 9,2 130

 



 

 

 

 

5.5.7  Falta de possibilidades de crescimento 

 

Hackman e Oldham (1975) consideram que a qualidade de vida no trabalho 

(QVT) apóia-se em características objetivas das tarefas realizadas no ambiente 

organizacional.  A abordagem proposta por eles, baseada no Modelo das Dimensões 

Básicas da Tarefa, pressupõe que as dimensões da tarefa influenciam os estados 

psicológicos críticos que, por sua vez, determinam os resultados pessoais e de trabalho.  

Porém, a necessidade individual de crescimento exerce forças em toda essa cadeia de 

fatores determinantes de qualidade de vida no trabalho, ou seja, caso o indivíduo não 

perceba que tem atendido essa necessidade por meio do trabalho que realiza, sua 

qualidade de vida no trabalho estará sendo negativamente afetada.  A redução da QVT, 

por sua vez, reflete no nível de estresse vivenciado pelos indivíduos. 

Ausência de perspectiva de crescimento na carreira (52,8%), trabalhar em tarefas 

abaixo de seu nível de habilidade (44,3%) e perspectivas de promoção obscuras (44,2%) 

foram as fontes de pressão no trabalho apontadas pelos professores como as mais 

intensas, no que tange à categoria falta de possibilidades de crescimento, embora 

tenham sido apontadas como inexistentes por uma parcela maior de professores.  

Percebe-se, portanto, que a falta de possibilidade de crescimento não é um motivo de 

grande preocupação, provavelmente, pelo fato de os critérios de promoção na 

Universidade serem amplamente conhecidos, tendo sido expostos, inclusive, no 

Regimento Interno da instituição. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabela 40 (5) – Falta de possibilidade de crescimento 

 
 

Não se 
aplica 
(%) 

Não é 
fonte de 
pressão 

(%) 

Geralmente, 
não é fonte 
de pressão 

(%) 

É fonte de 
pressão, embora 
muito fraca (%)

É fonte de 
pressão 

(%) 

Intensa 
fonte de 
pressão 

(%) 

n 

A ausência de 
perspectiva de 
crescimento na 
carreira 

17,1 11,6 18,6 17,1 17,1 18,6 129

Trabalhar em 
tarefas que 
considero abaixo 
do meu nível de 
habilidade 

19,1 13,0 23,7 19,1 11,5 13,7 131

Perspectivas de 
promoção 
obscuras 

30,2 14,0 11,6 15,5 18,6 10,1 129

 

 

5.5.8  Ambiente e clima organizacional  

 
“O que define mais precisamente o clima organizacional são as percepções 

compartilhadas entre os membros da organização sobre o ambiente organizacional.  

Cada um dos empregados dá sentido ao contexto no qual trabalha e os significados 

compartilhados constituem o essencial do clima organizacional” (TAMAYO, LIMA e 

SILVA, 2002, p. 4). 

Nesta categoria, especificamente, as características da estrutura organizacional 

da Universidade constitui o item que exerce maior influência sobre os níveis de estresse 

dos professores (65,1% consideram como fonte de pressão, mesmo quando sua 

intensidade é menor).  Outro item que interfere negativamente na avaliação dos 

professores é, mais uma vez, assim como foi explicitado na seção 5.4.2, a existência de 

fatores que extrapolam sua capacidade de controle (66,6%).  O clima, de forma geral, é 



 

 

 

 

avaliado como fonte de pressão, todavia, em um grau menor de intensidade (58,7%), 

como pode ser observado na Tabela 41. 

Tabela 41 (5) – Ambiente e clima organizacional 

 
 

Não se 
aplica 
(%) 

Não é 
fonte de 
pressão 

(%) 

Geralmente, 
não é fonte 
de pressão 

(%) 

É fonte de 
pressão, embora 
muito fraca (%)

É fonte de 
pressão 

(%) 

Intensa 
fonte de 
pressão 

(%) 

n 

Características 
da estrutura 
organizacional 
da Universidade 

5,4 7,8 21,7 20,9 23,3 20,9 129

Existência de 
fatores que estão 
fora do meu 
controle direto 

10,1 14,7 18,6 21,7 26,4 18,5 129

Clima 
organizacional 7,1 14,3 19,8 23,0 22,2 13,5 126

 

 

5.6  Estratégias de combate ao estresse 

 

Segundo Ladeira (1996), “pode-se entender uma estratégia de combate ao 

estresse como parte da complexa transação entre o ambiente e o indivíduo, na qual este 

último percebe dada situação ou evento como ameaça, desafio ou dano à sua integridade 

física e psíquica”.  A estratégia de combate, portanto, é um movimento de luta ou fuga 

daquilo que gera desconforto, incerteza, insegurança e conflitos. 

As estratégias de combate mais utilizadas pelos professores, segundo estes 

indicaram no momento em que responderam ao questionário, foram, em ordem 

decrescente de importância, utilizando-se como critério a categoria “sempre usado”: 

planejamento de atividades (81,5%), expansão de interesses e atividades fora do 

trabalho (61,5%), definição de prioridade (84,1%), utilização de hobbies e passatempos 

(58,9%) e resolução de problemas de forma objetiva (79,6%). 



 

 

 

 

Em pesquisa realizada em 1999, junto a professores universitários com cargos de 

chefia intermediária, Ayres, Brito e Feitosa, encontraram resultados que coincidem com 

estes apresentados anteriormente.  Os professores participantes do estudo realizado por 

estes autores mencionaram que, para lidar com o estresse, nos fins de semana, procuram 

esquecer as obrigações e problemas da Universidade, expandindo assim seus interesses 

e atividades fora do trabalho; recorrem ao chefe de departamento ou coordenador para 

discutir problemas relacionados ao trabalho e procuram conversar com um colega e 

pedir sugestões, demonstrando, assim, sua tentativa em resolver objetivamente a 

situação. 

 

Tabela 42 (5) – Principais estratégias de combate ao estresse 

 
 

Nunca 
usado 
(%) 

Raramente 
usado (%) 

Pouco 
usado (%)

Geralmente, 
é usado (%)

Intensivamente 
usado (%) 

Sempre 
usado 
(%) 

N 

Planejar as 
atividades 1,5 2,3 14,6 31,5 28,5 21,5 130 

Expandir interesses 
e atividades fora do 
trabalho 

7,7 13,1 17,7 30,0 13,8 17,7 130 

Definir prioridades 0,0 5,3 10,6 34,1 33,3 16,7 132 
Hobbies e 
passatempos 6,5 18,7 15,9 39,3 3,7 15,9 107 

Resolver 
objetivamente a 
situação, de forma 
não emotiva 

1,5 4,5 14,4 43,2 22,0 14,4 132 

 

 

5.7  Percepção de controle sobre o trabalho 

 

No modelo de Cooper, Sloan e Willians (1988), a percepção de controle sobre o 

trabalho é uma variável preditiva do estresse, uma vez que fornece subsídios à análise 

da propensão ao estresse. Quanto maior o controle percebido, menor a propensão ao 



 

 

 

 

estresse e mais amenas serão as conseqüências do estresse vivenciado, pois o indivíduo 

compreende que interfere ativamente nos acontecimentos de sua vida e, caso haja 

eventos negativos, ele sente-se capaz de superá-los. 

Os itens que dizem respeito à percepção de controle sobre o trabalho são aqueles 

que compuseram a Seção 6, do OSI (ver Apêndice C).  Para efeitos de análise, serão 

consideradas as médias aritméticas.  Quanto maior a média dos itens 5, 6, 8, 9, 10, 12, 

13 e 16, e quanto menor a média dos itens 1, 2, 3, 4, 7, 11, 14, e 15, maior será a 

percepção de  controle sobre o trabalho. 

Na Tabela 43, nota-se que a maior média foi 3,46 (item 12) e a menor foi 2,29 

(item 16).  E na Tabela 44, a maior média foi 4,53 (item 4) e a menor (item 3), 3,23.  

Estes dados indicam que os professores percebem que detêm o controle sobre o 

trabalho, o que os torna menos propensos aos efeitos do estresse. 

Observando-se os dados obtidos na seção 5.4.2, percebe-se que os mesmos 

divergem destes ora encontrados.  Contudo, o enfoque conferido a cada uma dessas 

seções também é distinto.  Na seção 5.4.2, os professores avaliaram o quanto percebem 

que detêm o controle sobre a vida, de uma maneira geral, provendo informações que 

possam revelar seus indicadores de comportamento.  Neste caso específico (seção 5.7), 

o enfoque é sobre o mundo do trabalho e o controle percebido sobre o mesmo.  Se estes 

dados forem analisados em conjunto, observa-se que os professores demonstram 

percepção de controle sobre o trabalho, mas não se sentem seguros em afirmar que 

também podem controlar os eventos da vida, de maneira geral e abrangente. 

 

Tabela 43 (5) – Percepção de controle sobre o trabalho (Parte 1) 
(continua) 

Item Descrição Média N 

12 Para fazer muito dinheiro, você tem que conhecer as pessoas 
certas 3,46 131 

5 Conseguir um emprego que você quer, na maioria das vezes, é 3,10 133 



 

 

 

 

uma questão de sorte 

10 Na hora de obter um emprego bom, é mais importante quem 
você conhece do que o que você sabe 2,82 131 

13 É necessária muita sorte para se destacar na maioria dos 
empregos 2,82 133 

6 Ganhar dinheiro é, primordialmente, uma questão de ser ou 
não afortunado 2,69 133 

Tabela 43 (5) – Percepção de controle sobre o trabalho (Parte 1) 
(conclusão) 

 
Item Descrição Média N 

8 Para conseguir um bom emprego, você precisa ter membros de 
sua família ou amigos em posições elevadas 2,60 132 

9 Promoções são, geralmente, uma questão de sorte 2,41 133 

16 A principal diferença entre pessoas que ganham muito dinheiro 
e pessoas que ganham pouco dinheiro é a sorte 2,29 130 

 

 

Tabela 44 (5) – Percepção de controle sobre o trabalho (Parte 2) 

Item Descrição Média n 

4 Se empregados estão infelizes com uma decisão tomada por 
um patrão, eles devem fazer algo a respeito disso 4,53 133 

7 A maioria das pessoas são capazes de fazer bem seus próprios 
trabalhos desde que se esforcem 4,43 133 

1 O trabalho é aquilo que você faz dele 4,20 131 

11 Promoções são concedidas a empregados que desempenham 
bem seu trabalho 4,00 132 

14 As pessoas que desempenham bem seus trabalhos são, 
geralmente, recompensadas 3,88 131 

15 A maioria dos empregados tem mais influência sobre seus 
superiores do que eles pensam ter 3,61 130 

2 Na maioria dos trabalhos, as pessoas, geralmente, conseguem 
atingir suas metas 3,38 133 

3 Se você sabe o que deseja de um emprego, você achará o 
emprego ideal. Só depende de você! 3,23 133 

 

 

Não foram encontradas diferenças significativas entre as categorias funcionais, 

em relação à percepção de controle sobre o trabalho.  O mesmo foi observado na análise 

do regime de trabalho.  Portanto, pode-se afirmar que independentemente do nível do 

cargo ocupado pelo professor ou do regime de trabalho adotado, há semelhanças em 

relação à percepção de controle sobre o trabalho. 

Tendo sido apresentados estes resultados, são reveladas, no capítulo a seguir, as 

conclusões e considerações finais, que visam a um melhor aproveitamento deste 



 

 

 

 

trabalho, fornecendo subsídios às tomadas de decisão relacionadas à vida profissional de 

professores e buscando, por fim, tornar o convívio com o estresse algo mais proveitoso 

e menos nocivo à sua saúde física e psíquica. 

 

 

6  Conclusões e considerações finais 
 

Por se tratar de um estudo exploratório, os resultados obtidos foram 

esclarecedores, oferecendo, portanto, aos leitores a oportunidade de vislumbrar um 

panorama geral do trabalho dos professores da Universidade Federal de Pernambuco, 

descrevendo os principais elementos pertinentes ao processo de estresse no trabalho, 

desde a identificação dos agentes ou fontes estressoras até às estratégias utilizadas para 

lidar com o estresse. 

No que tange à satisfação com o trabalho, que se constitui um dos indicadores 

iniciais de estresse, percebeu-se que os professores estão, de uma maneira geral, 

satisfeitos com o seu trabalho, quando os itens avaliados estão relacionados ao tipo de 

trabalho, à possibilidade de desenvolvimento pessoal, ao grau de motivação com as 

tarefas realizadas e à utilização plena das habilidades que possuem.  Entretanto, 

aspectos como comunicação, forma de implementação de mudanças, maneira como os 

conflitos são dirimidos, clima organizacional e nível de exigência pesam negativamente 

nesta avaliação.  Os níveis de satisfação com o trabalho em si e com a organização são 

discrepantes, compõem extremos opostos, na concepção dos professores.  Neste sentido, 

são necessárias ações dirigidas à resolução de problemas relacionados à própria forma 

de estruturação de processos e atividades da instituição, priorizando, especialmente, 



 

 

 

 

aquelas que envolvem relacionamentos entre pares e superiores, como implementação 

de mudanças e resolução de conflitos. 

Entre os indicadores individuais de estresse, observou-se que os professores 

participantes da pesquisa apresentam boa saúde mental, tendendo, todavia, a relatar 

momentos de sobrecarga; dispõem de energia vital, nomeadamente suficiente para 

suportar e minimizar efeitos negativos do estresse, possuindo, neste contexto, reserva de 

energia, autoconfiança, capacidade de identificar e resolver problemas e estrutura 

mental positiva.  Todavia, demonstram que não sabem dosar corretamente as 

preocupações com erros que possam ter cometido e com seus problemas.  Isto indica 

que a capacidade de equilíbrio pessoal situa-se em níveis medianos, podendo resultar, 

em momentos específicos da vida, dificuldade para identificar e perceber claramente 

agentes estressores. 

Os professores possuem boa saúde física e psíquica e demonstraram que são 

capazes de lidar com as exigências do ambiente, indicando que respiração ofegante, 

sensação de tonturas, tremedeira muscular e dores agudas ou sensação de pontadas em 

partes do corpo, sensação de exaustão sem razão aparente, desânimo ao se levantar de 

manhã e alterações no consumo de comidas, bebidas alcoólicas e fumo são pouco 

freqüentes ou nunca ocorrem.  Covolan (2001) ratifica estes achados quando afirma que 

uma das origens do estresse está relacionada à desproporcionalidade entre o que é 

exigido pelo ambiente e a estrutura psíquica que a pessoa possui. 

Quanto aos indicadores de comportamento, foram analisados o tipo de 

personalidade e o locus de controle.  Os professores apresentam como tipo de 

personalidade o híbrido AB, tendendo para A.  Isto indica que sua vida é acelerada e 

eles buscam obter cada vez mais em menos tempo, contudo, não se reconhecem como 

pessoas competitivas, que perseguem seus objetivos em detrimento do crescimento de 



 

 

 

 

outros.  Num primeiro momento, houve certa dificuldade em identificar o locus de 

controle, mas na última seção do instrumento de coleta de dados, referente à percepção 

de controle sobre o trabalho, ficou claro que os professores sentem-se responsáveis 

pelos acontecimentos que lhes sobrevêm e, conseqüentemente, estão menos propensos 

aos efeitos do estresse, pois possuem locus de controle interno.  Tamayo, Lima e Silva 

(2002) enfatizam que as abordagens interacionais do estresse têm como principais 

postulados que o desajuste entre as exigências do ambiente e as características da pessoa 

é a fonte essencial do estresse e citam a teoria de Karasek como a que melhor explica 

esta discrepância.  Karasek delimita o estresse exclusivamente a partir das exigências do 

trabalho e do nível de controle; quanto maior a percepção de controle sobre o trabalho, 

maior será a capacidade de enfrentamento do estresse.  Os professores, nesta 

perspectiva, demonstraram ter controle e tendem a possuir condições reais de 

enfrentamento. 

As fontes de pressão no trabalho que se mostraram mais intensas estão 

relacionadas às categorias: inter-relacionamentos, responsabilidade pessoal, ambiente e 

clima organizacional, papel gerencial, carga de trabalho, equilíbrio entre vida pessoal e 

profissional, e falta de possibilidade de crescimento na carreira.  As principais fontes de 

pressão no trabalho percebidas como significativas, ou seja, que contribuem de forma 

decisiva para a avaliação do nível de estresse foram, em ordem decrescente de 

importância: 

• discriminação e favoritismo camuflados no ambiente de trabalho (inter-

relacionamentos); 

• conseqüências dos erros cometidos (responsabilidade pessoal); 

• existência de fatores fora de controle (ambiente e clima organizacional); 



 

 

 

 

• características da estrutura da Universidade (ambiente e clima 

organizacional); 

• ser subvalorizado por superiores e colegas (inter-relacionamentos); 

• ter que exercer um papel negativo (papel gerencial); 

• não ser capaz de se desligar do trabalho em casa (carga de trabalho); 

• investir numa carreira em detrimento da vida familiar (equilíbrio entre vida 

pessoal e profissional); 

• clima organizacional (ambiente e clima organizacional); e 

• ausência de perspectiva de crescimento na carreira (falta de possibilidade de 

crescimento). 

Conforme já foi dito anteriormente, os itens que mais contribuem para a 

insatisfação e que, como indicadores de estresse, também se configuram como fontes de 

pressão, concentram-se em torno de aspectos como inter-relacionamentos e ambiente e 

clima organizacional.  Isto reforça a idéia de se empenhar esforços na tentativa de 

minimizar os efeitos negativos destes agentes, tornando a comunicação e os critérios de 

promoção mais claros, e a forma como a Universidade está estruturada, mais funcional e 

produtiva. 

As estratégias de combate ao estresse mais comumente utilizadas pelos 

professores são o planejamento, a expansão de interesses e atividades fora do trabalho, 

definição de prioridades, que também está relacionada ao planejamento já mencionado, 

utilização de hobbies e passatempos e resolução objetiva de problemas.  Todas estas são 

estratégias possíveis e que trazem resultados positivos. 

O estresse é algo que faz parte da vida do ser humano e o nível de intensidade 

com que se revela é determinado por elementos subjetivos.  Cada indivíduo possui seu 

próprio grau de tolerância e de vulnerabilidade.  Dependendo, também, da interpretação, 



 

 

 

 

da leitura que cada um faz do ambiente que o rodeia, o estresse pode revelar diferentes 

facetas.  Assim, o processo de estresse ocupacional só pode ser compreendido de forma 

abrangente se forem estudados seus indicadores, as características pessoais dos 

indivíduos, as diferentes e diversas situações percebidas como fontes de pressão e as 

estratégias utilizadas para lidar com o estresse. 

A Universidade Federal de Pernambuco, a partir das informações fornecidas por 

esta pesquisa, terá condições de planejar ações que visem à melhoria da qualidade de 

vida e do bem-estar de seus docentes, especialmente no que tange à comunicação, à 

forma como as decisões são tomadas e à resolução de conflitos.  Outras instituições de 

características semelhantes às da UFPE podem valer-se dessas informações e buscar 

também identificar se há lacunas e deficiências nessas áreas mencionadas, agindo de 

forma preventiva, antes que o problema se instale. 

Para o conhecimento na área, espera-se que este trabalho possa ter somado, 

contribuindo para que se conheça o estresse sob um ponto de vista ainda pouco 

pesquisado – estresse ocupacional de professores do Ensino Superior federal – e 

identificando, também, fontes estressoras que se avolumam fora da sala de aula. 

 

 

6.1  Limitações da pesquisa 

Embora tenham sido levadas em consideração todos os requisitos para se realizar 

uma pesquisa de qualidade, alguns acontecimentos e variáveis contingenciais tornam 

qualquer estudo, seja de que área ou natureza for, sujeito a limitações. 

Neste caso, especificamente, a análise do processo de estresse ocupacional 

sofreu interferências dos seguintes fatores: 



 

 

 

 

• Devido ao porte da Universidade Federal de Pernambuco, a amostra, por 

conseguinte, foi calculada em 305 professores. Para se ter um melhor 

aproveitamento e procurando maximizar a representatividade da amostra, 

esta foi distribuída proporcionalmente entre os departamentos de todos os 

centros acadêmicos.  Em alguns casos, o acesso aos professores tornou-se 

difícil, mesmo em função das peculiaridades do dia a dia de trabalho de cada 

um dos departamentos.  Assim, a amostra não pôde ser integralizada, tendo 

sido obtidos 133 questionários, ao final de um período de coleta de dados de 

sete meses (14 de dezembro de 2004 a 15 de julho de 2005).  Por esta razão, 

os dados aqui apresentados, não podem ser generalizados a todos os 

professores que compõem os quadros da UFPE. 

• Em função da extensão do instrumento de coleta de dados, tornou-se inviável 

a sua aplicação com a presença da pesquisadora.  Desta forma, é possível 

que alguns dos professores que se dispuseram a participar da pesquisa, não 

tenham preenchido o questionário como se esperava, refletindo acerca das 

questões apresentadas e, após esta reflexão, marcando o item da escala que 

correspondesse à sua realidade.  Isto implica na possibilidade de que 

algumas informações não descrevam a realidade de forma precisa.   

• Também por se tratar de um instrumento de coleta puramente quantitativo e 

pelo fato de as variáveis estudadas serem de caráter subjetivo, tornar-se-ia 

relevante a realização de entrevistas e análises não-quantitativas, que 

revelam de forma mais completa a riqueza de detalhes que cada respondente 

pode fornecer. 

 

 



 

 

 

 

6.2  Sugestões para pesquisas futuras 

 

Este estudo, por fim, analisando todos estes elementos, teve como intuito 

contribuir para o conhecimento acerca deste tema tão vasto e rico em análise, buscando, 

acima de tudo, fornecer subsídios para a melhoria da qualidade de vida no trabalho dos 

professores de universidades públicas que se assemelham à UFPE.  E pela 

impossibilidade de esgotamento do tema, faz-se necessária e recomenda-se, portanto, 

fortemente: 

• a realização de novas pesquisas na área, explorando de forma mais intensiva 

os aspectos relacionados ao estresse; 

• a utilização de outras populações, permitindo que se conheça o processo de 

estresse sob a perspectiva de outras categorias profissionais; 

• a realização de pesquisas em outras universidades públicas de Pernambuco, 

relacionando-as, também, às particulares, permitindo um comparativo 

pertinente ao conhecimento do Ensino Superior no Estado; 

• aplicação de outros métodos de coleta e análise de dados não-quantitativos, 

proporcionando um conhecimento mais profundo e completo acerca do tema, 

minimizando os efeitos negativos relacionados aos métodos quantitativos. 
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APÊNDICE A 
 

Número de professores por departamento, tipo de vínculo e grau de titulação 
(continua) 

 

CENTRO DEPARTAMENTO Doc. Efet. Subst. Visit. DE Grad. Esp. Mest. Dout.

DEPTO DE SERVIÇO 
SOCIAL 23 17 6 0 16 7 0 8 8 

DEPTO DE CIÊNCIAS 
ECONÔMICAS 30 27 3 0 23 3 1 6 20 

DEPTO DE CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS 38 24 14 0 15 16 5 11 6 

CCSA 

DEPTO DE CIÊNCIAS 
ADMINISTRATIVAS 51 33 18 0 29 18 2 13 18 

SUBTOTAIS 142 101 41 0 83 44 8 38 52 
DEPTO DE DIREITO 
PUBLICO GERAL E 
PROCESSUAL 

18 13 5 0 1 7 1 6 4 

DEPTO DE DIREITO 
PUBLICO ESPECIALIZADO 32 24 8 0 2 15 1 7 9 CCJ 

DEPTO DE TEORIA GERAL 
DO DIREITO E DIREITO 
PRIVADO 

24 20 4 0 8 10 3 5 6 

SUBTOTAIS 74 57 17 0 11 32 5 18 19 

DEPTO DE ADM. ESCOLAR 
E PLAN. EDUCACIONAL 14 8 6 0 7 6 1 3 4 

DEPTO DE PSICOLOGIA E 
ORIENTAÇÃO 
EDUCACIONAL 

21 10 10 1 11 11 0 1 9 

DEPTO DO FUNDAMENTO 
SÓCIO-FILOSÓFICO DA 
EDUCAÇÃO 

19 16 3 0 15 3 1 5 10 

CE 

DEPTO DE MÉTODOS E 
TÉCNICAS DE ENSINO 24 12 12 0 11 12 0 4 8 

SUBTOTAIS 78 46 31 1 44 32 2 13 31 
DEPTO DE CIÊNCIAS 
SOCIAIS 49 38 7 4 38 12 1 10 26 

DEPTO DE PSICOLOGIA 37 25 11 1 25 14 0 8 15 
DEPTO DE FILOSOFIA 15 13 1 1 13 2 2 1 10 
DEPTO DE HISTORIA 28 23 3 2 26 5 0 6 17 

CFCH 

DEPTO DE CIÊNCIAS 
GEOGRÁFICAS 24 21 2 1 19 4 0 9 11 

SUBTOTAIS 153 120 24 9 121 37 3 34 79 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Número de professores por departamento, tipo de vínculo e grau de titulação 
(continuação) 

 
CENTRO DEPARTAMENTO Doc. Efet. Subst. Visit. DE Grad. Esp. Mest. Dout.

DEPTO DE FÍSICA 39 31 5 3 34 8 0 0 31 
DEPTO DE QUÍMICA 
FUNDAMENTAL 26 20 5 1 20 6 0 1 19 

DEPTO DE QUÍMICA 
APLICADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DEPTO DE MATEMÁTICA 34 25 9 0 24 8 0 5 21 

CCEN 

DEPTO DE ESTATÍSTICA 17 14 3 0 12 3 0 5 9 
SUBTOTAIS 116 90 22 4 90 25 0 11 80 

DEPTO DE ENGENHARIA 
CARTOGRÁFICA 15 13 2 0 11 2 2 2 9 

DEPTO DE ENGENHARIA 
CIVIL 51 50 0 1 31 7 3 13 28 

DEPTO DE ENGENHARIA 
ELÉTRICA E SISTEMAS DE 
POTÊNCIA 

25 21 3 1 13 6 3 5 11 

DEPTO DE ENGENHARIA 
ELETRÔNICA E SISTEMAS 23 22 1 0 21 2 1 2 18 

DEPTO DE ENGENHARIA 
MECÂNICA 33 27 3 3 28 5 2 5 21 

DEPTO DE ENGENHARIA 
DE MINAS 19 19 0 0 18 0 3 2 14 

DEPTO DE ENERGIA 
NUCLEAR 18 18 0 0 18 0 0 2 16 

DEPTO DE ENGENHARIA 
QUÍMICA 29 25 2 2 24 4 1 7 17 

DEPTO DE GEOLOGIA 18 16 1 1 17 2 0 0 16 
DEPTO DE 
OCEANOGRAFIA 17 17 0 0 17 0 0 0 17 

CTG 

DEPTO DE ENGENHARIA 
DA PRODUÇÃO 11 8 3 0 6 3 0 2 6 

SUBTOTAIS 259 236 15 8 204 31 15 40 173 
DEPTO DE INFORMÁTICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DEPTO DE CIÊNCIAS DA 
COMPUTAÇÃO 12 11 1 0 10 0 1 2 9 

DEPTO DE ENGENHARIA 
DA COMPUTAÇÃO 21 20 1 0 19 2 0 0 19 

CIn 

DEPTO DE INFORMAÇÃO 
E SISTEMAS 11 11 0 0 9 0 0 1 10 

SUBTOTAIS 44 42 2 0 38 2 1 3 38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Número de professores por departamento, tipo de vínculo e grau de titulação 
(continuação) 

 
CENTRO DEPARTAMENTO Doc. Efet. Subst. Visit. DE Grad. Esp. Mest. Dout.

DEPTO DE ANTIBIÓTICOS 21 20 0 1 20 2 1 0 18 
DEPTO DE ANATOMIA 13 10 3 0 10 3 0 3 7 
DEPTO DE BIOFÍSICA E 
RADIOLOGIA 20 17 1 2 17 3 0 3 14 

DEPTO DE BIOQUÍMICA 18 18 0 0 18 0 0 2 16 
DEPTO DE BOTÂNICA 17 17 0 0 17 0 0 1 16 
DEPTO DE FISIOLOGIA E 
FARMACOLOGIA 24 18 5 1 19 7 0 1 16 

DEPTO DE GENÉTICA 16 10 3 3 13 5 0 1 10 
DEPTO DE HISTOLOGIA E 
EMBRIOLOGIA 16 14 2 0 12 3 0 2 11 

DEPTO DE MICOLOGIA 14 13 0 1 14 1 0 3 10 

CCB 

DEPTO DE ZOOLOGIA 19 18 0 1 18 1 0 1 17 
SUBTOTAIS 178 155 14 9 158 25 1 17 135 

DEPTO DE MATERNO 
INFANTIL 55 45 10 0 7 14 0 25 16 

DEPTO DE MEDICINA 
CLINICA 82 64 17 1 8 28 6 24 24 

DEPTO DE CIRURGIA 103 72 30 1 8 42 6 23 32 
DEPTO DE MEDICINA 
TROPICAL 34 28 5 1 12 9 7 7 11 

DEPTO DE NEURO-
PSIQUIATRIA 25 18 6 1 2 8 1 6 10 

DEPTO DE PATOLOGIA 17 15 2 0 4 2 3 8 4 
DEPTO DE MEDICINA 
SOCIAL 28 24 4 0 12 10 2 4 12 

DEPTO DE CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS 31 27 3 1 24 5 7 4 15 

DEPTO DE CLINICA E 
ODONTOLOGIA 
PREVENTIVA 

35 22 13 0 9 14 2 9 10 

DEPTO DE PRÓTESE E 
CIRURGIA BUCO-FACIAL 40 24 16 0 9 15 1 8 16 

DEPTO DE NUTRIÇÃO 35 29 6 0 27 6 0 9 20 
DEPTO DE ENFERMAGEM 46 23 23 0 18 23 3 17 3 
DEPTO DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA 21 17 4 0 11 6 8 4 3 

DEPTO DE FISIOTERAPIA 24 14 10 0 13 11 3 8 2 

CCS 

DEPTO DE TERAPIA 
OCUPACIONAL 16 14 2 0 14 3 0 13 0 

SUBTOTAIS 592 436 151 5 178 196 49 169 178 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Número de professores por departamento, tipo de vínculo e grau de titulação 
(conclusão) 

 
CENTRO DEPARTAMENTO Doc. Efet. Subst. Visit. DE Grad. Esp. Mest. Dout.

DEPTO DE ARQUITETURA 
E URBANISMO 55 52 3 0 37 13 4 20 18 

DEPTO DE CIÊNCIAS DA 
INFORMAÇÃO 13 12 1 0 11 1 2 7 3 

DEPTO DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL 36 23 13 0 21 17 0 7 12 

DEPTO DE DESENHO 18 13 5 0 10 8 4 4 2 
DEPTO DE LETRAS 64 43 20 1 41 22 0 16 26 
DEPTO DE MUSICA 27 20 4 3 17 12 1 10 4 
DEPTO DE TEORIA ARTE 
E EXPRESSÃO ARTÍSTICA 26 24 2 0 23 5 5 10 6 

CAC 

DEPTO DE DESIGN 21 16 5 0 14 9 1 5 6 
SUBTOTAIS 260 203 53 4 174 87 17 79 77 

TOTAIS 1896 1486 370 40 1101 511 101 422 862 
Fonte: Banco de Dados. Diretoria de Gestão de Pessoas/PROGEPE. 
 
Legenda: 
Doc. – Docentes 
Efet. – Efetivos 
Subst. – Substitutos 
Visit. – Visitantes 
DE – Com dedicação exclusiva 
Grad. – Graduados 
Esp. – Com especialização 
Mest. – Mestres 
Dout. – Doutores 

 
 

CCSA – Centro de Ciências Sociais Aplicadas 
CCJ – Centro de Ciências Jurídicas 
CE – Centro de Educação 
CFCH – Centro de Filosofia e Ciências Humanas 
CCEN – Centro de Ciências Exatas e da Natureza 
CTG – Centro de Tecnologia e Geociências 
CIn – Centro de Informática 
CCB – Centro de Ciências Biológicas 
CCS – Centro de Ciências da Saúde 
CAC – Centro de Artes e Comunicação 



 

 

 

 

APÊNDICE B 
 

Distribuição da amostra por departamento 
(continua) 

 

CENTRO DEPARTAMENTO Total de 
docentes

Total de 
efetivos 

Representatividade do 
departamento em relação ao 
número total de efetivos (%) 

Amostra

DEPTO DE SERVIÇO 
SOCIAL 23 17 1,14 3 

DEPTO DE CIÊNCIAS 
ECONÔMICAS 30 27 1,82 6 

DEPTO DE CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS 38 24 1,62 5 

CCSA 

DEPTO DE CIÊNCIAS 
ADMINISTRATIVAS 51 33 2,22 7 

SUBTOTAIS 142 101 6,80 6,80 
DEPTO DE DIREITO 
PUBLICO GERAL E 
PROCESSUAL 

18 13 0,87 3 

DEPTO DE DIREITO 
PUBLICO ESPECIALIZADO 32 24 1,62 5 CCJ 

DEPTO DE TEORIA GERAL 
DO DIREITO E DIREITO 
PRIVADO 

24 20 1,35 4 

SUBTOTAIS 74 57 3,84 3,84 

DEPTO DE ADM. ESCOLAR 
E PLAN. EDUCACIONAL 14 8 0,54 2 

DEPTO DE PSICOLOGIA E 
ORIENTAÇÃO 
EDUCACIONAL 

21 10 0,67 2 

DEPTO DO FUNDAMENTO 
SÓCIO-FILOSÓFICO DA 
EDUCAÇÃO 

19 16 1,08 3 

CE 

DEPTO DE MÉTODOS E 
TÉCNICAS DE ENSINO 24 12 0,81 2 

SUBTOTAIS 78 46 3,10 3,10 
DEPTO DE CIÊNCIAS 
SOCIAIS 49 38 2,56 8 

DEPTO DE PSICOLOGIA 37 25 1,68 5 
DEPTO DE FILOSOFIA 15 13 0,87 3 
DEPTO DE HISTORIA 28 23 1,55 5 

CFCH 

DEPTO DE CIÊNCIAS 
GEOGRÁFICAS 24 21 1,41 4 

SUBTOTAIS 153 120 8,08 8,08 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Estratificação da amostra por departamento 
(continuação) 

 

CENTRO DEPARTAMENTO Total de 
docentes

Total de 
efetivos 

Representatividade do 
departamento em relação ao 
número total de efetivos (%) 

Amostra

DEPTO DE FÍSICA 39 31 2,09 6 
DEPTO DE QUÍMICA 
FUNDAMENTAL 26 20 1,35 4 

DEPTO DE QUÍMICA 
APLICADA 0 0 0,00 0 

DEPTO DE MATEMÁTICA 34 25 1,68 5 

CCEN 

DEPTO DE ESTATÍSTICA 17 14 0,94 3 
SUBTOTAIS 116 90 6,06 18 

DEPTO DE ENGENHARIA 
CARTOGRÁFICA 15 13 0,87 3 

DEPTO DE ENGENHARIA 
CIVIL 51 50 3,36 10 

DEPTO DE ENGENHARIA 
ELÉTRICA E SISTEMAS DE 
POTÊNCIA 

25 21 1,41 4 

DEPTO DE ENGENHARIA 
ELETRÔNICA E SISTEMAS 23 22 1,48 5 

DEPTO DE ENGENHARIA 
MECÂNICA 33 27 1,82 6 

DEPTO DE ENGENHARIA 
DE MINAS 19 19 1,28 4 

DEPTO DE ENERGIA 
NUCLEAR 18 18 1,21 4 

DEPTO DE ENGENHARIA 
QUÍMICA 29 25 1,68 5 

DEPTO DE GEOLOGIA 18 16 1,08 3 
DEPTO DE 
OCEANOGRAFIA 17 17 1,14 3 

CTG 

DEPTO DE ENGENHARIA 
DA PRODUÇÃO 11 8 0,54 2 

SUBTOTAIS 259 236 15,88 48 
DEPTO DE INFORMÁTICA 0 0 0,00 0 
DEPTO DE CIÊNCIAS DA 
COMPUTAÇÃO 12 11 0,74 2 

DEPTO DE ENGENHARIA 
DA COMPUTAÇÃO 21 20 1,35 

4 CIn 

DEPTO DE INFORMAÇÃO 
E SISTEMAS 11 11 0,74 

2 

SUBTOTAIS 44 42 2,83 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Estratificação da amostra por departamento 
(continuação) 

 

CENTRO DEPARTAMENTO Total de 
docentes

Total de 
efetivos 

Representatividade do 
departamento em relação ao 
número total de efetivos (%) 

Amostra

DEPTO DE ANTIBIÓTICOS 21 20 1,35 4 
DEPTO DE ANATOMIA 13 10 0,67 2 
DEPTO DE BIOFÍSICA E 
RADIOLOGIA 20 17 1,14 3 

DEPTO DE BIOQUÍMICA 18 18 1,21 4 
DEPTO DE BOTÂNICA 17 17 1,14 3 
DEPTO DE FISIOLOGIA E 
FARMACOLOGIA 24 18 1,21 4 

DEPTO DE GENÉTICA 16 10 0,67 2 
DEPTO DE HISTOLOGIA E 
EMBRIOLOGIA 16 14 0,94 3 

DEPTO DE MICOLOGIA 14 13 0,87 3 

CCB 

DEPTO DE ZOOLOGIA 19 18 1,21 4 
SUBTOTAIS 178 155 10,43 32 

DEPTO DE MATERNO 
INFANTIL 55 45 3,03 9 

DEPTO DE MEDICINA 
CLINICA 82 64 4,31 13 

DEPTO DE CIRURGIA 103 72 4,85 15 
DEPTO DE MEDICINA 
TROPICAL 34 28 1,88 6 

DEPTO DE NEURO-
PSIQUIATRIA 25 18 1,21 4 

DEPTO DE PATOLOGIA 17 15 1,01 3 
DEPTO DE MEDICINA 
SOCIAL 28 24 1,62 5 

DEPTO DE CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS 31 27 1,82 6 

DEPTO DE CLINICA E 
ODONTOLOGIA 
PREVENTIVA 

35 22 1,48 5 

DEPTO DE PRÓTESE E 
CIRURGIA BUCO-FACIAL 40 24 1,62 

5 

DEPTO DE NUTRIÇÃO 35 29 1,95 6 
DEPTO DE ENFERMAGEM 46 23 1,55 5 
DEPTO DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA 21 17 1,14 

3 

DEPTO DE FISIOTERAPIA 24 14 0,94 3 

CCS 

DEPTO DE TERAPIA 
OCUPACIONAL 16 14 0,94 

3 

SUBTOTAIS 592 436 29,34 89 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Estratificação da amostra por departamento 
(conclusão) 

 

CENTRO DEPARTAMENTO Total de 
docentes

Total de 
efetivos 

Representatividade do 
departamento em relação ao 
número total de efetivos (%) 

Amostra

DEPTO DE ARQUITETURA 
E URBANISMO 55 52 3,50 11 

DEPTO DE CIÊNCIAS DA 
INFORMAÇÃO 13 12 0,81 2 

DEPTO DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL 36 23 1,55 5 

DEPTO DE DESENHO 18 13 0,87 3 
DEPTO DE LETRAS 64 43 2,89 9 
DEPTO DE MUSICA 27 20 1,35 4 
DEPTO DE TEORIA ARTE 
E EXPRESSÃO ARTÍSTICA 26 24 1,62 5 

CAC 

DEPTO DE DESIGN 21 16 1,08 3 
SUBTOTAIS 260 203 13,66 42 

TOTAIS 1896 1486 100,00 305 
Fonte: Banco de Dados. Diretoria de Gestão de Pessoas/PROGEPE. 
 
Legenda: 

CCSA – Centro de Ciências Sociais Aplicadas 
CCJ – Centro de Ciências Jurídicas 
CE – Centro de Educação 
CFCH – Centro de Filosofia e Ciências Humanas 
CCEN – Centro de Ciências Exatas e da Natureza 
 

CTG – Centro de Tecnologia e Geociências 
CIn – Centro de Informática 
CCB – Centro de Ciências Biológicas 
CCS – Centro de Ciências da Saúde 
CAC – Centro de Artes e Comunicação 
 



 

 

 

 

APÊNDICE C – Instrumento de coleta de dados 



 

 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO – PROPAD 
MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 
 
 
 Prezado(a) professor(a), 
 
Este questionário é parte integrante de uma dissertação de mestrado em Administração, 
intitulada “Estresse ocupacional de professores: um estudo na Universidade Federal de 
Pernambuco”, cujo objetivo principal é analisar o processo de estresse vivenciado pelos 
professores desta instituição. Gostaria de contar com a sua colaboração, respondendo a este 
questionário de forma honesta e precisa. Suas informações são fundamentais para que este 
trabalho tenha êxito. Vale ressaltar que não há necessidade de identificação do respondente, o 
que garante o anonimato. Além disso, os dados serão tabulados e analisados em conjunto. 
 

Gratas por sua compreensão, 
 
Manuela Gomes Gueiros (mestranda) 
Profª. Lúcia Maria Barbosa de Oliveira (orientadora) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Estresse no Trabalho: Seção 1 
 
Esta parte do questionário visa mensurar seus sentimentos de satisfação ou insatisfação com 
seu trabalho. Use a escala abaixo para responder cada questão circulando o número 
correspondente à resposta. 
 

Número Nível de Satisfação 
1 Extremamente insatisfeito 
2 Muito insatisfeito 
3 Alguma insatisfação 
4 Alguma satisfação 
5 Muito satisfeito 
6 Extremamente satisfeito 

 
1. A comunicação e a forma como a informação é 
transmitida dentro da Universidade....................... 1 2 3 4 5 6 
2. O seu trabalho em si........................................ 1 2 3 4 5 6 
3. O grau em que você se sente “motivado” com 
suas tarefas......................................................... 1 2 3 4 5 6 
4. O estilo de supervisão de seus superiores.......... 1 2 3 4 5 6 
5. A forma como mudanças e inovações são 
implementadas.................................................... 1 2 3 4 5 6 
6. O tipo de trabalho ou tarefa para que você é 
designado............................................................ 1 2 3 4 5 6 
7. O grau em que sente que pode desenvolver ou 
crescer como pessoa em sua tarefa....................... 1 2 3 4 5 6 
8. A maneira como os conflitos são resolvidos na 
Universidade........................................................ 1 2 3 4 5 6 
9. O grau em que suas tarefas permitem que você 
utilize plenamente suas habilidades....................... 1 2 3 4 5 6 
10. O clima e o ambiente de trabalho que 
predominam na Universidade................................ 1 2 3 4 5 6 
11. A forma como a Universidade está estruturada 
(hierarquia, normas, etc)...................................... 1 2 3 4 5 6 
12. O grau em que você é exigido pelas suas 
tarefas................................................................ 1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Estresse no Trabalho: Seção 2 
 
A parte “A” desta seção se centra nos sentimentos e em como eles são afetados pela pressão 
que você percebe em seu trabalho. Por favor,  utilize a escala de respostas, em cada questão, 
assinalando a situação mais próxima de sua realidade. Considere como você tem se 
sentido nos últimos três meses. 

 
PARTE A: Como você se sente ou comporta 

 
1 - No que se refere a ações e decisões, você diria que tem uma tendência a ser uma pessoa 
que sempre se preocupa com erros que possa ter cometido no passado? 
 

Concordo fortemente  Discordo fortemente 
 

1 2 3 4 5 6 
 
2 - Algumas vezes, durante um dia comum de trabalho, ocorre de você se sentir nervoso por 
razões que nem sempre têm uma explicação óbvia? 
 

Freqüentemente   Nunca 
 

1 2 3 4 5 6 
 
3 - Como você avalia as reservas de energia para enfrentar a pressão que se acumula no 
trabalho? 
 

Disponho de muita energia   Não disponho de energia 
 

1 2 3 4 5 6 
 
4 - Há momentos no trabalho em que você sente que a vida é dura demais para você? 
 

Freqüentemente   Nunca 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

5 - Na realização de seu trabalho, você tem percebido uma redução da sua autoconfiança e se 
questionado quanto à sua própria capacidade? 
 

    Não tenho percebido   Tenho percebido 
 

1 2 3 4 5 6 
 
6 - Se colegas e amigos o tratam de forma indiferente, você tem a tendência a se preocupar 
sobre o que possa ter feito para ofendê-los? 
 

Definitivamente me preocupo  Definitivamente não me preocupo 
 

1 2 3 4 5 6 
 
7 - Se as tarefas que você realiza começam a dar errado, você se sente inseguro ou em pânico, 
como se os acontecimentos estivessem saindo do seu controle?  
 

Acontece freqüentemente Nunca acontece 
 

1 2 3 4 5 6 
     
8 - Você considera que tem sido capaz de identificar e resolver eficientemente os seus 
problemas pessoais e de trabalho? 
 

Tenho sido capaz  Não tenho sido capaz 
  

1 2 3 4 5 6 
 
9 - A respeito do trabalho e da vida, você se descreveria, de uma forma geral, como sendo uma 
pessoa sempre preocupada com seus problemas? 
 

Definitivamente sim  Definitivamente não 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

10 - Com o passar do tempo, você tem vivenciado longos períodos nos quais se sente triste e 
melancólico por razões que simplesmente não pode explicar? 
 

Sempre     Nunca 
 

1 2 3 4 5 6 
 
11 - Você diria ter uma “estrutura mental positiva” que lhe permita sentir-se capaz de superar 
suas dificuldades presentes e futuras e de encarar facilmente desafios, como resolver dilemas e 
tomar decisões difíceis? 
 

Definitivamente sim  Definitivamente não 
 

 1 2 3 4 5 6 
 
12 - Há momentos em que tarefas simples (de fácil negociação) se avolumam e você se sente 
sobrecarregado(a) a ponto de pensar que poderá  ter uma estafa física ou mental? 
 

Definitivamente sim  Definitivamente não 
 

 1 2 3 4 5 6 
 
 

PARTE B: Sintomas Físicos 
 
A parte B trata mais especificamente da freqüência em que problemas físicos se manifestam. As 
questões pressupõem que você pode avaliar seu estado de saúde com significativo grau de 
precisão, desde que seja o mais honesto possível nas suas respostas. Utilize a escala abaixo 
para responder a todas as questões, circulando o número correspondente à sua realidade. 
Considere como referência para suas respostas os últimos 3 meses. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
Número Freqüência  

1 Nunca 
2 Muito raramente 
3 Às vezes 
4 Freqüentemente 
5 Muito Freqüentemente 
6 Sempre 

 
1. Sensação de terrível cansaço ou exaustão sem 
razão aparente..................................................... 1 2 3 4 5 6
2. Tendência a comer ou beber ou fumar diferente 
do seu habitual.................................................... 1 2 3 4 5 6
3. Respiração ofegante e/ou sensação de tonteiras 1 2 3 4 5 6
4. Tremedeira muscular (por exemplo, das 
pálpebras)........................................................... 1 2 3 4 5 6
5. Sensação de “pontadas” ou dores agudas em 
partes do corpo.................................................... 1 2 3 4 5 6
6. Sensação de desânimo ao se levantar de manhã 1 2 3 4 5 6
 

Estresse no Trabalho: Seção 3 
 
O objetivo desta seção é descrever a forma como você encara as coisas e, também, seu estilo 
de vida e de comportamento (parte A). Visa, ainda, determinar o quanto você sente que pode 
ou não influenciar os fatos da sua vida (parte B). Utilize a escala abaixo para responder a todas 
as questões desta seção circulando o número correspondente à resposta. 
 

Número Nível de Concordância 
1 Discordo plenamente 
2 Discordo muito 
3 Discordo 
4 Concordo 
5 Concordo muito 
6 Concordo plenamente 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
PARTE A: A forma como você se comporta geralmente 

 
1. Por estar satisfeito com minha vida, não sou 
particularmente ambicioso de forma a ter uma 
necessidade de sucesso na carreira....................... 1 2 3 4 5 6
2. Quando estou conversando com outra pessoa, 
na minha mente  já antecipo o que ela vai falar..... 1 2 3 4 5 6
3. Eu não sou uma pessoa que se comporta 
continuamente de forma competitiva ou que tem 
necessidade de ser melhor em tudo que faz........... 1 2 3 4 5 6
4. Eu tenho um ritmo de vida acelerado, tendendo 
a falar, caminhar e comer rapidamente, dentre 
outras coisas....................................................... 1 2 3 4 5 6
5. Eu sou uma pessoa tranqüila que leva a vida 
como ela é........................................................... 1 2 3 4 5 6
6. Sou um tipo de pessoa muito impaciente, que 
tem dificuldade em esperar, especialmente, por 
pessoas............................................................... 1 2 3 4 5 6
 

PARTE B: Como você interpreta os eventos à sua volta 
 
1. Avaliações de desempenho não refletem a 
realidade, nem quão duramente os indivíduos 
trabalham............................................................ 1 2 3 4 5 6
2. Embora algumas pessoas tentem controlar os 
acontecimentos da Universidade, participando de 
atividades sociais ou políticas internas, a maioria de 
nós está sujeita a influências que não pode 
compreender ou controlar..................................... 1 2 3 4 5 6
3. Os superiores podem ser injustos ao avaliar o 
subordinado uma vez que a performance dele é, 
muitas vezes, influenciada por fatores fora do seu 
controle............................................................... 1 2 3 4 5 6
4. As coisas que acontecem com as pessoas estão 
mais sob seu controle do que em função de sorte 
ou acaso............................................................. 1 2 3 4 5 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Estresse no Trabalho: Seção 4 
 
Quase tudo pode ser uma fonte de pressão para alguém em um determinado tempo, e 
indivíduos percebem, de forma diferente, fontes de pressão em potencial. Quando alguém diz 
que eles estão “sob extrema pressão no trabalho no momento” geralmente quer expressar que 
eles têm muito trabalho para fazer. Entretanto, isto é uma meia verdade. Os itens abaixo 
relacionados são todos potenciais fontes de pressão ou de insatisfação no trabalho. Nesta parte 
do questionário, sua função é analisar cada fator  e identificar com qual  intensidade  ele  o(a)  
afeta. 
 

Número Nível de pressão/insatisfação 
1 Não se aplica  
2 Não fonte de pressão/insatisfação 
3 Geralmente não é fonte de pressão/insatisfação 
4 É fonte de pressão/insatisfação, embora muito fraca 
5 É fonte de pressão/insatisfação 
6 Intensa fonte de pressão/insatisfação 

 
1. Gerenciar ou supervisionar o trabalho de outras 
pessoas............................................................... 1 2 3 4 5 6
2. Levar serviço para casa..................................... 1 2 3 4 5 6
3. Trabalhar em tarefas as quais considero abaixo 
do meu nível de habilidade....................................   1 2 3 4 5 6
4. Liderança e apoio inadequados dos superiores....   1 2 3 4 5 6
5. Falta de consulta ou comunicação por parte do 
superior............................................................... 1 2 3 4 5 6
6. Não ser capaz de se desligar do trabalho em 
casa. .................................................................. 1 2 3 4 5 6
7. Manter-se atualizado com novas técnicas, idéias, 
tecnologia, inovação ou novos desafios.................. 1 2 3 4 5 6
8. Treinamento ou desenvolvimento gerencial 
inadequado ou de pouca qualidade........................ 1 2 3 4 5 6
9. Participar de reuniões........................................ 1 2 3 4 5 6
10. Falta de apoio social por parte das pessoas no 
trabalho............................................................... 1 2 3 4 5 6
11. A atitude do(a) esposo(a) em relação à minha 
carreira. .............................................................. 1 2 3 4 5 6
12. Ter que trabalhar por muitas horas.................. 1 2 3 4 5 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
13. Tarefas confusas e demandas do papel profissional 
que devo realizar................................ 1 2 3 4 5 6 
14. Discriminação e favoritismo camuflados no ambiente 
de trabalho............................................ 1 2 3 4 5 6 
15. Sentimento de isolamento na organização........ 1 2 3 4 5 6 
16. Falta de incentivo por parte dos superiores....... 1 2 3 4 5 6 
17. Interferências do trabalho sobre o meu 
relacionamento familiar......................................... 1 2 3 4 5 6 
18. Ser subvalorizado pelos superiores e colegas de 
trabalho............................................................... 1 2 3 4 5 6 
19. Ter  que assumir riscos.................................... 1 2 3 4 5 6 
20. Feedback inadequado sobre meu desempenho.. 1 2 3 4 5 6 
21. Viagens a trabalho e ter que viver em hotéis..... 1 2 3 4 5 6 
22. Ser visto unicamente como “um dirigente”........ 1 2 3 4 5 6 
23. Perspectivas de promoção obscuras................. 1 2 3 4 5 6 
24. Ausência de apoio emocional de outras pessoas fora 
do trabalho................................................... 1 2 3 4 5 6 
25. Demandas que o trabalho faz sobre a minha vida 
particular/social............................................................. 1 2 3 4 5 6 
26. Mudanças na forma como devo realizar o meu 
trabalho. ..................................................................... 1 2 3 4 5 6 
27. Simplesmente estar “visível” ou “disponível”.............. 1 2 3 4 5 6 
28. Falta de apoio prático de outras pessoas fora do 
trabalho. ........................................................ 1 2 3 4 5 6 
29. Existência de fatores que estão fora do meu controle 
direto. .................................................... 1 2 3 4 5 6 
30. Ter uma vida familiar com um(a) parceiro(a) que 
também está investindo numa carreira............ 1 2 3 4 5 6 
31. Lidar com situações delicadas ou ambíguas....... 1 2 3 4 5 6 
32. Ter que exercer um papel negativo (como  chamar a 
atenção de  alguém)............................... 1 2 3 4 5 6 
33. A ausência de perspectiva de crescimento na 
carreira. .............................................................. 1 2 3 4 5 6 
34. Clima organizacional........................................ 1 2 3 4 5 6 
35. Tomar decisões importantes............................ 1 2 3 4 5 6 
36. Conseqüências dos erros cometidos por mim.... 1 2 3 4 5 6 
37. Oportunidades de desenvolvimento pessoal...... 1 2 3 4 5 6 
38. Instabilidade na vida familiar........................... 1 2 3 4 5 6 
39. Investir numa carreira em detrimento da vida 
familiar................................................................ 1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

40. Características da estrutura organizacional da 
Universidade......................................................... 

1 2 3 4 5 6 

 
 
 

Estresse no Trabalho: Seção 5 
  
Mesmo existindo variações nas formas individuais de reagir a fontes de pressão e aos efeitos do 
estresse, de um modo geral, nós todos fazemos alguma tentativa de lidar com essas 
dificuldades conscientemente ou inconscientemente. Nesta seção você deve indicar em que 
grau você utiliza as estratégias potenciais de combate ao estresse. Utilize a escala abaixo 
circulando o número que mais se aproxima da sua realidade. 
 

Número Freqüência 
1 Nunca usado por mim 
2 Raramente usado por mim 
3 Pouco usado por mim 
4 Geralmente, é usado por mim 
5 Intensivamente usado por mim 
6 Sempre usado por mim 

 
1. Recorrer a hobbies e passatempos.................... 1 2 3 4 5 6
2. Tentar resolver objetivamente a situação, ou 
seja, de forma não emotiva.................................. 1 2 3 4 5 6
3. Gerenciamento efetivo do tempo....................... 1 2 3 4 5 6
4. Conversar com amigos compreensivos............... 1 2 3 4 5 6
5. Planejar as atividades....................................... 1 2 3 4 5 6
6. Expandir interesses e atividades fora do 
trabalho.............................................................. 1 2 3 4 5 6
7. Atenção seletiva (concentrar em problemas 
específicos)......................................................... 1 2 3 4 5 6
8. Definir prioridades, tendo-as como referência ao 
lidar com problemas............................................. 1 2 3 4 5 6
9. Tentar se distanciar do problema e pensar sobre 
a situação............................................................ 1 2 3 4 5 6
10. Procurar tanto apoio social quanto for possível 1 2 3 4 5 6
 

Estresse no Trabalho: Seção 6 
 
As questões seguintes são relacionadas às suas crenças sobre trabalho, de uma forma geral, e 
não apenas no trabalho atual. Use a escala abaixo para responder às questões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
Número Nível de Concordância 

1 Discordo Plenamente 
2 Discordo Muito 
3 Discordo 
4 Concordo 
5 Concordo Muito 
6 Concordo Plenamente 

 
1. O trabalho é aquilo que você faz dele................ 1 2 3 4 5 6 
2. Na maioria dos trabalhos, as pessoas, 
geralmente, conseguem atingir suas metas............ 1 2 3 4 5 6 
3. Se você sabe o que deseja de um emprego, 
você achará o emprego ideal. Só depende de você! 1 2 3 4 5 6 
4. Se empregados estão infelizes com uma decisão 
tomada por um patrão, eles devem fazer algo a 
respeito disso...................................................... 1 2 3 4 5 6 
5. Conseguir um emprego que você quer, na 
maioria das vezes, é  uma questão de sorte........... 1 2 3 4 5 6 
6. Ganhar dinheiro é, primordialmente, uma 
questão de ser ou não afortunado......................... 1 2 3 4 5 6 
7. A maioria das pessoas são capazes de fazer 
bem seus próprios trabalhos desde que se 
esforcem............................................................. 1 2 3 4 5 6 
8. Para conseguir um bom emprego, você precisa 
ter membros de sua família ou amigos em 
posições elevadas................................................ 1 2 3 4 5 6 
9. Promoções são, geralmente, uma questão de 
sorte................................................................... 1 2 3 4 5 6 
10. Na hora de obter um emprego bom, é mais 
importante quem você conhece do que o que você 
sabe.................................................................... 1 2 3 4 5 6 
11. Promoções são concedidas a empregados que 
desempenham bem seu trabalho........................... 1 2 3 4 5 6 
12. Para fazer muito dinheiro, você tem que 
conhecer as pessoas certas................................... 1 2 3 4 5 6 
13. É necessária muita sorte para se destacar na 
maioria dos empregos.......................................... 1 2 3 4 5 6 
14. As pessoas que desempenham bem seus 
trabalhos são, geralmente, recompensadas............ 1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
15. A maioria dos empregados tem mais influência 
sobre seus superiores do que eles pensam ter.... 1 2 3 4 5 6 
16. A principal diferença entre pessoas que 
ganham muito dinheiro e pessoas que ganham 
pouco dinheiro é a sorte....................................... 1 2 3 4 5 6 
 

Estresse no Trabalho: Dados pessoais 
 

Procure responder o questionário o mais imparcialmente possível, marcando com um “X” as 
respostas e preenchendo as linhas, quando apropriado. Não deixe questões sem responder, 
pois o preenchimento completo é de grande importância para a confiabilidade dos resultados da 
pesquisa. 
 
1 - Gênero:   

 Masculino   Feminino 
 
2 - Idade:  

 Até 29     30  a  39     40 a 49     50 a 59    60 anos ou mais 
 
3 - Estado Civil:  

 Casado(a) / Vive com alguém sem laços matrimoniais 
 Solteiro(a) 
 Separado(a) / Divorciado(a) 
 Viúvo(a) 

 
4 - Número de filhos que vivem com você: 

 Nenhum   1 a 2   3 a 4 
 5 a 6   7 ou mais 

 
5 - Nível acadêmico alcançado: 

 Superior completo   Especialização  Mestrado 
 Doutorado    Pós-doutorado 

      
6 - Categoria funcional  

 Professor(a) Auxiliar   Professor(a) Assistente 
 Professor(a) Adjunto   Professor(a) Titular 

 
7 - Qual o seu regime de trabalho? 

 20 horas  40 horas  Dedicação Exclusiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
8 - Há quanto tempo você trabalha na UFPE? _____ anos e _____ meses 
 
9 - De modo geral, quantas horas você tem trabalhado por semana? _______ horas 
9.1 - Você trabalha esse número de horas por: 

 Por escolha pessoal   
 Porque existe uma cobrança mesmo que sutil 

 
10 - Desenvolve atividades de pesquisa (CNPq, PIBIC, FACEPE etc.)? 

 Sim     Não 
 
11 - Dá aulas em turmas de: (se for o caso, assinale mais de uma alternativa) 

 Graduação   Especialização  
 Mestrado   Doutorado 

 
12 - Quantas turmas, em média, você assume por semestre letivo? _______ turmas 
 
13 - Você tem orientandos de mestrado e/ou doutorado? 

 Sim     Não 
 
13.1 - Em caso afirmativo, quantos, em média, por ano? __________ orientandos 

 
14 - De modo geral, com que freqüência você pratica algum exercício físico? 

 Sempre   Às vezes  Raramente   Nunca 
 
15 - Você fuma?  Sim     Não 

15.1 - Em caso afirmativo, quantos cigarros/charutos e afins por dia? ________ 
    
16 - Com que freqüência você consome bebidas alcoólicas? 

 Nunca     2 a 4 vezes por semana  
 Só nos fins de semana  Todos os dias 
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Estresse no Trabalho:  Dados  pessoais 
 

Procure responder o questionário o mais imparcialmente possível, marcando com um “X”, nos 
locais adequados, as respostas e preenchendo as linhas. Não deixe questões sem responder, pois 
o preenchimento completo é de grande importância para a confiabilidade dos resultados da 
pesquisa. 
 
1- Sexo:  a (  ) Masculino    b (  ) Feminino 
 
2- Idade:   a (  )  até 29    b (  ) 30  a  39    c (  ) 40 a 49    d (  ) 50 a 59    e (  ) acima de 60 anos                
 
3- Estado Civil:  a (  ) Casado(a) / Vive com alguém sem laços matrimoniais 
    b (  ) Solteiro(a) 
    c (  ) Separado(a) / Divorciado(a) 
    d (  ) Viúvo(a) 
 
4- Caso se encontre casado(a) ou vivendo com alguém, responda:  o(a) parceiro(a)  trabalha? 
                              a (  ) Sim 
   b (  ) Não 
 
5- Número de filhos que vivem com você:   

a (   ) nenhum  b (   ) 1 a 2    c (   ) 3 a 4    d (   ) 5 a 6   e (   ) acima de 7 
 
 Sua formação educacional 
 
6- Nível acadêmico alcançado:  a (  ) Segundo grau completo 
     b (  ) Superior incompleto 
     c (  ) Superior completo 
     d (  ) Pós-Graduação incompleta ou em curso 
     d (  ) Pós-Graduação (mínimo 360 horas/aula) 
      
Sua vida profissional 
 
7- Quantos empregados existem em média na sua empresa? ________________ 
 
8- Qual o número de subordinados diretos a você? ____________________ 
 
9- Há quantos anos você trabalha nesta empresa? 
    a (    ) de   0  até   3 anos 
    b (    ) de   3  até  7 anos   
    c (    ) de   7  até  11 anos 
    d (    ) acima de 11 anos 
 
10- De acordo com seu contrato de trabalho, quantas horas você deveria trabalhar na semana? 
______________ 
 
11- De modo geral, quantas horas você tem trabalhado numa semana? ______________ 
 
 
12- Você trabalha esse número de horas por: 

a (  ) Por escolha pessoal   
b (  ) Porque existe uma cobrança mesmo que sutil 
 
 

 
Seus Hábitos 



 

 

 

 

 
12- De modo geral, com que freqüência você pratica algum exercício físico? 

a (  ) Sempre 
b (  ) Às vezes 
c (  ) Raramente 
d (  ) Nunca 

 
13- Você fuma? 

(  ) Sim     
(  ) Não 

 
   Em caso afirmativo, quantos cigarros/charutos e afins por dia? ________________ 
    
. 
14- Você consome  bebidas alcoólicas?  

a (  ) Nunca 
b (  ) Raramente 
c (  ) Às vezes 
d (  ) Sempre 

 
15-  Quantos dias de licença você tirou nesses últimos 3 meses por que estava doente?        
dias 
 
16- Nesses últimos 3 meses, quantas vezes você teve que ir ao médico por estar doente e não 
tirou licença?         vezes. 
 
17- Independente de fatores sociais ou econômicos, com que freqüência você vem pensando em 
se demitir da sua empresa atual? 

a (  ) Sempre 
b (  ) Às vezes 
c (  ) Raramente 
d (  ) Nunca 



 

 

 

 

Estresse no Trabalho: Seção 1 
 
Esta parte do questionário visa mensurar seus sentimentos de satisfação ou insatisfação com seu 
trabalho. Use a escala abaixo para responder cada questão circulando o número correspondente 
à resposta. 
 

Número Nível de Satisfação 
1 Extremamente insatisfeito 
2 Muito insatisfeito 
3 Alguma insatisfação 
4 Alguma satisfação 
5 Muito satisfeito 
6 Extremamente satisfeito 

 
 



 

 

 

1- A comunicação e a forma como a 
informação é transmitida dentro da 
empresa. 

1 2 3 4 5 6 
 
2- O seu trabalho em si. 

1 2 3 4 5 6 
 
3- O grau em que você se sente “motivado” 
com suas tarefas. 

1 2 3 4 5 6 
 
4- O estilo de supervisão de seus superiores. 

1 2 3 4 5 6 
 
5- A forma como mudanças e inovações são 

implementadas. 
1 2 3 4 5 6 

 
6- O tipo de trabalho ou tarefa para que você 

é designado. 
1 2 3 4 5 6 

 
 
 
 

 
7- O grau em que sente que pode desenvolver 

ou crescer como pessoa em sua tarefa. 
1 2 3 4 5 6 

 
8- A maneira como os conflitos são 

resolvidos em sua empresa. 
1 2 3 4 5 6 

 
9- O grau em que suas tarefas permitem que 

você utilize plenamente suas habilidades. 
1 2 3 4 5 6 

 
10- O clima e o ambiente de trabalho que 

predominam na sua empresa. 
1 2 3 4 5 6 

 
11- A  forma como a sua empresa está 

estruturada (hierarquia, normas, etc). 
1 2 3 4 5 6 

 
12- O grau em que você é exigido pelas suas 

tarefas. 
1 2 3 4 5 6 

 



 

 

 

Estresse no Trabalho : Seção 2 
 

A parte “A” desta seção se centra nos sentimentos e em como eles são afetados pela pressão que 
você percebe em seu trabalho. Por favor,  utilize a escala de respostas, em cada questão, assinalando 
a situação mais próxima de sua realidade. Considere como você tem se sentido nos últimos três 
meses. 

 
PARTE A: Como você se sente ou comporta 

 
1- No que se refere a ações e decisões, você 
diria que tem uma tendência a ser uma pessoa 
que sempre se preocupa com erros que possa 
ter cometido no passado? 
 

Concordo              Discordo 
fortemente                                      fortemente 

1 2 3 4 5 6 
 
2- Algumas vezes, durante um dia comum de 
trabalho, ocorre de você se sentir nervoso  
por razões que nem sempre têm uma 
explicação óbvia? 
 

Freqüentemente                        Nunca 
1 2 3 4 5 6 

 
3- Como você avalia as reservas de energia 
para enfrentar a pressão que se acumula no 
trabalho? 
 

Disponho de   Não 
disponho 
muita energia                      de muita energia 

1 2 3 4 5 6 
 
4- Há momentos no trabalho em que você  
sente que a vida é dura demais para você? 
 

Freqüentemente              Nunca 
1 2 3 4 5 6 

 
5- Na realização de seu trabalho, você tem 
percebido uma redução da sua autoconfiança 
e se questionado quanto à sua própria 
capacidade? 
 

Não tenho                    Tenho 
percebido                    percebido 

1 2 3 4 5 6 
 

 
 
6- Se colegas e amigos o tratam de forma 
indiferente, você tem a tendência a se 
preocupar sobre o que possa ter feito para 
ofendê-los? 
 
 

Definitivamente           Definitivamente 
me preocupo                         não me preocupo 

1 2 3 4 5 6 
 
7- Se as tarefas que você realiza começam a 
dar errado, você se sente inseguro ou em 
pânico, como se os acontecimentos 
estivessem saindo do seu controle?  
 

Acontece              Nunca 
freqüentemente                      acontece 

1 2 3 4 5 6 
     
8- Você considera que tem sido capaz de 
identificar e resolver eficientemente os seus 
problemas  pessoais e de trabalho? 
 

Tenho sido                                      Não tenho 
 capaz                      sido capaz 

1 2 3 4 5 6 
 
9- A respeito do trabalho e da vida, você se 
descreveria, de uma forma geral, como sendo 
uma pessoa sempre preocupada com seus 
problemas ? 
 

Definitivamente           Definitivamente 
sim        não 

1 2 3 4 5 6 
 



 

 

 

10- Com o passar do tempo, você tem 
vivenciado longos períodos nos quais se sente 
triste e melancólico por razões que 
simplesmente não pode explicar? 
 

Sempre              Nunca 
1 2 3 4 5 6 

 
11- Você diria ter uma “estrutura mental 
positiva” que lhe permita sentir-se capaz de 
superar suas dificuldades presentes e futuras e 
de encarar facilmente desafios, como resolver 
dilemas e tomar decisões difíceis? 
 

Definitivamente         Definitivamente 
 sim     não 

1 2 3 4 5 6 

12- Há momentos em que tarefas simples (de 
fácil negociação) se avolumam e você se 
sente sobrecarregado(a) a ponto de pensar 
que poderá  ter uma estafa física ou mental? 
 

Definitivamente           Definitivamente 
sim                    não 

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PARTE B: Sintomas Físicos 
 
 A parte B trata mais especificamente da freqüência em que problemas físicos se manifestam. As 
questões pressupõem que você pode avaliar seu estado de saúde com significativo grau de precisão, 
desde que seja o mais honesto possível nas suas respostas. Utilize a escala abaixo para responder a 
todas as questões, circulando o número correspondente à sua realidade. Considere como referência 
para suas respostas os últimos 3 meses. 
 

Número Freqüência  
1 Nunca 
2 Muito raramente 
3 Às vezes 
4 Freqüentemente 
5 Muito Freqüentemente 
6 Sempre 

 
Sobre sua saúde física 
 
1- Sensação de terrível cansaço ou exaustão 
sem razão aparente. 

1 2 3 4 5 6 
 
2- Tendência a comer ou beber ou fumar 
diferente do seu habitual. 

1 2 3 4 5 6 
 
3- Respiração ofegante e/ou sensação de 
tonteiras. 

1 2 3 4 5 6 
 

4-  Tremedeira muscular (por exemplo, das 
pálpebras). 

1 2 3 4 5 6 
 
5-  Sensação de “pontadas” ou dores agudas 
em partes do corpo. 

1 2 3 4 5 6 
 
6- Sensação de desânimo ao se levantar de 
manhã. 

1 2 3 4 5 6 
 



 

 

 

Estresse no Trabalho: Seção 3 
 
O objetivo desta seção é descrever a forma como você encara as coisas e, também, seu estilo de 
vida e de comportamento (parte A). Visa, ainda, determinar o quanto você sente que pode ou não  
influenciar os fatos da sua vida (parte B). Utilize a escala abaixo para responder a todas as questões 
desta seção circulando o número correspondente à resposta. 
 

Número Nível de Concordância 
1 Discordo plenamente 
2 Discordo muito 
3 Discordo 
4 Concordo 
5 Concordo muito 
6 Concordo plenamente 

 
PARTE A: A forma como você se comporta geralmente 
 
1- Por estar satisfeito com minha vida, não 

sou particularmente ambicioso de forma a 
ter uma necessidade de sucesso na 
carreira. 

1 2 3 4 5 6 
 
2- Quando estou conversando com outra 

pessoa,  na minha mente  já antecipo o que 
ela vai falar. 

1 2 3 4 5 6 
 
3- Eu não sou uma pessoa que se comporta 

continuamente de forma competitiva ou 
que tem necessidade de ser melhor em 
tudo que faz. 

1 2 3 4 5 6 

 
4-  Eu tenho um ritmo de vida acelerado, 

tendendo a  falar, caminhar e comer 
rapidamente, dentre outras coisas. 

1 2 3 4 5 6 
 
5-  Eu sou uma pessoa tranqüila que leva a 

vida como ela é. 
1 2 3 4 5 6 

 
6- Sou um tipo de pessoa muito impaciente, 

que tem dificuldade em esperar, 
especialmente, por pessoas. 

1 2 3 4 5 6 

 
PARTE B: Como você interpreta os eventos à sua volta 
 
1- Avaliações de desempenho não refletem a 

realidade, nem quão duramente os 
indivíduos trabalham. 

1 2 3 4 5 6 
 
2- Embora algumas pessoas tentem controlar 

os acontecimentos da empresa 
participando de atividades sociais ou 
políticas internas, a maioria de nós está 
sujeita a influências que não pode 
compreender ou controlar. 

1 2 3 4 5 6 

 
3- A gerência pode ser injusta ao avaliar o 

subordinado uma vez que a performance 
dele é, muitas vezes, influenciada por 
fatores fora do seu controle.  

1 2 3 4 5 6 
 
4- As coisas que  acontecem com as pessoas 

estão mais sob seu controle do que em 
função de sorte ou acaso. 

1 2 3 4 5 6 
 



 

 

 

Estresse no Trabalho: Seção 4 
 
Quase tudo pode ser uma fonte de pressão para alguém em um determinado tempo, e indivíduos 
percebem, de forma diferente, fontes de pressão em potencial. Quando alguém diz que eles estão 
“sob extrema pressão no trabalho no momento”  geralmente quer expressar que eles têm muito 
trabalho para fazer. Entretanto, isto é uma meia verdade. Os itens abaixo relacionados são todos 
potenciais fontes de pressão ou de insatisfação no trabalho. Nesta parte do questionário, sua função 
é analisar cada fator  e identificar com qual  intensidade  ele  o(a)  afeta. 
 

Número Nível de Pressão/insatisfação 
1 Não se aplica  
2 Não fonte de pressão/insatisfação 
3 Geralmente não é fonte de pressão/insatisfação 
4 É fonte de pressão/insatisfação, embora muito fraca 
5 É fonte de pressão/insatisfação 
6 Intensa fonte de pressão/insatisfação 

 
1- Gerenciar ou supervisionar o trabalho de 

outras pessoas. 
1 2 3 4 5 6 

 
2- Levar serviço para casa. 

1 2 3 4 5 6 
 
3- Trabalhar em tarefas as quais considero 

abaixo do meu nível de habilidade.                   
1 2 3 4 5 6 

 
4- Liderança e apoio inadequados dos 

superiores.                  
1 2 3 4 5 6 

 
5- Falta de consulta ou comunicação por 

parte do superior.                        
1 2 3 4 5 6 

 
6- Não ser capaz de se desligar do trabalho 

em casa. 
1 2 3 4 5 6 

 
7- Manter-se atualizado com novas técnicas, 

idéias, tecnologia, inovação ou novos 
desafios. 

1 2 3 4 5 6 
 
8- Treinamento ou desenvolvimento gerencial 

inadequado ou de pouca qualidade. 
 1 2 3 4 5 6 

9- Participar de reuniões. 
1 2 3 4 5 6 

 
10- Falta de apoio social por parte das 

pessoas no trabalho.                 
1 2 3 4 5 6 

 
11- A atitude do(a) esposo(a) em relação à 

minha carreira.  
1 2 3 4 5 6 

 
12- Ter que trabalhar por muitas horas. 

1 2 3 4 5 6 
 
13- Tarefas confusas e demandas do papel 

profissional que devo realizar. 
1 2 3 4 5 6 

 
14- Discriminação e favoritismo camuflados 
no ambiente de trabalho. 

1 2 3 4 5 6 
 
15- Sentimento de isolamento na 
organização. 

 1 2 3 4 5 6 
 
16- Falta de incentivo por parte dos 

superiores.  
1 2 3 4 5 6 

 
 



 

 

 

17- Interferências do trabalho sobre o meu 
relacionamento familiar. 

1 2 3 4 5 6 
 
18- Ser subvalorizado pelos superiores e 
colegas de trabalho. 

1 2 3 4 5 6 
 
19- Ter  que assumir riscos. 

1 2 3 4 5 6 
 
20- Feedback inadequado sobre meu 

desempenho.  
1 2 3 4 5 6 

 
21- Viagens de negócio e ter que viver em 

hotéis. 
1 2 3 4 5 6 

 
22- Ser visto unicamente como “um gerente”. 

1 2 3 4 5 6 
 
23- Perspectivas de promoção obscuras. 

1 2 3 4 5 6 
 
24- Ausência de apoio emocional de outras 

pessoas fora do trabalho.  
1 2 3 4 5 6 

 
25- Demandas que o trabalho faz sobre a 

minha vida particular/social. 
1 2 3 4 5 6 

 
26- Mudanças na forma como devo realizar o 

meu trabalho. 
1 2 3 4 5 6 

 
27- Simplesmente estar “visível” ou 

“disponível”.  
1 2 3 4 5 6 

 
28- Falta de apoio prático de outras pessoas 

fora do trabalho.  
1 2 3 4 5 6 

 
 

29- Existência de fatores que estão fora do 
meu controle direto.  

1 2 3 4 5 6 
 
30- Ter uma vida familiar com um(a) 

parceiro(a) que também está investindo 
numa carreira.  

1 2 3 4 5 6 
 
31- Lidar com situações delicadas ou  

ambíguas. 
1 2 3 4 5 6 

 
32- Ter que exercer um papel negativo (como  

demitir alguém). 
1 2 3 4 5 6 

 
33- A ausência de perspectiva de crescimento 

na carreira. 
1 2 3 4 5 6 

 
34- Clima organizacional. 

1 2 3 4 5 6 
 
35- Tomar decisões importantes. 

1 2 3 4 5 6 
 
36- Conseqüências dos erros cometidos por 
mim. 

1 2 3 4 5 6 
 
37- Oportunidades de desenvolvimento 
pessoal. 

1 2 3 4 5 6 
 
38- Instabilidade na vida familiar.  

  1 2 3 4 5 6 
 
39- Investir numa carreira em detrimento da 
vida familiar.  

1 2 3 4 5 6 
 
40- Características da estrutura 
organizacional da empresa. 

1 2 3 4 5 6 
 
 



 

 

 

Estresse no Trabalho: Seção 5 
  
Mesmo existindo variações nas formas individuais de reagir a fontes de pressão e aos efeitos do 
estresse, de um modo geral, nós todos fazemos alguma tentativa de lidar com essas dificuldades  
conscientemente ou inconscientemente. Nesta seção você deve indicar em que grau você se utiliza 
das estratégias potenciais de combate ao estresse. Utilize a escala abaixo circulando o número que 
mais se aproxima da sua realidade. 
 

Número Freqüência 
1 Nunca usado por mim 
2 Raramente usado por mim 
3 Pouco usado por mim 
4 Geralmente, é usado por mim 
5 Intensivamente usado por mim 
6 Sempre usado por mim 

 
 
1- Recorrer a hobbies e passatempos. 

1 2 3 4 5 6 
 
2- Tentar resolver objetivamente a situação, 
ou seja, de forma não emotiva. 

1 2 3 4 5 6 
 
3- Gerenciamento efetivo do tempo 

1 2 3 4 5 6 
 
4- Conversar com amigos compreensivos. 

1 2 3 4 5 6 
 
5- Planejar as atividades. 

1 2 3 4 5 6 
 
6- Expandir interesses e atividades fora do 
trabalho. 

1 2 3 4 5 6 

 
 
7- Atenção seletiva (concentrar em problemas 
específicos). 

1 2 3 4 5 6 
 
8- Definir prioridades, tendo-as como 
referência ao lidar com problemas. 

1 2 3 4 5 6 
 
9- Tentar se distanciar do problema e pensar 
sobre a situação. 

1 2 3 4 5 6 
 
10- Procurar tanto apoio social quanto for 
possível 

1 2 3 4 5 6 
 
 

 



 

 

 

Estresse no Trabalho: Seção 6 
 

As questões seguintes são relacionadas às suas crenças sobre trabalho, de uma forma geral, e não 
apenas no trabalho atual. Use a escala abaixo para responder às questões. 
 

Número Nível de Concordância 
1 Discordo Plenamente 
2 Discordo Muito 
3 Discordo 
4 Concordo 
5 Concordo Muito 
6 Concordo Plenamente 

 

1- O trabalho é aquilo que você faz dele. 
1 2 3 4 5 6 

 
2- Na maioria dos trabalhos, as pessoas, 

geralmente, conseguem atingir suas metas. 
1 2 3 4 5 6 

 
3- Se você sabe o que deseja de um emprego, 

você achará o emprego ideal. Só depende 
de você! 

1 2 3 4 5 6 
 
4- Se empregados estão infelizes com uma 

decisão tomada por um patrão, eles devem 
fazer algo a respeito disso. 

1 2 3 4 5 6 
 
5- Conseguir um emprego que você quer, na 

maioria das vezes, é  uma questão de 
sorte. 

1 2 3 4 5 6 
 
6- Ganhar dinheiro é, primordialmente, uma 

questão de ser ou não afortunado. 
1 2 3 4 5 6 

 
7- A maioria das pessoas são capazes de fazer 

bem seus próprios trabalhos desde que se 
esforcem. 

1 2 3 4 5 6 
 
8- Para conseguir um bom emprego, você 

precisa de ter membros de sua família ou 
amigos em posições elevadas. 

1 2 3 4 5 6 
 

9- Promoções são, geralmente, uma questão 
de sorte. 

1 2 3 4 5 6 
 
10- Na hora de obter um emprego bom, é 

mais importante quem você conhece do 
que o que você sabe. 

1 2 3 4 5 6 
 
11- Promoções são concedidas a empregados 

que desempenham bem seu trabalho. 
1 2 3 4 5 6 

 
12- Para fazer muito dinheiro, você tem que 

conhecer as pessoas certas. 
1 2 3 4 5 6 

 
13- É necessária muita sorte para se destacar 

na maioria dos empregos. 
1 2 3 4 5 6 

 
14- As pessoas que desempenham bem 

seus trabalhos são, geralmente, 
recompensadas. 

1 2 3 4 5 6 
 
15- A maioria dos empregados tem mais 

influência sobre seus supervisores do 
que eles pensam ter. 

1 2 3 4 5 6 
 
16- A principal diferença entre pessoas que 

ganham muito dinheiro e pessoas que 
ganham pouco dinheiro é a sorte. 

1 2 3 4 5 6 
 



 

 

 
Qualidade de Vida no Trabalho: Seção 7 

 

Abaixo estão listadas várias afirmações que poderiam ser usadas para descrever um trabalho 
qualquer. Você deve indicar se cada informação é uma descrição apropriada ou inapropriada do 
seu trabalho. Uma vez mais, por favor tente ser o mais objetivo possível ao decidir se cada 
afirmação se aplica ao seu trabalho - independentemente se você gosta dele ou não. Escreva um 
número no espaço em frente a cada afirmação de acordo com a seguinte escala: 
 

Número Quão apropriadamente a afirmação 
descreve o seu trabalho? 

1 Bastante Inaprorpriada 
2 Inapropriada 
3 Levemente Inapropriada 
4 Levemente Apropriada 
5 Apropriada 
6 Bastante Apropriada 

 

1- O meu trabalho exige o uso de várias 
habilidades complexas e de alto nível. 

1 2 3 4 5 6 
 
2- O meu trabalho exige bastante cooperação 
com outras pessoas. 

1 2 3 4 5 6 
 
3- O meu trabalho é organizado de tal forma 
que eu não posso fazer uma tarefa completa, 
do início ao fim 

1 2 3 4 5 6 
 
4- A simples execução das tarefas de meu 
trabalho me mostra se o estou fazendo bem 
ou mal. 

1 2 3 4 5 6 
 
5- O meu trabalho é muito simples e 
repetitivo. 

1 2 3 4 5 6 
 
6- O meu trabalho pode ser feito por uma 
pessoa trabalhando sozinha - sem falar ou 
checar com outras pessoas. 

1 2 3 4 5 6 
 
7- O meu trabalho quase nunca permite que 
meus superiores e colegas me dêem 
“feedback” a respeito de minha performance. 

1 2 3 4 5 6 

8- O meu trabalho pode afetar muitas outras 
pessoas. 

1 2 3 4 5 6 
 

9- O meu trabalho não me permite usar minha 
iniciativa ou discernimento para realizá-lo. 

1 2 3 4 5 6 
 

10- O meu trabalho permite que meus 
superiores freqüentemente me digam o que 
pensam da qualidade do meu trabalho. 

1 2 3 4 5 6 
 
11- O meu trabalho me dá a oportunidade de 
terminar completamente as tarefas que início. 

1 2 3 4 5 6 
 
12- O meu trabalho em si possibilita muito 
poucas oportunidades de verificação se o 
estou executando bem ou mal. 

1 2 3 4 5 6 
 
13- O meu trabalho oferece várias 
oportunidades de independência e liberdade 
sobre como executá-lo. 

1 2 3 4 5 6 
 
14- O meu trabalho em si não é muito 
significante ou importante. 

1 2 3 4 5 6 

 



 

 

 

Qualidade de Vida no Trabalho: Seção 8 
 
Agora  por favor indique quão insatisfeito  você está com cada aspecto do seu trabalho descrito 
abaixo. Uma vez mais, escreva um número no espaço em frente a cada afirmação de acordo com a 
seguinte escala: 
 

Número Quão satisfeito você está com este 
aspecto de seu trabalho? 

1 Fortemente Insatisfeito 
2 Insatisfeito 
3 Levemente Insatisfeito 
4 Levemente Satisfeito 
5 Satisfeito 
6 Fortemente Satisfeito 

 
1- A segurança no emprego que eu tenho. 

1 2 3 4 5 6 
 
2- O salário e benefícios que eu recebo. 

1 2 3 4 5 6 
 
3- A possibilidade de crescimento pessoal e 
de desenvolvimento que  eu tenho ao realizar 
o trabalho. 

1 2 3 4 5 6 
 
4- As pessoas com quem eu me relaciono e 
convivo em meu trabalho. 

1 2 3 4 5 6 
 
5- O respeito e tratamento que eu recebo de 
meus superiores. 

1 2 3 4 5 6 
 
6- A sensação de realização que eu tenho ao 
fazer o meu trabalho. 

1 2 3 4 5 6 
 
7- Oportunidade de conhecer outras pessoas 
ao fazer o meu trabalho. 

1 2 3 4 5 6 
 
8- O apoio e liderança que eu recebo de meus 
superiores. 

1 2 3 4 5 6 
 

9- O pagamento pelo que eu contribuo para 
esta organização. 

1 2 3 4 5 6 
 
10- A independência de pensamento e ação 
que eu tenho ao fazer o meu trabalho. 

1 2 3 4 5 6 
 
11- A segurança que eu tenho quanto ao meu 
futuro nesta organização. 

1 2 3 4 5 6 
 
12- A oportunidade de ajudar outras pessoas 
enquanto estou trabalhando. 

1 2 3 4 5 6 
 
13- O desafio que eu enfrento ao realizar o 
meu trabalho. 

1 2 3 4 5 6 
 
14- A qualidade, em termos gerais, da 
supervisão que eu recebo no meu trabalho. 
 

1 2 3 4 5 6 



 

 

 
 
 
 


