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Agosto/2006

Orientadora : Ana Célia Cavalcanti Fernandes Campos, PhD.
Curso : Mestrado em Ciências em Engenharia da Produção

Atualmente, o estresse vem afetando negativamente a vida das pessoas. Neste sentido, a
presente dissertação teve como finalidade investigar os fatores estressores no ambiente de trabalho
docente em uma universidade privada. Para sua concretização, foram realizados estudos
bibliográficos, aplicados questionários, o qual foi elaborado no decorrer desta dissertação, e
observação do ambiente de trabalho dos professores. A partir da análise de Spearman, de estudos
e observações foram analisados 7 grupos de variáveis, dos quais três deles se mostraram
relevantes no surgimento do estresse negativo, a saber: Ambiente de Trabalho, caracterização da
atividade docente e organização do tempo / aspectos institucionais. A partir do exposto, observa-se
que os fatores mais relevantes, que influenciam no surgimento do estresse negativo nos docentes
são: as falhas de comunicação, o salário e a instabilidade quanto à definição de carga horária
atribuída a estes profissionais.
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Abstract of Master Thesis presented to UFRN/PEP as fullfilment of requirements to the degree of
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FACTORS ESTRESSORES IN THE ENVIRONMENT OF TEACHING WORK: AN INQUIRY IN A
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Currently, it stress it comes negative affecting the life of the people. In this direction, the
present dissertação had as purpose to investigate the factors stressor in the environment of teaching
work in a private university. For its concretion, bibliographical studies had been carried through,
applied questionnaires, which were elaborated in elapsing of this dissertação, and comment of the
environment of work of the professors. From the analysis of Spearman, of studies and comments 7
groups of variable had been analyzed, of which three of them if had shown excellent in the sprouting
of stress it negative, namely: Environment of Work, characterization of the teaching activity and
organization of the time/institucional aspects. From the displayed one, it is observed that the factors
most excellent, that influence in the sprouting of stress it negative in the professors are: the
imperfections of communication, the wage and the instability how much to horary the load definition
attributed to these professionals.
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Capítulo I
Introdução

Atualmente, a instabilidade, a complexidade e a incerteza vêm guiando a vida de muitas
organizações. Isto é, em grande parte, sintoma do processo de globalização e, conseqüente,
mundialização do mercado, no qual as empresas vêm enfrentando grandes dificuldades para se
manter competitivas.

A partir do exposto, pode-se constatar, como uma das dificuldades encontradas, a manutenção
ou incremento dos níveis de desempenho dos processos produtivos. Em um ambiente de abertura
externa e globalização, a gestão da produtividade das organizações vem se tornando crucial para
sua sobrevivência. Dada a acirrada concorrência de mercado, gerir a produção se torna um quesito
essencial na formulação da estratégia de competitividade das mesmas.

Todavia, esta não é a única dificuldade encontrada pelas empresas. Neste contexto, o estresse
ocupacional vem, envolto de incertezas e instabilidades generalizadas, afetando o desempenho da
mão de obra, podendo ocasionar transtornos à organização.

Segundo Rossi apud Horn (2002), presidente da ISMA-BR (Internacional Stress Manangement
Association), 70% dos trabalhadores brasileiros sofrem de estresse e, destes, 30% encontram-se
em um nível mais grave da doença, inclusive com tendências suicidas.

Isto ocorre em decorrência de uma série de variáveis, as quais fazem com que o trabalhador
desenvolva sintomas pertinentes ao estresse ocupacional, podendo, até, gerar danos para a própria
empresa.

Neste sentido, é oportuno colocar que o estresse ocupacional, segundo Aubert (1993) apud
Moraes et all (1995), é o “processo de perturbação engendrado no indivíduo, pela mobilização
excessiva de sua energia de adaptação para o enfrentamento de situações de seu ambiente
profissional. Situações estas, que ultrapassam a capacidade física ou psíquica do indivíduo”.
Destarte, o estresse ocupacional encontra-se diretamente relacionado a um dispêndio de energia
superior à capacidade física e psíquica do indivíduo, causando-lhe sintomas negativos, os quais
podem interferir em suas atividades laborais.
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Assim, os efeitos e as causas e as conseqüências do estresse ocupacional ganham importância
quando contextualizadas na dinâmica organizacional. Isso porque a eficiência da mão-de-obra
depende da qualidade de vida do trabalhador.

Ao transpor tais fatos para literatura vigente, observa-se que autores renomados como
Gherman (1981), Burt & Miller (1973), Fraser (1983), Moraes (1995), Albrecht (1990), Grandejean
(1998), Ballone (2001), Cooper, Sloan & Williamas (1998), entre outros, vem abordando o tema
como muita propriedade. Além disso, organizações nacionais e internacionais de segurança de
saúde ocupacional trabalham o tema ostensivamente.

Já, no que diz respeito a publicações acadêmicas, principalmente no que tange a teses de
mestrado e doutorado, este é um tema pouco explorado, tanto nacional, quanto internacionalmente,
existindo poucos trabalhos publicados na área.

A partir do exposto e considerando a grande importância de uma melhor investigação do tema
no ambiente organizacional, o presente trabalho terá o seguinte problema a ser resolvido:

Quais as variáveis desencadeadoras do estresse ocupacional em docente do ensino superior?

1.1. Considerações acerca da Globalização e a nova Configuração Econômica Mundial

Atualmente, o mundo passa por intensas mudanças, as quais acarretam na construção de
um novo cenário econômico.

Do ponto de vista do desenvolvimento científico e tecnológico, o início de século encontra-
se marcado por um infindável número de alternativas que tornam mais fácil a vida cotidiana. Não
obstante, o poder e a riqueza apresentam-se cada mais polarizadas, estando concentrada nas
mãos de poucos, enquanto a imensa parte da população vive em condições sub-humanas, quase
sem perspectivas. Assim, opulência e miséria são duas faces da mesma moeda: enquanto uma
parte da população morre de fome, outra parte morre por excesso de alimentos.

Além disso, o aumento das desigualdades sociais em escala mundial e a aculturação de
massas, os altos índices de desnutrição que alcançam 20% da humanidade, a persistência de
enfermidades epidêmicas que já se consideravam eliminadas; a perda de controle por parte das
pessoas, de suas próprias vidas; o desemprego, o subemprego e o emprego precário, com um
considerável aumento da população economicamente inativa e o aumento da corrupção, da
especulação; da alienação e da desagregação social tem se intensificado, apresentando-se como
porta de entrada para quem explora tal tema.

Segundo Riechmann (1996), esta é uma crise de civilização, cujas características são
evidenciadas em decorrência da globalidade, por sua extensão; da complexidade, por ser um
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problema de origem multifocal, ou seja, envolve inúmeras variáveis, tais como: os elementos
sociais, econômicos, ecológicos, políticos e tecnológicos e da profundidade, pela interconexão
existente entre os problemas.

Já, para Ramonet (1997) é denominada de crise de inteligibilidade, na medida em que,
embora o volume de conhecimentos parece não ter limites, o desaparecimento das certezas e a
ausência de um projeto coletivo estão condenando o homem a viver um processo gradual de
"desencanto do mundo". Neste sentido, cada vez mais aumenta a distância entre o que seria
necessário compreender e as ferramentas conceituais para tal compreensão. Assim, o mundo
deparou-se com um paradoxo: de um lado o contínuo desenvolvimento técnico-científico,
potencialmente capaz de resolver as problemáticas dominantes e de possibilitar o equilíbrio da
sociedade e, por outro, a incapacidade de apropriação segura desses meios. O inicio de século é,
portanto, como dizia Wilde (1987), um tempo onde a única certeza são as incertezas.

Além disso, pode-se especular que a crise contemporânea também tem sua origem na
revolução industrial, quando em nome do progresso e do desenvolvimento, o homem começa a
sacrificar vidas e a centrar seus interesses em um único elemento chave: a Lucratividade.

Neste sentido, em busca do excedente de capital tão almejado, a humanidade passa a
aderir práticas e tecnologias que contribuam para este fim.

Diante disto, a sociedade embarca em um imperativo tecnológico sem precedentes, onde o
principal objetivo a ser alcançado pode ser resumido na luta por aumentar o número de
consumidores. Tais condições de um mercado global vêm incitando o consumismo e levando as
pessoas às raias da compulsão de consumo. Desta maneira, deve-se produzir tudo que for possível,
pois, se pode ser produzido, também poderá ser vendido.

No entanto, esta situação vem fazendo com que alguns aspectos sejam priorizados em
detrimento de outros, o que faz surgir problemas relacionados às questões sociais. Ainda que esses
problemas sejam conhecidos e estejam documentados, a lógica do máximo lucro continua
prevalecendo e forçando os sistemas produtivos a incorporar práticas muitas vezes questionadas e,
inclusive, totalmente desprovidas de ética, com o único objetivo de baixar custos e manter a
competitividade. Destarte, a crise evidencia o equívoco da adoção de um modelo de
produção/transformação que não tem outra ambição que não a de se adaptar a globalização.

Assim, surgem inúmeras mudanças no processo produtivo as quais, segundo Lino e Dias
(2003), são orientadas pela busca do aumento da produtividade e redução dos custos, geralmente,
acompanhadas da redução do número de postos de trabalho e da remuneração dos trabalhadores,
não seguida necessariamente pela melhoria das condições de trabalho. Neste sentido, o aumento
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da produtividade é conseguido por uma combinação do aumento do ritmo do trabalho, diminuição
das pausas de descanso e o aumento da carga de responsabilidade dos trabalhadores.

Em decorrência das grandes mudanças delineadas pela globalização da economia e,
conseqüente, reestruturação produtiva, a relação entre o trabalho e a saúde dos trabalhadores vem
ganhando, nos últimos anos, uma nova dimensão que, se não desastrosa, no mínimo, preocupante.

O mundo está mudando de forma extremamente rápida. O ser humano, embora cada vez
mais isolado pela tecnologia, que coloca tudo ao alcance de suas mãos, continua conectado com o
mundo e interagindo com outras pessoas dos mais diferentes países e localidades. As máquinas,
criadas a partir da utilização maciça do desenvolvimento tecnológico, passam a substituir o ser
humano em quase todas as funções, restando para este apenas a observação das mesmas.

Porém, está claro que a globalização e a mundialização do mercado cresce de forma
assustadora derrotando fronteiras e unindo países em torno de um interesse comum. No seu rastro
vem a turbulência no ambiente de trabalho e a competitividade desenfreada que geram a
necessidade de prever acontecimentos de uma forma pró-ativa e responder prontamente a eles,
como mostra a figura abaixo.

Figura 1.1
Modelo Tridimensional do Ambiente

             Fonte: Robbins (2002, p. 90)

Assim, na medida em que as empresas encontram-se em ambientes dinâmicos e
complexos, há um aumento das incertezas e reduzida permissão para erros, elevada
imprevisibilidade e um conjunto diversificado de variáveis a serem monitoradas para que a mesma
possa sobreviver a imposições do mercado. Isto configura o que Robbins (2002) denominou de
ambiente escasso.
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Neste sentido, diante desta necessidade de um diferencial que garanta sua participação no
mercado, as empresas vêem a necessidade de inovar em termos de estrutura e de modelos de
gestão, de prever acontecimentos através de informações do ambiente interno e externo e não
cometer erros.

Diante disso, as empresas passam da Era Industrial Clássica, na qual predominava a
estabilidade, certeza e previsibilidade, para Era Industrial Neoclássica (regida por mudanças e
inovações) e Era da Informação (onde impera a imprevisibilidade, as incertezas, as mudanças
constantes e o desenvolvimento tecnológico).

Diferente do que ocorria até os anos 60, o mundo embarca na fase da informação como
diferencial competitivo que, segundo Toffler (s/d) apud Robbins (2002), corresponde a terceira
“onda”. Assim, o que até o fim do século XIX encontrava-se alicerçado na agricultura (1º onda de
Toffler) e até 1960 (2º onda de Toffler) afirmava-se sobre os preceitos da industrialização, agora
nada mais é do que a aquisição e aplicação do conhecimento, através da obtenção e utilização de
informações.

Há algum tempo a humanidade tem embarcado na era da informação, do conhecimento, da
tecnologia e da internet, e muitas pessoas não se deram conta ainda deste fato. As organizações
que, conforme coloca Chiavenato (1999), são delineadas como entidades sociais formadas por
pessoas que trabalham em conjunto de forma estruturada e organizada, buscando alcançar um
objetivo comum, estão cada vez mais complexas e instáveis e o futuro não é somente inevitável,
mas, como dizia Wilde (1987), incerto. A busca da satisfação do cliente externo deixa de ser o único
fator preponderante e surge a necessidade de considerar um cliente, antes adormecido: o cliente
interno. As organizações se tornam cada vez mais complexas e dinâmicas. O que em um instante é
uma inovação, em questão de segundos passa para o campo do obsoleto. O foco, que antes estava
centrado nos fatores físicos e estruturais da organização, foi se deslocando gradualmente e surgiu a
necessidade de se dar mais atenção aos fatores humanos, tecnológicos e ambientais. “Atualmente,
atravessamos uma onda de desenvolvimento tecnológico e inovação empresarial sem precedentes”
(BOWDITCH, J. L. 1992, p.17).

Às portas do terceiro milênio, as organizações passam por uma necessidade
fundamental: adaptar-se às transformações no ambiente dos negócios e para isso, aprender a gerir
o capital humano da empresa de forma estratégica, garantindo seu diferencial competitivo. O
envolvimento das pessoas e a necessidade de se desenvolver e crescer, através da inovação e das
conquistas, fazendo com que a energia potencial dos sonhos se transforme em realidade, se torna
um imperativo do meio.
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Assim, diante do exposto, o que ocorre é o que Toffler (s/d) apud Robbins (2002) colocam
como sendo a eliminação dos cargos industriais, que exigem baixa qualificação, enfatizando os
especialistas técnicos cultos e qualificados, os profissionais liberais e outros “trabalhadores do
conhecimento”.

No entanto, com o passar dos anos, o homem, além de estar envolto de incertezas e
mudanças constantes, passou a conferir a organização um capital imensurável. Os colaboradores
passaram a constituir o bem de maior valor para empresa. Com a globalização, tão comentada nos
dias de hoje, e com a inovação tecnológica sem precedentes, o capital humano passou a ser um
diferencial competitivo e, por isso, passou a assumir um papel estratégico nas organizações. As
empresas passam a depender de colaboradores qualificados e motivados para o trabalho, o que se
tornou uma raridade.

A partir da nova configuração mundial e da necessidade de manterem-se competitivas no
mercado, as empresas passam a adotar estratégias de terceirização (incluindo o trabalho domiciliar
e o crescente índice de trabalhadores no mercado informal) como princípio norteador de atuação,
excluindo os trabalhadores da estabilidade desejada. Neste sentido, a garantia de um salário ao fim
do mês dá lugar a incerteza decorrente da flexibilização de contratos e horário de trabalho.

Destarte, o que se pode notar é um grande paradoxo. Paradoxo este delimitado, de um
lado, pela necessidade de exaltar o cliente interno, motivando-o e impulsionando para o trabalho
proativo e, por outro, a falta de garantias e condições adequadas de trabalho.

Segundo Sennett (1999), o que esta nova estrutura produtiva paradoxal vem ocasionando é
a corrosão do caráter humano. Esta nova realidade vem deixando o ser humano a deriva, sem
capacidade de planejamento ou organização. O homem passa a ser escravo do sistema produtivo.
A flexibilidade, bastante valorizada, faz com que o trabalhador fique a mercê das máquinas e traz ao
mesmo tempo inseguranças e instabilidade laboral.

As mudanças como a intensificação do trabalho, a internalização do controle e o medo da perda
do emprego, causadas pelas novas formas de organização e gestão do trabalho, passam a produzir
patologias de diversas naturezas, delineando um novo contexto laboral.

Neste sentido, a reestruturação produtiva tem trazido significativas mudanças na saúde dos
trabalhadores. Com a progressiva automação, o risco físico, tal como é classicamente conhecido,
vai sendo substituído por riscos ampliados e cada vez menos perceptíveis, dando lugar às doenças
de natureza ocupacional. Assim, as mais comuns são as decorrentes do stress, dificilmente
identificadas como doenças ocupacionais, ficando o trabalhador mais exposto e mais distante de
seus direitos.
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Considerações acerca do Ensino Superior

A Universidade foi criada no Brasil nos anos 30 do século XX, com a árdua função de
produzir, passando a exercer um papel indispensável e colocando em circulação o saber nas
diferentes áreas da ciência, das humanidades, das artes e da tecnologia. Neste sentido, a
universidade brasileira firmou compromisso com a educação superior pública e gratuita que não
pode e não deve ser rompido, sob pena de esvaziamento de uma das poucas instituições públicas
brasileiras que tem sido efetivamente pública, democrática e maciçamente eficiente.

A atividade fundamental da universidade é o educar, com o objetivo de entender e agir
sobre a realidade. O processo educacional é à base de uma sociedade pluralista, democrática, em
que a cidadania não é um conceito garantido apenas formalmente na lei, mas é exercida plena e
conscientemente por seus membros. Assim, este processo resulta não apenas na capacitação dos
alunos técnica e formalmente para desempenhar suas atividades no seio da sociedade, mas
proporciona o desenvolvimento de uma visão global e sistêmica acerca realidade, na busca de uma
compreensão do mundo.

Conforme coloca a Lei das Diretrizes e Bases, o ensino superior no Brasil encontra-se
organizado de três formas distintas, a saber: administrativa, acadêmica e segundo a formação.

1.2.1. Organização Administrativa

Analisando a Instituição de Ensino Superior (IES) administrativamente, está pode ser
classificada, de acordo com sua mantenedora, em pública e privada.

As universidades públicas são criadas segundo um Projeto de Lei e mantidas pelo poder
público, classificando-se em federais, estaduais e municipais. Já, as privadas, são mantidas e
administradas por pessoas físicas ou jurídicas e credenciadas junto ao Ministério da Educação.

1.2.2 Organização Acadêmica

A organização acadêmica define as competências e responsabilidades das IES. Neste
sentido, as universidades são instituições pluridisciplinares, públicas ou privadas, de formação de
quadros profissionais de nível superior, que desenvolvem atividades regulares de ensino, pesquisa
e extensão, dividindo-se em universidades Especializadas (atuam numa área de conhecimento
específica ou de formação profissional, devendo oferecer ensino de excelência e oportunidades de
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qualificação ao corpo docente e condições de trabalho à comunidade escolar) e Centros
Universitários.

 Porém, existem também as Instituições Não Universitárias que são os Centros Federais de
Educação Tecnológica (CEFETS), os Centros de Educação Tecnológica (CETs), as faculdades
integradas e as Faculdades Isoladas . Assim, os Centros de Educação Tecnológica representam
instituições de ensino superior, públicas ou privadas, pluricurriculares, especializados na oferta de
educação tecnológica nos diferentes níveis e modalidades de ensino, caracterizando-se pela
atuação prioritária na área tecnológica com a finalidade de qualificar profissionais em cursos
superiores de educação tecnológica para os diversos setores da economia e realizar pesquisa e
desenvolvimento tecnológico de novos processos, produtos e serviços, em estreita articulação com
os setores produtivos e a sociedade, oferecendo, inclusive, mecanismos para a educação
continuada.

Já, as Faculdades Integradas são instituições de educação superior públicas ou privadas,
com propostas curriculares em mais de uma área do conhecimento. Tem o regimento unificado e é
dirigida por um diretor geral. Pode oferecer cursos em vários níveis sendo eles de graduação,
cursos seqüenciais e de especialização e programas de pós-graduação (mestrado e doutorado).
Existem também as Faculdades Isoladas que são instituições de educação superior públicas ou
privadas. Com propostas curriculares em mais de uma área do conhecimento são vinculadas a um
único mantenedor e com administração e direção isoladas. Podem oferecer cursos em vários níveis
sendo eles de graduação, cursos seqüenciais e de especialização e programas de pós-graduação
(mestrado e doutorado).

Além destes, há as Instituições Não Universitárias que são conhecidas como Institutos
Superiores de Educação que são instituições publicas ou privadas que ministram cursos em vários
níveis sendo eles de graduação, cursos seqüenciais e de especialização, extensão e programas de
pós-graduação (mestrado e doutorado).

1.2.3. Organização quanto à formação

A base da educação superior oferece cursos de graduação, seqüenciais e de
extensão. Dentre as diferenças entre eles cita-se a titulação que pode determinar continuidade da
carreira acadêmica (pós graduação) e a modalidade da formação profissional.  Após graduação
compreende cursos Lato e Stricto Sensu.
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Assim, por muitos anos, a atividade de ensino foi tida como uma função de alto valor social.
Nesta época, a docência era considerada um dom, o qual poucas pessoas possuíam sendo, neste
sentido, uma profissão bastante valorizada pela sociedade. Assim, o docente possuía mais
estabilidade e relativa segurança.

No entanto, as transformações sociais, as mudanças decorrentes da globalização, as
reformas educacionais e os novos modelos pedagógicos, decorrentes das condições de trabalho
dos professores, levaram o estabelecimento de um modo de produção capitalista, no qual o ensino
passou a ser uma mercadoria, a qual se configura como uma fonte de lucro. Desta forma, se o
ensino é considerado mercadoria, o mesmo poderá ser gerenciado como tal, estabelecendo-se,
assim, regras e normas de execução, controle de produtividade, do ritmo de trabalho, do tipo de
tarefa a ser executado, da jornada e de carga de trabalho.

A partir desta configuração, o papel do professor extrapola os limites de transmissão de
conhecimento e passa para o âmbito de planejamento pedagógico, recebendo este, a
responsabilidade, em inúmeros casos, de preencher lacunas existentes na instituição, como, por
exemplo, número insuficiente de profissionais de educação, falta de recursos educacionais e o
desafio de formar profissionais que, muitas vezes, vem sem qualificação e alicerce para o ensino
superior, para o mercado.

Neste sentido, considerando o ensino superior uma área que vem passando por
transformações e aperfeiçoamentos, esta se torna um alvo fácil do estresse, na medida em que o
mesmo se configura como uma forma de má adaptação às mudanças ambientais. Como coloca
Gasparini (2005), as condições de trabalho do docente mobilizam sua capacidade física, cognitiva e
afetiva, exigindo do mesmo uma sobrecarga ou hiper-utilização de suas funções psicofisiológicas.

Tomando como base estas explanações e a importância das IES na formação dos
indivíduos enquanto profissionais e, acima de tudo, cidadãos, optou-se por realizar este trabalho em
uma universidade privada do Rio Grande do Norte.

1.3. Caracterização da Empresa

A instituição a ser estudada atua no ramo das universidades particulares, tendo iniciado
suas atividades em 1978, após o Conselho Federal de Educação ter aprovado a proposta para sua
criação. Neste ano, realizou seu primeiro vestibular para os três cursos (Administração, Ciências
Econômicas e Ciências Contábeis), tendo sido ofertadas e preenchidas 100 vagas em cada curso.
As turmas alojaram-se em instalações físicas alugadas ao Colégio Salesiano São José, em Natal.

No ano seguinte, sua mantenedora adquiriu o Colégio 07 de Setembro, onde, à noite,
passou a funcionar a faculdade. Em 1983 iniciou-se a expansão das instalações físicas com a
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construção de um prédio de 03 andares e 20 salas de aula. Em 1990, outro prédio com 03 andares
foi construído viabilizando o funcionamento de mais 20 salas de aula, 01 auditório, 03 laboratórios
de informática, 01 biblioteca, sala dos professores, 01 unidade gráfica, quadras esportivas e
unidades de direção. Em 1991, a instituição deu inicio a expansão de oferta de cursos de
graduação, implantando os cursos de Turismo, Processamento de dados e Formação de
Executivos.

Em 1992 / 1993 necessitou ainda alugar salas de aula – em caráter provisório – para
viabilizar a implantação dos cursos de Direito, Matemática, Ciências Biológicas, Letras e Educação
Artística. A oferta desses mesmos cursos demandou a necessidade de mais um espaço físico para
instalação de laboratórios, levando a instituição adquirir um novo prédio,  hoje denominado Campus
II.

Em 1994 e 1995, com a implantação dos cursos de Engenharia Civil e Comunicação Social,
ocorreu uma nova ampliação do espaço físico, viabilizada pela construção de uma outra unidade
física no próprio unidade II. As novas instalações possibilitaram a melhoria de funcionamento dos
cursos, especialmente por disponibilizarem áreas para laboratório, serviços de informática, circuito
interno de TV, salas para reprodução gráfica e material áudio-visual, além de oferecer infra-estrutura
que atendesse as demandas de bem-estar dos estudantes.

Em 19 de dezembro de 1996, através do decreto presidencial publicado em Diário Oficial
número 247, de 20 de Dezembro de 1996, a Faculdade Unificada para o Ensino das Ciências é
credenciada como Universidade. Assim, a instituição nasce com a missão de formar e educar
cidadãos comprometidos com os valores éticos, sociais, culturais e profissionais, contribuindo,
através do ensino, da pesquisa e da extensão para o desenvolvimento sustentável do RN.

Atualmente, a universidade conta com 33 cursos de graduação e é composta de 05(cinco)
unidades distribuídas nas diversas localidades de Natal.

No que se refere às atividades extensionistas, a instituição possui atividades promotoras do
desenvolvimento de RH (cursos de curta duração, seminários, palestras, visitas técnicas e
estágios), assistência jurídica, prestação de serviços, ações comunitárias, o Projeto Pitangui (Pólo
de desenvolvimento sustentado e Turismo ecológico), difusões artísticas, culturais, técnicas e
cientificas e a Universidade aberta a terceira idade.

Quanto à pesquisa, a instituição desenvolve estudos relativos a terceira idade, as questões
ambientais, ao turismo e a caracterização socioeconômica do estado. As publicações dos seus
resultados são feitas através de catalogo de pesquisa e da revista paradigmas, criada em 1994,
dentre outros veículos.
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No que diz respeito à estrutura física disponível, esta compreende um conjunto de 06
unidades que totalizam uma área superior a 27.876 m2, com mais de 88 salas de aula, auditórios,
20 laboratórios e um sistema integrado de bibliotecas, totalizando um espaço superior a  1.640 m2.

No que diz respeito a sua estrutura organizacional está encontra-se dividida em 04 (quatro)
níveis, a saber:

Administração Superior, subdividida em órgãos deliberativos (Conselho de Administração
Superior e Conselho de Pesquisa e Extensão) e órgãos executivos (Direção Geral, Diretoria
Administrativa e Diretoria Acadêmica);
Administração intermediária, exercida pelo Conselho Didático-Pedagógico;
Administração Básica, formada pelos Departamentos Acadêmicos e Coordenação de
Cursos; e
Órgãos Complementares, constituídos pela Secretaria Geral, Biblioteca, Assessorias,
Centro de Processamento de Dados e outros setores.

No que se refere às políticas de RH, estas se encontram calcadas na captação,
manutenção, monitoramento, recompensa e desenvolvimento de profissionais com perfil adequado
para servir à educação, com qualidade e responsabilidade social. Quanto à captação docente, a
instituição dá prioridade à contratação de docentes portadores de diploma de pós-graduação “Stricto
Senso”, configurando-se, a mesma, como uma estratégia institucional. O desenvolvimento de uma
política de capacitação compreende a possibilidade de promover a formação de profissionais que
desenvolvam atividades comprometidas com a qualidade da educação.

Assim, a instituição conta com 644 professores efetivos (com base na folha de janeiro/2004)
os quais trabalham e recebem seus salários de acordo com as horas/aulas dadas. O valor da
hora/aula varia de acordo com o plano de cargos e salários da instituição, estando baseado na
titulação do docente. Além disso, os mesmos podem desfrutar de alguns benefícios tais como: plano
de saúde, clube, estacionamento privado, caixa de banco na instituição, etc.

Neste sentido, em sua visão de futuro, é uma instituição sintonizada com as tendências e
vocações de mercado de trabalho e direcionando-se para formação de profissionais para o próximo
milênio, reafirma o seu credo de cidadania, calcada nos fatores éticos, sociais, culturais e
profissionais, bem como na força transformadora da ciência e das mais avançadas tecnologias para
a realização das potencialidades humanas.
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1.4. Objetivos

O objetivo primordial deste trabalho foi identificar os fatores desencadeadores do estresse
ocupacional no corpo docente em uma universidade privada. Para isso, o mesmo teve como
objetivos específicos: (1) Investigar os indicadores de estresse ocupacional presente na literatura,
(2) Caracterizar o ambiente de trabalho dos professores; (3) Rastrear o perfil do profissional em
questão; (4) Definir o grupo de estressores de maior impacto no indivíduo, e (5) Identificar os fatores
estressores de maior relevância presentes no ambiente de trabalho deste profissional. Vale ressaltar
que o presente trabalho não teve a pretensão de relacionar os indicadores ou grupo de indicadores
em questão, restringindo-se apenas a identificação destes fatores.

1.5. Relevância do tema

Atualmente, em decorrência das mudanças exacerbadas que vem ocorrendo no mundo do
trabalho, as pessoas se vêem diante de um ambiente incerto e inseguro, o qual, na maioria das
vezes, leva a manifestação do estresse ocupacional.

Este, segundo ALBRECHT (1988), é um conjunto de condições bioquímicas do corpo
humano, as quais buscam o ajuste ou adaptação ao meio, através da mobilização de energias
psíquicas. No entanto, como coloca Fiorelli (2003, p. 243), é necessário compreender que “o
deslocamento de energia psíquica, para dar conta das conseqüências de qualquer conflito, faz-se
as custas da produtividade e da qualidade do trabalho do profissional”

Neste sentido, a manifestação de sintomas referentes ao estresse ocupacional pode, em
muitos casos, gerar conseqüências negativas as empresas e ao individuo como, por exemplo,
absenteísmo, acidentes, relações de trabalho e clima organizacional insatisfatório e redução dos
níveis de produtividade. (RANDOLFI, 1996)

Além disso, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Segurança e Saúde
Ocupacional (STRESS, 1999), 40% dos trabalhadores demonstram que seu trabalho é
extremamente estressante.

Outro dado significativo, mostra uma pesquisa realizada pelo ISMA (International Stress
Management Association) apud Horn (2002), a qual mostra que o Brasil encontra-se entre os países
com níveis de estresse mais elevados. Observe a tabela abaixo:
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Tabela 1.1
Levantamento de Fatores relacionados ao Estresse Ocupacional

Fonte: Buchalla (s/d)

Além disso, o artigo Estresse (2003), mostra que em 1992 a O.N.U (Organização das
Nações Unidas) chamou o estresse da Doença do Século e, mais recentemente a OMS
(Organização Mundial da Saúde) descreveu o mesmo como a maior epidemia mundial do Século
XX.

A partir de estudos realizados por estas duas organizações, estima-se que 25% da
população mundial experimentará, pelo menos uma vez na vida, uma crise de estresse. Só no
estado de São Paulo cerca de 18% da população sofre de algum distúrbio de ansiedade.

Em 1994 um estudo, no Reino Unido, identificou o estresse como causa de 17% das faltas
ao trabalho, o que gera um custo equivalente a 2% do PIB daquele país.

Já, no Japão, o Karoshi (termo utilizado para mortes que ocorrem por excesso de trabalho),
tem acometido 10 mil pessoas por ano.

A partir dos dados expostos, pode-se dizer que o estresse ocupacional vem se tornando um
fator atuante na vida das organizações, e a empresa que não se preocupar com o seu principal ativo
- as pessoas - pode ser afetada, tanto no que diz respeito a sua produtividade, quanto à imagem
que a mesma possui no mercado.

Outro fator que despertou o interesse pelo tema foi o fato de que o estresse ocupacional vem
afetando, indiscriminadamente, tanto as pessoas, quanto às organizações. Assim, faz-se necessário
investigar os fatores estressores presentes no ambiente de trabalho para que se possa atuar
ativamente no sentido de minimizá-lo.

No que se refere à relevância científica da pesquisa em questão, este contribuiu para um
melhor entendimento do tema na medida em que existem poucos trabalhos que enfocam este tema,
tanto nacional quanto internacionalmente. Além disso, o enfoque dado no presente trabalho foi
pouco abordado em trabalhos científicos.
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1.6. Metodologia Geral do Trabalho

O presente trabalho teve seu inicio com os estudos e investigações sobre o tema, a fim de
elucidar alguns pontos referentes ao estresse e definir o tema com clareza. Assim, como primeiro
passo ocorreu à definição do tema a ser estudado, seguida de uma pesquisa bibliográfica a fim de
melhor defini-lo. Neste sentido, foram pesquisados alguns autores e estudiosos do tema como, por
exemplo, Aguiar.(2000), Albretch. (1988), Ayres, Brito & Feitosa (1999),  Ballone (2002),  Cooper,
Sloan & Willians (1998), Correia & Menezes (2002), Dejours(1988), Esteve (1989), Figueroa (2001),
França & Rodrigues (2002),  Grandjean (1998), Kiliminik & Moraes (1994), Fromm (1981), Lima
(1998), Masci (2001), Paiva A. (1999), Reinhold (1995),  Seyle (1956), e Sennett (1999). Após a
pesquisa bibliográfica, definiram-se os objetivos da pesquisa de campo, tanto gerais quanto
específicos e os métodos a serem utilizados nesta última.

Neste sentido, com base na pesquisa teórica e nos objetivos específicos realizou-se um
levantamento das variáveis que influenciam no surgimento do estresse em docentes, a fim de
conferir completude ao instrumento de pesquisa. Com base neste, desenvolveu-se um questionário
para calcar a pesquisa de campo, a qual se configurou como uma pesquisa exploratória do tipo
levantamento, tanto de natureza quantitativa quanto qualitativa. Para concretização da pesquisa
foram entrevistados 77 professores de uma universidade privada do Rio Grande do Norte, no
período de 08/9/2004 á 28/10/2004. Quanto ao instrumento de coleta de dados, este foi elaborado
pela autora do trabalho, a partir dos indicadores de estresse encontrados na literatura. Com a
aplicação deste instrumento objetivou-se detectar quais os fatores estressores no trabalho docente.
Assim, inicialmente, procurou-se detectar quais dos entrevistados encontravam-se em nível de
estresse negativo e, em seguida, quais os fatores que afetavam no aparecimento deste nível de
estresse.

A partir do exposto, pode-se dizer que a metodologia geral do trabalho apresentou-se
delineada na figura abaixo:
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Figura 1.2
Metodologia Geral do Trabalho

Fonte: Dados primários (2004).

1.7. Estrutura Geral da Dissertação

Para melhor entender a estrutura deste trabalho, o mesmo encontrou-se estruturado em
cinco capítulos como mostra a tabela abaixo.

Tabela 1.2
Estrutura Geral do Trabalho

CAPÍTULO 01 Introdução

CAPÍTULO 02 Considerações sobre o Estresse

CAPÍTULO 03 Metodologia da pesquisa

CAPÍTULO 04 Resultados da Pesquisa de Campo

CAPÍTULO 05 Conclusões e Recomendações
Fonte: Dados primários (2004)
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Assim, o capitulo 01 apresenta uma introdução geral do trabalho, fazendo uma
contextualização do mesmo no que diz respeito ao tema principal (estresse) e as mudanças
decorrentes da globalização, na medida em que estas contribuem, em grande parte, para o
surgimento do mesmo. Além disso, o primeiro capítulo apresenta os objetivos da pesquisa, a
justificativa para realização da mesma e, por último, mostra a estrutura metodologia e física do
trabalho de forma geral.

Já, o segundo capítulo trás, em seu bojo, referencias de alguns estudos desta área de
estudo, apresentando as principais idéias, descobertas e contribuições de autores estudiosos do
tema. Assim, procurou-se embasar as idéias referentes ao estresse ocupacional a serem expostas
no capitulo 4 e 5.

No que diz respeito ao capitulo 03, este se deteve aos aspectos metodológicos da pesquisa
em si. Assim, o mesmo delimita o tipo de pesquisa a ser utilizada, os métodos de investigação, a
população e a amostra a ser questionada e os instrumentos de pesquisa empregados.

E, finalmente, os capítulos 04 e 05 mostram os resultados e conclusões do trabalho como
um todo, apresentando as recomendações e limitações do mesmo.
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Capítulo II
Considerações sobre o Estresse em Docentes

Nos últimos anos, o interesse pelo estudo do impacto do trabalho sobre a saúde mental do
trabalhador vem se intensificando assustadoramente. Em decorrência das mudanças advindas do
mundo de trabalho, estudos e pesquisas sobre os fatores relacionados ao estresse ocupacional, a
relação trabalho / saúde mental do trabalhador vem sendo um tema de constantes discussões.

No entanto, estudos deste tipo nem sempre tiveram estas proporções. Há pouco tempo atrás,
acreditava-se que este tipo de problema afetava somente altos executivos simbolizando,
espantosamente, status e poder. Assim, diferente do que se tem hoje, este tipo de doença - o
estresse ocupacional - era um “privilégio” de poucos, representando, embora através de
manifestações ulcerosas, sua posição na estrutura organizacional.

Atualmente, sabe-se que o estresse ocupacional atinge todos os níveis hierárquicos, em
todos os contextos de trabalho, assumindo proporções bem mais extensas do que se pensava.

Mas, o que vem a ser estresse ocupacional?

2.1. Conceito de Estresse

Até a década de 40, o termo estresse era utilizado pelos engenheiros para indicar o grau de
deformidade sofrido por um material, quando submetido a um esforço ou tensão, ou seja,
“estressava-se o objeto até o seu ponto de ruptura, para testar sua resistência” (SILVA: 2002, p. 02)
Foi somente em 1936, na Universidade de Montreal no Canadá, que Hans Seyle, médico vienense,
introduziu o conceito de estresse no jargão médico. Através de suas experiências com animais,
Seyle construiu a teoria do estresse com a postulação da Síndrome Geral de Adaptação, a qual
passou a definir o desequilíbrio químico do corpo diante de uma agressão.

Já, no final dos anos 60, os médicos Holmes e Rahé (ALBERT E URURARY,1997), tentando
explicar tais desequilíbrios, desenvolveram uma pesquisa perguntando a um grande número de
pessoas se haviam sofrido mudanças na sua vida em função da ocorrência de eventos
significativos. A partir deste experimento, descobriram que, dependendo do tipo, da importância e
da quantidade de eventos que as pessoas enfrentavam, eram maiores ou menores as chances de
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adoecer. O resultado destes estudos (tipos de eventos considerados e valores que as pessoas
atribuíram a eles em grau de importância) encontra-se resumidos no quadro abaixo.

Tabela 2.1
Escala de Avaliação dos Eventos de Vida

EVENTOS No DE PONTOS EVENTOS No DE PONTOS

1.Morte do conjugue 100 23. Filhos deixando a casa 29
2.Divórcio 73 24. Problemas com genro ou

nora
29

3.Separação 65 25. Sucesso pessoal 28
4.Morte de familiar 63 26. Conjugue deixa ou recomeça

a trabalhar
26

5.Acidente ou doença pessoal 53 27. Começo ou final de estudos 26
6.Casamento 50 28. Mudança nas condições de

vida
25

7.Perda do emprego 47 29. Revisão dos hábitos
pessoais

24

8.Reconciliação de casamento 45 30. Problemas com o chefe 23
9.Aposentadoria 45 31.Mudança no horário ou

condições de trabalho
20

10.Mudança no estado de
saúde familiar

44 32. Mudança de residência 20

11.Gravidez 40 33. Mudança de escola 20
12.Dificuldades sexuais 39 34. Mudança na recreação 19
13.Chegada de um novo
membro em família

39 35.Mudança nas atividades
religiosas

19

14. Reajustamento nos
negócios

39 36. Mudança nas atividades
sociais

18

15.Mudança na situação
financeira

38 37.Empréstimo de menos de
US$ 10.000

17

16.Morte de amigo íntimo 37 38. Mudança nos hábitos do
sono

16

17.Mudança no tipo de
trabalho

36 39.Mudança no número de
reuniões em família

15

18.Mudança na freqüência de
discussões com conjugue

35 40. Mudança de hábitos
alimentares

15

19.Hipoteca de mais de US$
10.000

31 41. Férias 13

20.Final de empréstimo ou
hipoteca

30 42. Época de natal 12

21.Mudança de
responsabilidade no trabalho

29 43. Pequenas violações da lei 11

Fonte: Holmes e Rahé apud Albert e Ururahy, 1997.
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Assim, de acordo com a pesquisa, os sujeitos iam acumulando (somando) pontos de acordo
com os acontecimentos. Neste sentido, o que se observou  foi que  70% das pessoas que
acumularam 300 ou mais pontos num determinado ano adoeceram no ano seguinte. Já, das que
somaram de 150 a 300 pontos, apenas 50% foram acometidas por doenças e a maioria dos que
relataram menos de 150 pontos não adoeceram no ano seguinte.

Desta forma, pode-se dizer que, embora durante o século XVII o termo tenha adquirido uma
conotação de "adversidade" ou "aflição", no final do século seguinte passa a ser utilizado para
expressar "força", "pressão" ou "esforço".

A partir disso, o estresse, tema bastante difundido nos dias de hoje, leva em seu bojo
problemas de adaptação a situações ansiogênicas. O elevado número de fatores estressores
presentes no ambiente, faz com que haja a necessidade de mobilizar mais energia do que
realmente se dispõe, levando os trabalhadores a níveis extremos de estresse, o que pode acarretar
em problemas, tanto para o indivíduo como para sociedade em geral.

Neste sentido, alguns autores colocam o conceito de estresse enfatizando os aspectos
positivos, os negativos ou ambos, como se pode observar nas definições apresentadas abaixo.

Segundo SELYE e GOLDBERG apud PAIVA (1999), estresse é uma resposta inespecífica
não pré-determinada do corpo humano a uma determinada demanda. Tal definição encontra-se
corroborada pelos autores FRANÇA & RODRIGUES (2002), os quais apresentam o estresse como
um conjunto de reações que um organismo desenvolve ao se deparar com situações que exigem
esforço de adaptação. Assim, de acordo com os autores, o estresse é uma reação natural do
organismo humano e, portanto, pode ser essencial à sua sobrevivência, pois é capaz de estimular a
criatividade e adaptabilidade do homem ao seu ambiente, configurando-se, portanto, como um
estado necessário ao ser humano.

Já, para SANTOS (1999), o estresse é um estado intermediário entre a saúde e a doença,
durante o qual o corpo luta contra os agentes causadores de doença. Não é, portanto, uma doença
em si, mas se o indivíduo se submeter a uma ação constante de agentes estressores, este pode
desencadear o que o autor denomina estresse crônico. Para o autor, ao contrário de outros autores
que consideram um certo nível de estresse uma forma de aumentar a motivação, o estresse é
sempre ruim, não contribuindo para o aumento da produtividade.

No entanto, de acordo com MORAES e KILIMINIK et al. (1994) o estresse corresponde a
um processo químico natural do ser humano, fruto dos agentes estressores presentes em qualquer
lugar. Neste sentido, o ambiente de trabalho tem papel relevante nesse processo, tendo em vista o
tempo de permanência, a natureza e a intensidade de relações que o indivíduo nele desenvolve.
Por outro lado, o elevado número de agentes estressores presentes no mundo atual exige uma
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adaptação constante do homem ao seu meio, minimizando o grau de tensão que o leva a agredir a
si próprio.

A partir das definições acima, pode-se observar que sua gênese não se restringe a
aspectos negativos. Segundo Selye apud Grandjean (1998), um dos maiores especialistas no
assunto, o estresse apresenta duas facetas distintas: a positiva (também denominada eustresse) e
a destrutiva (também denominada de distresse). Assim, apesar dos aspectos negativos, o estresse
também pode estar relacionado à manutenção da espécie humana, preparando-a para luta ou fuga,
dependendo a situação em que se depara, podendo ser um fenômeno altamente motivador,
elevando os níveis de criatividade e adaptabilidade ao meio, e ajudando o homem a enfrentar
desafios. No entanto, este tipo de manifestação (estresse) também pode absorver as energias
individuais e debilitar o organismo, impossibilitando-o de qualquer reação adequada.

Apesar disso, a maioria dos autores colocam o estresse como um fator negativo e
avassalador, que impossibilita o indivíduo a responder adequadamente aos estímulos do meio.
Neste sentido, Cooper (1988) o coloca, em linhas gerais, como um problema perceptivo de natureza
negativa, resultante de estratégias inadequadas de combate às fontes de pressão.

Desta forma, French apud Jamal (1990), apresentam o estresse ocupacional como uma
reação do indivíduo às características de seu trabalho que, de certa forma, o ameaçam. Estas
ameaças podem ser entendidas como agentes estressores que ocasionam reações pouco
produtivas, na medida em que criam uma lacuna entre a utilização da capacidade plena do indivíduo
em seu ambiente de trabalho.

Assim, Rodrigues (1988) e Lipp (1996) apud França e Rodrigues (2002) ilustram a ocorrência
do distresse e eustresse da seguinte forma:
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Figura 2.2
O Distresse e o Eustresse

Fonte: França & Rodrigues (2002, p.40)

Em síntese, pode-se dizer, assim, que, como coloca Selye apud Grandjean (1998), o estresse
ocupacional se configura em um estado emocional, gerado pela discrepância existente entre as
exigências do trabalho e os recursos disponíveis para gerenciá-lo.

Vale salientar que, como coloca Fiorelli (2003, p. 240), “estresse não se confunde com
ansiedade. Ansiedade é um sentimento de apreensão provocado pela antecipação de um perigo,
interno ou externo. Trata-se de uma emoção normal, presente no cotidiano, necessária a
concentração, a vigilância e toda uma série de comportamentos do indivíduo”. Neste sentido,
França & Rodrigues (2002) colocam a ansiedade como sendo um dos sintomas da primeira fase do
estresse, a fase de alarme.

Desta forma, conforme coloca Fiorelli (2003), as características pessoais fazem com que os
indivíduos estejam mais predispostos a agentes ansiogênicos que outros. Por isso, algumas
pessoas convivem com tarefas e situações insuportáveis (estressantes), que outras não
agüentariam.

TIPOS DE STRESS

            Distresse          Eustresse      Distresse

           Monotonia                 Sobrecarga
           ( - esforço)                 ( + esforço)

Manifestações      Área de melhor  Manifestações
                                        e sintomas             desempenho               e sintomas
                                        da doença                e conforto                  da doença

     ESFORÇO

TEMPO
o
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2.2. Considerações acerca do ser humano e o estresse

Para entender o estresse ocupacional, faz-se mister compreender os fatores que afetam o
ser humano nas mais diversas situações. Assim, de acordo com estudiosos da área, para que se
possa analisar as variáveis que afetam o ser humano, é preciso revisar duas abordagens principais,
a saber: a psicossomática e a organizacional.

2.2.1. Uma abordagem psicossomática

Pensar ou falar em seres humanos não é algo tão simples quanto parece, na medida em
que envolve inúmeras variáveis, as quais devem ser analisadas. Assim, segundo FRANÇA &
RODRIGUES (2002), para que se possa entender os seres humanos, como um todo integrado e
complexo, faz-se necessário considerar as três dimensões fundamentais: (1) a esfera biológica, (2)
a esfera psicológica e (3) a esfera social.

Neste sentido, a esfera biológica constitui-se das características herdadas ou adquiridas ao
longo do tempo, incluindo os diferentes órgãos e sistemas orgânicos, os quais compõem o ser
humano e não podem ser separados ou dissociados. Já, a esfera psicológica envolve os processos
afetivos, emocionais e de raciocínio, conscientes ou não, que formam a personalidade de cada
pessoa e a maneira com que a mesma se relaciona com o mundo que a rodeia, e a esfera social
inclui a incorporação e influencia dos valores determinados pela sociedade, das crenças e
expectativas das pessoas com as quais se convive, dos grupos sociais e das diferentes
comunidades com as quais entramos em contato desde o momento em que nascemos.

De acordo com França & Rodrigues (2002), estas dimensões são interdependentes na
medida em que se encontram ligadas, sendo desencadeadas e vividas simultaneamente. Desta
forma, pode-se dizer que, conforme coloca a Organização Mundial de Saúde, “saúde” corresponde
ao “ completo bem-estar biológico, psicológico e social, e não apenas a ausência de uma doença”.

2.2.2. Uma abordagem Organizacional

Há algum tempo atrás, a relação existente entre as pessoas e as organizações era vista como
conflitante e antagônica. Isto se devia a crença de que os objetivos organizacionais eram opostos
aos objetivos individuais. No entanto, o que se observa no ambiente empresarial é o contrário. A
sintonia entre os objetivos individuais e organizacionais é uma condição para o sucesso
organizacional.
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Atualmente, sabe-se que para que as empresas se tornem competitivas no mercado, estas
precisam considerar a relação existente entre pessoas e organizações. Assim, ao mesmo tempo em
que as organizações dependem das pessoas para funcionar, as pessoas necessitam das
organizações para se manter.

A maior parte da vida das pessoas (em termos de tempo e esforço) é dedicada as
organizações. Isto faz com que se torne difícil à tentativa de separar o trabalho da vida das pessoas.
O significado do trabalho para cada ser humano é algo singular, diretamente relacionado aos seus
desejos e necessidades. Assim, ao mesmo tempo que representa um meio de sobrevivência, trás
em seu bojo a idéia de dor, sofrimento e tortura, como coloca Aranha (1989). Segundo Chiavenato
(1999), ser bem sucedido na vida, na maior parte das vezes, significa ter sucesso no trabalho /
profissão.

A partir disso, pode-se dizer que o trabalho se constitui como uma das formas de dar
sentido a vida das pessoas, seja no que diz respeito ao concreto (obtenção de capital para
sobrevivência), seja ao abstrato (reconhecimento e sentimento de utilidade, de valor). (FROMM,
1981).

Em contrapartida, as organizações dependem das pessoas para vender seus produtos ou
prestar seus serviços, atender seus clientes e atingir seus objetivos. Neste sentido, os recursos
organizacionais, sem os seres humanos para administrá-los ficam sem vida. O que os tornam
dinâmicos são as pessoas que os ativam.

Desta forma, pode-se perceber nitidamente que há uma relação de dependência entre
empresas e seres humanos e que, estes últimos, são fortemente influenciados pelas organizações e
vice-versa.

Assim, a partir do exposto e a fim de melhor compreender o estresse, abordar-se-á os
seguintes aspectos a ele relacionados:
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Figura 2.2
Fatores relacionados ao Estresse Ocupacional

Fonte: Dados primários (2003).

2.3. Fisiologia do Estresse

Quando o cérebro interpreta alguma situação a que se expõe o indivíduo como sendo ameaçadora,
o organismo desencadeia uma série de reações e alterações as quais são denominadas de
Síndrome Geral de Adaptação ao Estresse. Está, de acordo com Ballone (2002), ocorre em três
fases distintas, a saber:
Reação de Alarme ou Choque – Onde ocorre à mobilização do organismo para responder com
prontidão a situação ansiogênica. Corresponde a um estado de alerta geral.
Fase de Adaptação ou Resistência – Ocorre devido ao acúmulo de tensão por tempo prolongado.
Nesta fase, o corpo começa a acostumar-se aos estímulos causadores do stress e entra num
estado de resistência ou de adaptação.
Reação de exaustão ou Esgotamento – Ocorre em últimos casos, quando o organismo não
suporta mais o grande acúmulo de energia. Esta fase é atingida apenas em situações mais graves.

Assim, conforme coloca Lennart Levy apud França & Rodrigues (2002, p. 39), “o ser
humano é capaz de adaptar-se ao meio ambiente desfavorável, mas esta adaptação não acontece
impunemente”. Neste sentido, todas as vezes que se enfrenta algum tipo de desafio que o cérebro,
independente da vontade do individuo, interpreta como uma situação potencialmente perigosa e
ameaçadora, o organismo se prepara para lutar ou sair da situação na qual se encontra. (MASCI,
2001). Desta forma, pode-se dizer, como coloca Albrecht (1990), que o estresse se refere a um
padrão de resposta definido, claro e eletroquímico no corpo humano, aos agentes estressores, os
quais quebram a homeostase interna do organismo, exigindo a adaptação imediata.

ESTRESSE OCUPACIONAL

ASPECTOS FISIOLÓGICOS INCIDÊNCIA

RELAÇÃO ESTRESSE /
TRABALHO

RELAÇÃO ESTRESSE /
DOCÊNCIA

SINTOMAS CARACTERÍSTICOS
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2.3.1. Fase de Choque ou Alarme

Na reação de alarme ocorre, por parte do organismo, uma preparação para enfrentar a
situação ansiogênica, a qual envolve a ativação do Sistema Nervoso Autônomo (SNA). Segundo
Ballone (2002), o SNA corresponde a um conjunto neurológico capaz de controlar o organismo
internamente, através da ativação e inibição dos diversos sistemas, vísceras e glândulas.

No entanto, tudo se inicia pelo hipotálamo (parte do Sistema Nervoso Central), o qual
promove a liberação de neuro-hormônios, que, por sua vez, estimulam a hipófise (glândula vizinha
ao Hipotálamo) a liberar o ACTH. Este percorre a corrente sanguínea e estimula as glândulas supra-
renais para a secreção de corticóides, como mostra a figura a seguir.

Figura 2.3
Fisiologia do Estresse

                            Fonte: Ballone (2002).

Desta forma, na Fase de Choque predomina a atuação de uma parte do Sistema Nervoso
Autônomo chamado de Sistema Simpático, o qual proporciona descargas de adrenalina da medula
da glândula supra-renal e de noradrenalina das fibras pós-ganglionares para a corrente sanguínea.
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Corroborando a idéia do autor, Selye apud Grandjean (1998), afirma que o estresse é
essencialmente uma cadeia de mecanismos neuro-endócrinos que se iniciam com o estímulo do
cérebro posterior e findam com a produção aumentada de hormônios supra-renais.

Isto faz com que o indivíduo entre em estado de prontidão e alerta, a fim de lidar com a
situação percebida, sendo esta, uma defesa necessária e automática do organismo. Segundo
Correa e Menezes (2002), neste instante, o organismo passa a perder o equilíbrio, pois começa a
se preparar para situação a qual precisa enfrentar.

Assim, de acordo com Ballone (2002), as alterações geradas no organismo em decorrência
da situação estressora podem ser melhor visualizadas no quadro abaixo.

Tabela 2.2
Alterações na Fase de Choque da Reação de Alarme.

ALTERAÇÕES OBJETIVOS
Aumento da freqüência cardíaca e
pressão arterial

O sangue circulando mais rápido melhora a atividade
muscular esquelética e cerebral, facilitando a ação e o
movimento.

Contração do baço Levar mais glóbulos vermelhos à corrente sanguínea e
melhora a oxigenação do organismo e de áreas
estratégicas.

O fígado libera glicose Para ser utilizado como alimento e energia para os
músculos e cérebro.

Redistribuição sanguínea Diminui o sangue dirigido à pele e vísceras, aumentando
para músculos e cérebro.

Aumento da freqüência respiratória e
dilatação dos brônquios

Favorece a captação de mais oxigênio.

Dilatação das pupilas Para aumentar a eficiência visual.
Aumento do número de linfócitos na
corrente sanguínea

Preparar os tecidos para possíveis danos por agentes
externos agressores.

Fonte: Ballone (2002)

Neste sentido, as situações estressoras presentes no ambiente no qual o individuo habita,
podem gerar uma série de alterações fisiológicas, abalando o estado de equilíbrio interno do
mesmo. Tais alterações são apresentadas por França & Rodrigues (2002) como sendo:

Aumento da freqüência cardíaca

Aumento da pressão arterial

Aumento da concentração de glóbulos vermelhos e de açúcar no sangue

Redistribuição sanguínea

Aumento da freqüência respiratória
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Dilatação dos brônquios

Dilatação da pupila

Aumento da concentração de glóbulos brancos

Ansiedade
Destarte, os sintomas iniciais da fase de estresse são facilmente identificáveis, a saber;

mãos suadas, taquicardia, acidez do estomago, falta de apetite e dor de cabeça. Entretanto, Lipp e
Rocha (1996) alertam para sutilidade de alguns sintomas, os quais podem passar desapercebidos
como, por exemplo, desinteresse para atividades cotidianas, dificuldade de relacionamento com as
pessoas, sensação de isolamento emocional e sensação de estar doente.

2.3.2. Fase de Adaptação ou Resistência

Um prolongamento das reações de alerta pode levar a fase de resistência ao estresse.
Conforme coloca Ballone (2002), esta fase se caracteriza, basicamente, pela hiperatividade da

glândula supra-renal sob influência do Hipotálamo e, mais especificamente, da Hipófise. Isto ocorre
devido à necessidade de concentrar maior quantidade de energia para se defender da situação a
que se expõem. Neste sentido, ocorrem algumas alterações no organismo, a saber:

Aumento no volume da supra-renal, concomitante a uma atrofia do baço e das estruturas
linfáticas;
Aumento dos glóbulos brancos do sangue (leucocitose);
Elevação das taxas de glicose; e
Redução da resistência a estímulos novos.

No entanto, o que se observa é que a exposição continuada aos estímulos estressores gera
uma diminuição na intensidade das respostas, reduzindo a eficiência de enfrentamento dos
mesmos.

Conforme coloca Lipp e Rocha (1996), esta fase ocorre quando o fatores estressores se
prolongam e quando sua dimensão é muito grande. Assim, em questão de minutos, o indivíduo
pode passar da fase de alarme para a fase de resistência.

Apesar disso, o que se observa é que cada indivíduo possui uma quantidade específica de
energia adaptativa, a qual pode fazer uso. Assim, a partir daí, pode-se dizer que a energia
disponível para reação encontra-se escassa a partir de três sintomas principais: falta de memória,
sensação generalizada de mal-estar e duvidas a respeito de si próprio.

Nesta fase, pode-se notar ainda a possibilidade de duas reações emocionais distintas: a
agitação ou a apatia. A agitação, conforme coloca Correa e Menezes (2002), se manifesta através
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da fácil irritabilidade, preocupação excessiva com problemas pequenos, baixo nível de paciência e
ansiedade afetando, principalmente, o sono. Já, na apatia, o individuo começa a se sentir incapaz.
Inútil, o humor é dominado pela tristeza podendo ocorrer vários episódios de choro sem motivo
aparente, há a diminuição do apetite sexual, cansaço e isolamento.

No entanto, o que se observa é uma mistura da agitação e da apatia, apresentando-se ora
eufórico, ora triste e melancólico.

Neste sentido, o estresse, na fase de resistência, pode apresentar as seguintes alterações
orgânicas  segundo França & Rodrigues (2002):

Aumento do córtex supra-renal

Ulcerações no aparelho digestivo

Irritabilidade

Insônia

Mudanças no humor

Diminuição no desejo sexual

Atrofia de algumas estruturas relacionadas à produção de células do sangue
Além disso, o estresse nesta fase pode gerar distúrbios de concentração e raciocínio e aumento

ou redução da produtividade, dependendo do estágio em que se encontra.

2.3.3. Fase de Exaustão ou Esgotamento

De acordo com Ballone (2002), esta fase se inicia quando os mecanismos de adaptação
começam a falhar, ocorrendo um deficit de energia.

Destarte, o organismo entra na fase de resistência na qual, diante de uma quantidade
limitada de energia, começa a apresentar dificuldades de adaptação e de enfrentamento das
situações estressoras.

Segundo Ballone (2002), as modificações biológicas supervenientes dessa fase se
assemelham aquelas da Reação de Alarme. Entretanto, nesta fase o organismo já não é capaz de
encontrar o equilíbrio, chegando a uma frustração adaptativa.

Conforme o exposto acima, fica evidente que a Síndrome Geral de Adaptação favorece a
adaptação necessária para a manutenção da vida diante de um mundo dinâmico e altamente
solicitante. No entanto, o que deveria ser uma resposta a situações concretas de estresse, passa
para uma dimensão abstrata e, curiosamente, subjetiva, ou seja, os agentes estressores não
representam mais apenas ameaças para o bem estar físico e imediato dos seres humanos mas,
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são, antes disso, estressores que estimulam uma tomada de atitude diante de ameaças subjetivas e
abstratas.

Após a fase inicial de alarme, na qual o organismo responde prontamente a diversos estímulos,
o indivíduo depara-se com um déficit de energia que, na fase de resistência, possibilitará sua
adaptação, apenas, ao estímulo inicial, comprometendo, assim, a resposta a novos estímulos
apresentados. Tal comprometimento leva ao aparecimento de sintomas que, de acordo com França
e Rodrigues (2002) se configuram como:

Retorno parcial e leve a fase de alarme

Falha dos mecanismos de adaptação

Esgotamento por sobrecarga fisiológica

Morte do organismo

2.4. Sintomas Característicos

Diferentemente da ansiedade normal, a qual apresenta alterações fisiológicas necessárias a
uma adaptação eficiente, o estresse constitui-se em uma resposta inadequada as solicitações de
adaptação, tanto no que diz respeito à duração quanto à intensidade, gerando sintomas físicos e
psíquicos para o organismo.

No entanto, pesquisas mostram que, segundo Kaplan apud Ballone (2002), o estresse
manifesta-se duas vezes mais no sexo feminino e se estima que até 5% da população geral tenha
algum tipo de Transtorno de Ansiedade.

Conforme coloca Ballone (2002), os sintomas do estresse são evidenciados a partir de um
desequilíbrio do Sistema Nervoso Autônomo, podendo-se caracterizar um quadro de estresse
quando são observados pelo menos 6 dos 18 sintomas relacionados a seguir:

Tremores ou sensação de fraqueza;
Tensão ou dor muscular;
Inquietação;
Fadiga fácil;
Falta de ar ou sensação de fôlego curto;
Palpitações;
Sudorese, mãos frias e úmidas;
Boca seca;
Vertigens e tonturas;
Náuseas e diarréia;
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Rubor ou calafrios;
Polaciúria;
Bolo na garganta;
Impaciência;
Resposta exagerada à surpresa;
Pouca concentração ou memória prejudicada;
Dificuldade em conciliar e manter o sono; e
Irritabilidade.
Já, D´SOUZA (1996) subdivide os sintomas em três grupos, a saber:

Sintomas psicológicos – São os sintomas relacionados aos aspectos psicológicos. São eles:
(1) angustia ou apreensão, (2) sensação de ansiedade, vaga ou não definida, (3) tensão, (4)
tristeza, (5) agitação, (6) aborrecimento, (7) sentimento de autodestruição, (8) preocupação,
(9) sensação de fracasso, (10) irritabilidade, (11) tendência a perder a calma, (12)
preocupação com a saúde, (13) baixa auto-estima, (14) sentimento de rejeição, e (15)
depressão.

Sintomas fisiológicos – São aqueles relacionados as manifestações biológicas do
organismo. São eles: (1) tensão ou espasmos musculares, (2) hipertensão, (3) erupção na
pele, (4) tonturas ou vistas embaralhadas, (5) doenças nas artérias coronárias, (6) ulceras,
(7) insônia, (8) dores no peito ou palpitações, (9) dores de cabeça por causa de tensão, (10)
enxaqueca, (11) cansaço excessivo, (12) dores crônicas nas costas, (13) mudanças no
sangue e hormônios, (14) falta de ar ou dificuldade para respirar, (15) gengivite, (16) perda
dos dentes, (17) asma, e (18) secura na garganta.

Sintomas de comportamento – São os sintomas relacionados as alterações de
comportamentos. São eles: (1) indecisão ou incapacidade de resolver problemas simples,
(2) incapacidade de pensar com clareza, (3) pouca concentração, (4) ritmo acelerado, (5)
incapacidade de relaxar, (6) comportamento impulsivo, incompatível com os padrões de
comportamento normal, (7) envolvimento superficial ou falta de vontade de enfrentar os
problemas e frustrações, ou participar plenamente da vida, (8) absenteísmo, (9)
indisponibilidade freqüente, (10) dificuldade em se relacionar com outras pessoas, (11)
incapacidade de aceitar criticas, (12) tendência a criticar excessivamente os outros, (13)
incapacidade de enfrentar problemas ou frustrações e (14) bebida, uso exagerado de
tranqüilizante, fumo, alimento em excesso.
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No entanto, o estresse também guarda seu âmbito individual, particular de cada um, as
quais se manifestam de acordo com as características de personalidade mais evidentes. Neste
momento, surgem os sintomas psíquicos relacionados ao estresse patológico.

Já, para Villalobos (1999), os fatores psicossociais no trabalho representam o conjunto de
percepções e experiências do trabalhador sendo, tanto de caráter individual, quanto em relação às
expectativas econômicas, de desenvolvimento pessoal e outros relativas às relações humanas e
seus aspectos emocionais.

Conforme coloca Cooper e Artose apud França & Rodrigues (2002), existem alguns indicadores
de estresse, quais sejam:

Psicológicos: instabilidade emocional, ansiedade, depressão, agressividade, e irritabilidade.

Danos Físicos: ulceras, alergias, asma, enxaquecas, alcoolismo, e disfunções coronarianas
e circulatórias.

Sociais: queda de desempenho profissional, ausências, acidentes, conflitos domésticos, e
apatia.

Outro autor que menciona a questão do estresse em suas obras é Masci (2001). Em seu livro “A
hora da virada: enfrentando os desafios da vida com equilíbrio e serenidade”, o autor coloca um
teste para analise das reações e sintomas do estresse. Neste, o mesmo apresenta os seguintes
sintomas: dificuldade de adormecer, dificuldade de respirar, dor ou pressão no peito, dor de cabeça,
dores musculares, episódios de diarréia, falhas ou batimentos mais rápidos do coração,
formigamento, anestesia ou adormecimento da pele, medo de estar morrendo ou de alguma coisa
terrível estar para acontecer, náuseas ou vontade de vomitar, ondas de calor ou de frio,
preocupação exagerada com a saúde, sensação de “bolo” na garganta ou no estomago, sensação
de asfixia ou sufocamento, desequilíbrio ou instabilidade,  sensação de estar perdendo o controle,
sensação de fadiga, mal estar, cansaço ou fraqueza, sensação de fraqueza muscular ou moleza
nas pernas, sensação de estar separado do corpo, sensação de que o copo parece estar flutuando,
sensibilidade ao aumento da luz, som ou tato, tensão, inquietação, dificuldade de relaxar e
vertigens.

No entanto, de acordo com o CID 10 (Classificação Internacional de Doenças), no qual este
tipo de problema aparece com a designação Transtornos Relacionados ao estresse e
Somatoformes, os quadros emocionais mais freqüentes e que guardam em seu bojo maior
importância são:
Síndrome do Pânico – Ansiedade Patológica caracterizada por crises de medo ou ataques
recorrentes de pânico.
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Transtornos Fóbicos - As Fobias Sociais são as de maior importância e estão centradas em torno
de um medo anormal e absurdo de expor-se a outras pessoas, tendo, como conseqüência, o
afastamento e evitamento sociais.
Transtornos Somatoformes – Transtornos decorrentes de uma somatização de origem
emocional.

Já, de acordo com Lima (1998, p. 36), os sintomas mais freqüentes do estresse são:
Sintomas fisiológicos: cansaço crônico, desempenho inadequado, reações somáticas tais como;
palpitações cardíacas (taquicardia), náuseas, manchas pelo corpo, queda de cabelo, doenças
respiratórias, hipertensão, gastrites, ulceras, dor de cabeça, etc.
Sintomas psíquicos: frustração, raiva, autoconceito rebaixado, ansiedade, absenteísmo, sensação
de estar condenado aquela situação, isolamento mental, satisfação reduzida no trabalho e, até,
depressão e paranóia.
Alterações no relacionamento social: irritações e explosões de raiva com colegas e familiares,
isolamento social, mau relacionamento social, inconstância no emprego.

Assim, corroborando a idéia apresentada por Lima (1998), Cooper (1998) apresenta um
modelo esquemático, o qual mostra claramente que o aparecimento de sintomas relacionados ao
estresse.

Figura 2.4
Modelo Dinâmico do Stress Ocupacional de Cooper et al (1998)

Adaptado de Cooper (1998)

Fontes de
Estresse

Indivíduo Sintomas de
Estresse
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Neste sentido, as fontes de estresse, ao incidirem sobre o individuo, podem levar ao
surgimento de doenças físicas (sintomas fisiológicos), doenças mentais (sintomas psíquicos) e/ou
disfunções organizacionais, o qual encontra-se inserido nas alterações de relacionamento social
propostas por Lima (1998).

2.5. Conseqüências do Estresse

A partir do exposto, pode-se dizer que o indivíduo, quando submetido a uma forte carga de
agentes estressores, sofre danos que, se não tratados com a devida atenção, podem gerar
conseqüências desastrosas para ele, para a sociedade e as organizações. Neste sentido, o stress
dificulta ou impede que os seus recursos individuais (conhecimentos, capacidades, etc.) sejam
utilizados na concretização dos objetivos organizacionais, o que pode corresponder a
conseqüências negativas para as organizações.

Assim, de acordo com França & Rodrigues (2002), o estresse trás algumas conseqüências,
tanto para o indivíduo, quanto para as organizações, a saber:

Para o indivíduo: queda da eficiência, ausências repetidas, insegurança nas decisões,
protelação das tomadas de decisões, sobrecarga voluntária de trabalho, uso abusivo de
medicamentos, irritabilidade constante, explosão emocional fácil, grande nível de tensão,
sentimentos de frustração, sentimentos de onipotência, desconfiança, e eclosão ou
agravamento de doenças; e
Para organização: greves, atrasos constantes nos prazos, ociosidade, sabotagem,
absenteísmo, alta rotatividade de funcionários, altas taxas de doenças, baixo nível de
esforço, vínculos empobrecidos, relacionamentos entre funcionários caracterizados pó
rivalidade, desconfiança, desrespeito e desqualificação.

No entanto, como coloca Masci (2001), o estresse não trás apenas conseqüências negativas ao
individuo que o contrai. O estresse, quanto apresentado na forma de eustresse, pode trazer
conseqüências positivas ao indivíduo e a organização, como mostra a tabela abaixo.
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Tabela 2.3
Reações causadas nas Três Fases do Estresse

Fonte: Masci (2001)

Neste sentido, como mostra a figura proposta por Masci (2001), o estresse quando muito
baixo ou alto apresenta conseqüências negativas como atenção dispersa ou forçada, motivação
baixa ou flutuante, realização pessoal baixa, sentimentos de tédio ou ansiedade / depressão e
necessidade de grande esforço para realizar pequenas tarefas.

No entanto, quando na fase intermediária, a denominada eustresse, o mesmo trás
conseqüências adequadas na medida em que proporciona alta produtividade e desempenho. Assim,
como conseqüências diretas tem-se alta motivação, desempenho e realização pessoal, sentimentos
de desafio e necessidade de pouco esforço para realização das tarefas.

Completando as colocações de Masci (2001), Couto (1987) acrescenta algumas
conseqüências geradas para as organizações em decorrência do estresse, a saber:
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Tabela 2.4
Prejuízos do Estresse para as Organizações

Indicadores de diminuição da
eficiência no trabalho

Incidência entre
gerentes/executivos com

estresse intenso (%)

Incidência entre
gerentes/executivos não

estressados (%)
Diminuição da eficiência no
trabalho

49,1 7,7

Dificuldades de se concentrar no
trabalho

56,5 13,8

Dificuldades de se lembrar de fatos
relacionados ao trabalho

38,0 12,3

Dificuldades de tomar decisões do
trabalho antes facilmente tomadas

25,9 1,5

Fugir de responsabilidades de
trabalho antes aceitas de bom
grado

21,3 4,6

Desejar com freqüência trocar de
emprego ou de área de trabalho

39,8 7,7

Fonte: Couto (1987)

Assim, pode-se dizer que quando no intervalo positivo denominado eustresse, o mesmo traz
bons resultados ao individuo e as organizações. No entanto, se no intervalo negativo (distresse)
este traz conseqüências indesejáveis necessitando de uma intervenção que o reverta.

2.6. Incidência

Atualmente, a incidências do estresse vem aumentando de forma assustadora. O que antes
representava índices irrelevantes para analise, hoje se configura como um alto índice de incidência,
justificando a atenção voltada para o tema.

Segundo Rossi apud Horn (2002), presidente da ISMA-BR (Internacional Stress Manangement
Association), 70% dos trabalhadores brasileiros sofrem de estresse e, destes, 30% encontram-se
em um nível mais grave da doença, inclusive com tendências suicidas. A partir deste dado, alguns
dados estatísticos se fazem necessários para analise, a saber:

De 75 a 90% das primeiras visitas ao médico são relacionadas aos problemas de estresse;
89% dos adultos descrevem experiências com alto nível de estresse. Mais da metade deles
informa que está sujeito a esse tipo de experiência pelo menos uma ou duas vezes por
semana e mais de um em cada quatro dizem que vivenciam essas experiências diariamente
(SILVA, 2002);
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O estresse cresceu assustadoramente em outros grupos demográficos, incluindo as
crianças, adolescente e idosos (SILVA, 2002);

60 a 80% dos acidentes de trabalho são relacionados ao estresse (SILVA, 2002);

70% dos executivos das maiores empresas do Brasil convivem com altos níveis de estresse
(MARTINS, 2000);

45% com alto nível de estresse, 28% com estresse leve ou moderado e 27% com ausência
de estresse. Estes foram os resultados de estudos realizados com executivos de empresas
de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Minas Gerais.(COUTO,1987);

Nos EUA, 15% dos processos trabalhistas tem o estresse como causa (MARTINS, 2000);

De 75 a 90% das consultas médicas americanas tem o estresse como origem (MARTINS,
2000).

Além disso, de acordo com Lipp (1996), o que se pode observar é que os índices de estresse
no Brasil têm aumentado consideravelmente em determinadas classes da população, tais como:
policiais militares, professores e bancários.

Já no que diz respeito à incidência sob professores universitários, Gomes (1998) apud Martins
& Jesus (1999) coloca que as profissões mais estressantes são as ligadas a saúde, a segurança, os
professores e funcionários de cargos administrativos. Assim, o autor apresenta o seguinte quadro,
no qual relaciona as profissões aos principais fatores estressores, a saber:

Tabela 2.5
Fatores responsáveis pelo estresse e algumas profissões mais estressantes

ESTRESSE

FATORES PROFISSÕES
- Altas expectativas em relação aos funcionários. Ligadas a área da saúde

- Com o avanço tecnológico, os empregados
sentem-se em constante fase de aprendizado...

Que lidam com a segurança.

- Necessidade de aprender novas habilidades e de
executar suas funções convencionais.

Professores

- Necessidade de constante adaptação as grandes
reorganizações do trabalho, gerando insegurança e
instabilidade.

Funcionários de cargos administrativos.

Fonte: Adaptado de Gomes (1998) apud Martins & Jesus (1999)
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Corroborando as idéias de Gomes (1998) apud MARTINS & JESUS (1999), Lima (2003, p. 36)
coloca que o professor está entre os profissionais que mais sofrem de estresse. De acordo com
pesquisa realizada nos EUA por Moracco, D’Arienzo e Daniford (apud Reinhold, 1995), 52% dos
professores declararam que não escolheriam essa carreira novamente. Já, no Brasil o estresse
parece estar relacionado ao salário não-digno, á precariedade das condições de trabalho, ao
volume de atribuições burocráticas, ao elevado número de turmas assumidas e de alunos por sala,
ao mau comportamento dos alunos e ao treinamento inadequado do professor diante das novas
situações e emergências da época.

Assim, segundo Lima (2003, p. 36), as fontes de estresse para o professor estão mais
relacionadas ao desenvolvimento acadêmico e sociocultural dos alunos e, nem tanto,  a
preocupações pessoais ligadas ao trabalho.

2.7. A Relação Estresse / Trabalho

Toda empresa é um sistema social organizado que busca a concretização de seus objetivos
de forma sinérgica e, conseqüentemente, o sucesso organizacional almejado. Já, os seres
humanos, são seres dotados de emoções, sentimentos, necessidades e desejos que vão as
empresas com o intuito de satisfazer suas necessidades e atingir seus objetivos individuais. Neste
sentido, falar da relação entre indivíduos e organizações nos remete a uma relação de dependência
mutua na qual as pessoas necessitam das organizações para sobreviver, buscar o seu sustento e
alcançar os objetivos individuais estabelecidos, e as organizações precisam das pessoas para
funcionar adequadamente, dar vida ao sistema, inicialmente, inerte, e concretizar os objetivos
traçados.

Assim, para que os dois objetivos sejam atingidos, se faz necessário, tanto que as pessoas
dêem o melhor de si para fazer a organização crescer e se sobressair no mercado, quanto as
empresas devem dar subsídios para que as pessoas trabalhem. E, é nesta relação e na
necessidade de sobrevivência e sucesso que o estresse ganha sua importância, na medida em que
as organizações permeadas pelo estresse ocupacional, do ponto de vista negativo, apresentam
queda de produtividade, aumento dos índices de rotatividade e absenteísmo e ausência de
funcionários comprometidos levando a uma deterioração da imagem que a empresa tem no
mercado. Isto se torna prejudicial para competitividade de mesma.

Assim, como observa Picaluga apud Siqueira (1996), pode-se dizer que o desgaste do
individuo e, conseqüente, estresse ocupacional é decorrente da situação geral de vida e das
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relações especificas que mantêm no trabalho. Neste sentido, no tópico a seguir, analisar-se-á os
fatores determinantes para o surgimento do estresse no trabalho.

2.7.1. Fatores estressantes no ambiente de trabalho

A vida moderna é desgastante. Os compromissos, as obrigações sociais, o ritmo de vida
que a maioria das pessoas levam, faz com que haja um contínuo estado de tensão, de ansiedade,
de insegurança com o dia de amanhã. Assim, para manter o equilíbrio e continuar a viver "dentro"
da sociedade, procura-se aumentar e viver melhor os nossos momentos de lazer. Mas, quando
mesmo assim, não se consegue esta serenidade, as pessoas se tornam vítimas de um mecanismo
diabólico que começa a alimentar suas frustrações e deficiências, fazendo com que vivam nervosos,
cansados e sempre mais desgastadas com o ritmo e as situações que a vida e a sociedade
impõem.

Assim, o ritmo frenético das mudanças e as constantes rupturas e novidades do mundo
moderno, aliados à ausência de perspectivas quanto a uma estabilidade, tem obrigado os indivíduos
a um processo contínuo de adaptação que causa sentimentos de apreensão e ansiedade crônicos.
Diante desse quadro e a despeito da popularização corrente da idéia do estresse, pesquisadores
vêm buscando um consenso no diagnóstico e um conceito comum sobre esse fenômeno.

Ao se analisar detalhadamente os fatores geradores do estresse ocupacional, nota-se que os
autores colocam uma grande diversidade de variáveis que, embora distintas, guardam certa
complementariedade.

No entanto, é de comum acordo que, como coloca Cooper (1988), todo trabalho possui
agentes potencialmente estressores.

Assim, alguns autores apresentam as causas principais das Síndromes de Adaptação Geral
de Seyle, a saber:
Cooper (1988) - Segundo este mesmo autor, estes podem ser assim classificados: fatores
intrínsecos (inerentes) ao trabalho, o papel que o indivíduo exerce na organização, os
relacionamentos interpessoais estabelecidos, a possibilidade de desenvolvimento de carreira, o
clima e estrutura organizacional existente no ambiente de trabalho e interface casa/trabalho.
Gherman (1981) – Para este autor, os fatores estressores encontram-se agrupados em três grupos,
a saber: natureza da responsabilidade do indivíduo, relações dentro do ambiente de trabalho e
estrutura de personalidade. Entretanto, o estudo das características de personalidade relacionadas
ao estresse ainda é bem superficial, tendo, apenas, pesquisas sobre variáveis individuais que
levariam a uma maior propensão ao desenvolvimento do estresse. Estas variáveis são, segundo o
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autor: insegurança, tensão, resistência a mudanças, falta de competência, ambição, perfeccionismo,
agitação, impaciência, etc. (COOPER, 1988).
Instituto Nacional de Segurança e saúde Ocupacional (1999) – Para este órgão, existem
algumas condições de trabalho que podem levar ao estresse como, por exemplo: o esboço da
tarefa, o estilo gerencial, os relacionamentos interpessoais, as normas de trabalho (regras), as
condições ambientais  e a preocupação com a carreira.
Burt &Miller (1973) e Fraser (1983) apud Moraes et all (1995) - Apresentam as características
ambientais desencadeadoras de sintomas de estresse, tais como: calor, ruído, iluminação,
ventilação, postura corporal de trabalho e posto de trabalho. Segundo os autores, estas condições
físicas de trabalho poderão gerar a insatisfação no trabalho por parte dos trabalhadores em relação
às atividades desenvolvidas em seu local de trabalho.
Albrecht (1990) - Expõe alguns fatores que, a seu entender, seriam responsáveis pela otimização
da performance individual do trabalhador, uma vez mantida sob controle e gerenciamento. Estas
variáveis fariam parte da “Zona de Conforto” e abrangem a carga física e mental envolvida no
trabalho, as condições físicas, químicas e biológicas do ambiente de trabalho, o valor e o conteúdo
do trabalho, a utilização de habilidades diversas na execução da tarefa, as relações interpessoais
envolvidas, a estimulação e os desafios mentais e o papel do individuo na organização.
Grandjean (1998) - Alguns fatores decorrentes do ambiente de trabalho e diretamente relacionados
a ele são desencadeadores ou inibidores de stress, a saber:

Supervisão e vigilância no trabalho;
Apoio e reconhecimento dos supervisores;
Conteúdo e carga de trabalho;
Exigências do trabalho;
Ambiente físico de trabalho;
Grau de complexidade do trabalho;
Segurança no trabalho; e
Responsabilidade pela vida e o bem-estar dos outros.

Fiorelli (2003, p. 246) - As causas do estresse no ambiente de trabalho se dividem em quatro
classes distintas e inter-relacionadas, a saber: as tarefas, as normas, os processos de trabalho e as
relações interpessoais estabelecidas.



52

Figura 2.5
Causas do Estresse Ocupacional segundo Fiorelli (2003)

Fonte: Fiorelli (2003, p. 246)

Assim, são considerados fatores estressantes relacionados à tarefa desempenhada a
competência técnica necessária para realizá-la, a carga psíquica do trabalho a qual encontra-se
diretamente relacionada ao emprego das aptidões no ambiente de trabalho, o não alcance de metas
propostas, a inadequação do perfil do profissional as exigências da tarefa, os agentes nocivos ou
perturbadores no local da tarefa, entre outros.

Considerando normas como sendo “as instruções, políticas, regulamentos, diretrizes,
formais ou não, existentes na organização” (FIORELLI: 2003, P. 248) os fatores estressantes
relacionados a elas são  a relação congruente entre os conteúdos das normas estabelecidas e a
sintonia entre as exigências normativas e as características de personalidade das pessoas.

Já, no que diz respeito aos fatores interligados as relações interpessoais, os quais servem
para iniciar, manter ou agravar conflitos, estes são: despreparo do profissional para realização das
tarefas, preparo insuficiente dos supervisores e lideres da equipe de trabalho, falta de informações
necessárias a realização da tarefa e fatores inerentes a pessoa (conhecimentos, aptidão,
habilidades, crenças, comportamentos arraigados).

No que se refere aos fatores relacionados aos processos de trabalho, estes são: a
qualidade e disponibilidade de informações e a falta de autoridade na resolução de problemas e
tomada de decisões.
Chiavenato (1999) – Para Chiavenato (1999), existem alguns estressores organizacionais, os quais
se encontram divididos em grupos, a saber: os relacionados ao cargo, relacionados ao papel,
relacionados a estrutura, relacionados a cultura, relacionados aos relacionamentos e aos fatores
externos a organização. Estes, associados a uma predisposição a adoecer, levam a conseqüências,
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as quais, o autor denominou de disfuncionais. São elas: as conseqüências subjetivas, as
comportamentais, as fisiológicas, as cognitivas e as organizacionais, como mostra a figura abaixo:

Figura 2.6
Agentes Estressores

Fonte: Chiavenato (1999)

Neste sentido, para que se possa adquirir o estresse negativo, o autor coloca, como
requisito, a junção de fatores pessoais e organizacionais.
Estresse (2003a.) - Entre as principais causas do estresse, devemos citar:

Mudanças: uma certa dose de mudança é necessária. Entretanto, se as mudanças
violentas podem ultrapassar nossa capacidade de adaptação.
Sobrecarga: a falta de tempo, o excesso de responsabilidade, a falta de apoio e
expectativas exageradas.
Alimentação incorreta: não é apenas importante o que comemos, mas também como
comemos.
Fumar: o cigarro libera nicotina que, na fase de menor concentração, já provoca reações de
estresse leve, depois bloqueia as reações do organismo e causa dependência psicológica.
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Ruídos: coloca-nos sempre em alerta, provoca a irritação e a perda de concentração
desencadeando reações de estresse, que podem levar até a exaustão.
Baixa auto-estima: tende a se agravar o estresse nestas pessoas.
Medo: o medo acentua nas pessoas a preocupação sem necessidade, uma atitude
pessimista em relação à vida ou lembranças de experiências desagradáveis.
Trânsito: os congestionamentos, os semáforos, os assaltos aos motoristas e a
contaminação do ar podem desencadear o estresse.
Alteração do ritmo habitual do organismo: provoca irritabilidade, problemas digestivos,
dores de cabeça e alterações no sono.
Progresso: a agitação do progresso técnico é acompanhada de aumento das pressões e de
sobrecarga de trabalho, aumentando os níveis de exigências, qualitativas e quantitativas.

Assim, o que se observa é uma infinidade de fatores que, diante de um quadro de
mundialização dos mercados e competitividade global, geram estresse ocupacional ou outros danos
à saúde mental dos trabalhadores.
Karasek (1979) apud França & Rodrigues (2002) – O modelo Exigência-Controle proposto por
Karasek enfatizou apenas  as características psicossociais do trabalho, não se preocupando em
medir fatores relacionados à personalidade ou estressores externos ao trabalho, já que considerava
que os fatores ambientais são determinantes no processo de estresse. Assim, este modelo prevê
que no momento em que o trabalhador se vê diante de uma alta sobrecarga de exigências (ou
pressões psicológicas) e um baixo controle sobre seu trabalho, este corre um risco maior de
apresentar problemas de saúde decorrentes do estresse.

A partir do exposto, Karasek apresenta alguns componentes do processo de estresse, a
saber:

- Exigências de tempo, estrutura temporal do trabalho e ritmo – horas extras, trabalhos em
turnos, trabalho ao ritmo da maquina, pagamento por produção.

- Estrutura das tarefas – falta de controle, subutilização de capacidades.
- Condições físicas – desagradáveis, ameaça de riscos físicos ou tóxicos, riscos

ergonômicos.
- Organização do trabalho – ambigüidade de papel, conflito de papel, competição e

rivalidade.
- Extra-organizacionais – fatores relacionados à comunidade, insegurança no emprego,

preocupações com a carreira.
- Fontes extratrabalho – pessoais, família, relacionados a comunidade.
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Cooper, Sloan & Williams (1998) - De acordo com Cooper e colaboradores apud França &
Rodrigues (2002, p. 65), estresse é entendido como “qualquer força que conduz um fator
psicológico ou físico além de seu limite de estabilidade, produzindo uma tensão no individuo”. Neste
sentido, o modelo dinâmico de mensuração do stress desenvolvido por Cooper, Sloan e Williams
(1988) possibilita um diagnóstico dos possíveis agentes causadores de estresse, além das
manifestações pertinentes ao fenômeno estudado. Além disso, o modelo permite descrever a
realidade na qual se manifesta e suas fontes á nível de organização.

Assim, o O.S.I. (Occupational Stress Indicator), criado e desenvolvido por Cooper et alii
(1988) com base em seu modelo teórico de estresse, constiui-se em um instrumento conceituado,
não só pela sua validação a nível internacional, mas também por sua ampla utilização no
diagnóstico dos níveis de estresse e seus desdobramentos em várias ocupações. Neste sentido, o
modelo proposto busca, através da aplicação de 7 questionários, analisar quatro elementos chaves,
a saber: as fontes de estresse, uma análise do individuo, as estratégias de condução do estresse e
as conseqüências para o indivíduo e  a organização.

De acordo com Cooper, Sloan & Williams (1998), tais questionários apresentam-se assim
estruturados:

Questionário 01 – “Dados pessoais” – Este investiga os principais dados referentes ao
indivíduo em si como, por exemplo,

Questionário 02 – “Como você se sente em seu trabalho” – tem como objetivo avaliar a
satisfação do individuo no trabalho. Para tanto, analisa os seguintes aspectos: (1)
Satisfação com a realização, valor e crescimento, (2) Satisfação com o trabalho em si, (3)
Satisfação com o projeto e estrutura organizacional, (4) Satisfação com os processos
organizacionais, e (5) Satisfação com as relações pessoais.

Questionário 03 – “Como você avalia seu estado de saúde atual” – Busca analisar a saúde
mental e física do individuo a ser analisado.

Questionário 04 – “Como você geralmente se comporta” – Esta parte do indicador avalia a
personalidade do individuo buscando identificar, principalmente, as pessoas com
personalidade do tipo “A”. Isto se deve a pesquisas que indicam que indivíduos com este
tipo de personalidade estão mais predispostos ao estresse. Assim, tal questionário busca
avaliar três aspectos fundamentais: (1) a atitude de viver a qual avalia a atitude as
expectativas perante a vida, (2) o estilo de comportamento e (3) a ambição.

Questionário 05 – “Como você interpreta os fatos a sua volta” – Este questionário tem
objetivo de medir alguns aspectos principais, a saber: (1) as forças organizacionais, (2) os
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processos administrativos da organização a qual o individuo faz parte, e (3) a influencia
individual sobre os eventos da vida e organizacionais.

Questionário 06 – “Origens da pressão no trabalho” – Este formulário se refere as possíveis
causas do estresse ocupacional. Neste sentido, este encontra-se estruturado da seguinte
forma: (1) fatores intrínsecos ao trabalho como, por exemplo, a quantidade e o âmbito das
tarefas, as horas trabalhadas e a variedade, (2) o papel gerencial o qual avalia como o
individuo percebe as expectativas que os outros tem dele, (3) o relacionamento com outras
pessoas, (4) a possibilidade de carreira e realização, (5) a estrutura e o clima organizacional
estabelecido no ambiente de trabalho e (7) a interface casa/trabalho, como mostra a figura
a seguir.
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Figura 2.7
Modelo dinâmico do Stress Ocupacional de Cooper, Sloan & Williams (1998).

Fonte: COOPER et alii (1998, p.95)

Questionário 07 – “Como você lida com o estresse?” – este questionário investiga alguns
dados referentes às formas de lidar com estresse, a saber: (1) o grau de dependência do
individuo em relação a outras pessoas para lidar com o estresse, (2) como o individuo lida
com o estresse na reorganização de seu trabalho, (3) como lida com o racional e emocional
(4) a sobreposição entre o trabalho e a vida doméstica, (5) a administração do tempo e (6)
o envolvimento do individuo com a situação geradora de estresse.

Destarte, em sua constituição, Cooper et alii (1998) fundamentou-se em quatro princípios
básicos, a saber:

Equilíbrio entre rigor cientifico e utilidade pratica;
Rigor metodológico;

FONTES DE
ESTRESSE

SINTOMAS DO
ESTRESSE

DOENÇAS
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Modelo Dinâmico e em constante aperfeiçoamento; e
Ênfase prática e empírica de mudança da realidade.

A partir dos princípios expostos, o modelo procura estabelecer conceitos para determinar a
situação vigente na empresa, fornecendo uma estrutura de estresse ocupacional que pode servir de
parâmetro de comparação; tornar possível o processo de avaliação e julgamento da situação;
fornecer dados que poderão direcionar futuros esforços de trabalho; e proporcionar condições de
ação imediata.
Organização Internacional do Trabalho (1984) – De acordo com a OIT, os fatores estressores
presentes no ambiente de trabalho são inúmeros, os quais encontram-se divididos em 6 grupos, a
saber: meio ambiente físico de trabalho, fatores próprios das tarefas, organização do tempo de
trabalho, aspectos institucionais,  mudanças tecnológicas, e fatores pessoais .
Figueroa (2001) – Com base na classificação proposta pela OIT, Figueroa (2001) desenvolve um
trabalho buscando avaliar os estressores psicossociais no contexto do trabalho em docentes.
Assim, são utilizados os seguintes indicadores de estresse:
Meio ambiente físico de trabalho – (1) Ter pouca / excessiva iluminação, (2) não ter
calefação/refrigeração, (3) má ventilação/falta de ar, (4) não ter suficiente espaço próprio, (5)
barulho excessivo, (6) más condições de higiene, (7) espaço insuficiente em sala de aula, (8) falta
de móveis confortáveis, (9) falta de manutenção do edifício, e (10) exposição a cheios
desagradáveis.
Fatores próprios das tarefas – (1) sentir que exigem demais de mim, (2) excessiva concorrência
entre colegas, (3) ter que pensar constantemente em fazer cursos para ganhar pontos, (4) não
utilizar ao máximo as minhas capacidades, (5) insegurança pela instabilidade no posto de trabalho,
(6) diferença de opiniões com as pessoas com as quais trabalho, (7) falta de solidariedade entre
colegas, (8) sentir que toda a responsabilidade recai sobre mim, (9) fazer tarefas muito variadas,
(10) fazer muito trabalho burocrático, (11) ter um salário que não seja conforme a responsabilidade,
(12) não contar com os recursos necessários para fazer meu trabalho, (13) fazer de maneira igual a
mesma tarefa todos os dias, (14) não receber pelas horas extras de trabalho, (15) realizar tarefas
para as quais eu nunca fui preparado, (16) a rotatividade de pessoal docente entre as diferentes
áreas do currículo, e (17) ter um cronograma de trabalho irregular.
Organização do tempo de trabalho – (1) exigências de cumprimento de horário, (2) não poder
escolher o período de férias, (3) ter que fazer cursos fora do horário de trabalho, (4) não poder
organizar minha própria tarefa, (5) ter múltiplos locais de trabalho como docente, e (6) trabalhar com
prazos muito curtos.
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Aspectos institucionais – (1) sentir que “a vida da gente”  pertence a instituição, (2) impossibilidade
de dialogar com os diretores, (3) tensão no relacionamento com os diretores, (4) tensão no
relacionamento com os alunos, e (5) não se sentir preparado para as mudanças rápidas do sistema
educacional, (6) ter que lidar com a ineficiência de outros setores, (7) estar numa escola que não se
atualiza, (8) Sentir pânico em ficar sem trabalho, (9) não participar das tomadas de decisões, (10) os
diretores só indicam meus erros, (11) falta de clareza das normas, (12) adaptar-me as condições
apropriadas ao meu trabalho, (13) falta de reconhecimento pelas horas extras dedicadas as tarefas
institucionais, (14) não conhecer os critérios pelos quais sou avaliado, (15) conflito entre o que eu
acho que é correto e o que é exigido de mim, (16) não tenho tarefa definida, (17) não sei quem
manda realmente em meu trabalho, (18) não estar de acordo com a maneira como são manejadas
as coisas, e (19) existência de corrupção no local de trabalho.
Mudanças tecnológicas – (1) ter que aprender a usar o computador e (2) impossibilidade de dialogar
com os diretores.
Fatores pessoais – (1) ter que levar trabalho para casa, (2) ter vários empregos ao mesmo tempo,
(3) trabalhar isoladamente, (4) não me sentir comprometido com o trabalho que realizo, (5) não
poder aplicar todos os meus conhecimentos por razões pessoais, (6) não me sentir útil no trabalho,
(7) ter que estar todos os dias com as mesmas pessoas, (8) não poder atualizar meus
conhecimentos em relação ao trabalho, (9) ter que enfrentar problemas que excedem minha tarefa
como docente, (10) saber que não tenho crescimento a nível pessoal, (11) ter que ser “o cara
visível” da escola, (12) não poder cuidar da minha família, (13) estar sufocado pelo trabalho, (14)
saber que tenho poucas possibilidades de progredir, (15) diante de tantas tarefas, não saber por
onde começar, (16) não sentir orgulho pelo que faço, (17) ter lealdade com diferentes grupos ou
pessoas no trabalho, (18) a atividade docente esta bastante desvalorizada, (19) perder tempo com
problemas que não correspondem à tarefa, (20) saber que meus erros podem influenciar
negativamente em outras pessoas, (21) estar descontente com meus colegas de trabalho, e (22)
estar durante anos exercendo a atividade docente.

Assim, a partir do estudo destas variáveis, Figueroa (2001) chega a algumas conclusões.
No grupo de variáveis “ambiente de trabalho” os itens que mais influenciaram no surgimento do
estresse foram à ventilação e o ruído no local de trabalho. Já, no grupo “fatores próprios da tarefa”,
as variáveis mais importantes foram às exigências em excesso e a não utilização de todas as
habilidades que os docentes consideravam que tinham. No grupo “ organização do tempo de
trabalho”, os indicadores mais relevantes foram a discordância com a forma que as coisas eram
conduzidas, a luta com a ineficiência de outros setores e o conflito entre o que se acha que se deve
fazer e o que esperado pelos outros. E, por último, nos grupos “mudanças tecnológicas” e “ fatores
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pessoais”, as variáveis relevantes foram o sentimento de não estar preparado para enfrentar as
novas tecnologias, saber que os erros cometidos pelos docentes podem influenciar negativamente
na vida de outras pessoas e levar trabalho para casa, além de não ter perspectiva de carreira.
Simões (1998) – De acordo com Simões, existem alguns fatores que podem levar ao surgimento do
estresse no trabalho, a saber: (1) aumento do volume de trabalho, (2) conflitos diários no trabalho,
(3) falta de controle no trabalho, (4) pressões no trabalho, (5) incompreensão de chefia, (6)
ambiente desfavorável ao indivíduo, e (7) funções inadequadas ao individuo (quando o individuo
não se adapta ao ritmo exigido pela função que exerce).
Health Care Health & Safety Association of Ontário – De acordo com esta associação
canadense, o estresse no trabalho se configura como uma variável dependente das características
do individuo e das condições do local de trabalho. No entanto, existem alguns fatores que, na
maioria das vezes, leva ao surgimento do estresse, tais como: quantidade excessiva de trabalho,
conflito entre as expectativas e a realidade laboral e más condições de trabalho.

Assim, Villalobos (1999) relaciona os seguintes fatores psicossociais condicionantes da
presença de estresse laboral, a saber:
Desempenho profissional:
- trabalho de alto grau de dificuldade;
- trabalho com grande demanda de atenção;
- atividades de grande responsabilidade;
- funções contraditórias;
- criatividade e iniciativa restringidas;
- exigência de decisões complexas;
- mudanças tecnológicas intempestivas;
- ausência de plano de vida laboral;
- ameaça de demandas laborais;
Direção:
- liderança inadequada;
- má utilização das habilidades do trabalhador;
- má delegação de responsabilidades;
- relações laborais ambivalentes;
- manipulação e coação do trabalhador;
- motivação deficiente;
- falta de capacitação e desenvolvimento do pessoal;
- carência de reconhecimento;
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- ausência de incentivos;
- remuneração não eqüitativa;
- promoções laborais aleatórias;
Organização e função:
- práticas administrativas inapropriadas;
- atribuições ambíguas;
- desinformação e rumores;
- conflito de autoridade;
- trabalho burocrático;
- planejamento deficiente;
- supervisão punitiva;
Tarefas e atividades:
- cargas de trabalho excessivas;
- autonomia laboral deficiente;
- ritmo de trabalho apressado;
- exigências excessivas de desempenho
- atividades laborais múltiplas;
- rotinas de trabalho obsessivo;
- competição excessiva, desleal ou destrutiva;
- trabalho monótono ou rotineiro;
- pouca satisfação laboral;
Meio ambiente de trabalho:
- condições físicas laborais inadequadas;
- espaço físico restringido;
- exposição a risco físico constante;
- ambiente laboral conflitivo;
- trabalho não solidário;
- menosprezo ou desprezo ao trabalhador;
Jornada laboral:
- rotação de turnos;
- jornadas de trabalho excessivas;
- duração indefinida da jornada; e
- atividade física corporal excessiva;
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2.8. A Relação Estresse / Professores

As mudanças ambientais decorrentes da globalização vêm gerando um impacto na vida dos
mais diversos profissionais. Estes, e conseqüentemente, as exigências do mercado de trabalho vêm
levando a uma grande necessidade de qualificação profissional, a qual perpassa, necessariamente,
por profissionais da área acadêmica.

Segundo Esteve (1989) são cinco as principais mudanças que impuseram certa pressão
aos professores e que criaram condições para o crescimento dos estudos sobre estresse nesta
categoria. São elas:

transformação do papel do professor e dos agentes tradicionais de integração social;
crescentes contradições no papel do professor;
as mudanças nas atitudes da sociedade em torno do professor;
a incerteza acerca dos objetivos do sistema educacional e da longevidade ou utilidade do
conhecimento; e
a deterioração da imagem do professor.

Tais mudanças são chamadas pelo autor de fatores secundários, isto é, aqueles baseados no
ambiente, que afetam a situação na qual se encontra o professorado. Fatores primários, por outro
lado, são aqueles que têm efeitos diretos nas salas de aula, como comportamento de alunos e
apoio logístico.

Assim, tanto o ambiente quanto à pressão sobre determinadas tarefas têm alterado
experiências de trabalho e seus significados, os quais afetam a estrutura psíquica dos indivíduos.
Neste sentido, Dejours (1988) afirma ser a docência uma profissão de sofrimento. Os desgastes,
físico e mental, ocasionados pelas exigências permanentes da profissão docente trazem,
certamente, impactos, em termos de bem-estar e saúde, para a maioria dos profissionais da
categoria.

No entanto, nota-se, nesse contexto, a permanência e a relevância que vem sendo dada ao
papel do professor enquanto entidade que acumula um certo capital intelectual (STEWART, 1998),
que é capaz de repassá-lo sem sua própria perda. Ele também é visto como um agente de
mudança, tendo em vista que possibilita a outros seres desenvolverem suas potencialidades. Assim,
de acordo com Dejours (1988), em decorrência dos desgastes, tanto físico quanto emocional, a
docência é uma profissão de sofrimento.
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2.9. Legislação de Controle e prevenção de Estresse no Trabalho

A saúde do trabalhador no Brasil, apresenta-se contemplada pela Constituição federal e
por diversos instrumentos legais.

Assim, no âmbito da Previdência/Seguridade Social, a Lei Orgânica da Seguridade Social
(nº 8.212, de 24 de julho de 1991) garante, em caso de caracterização do acidente de trabalho ou
doença profissional, a estabilidade no emprego por um ano, a partir da volta ao trabalho. Já, a Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá
outras providências.

No que diz respeito à saúde, a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080, de 19 de setembro de
1990) estabeleceu um conceito de saúde ocupacional e determinou a implantação de serviços
especializados de saúde nas empresas.

Já, no que se refere aos direitos e deveres dos empregadores e empregados, estes se
delineiam através das Normas Regulamentadoras (NR’s) da Segurança e Medicina do Trabalho,
estabelecidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). De acordo com Correia e Menezes
(2001), não há referências específicas ao estresse nas normas regulamentadoras. No entanto, é
possível enquadrar o seu controle e prevenção de forma efetiva em dispositivos apresentados na
NR 4 (Serviços especializados em Engenharia de Segurança e Medicina no Trabalho), NR 5
(Comissão interna de prevenção de acidentes), NR 7 (Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional), NR 9 (Programa de Prevenção de riscos ambientais) e NR 17 (Ergonomia).

2.10. Outras Pesquisas Correlatas

A partir de estudos e pesquisas realizadas na literatura vigente, verificou-se que, além dos
estudos de COOPER, SLOAN & WILLIAMS (1998) e FIGUEROA (2001), outros dois estudos
mostraram-se de grande importância na medida em que contribuíram para alastrar os
conhecimentos sobre o tema estudado.

O primeiro deles foi à pesquisa realizada por  PAIVA, DEUSDEDIT JÚNIOR,  SILVA, &
VALENÇA (s/d) intitulado de “Stress e Saúde Mental de Professores Universitários: Uma
comparação entre três instituições de ensino superior”. Tal trabalho procurou, através do emprego
do modelo proposto por Cooper (1998), investigar as diferenças entre professores de instituições
publicas e privadas de ensino superior, no que se refere ao estresse e saúde mental no trabalho.
Para tanto, foi utilizada uma pesquisa descritiva e comparativa, de natureza tanto quantitativa,
quanto qualitativa.
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Assim, de acordo com a pesquisa em questão, os níveis de estresse encontrados foram
baixos, independente do tipo de dedicação (exclusiva ou parcial) ás atividades acadêmicas. Não
foram constatadas correlações estatisticamente significativas entre o estresse, os sintomas mentais
e o tipo de dedicação do professor a instituição. No entanto, alguns fatos levam ao questionamento
dos dados encontrados, a saber: a maioria dos entrevistados possuíam níveis alto ou muito alto de
pressão e/ou insatisfação no trabalho, a maioria encontrava-se propensa ao estresse, um elevado
número de entrevistados utilizavam estratégias de combate e/ou defesa contra o estresse e haviam
depoimentos contraditórios nas entrevistas analisadas.

Já, o segundo estudo relevante para a área foi o desenvolvido por SCHMIDT (1990)
intitulado de “Stress ocupacional no ambiente acadêmico universitário”. Este trabalho procurou
identificar e analisar os fatores do estresse ocupacional que incidem sobre o ambiente universitário,
além do grau de intensidade sentida pelos docentes e os efeitos psicossomáticos do mesmo. Para
isso, entrevistou 230 professores de 3 faculdades da Universidade Estadual Paulista (unesp)
através da utilização do instrumento faculty stress index, proposto por Gmelch (org.). Os resultados
apontaram para os níveis de estresse mais elevado quando estes se encontram relacionados a
pesquisa  e serviços, em docentes mais jovens, com titulo de mestre ou doutor.

2.11. Conclusão
A partir do exposto, pode-se dizer que o estresse vem se configurando como uma doença

rotineira, a qual permeia os ambientes de trabalho e, conseqüentemente, os indivíduos. No entanto,
existe um intervalo de estresse que é positivo e benéfico para as pessoas que o tem e para as
organizações que é o eustresse. Assim, se as empresas mantiverem seus funcionários neste nível
ideal de estresse terão um índice de produtividade e desempenho adequado e elevado. Entretanto,
se os indivíduos apresentarem estresse negativo, o qual prejudica a produtividade e desempenho
profissional, estes poderão levar a manifestação de sintomas e gerar conseqüências desagradáveis.
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Capítulo III
Metodologia da Pesquisa

Este capítulo apresenta os procedimentos utilizados para que, através do método científico,
se alcançasse os resultados desejados procurando responder questões do tipo: como? com que?
onde ? quando?. Isto fez com que a pesquisa se tornasse factível quanto à realização da mesma
por outras pessoas, pois se encontrou alicerçada em procedimentos e métodos científicos, tanto na
sua elaboração, quanto na sua realização.

De acordo com Cervo (1996), método, em um sentido amplo, é a ordem que se deve impor
aos diversos processos necessários para atingir um dado fim ou um resultado desejado sendo,
desta forma, “constituído de um conjunto de processos ou técnicas que formam os passos do
caminho a percorrer na busca da verdade” (CERVO, 1996, P.159).

Já, o método científico, como coloca Barbosa Filho (1994), corresponde a uma
“investigação organizada, observação sistemática dos fenômenos da realidade universal através de
uma sucessão de passos, orientados por conhecimentos teóricos, buscando explicar as causas
desses fenômenos, suas correlações e aspectos ainda não revelados que interessam, mais de
perto, a um determinado ramo do saber.”

A seguir serão apresentados os procedimentos e instrumentos aplicados na realização da
pesquisa.

3.1. Tipo de Pesquisa

3.1.1. Quanto à natureza
No que se refere à natureza da pesquisa em questão, esta foi do tipo básica na medida em

que, conforme expõe Silva & Menezes (2001, p.20), é teórica e teve como objetivo “gerar
conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência sem aplicação prática prevista”.
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3.1.2. Quanto à abordagem do problema
A pesquisa em questão foi quantitativa e qualitativa. De acordo com Silva e Menezes (2001,

p.20), a pesquisa quantitativa procura “traduzir em números opiniões e informações para classifica-
las e analisa-las” . Já, a pesquisa qualitativa interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes significados.

Outro teórico que vale ressaltar é Salomon (1996), que delimita a análise quantitativa como
sendo envolvida por mensuração e defrontação de variáveis com a hipótese levantada, através da
construção de um modelo matemático que exprima os fatores intangíveis envolvidos no processo
logístico. Já, a análise qualitativa englobou a observação de variáveis que darão suporte (ou não) a
hipótese, explicando, assim, a natureza e funcionalidade do modelo proposto.

3.1.3. Classificação quanto aos objetivos
A presente pesquisa foi do tipo exploratória visto que teve como objetivo aumentar os

conhecimentos acerca das variáveis que intervem no surgimento do estresse ocupacional.
Segundo os autores Mattar (1997), Silva e Menezes (2001) & Cervo (1996), a pesquisa

exploratória visa levar o pesquisador a um maior conhecimento acerca do fenômeno a ser estudado,
a estabelecer prioridades e classificar conceitos, buscando maiores informações sobre determinado
assunto.

Assim, Lakatos & Marconi (1991) complementam esta definição na medida em que coloca
que a Pesquisa Exploratória é uma investigação de pesquisa científica, cujo objetivo é a formulação
de questões ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipótese; aumentar a
familiaridade do pesquisador com o ambiente, fato ou fenômeno, para a realização de uma pesquisa
futura mais precisa ou modificar e clarificar conceitos.

3.2. Variáveis de Investigação

Para analisar os indicadores de estresse, o estudo em questão utilizou-se de uma
adaptação dos grupos de variáveis propostos pela OIT (1984), como demonstrado abaixo:
Ambiente de Trabalho – Neste conjunto de variáveis foram considerados os fatores relacionados
ao ambiente (condições ambientais) no qual esta sendo realizada a atividade profissional a ser
analisada: Docência.
Particularidades da Tarefa – Aqui foram levadas em consideradas os fatores peculiares da
atividade profissional do professor universitário como, por exemplo, recursos necessários,
habilidades requeridas, salário, entre outras.
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Organização do Tempo de Trabalho _ Este se referiu às disponibilidades de tempo, a carga
horária, etc., ou seja, aos fatores relacionados ao tempo.
Sistema Educacional – Neste item foram considerados os aspectos relacionados a situação
educacional e acadêmica da universidade em questão.
Mudanças Tecnológicas – Quanto às mudanças tecnológicas, estas contemplaram fatores
relacionados às mudanças ambientais no que diz respeito à tecnologia e que afetam as atividades
diárias do docente.
Fatores pessoais – São os fatores relacionados às características pessoas do docente.
Sintomas apresentados / Situação física e psicológica – Neste tópico foram contemplados os
fatores relacionados às manifestações físicas e psicológicas do estresse.

Assim, a partir destes grupos maiores de variáveis, definiu-se, de acordo com a literatura,
os indicadores pertencentes a cada grupo em específico. A sistematização dos mesmos, resultado
desta dissertação, foi feita a partir de pesquisas acerca das variáveis apresentadas como
estressoras pelos mais diversos autores, estudiosos deste tema. Tais indicadores e respectivos
autores consultados encontram-se discriminados abaixo:

Tabela 3.1.
Levantamento dos Indicadores de Estresse

DADOS PESSOAIS

Sexo COOPER, SLOAN & WILLIAMS (1998) e MARTINS (2000)

Faixa etária COOPER, SLOAN & WILLIAMS (1998)

Estado civil COOPER, SLOAN & WILLIAMS (1998)

Escolaridade COOPER, SLOAN & WILLIAMS (1998) e MARTINS (2000)

Tempo de instituição COOPER, SLOAN & WILLIAMS (1998)

Tempo de docência COOPER, SLOAN & WILLIAMS (1998)

Exerce outra atividade profissional na instituição

Horas gastar com esta atividade adicional na
instituição

Exerce outra atividade profissional fora da
instituição COOPER, SLOAN & WILLIAMS (1998)

Carga horária da atividade fora da instituição COOPER, SLOAN & WILLIAMS (1998)

Tem tempo para descansar / relaxar COOPER, SLOAN & WILLIAMS (1998)
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Horas aulas dadas no momento

Pratica exercício físico COOPER, SLOAN & WILLIAMS (1998)

Sintomas apresentados / Situação física e psicológica – Neste tópico serão contemplados os fatores
relacionados às manifestações físicas e psicológicas do estresse.

SINTOMAS

Insônia, dificuldade de adormecer. MASCI (2001) e
BALLONE (2002)

Falta de ar ou sensação de respiração curta. MASCI (2001) e
BALLONE (2002)

Dores ou pressão no peito MASCI (2001)
Dores de cabeça ou enxaqueca MASCI (2001)
Dores musculares (sem haver se machucado) MASCI (2001) e

BALLONE (2002)
Episódios de diarréia MASCI (2001) e

BALLONE (2002)
Falhas ou batimentos mais rápidos no coração MASCI (2001)
Formigamento, câimbras ou adormecimento na pele. MASCI (2001)
Medo de estar morrendo ou de que alguma coisa terrível esta para acontecer MASCI (2001)
Náuseas ou vontade de vomitar MASCI (2001) e

BALLONE (2002)
Ondas de calor ou de frio MASCI (2001) e

BALLONE (2002)
Preocupação exagerada com a saúde MASCI (2001)
Sensação de “bolo” na garganta MASCI (2001) e

BALLONE (2002)
Sensação de “bolo” no estomago MASCI (2001) e

BALLONE (2002)
Sensação de asfixia ou sufocamento MASCI (2001)
Sensação de balanço, desequilíbrio ou instabilidade. MASCI (2001)
Sensação de estar perdendo o controle ou ficando louco MASCI (2001)
Sensação de fadiga, mal estar, cansaço ou fraqueza. MASCI (2001) e

BALLONE (2002)
Sensação de fraqueza muscular MASCI (2001) e

BALLONE (2002)
Sensação de moleza nas pernas MASCI (2001) e

BALLONE (2002)
Sensação de estar separado do corpo, ou de partes dele. MASCI (2001)
Sensação de que o corpo parece estar flutuando MASCI (2001)
Sensação aumentada á luz, aos sons ou ao tato. MASCI (2001)
Sono agitado ou interrompido MASCI (2001) e

BALLONE (2002)
Tensão, inquietação, dificuldade de relaxar, irritabilidade. MASCI (2001) e

BALLONE (2002)
Vertigens, crises de tontura. MASCI (2001) e

BALLONE (2002)
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Ambiente de Trabalho – Neste conjunto de variáveis serão considerados os fatores relacionados ao
ambiente (condições ambientais) no qual esta sendo realizada a atividade profissional a ser analisada:
Docência.

AMBIENTE DE TRABALHOS

Ambiente Físico

Ruído FIGUEROA (2001), VILLALOBOS (1999), KARASEK (1979) apud FRANÇA &
RODRIGUES (2002), ESTRESSE (2003a), FIORELLI (2003), SIMÕES (1998),
BURT & MILLER (1973) e FRASER (1983) apud MORAES et all (1995), e
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL (1999)

Calor / Ventilação FIGUEROA (2001), VILLALOBOS (1999), KARASEK (1979) apud FRANÇA &
RODRIGUES (2002), FIORELLI (2003), SIMÕES (1998), BURT & MILLER (1973)
e FRASER (1983) apud MORAES et all (1995), e INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL (1999)

Iluminação FIGUEROA (2001), VILLALOBOS (1999), KARASEK (1979) apud FRANÇA &
RODRIGUES (2002), ALBRECHT (1990), SIMÕES (1998), BURT & MILLER
(1973) e FRASER (1983) apud MORAES et all (1995), e INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL (1999)

Posto de trabalho (sala de aula) ALBRECHT (1990), e BURT & MILLER (1973) e FRASER (1983) apud MORAES
et all (1995)

Equipamentos necessários ALBRECHT (1990), e BURT & MILLER (1973) e FRASER (1983) apud MORAES
et all (1995)

Relacionamentos

Apoio e reconhecimento pelos alunos e diretores VILLALOBOS (1999), COOPER, SLOAN & WILLIAMS (1998),
CHIAVENATO (1999), e GRANDJEAN (1998)

Relações com alunos, professores, diretores e
demais funcionários

CHIAVENATO (1999), SIMÕES (1998), FIGUEROA (2001),
ALBRECHT (1990), e INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL (1999)

Presença de incentivos VILLALOBOS (1999)

Investimento em capacitação profissional COOPER, SLOAN & WILLIAMS (1998)

Excessiva concorrência entre colegas FIGUEROA (2001) e SIMÕES (1998)

Organização

Práticas administrativas
inapropriadas e deficientes

VILLALOBOS (1999) e COOPER, SLOAN & WILLIAMS (1998)
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Comunicação deficiente ESTRESSE (2003a), e INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA E SAÚDE
OCUPACIONAL (1999)

Burocracia em excesso VILLALOBOS (1999)

Segurança COOPER, SLOAN & WILLIAMS (1988), FIORELLI (2003), e GRANDJEAN (1998)

Espaço físico FIGUEROA (2001), VILLALOBOS (1999), KARASEK (1979) apud FRANÇA &
RODRIGUES (2002), FIORELLI (2003), SIMÕES (1998), ALBRECHT (1990), e BURT
& MILLER (1973) e FRASER (1983) apud MORAES et all (1995)

Particularidades da Tarefa – Aqui serão levadas em consideradas os fatores peculiares da atividade
profissional do professor universitário como, por exemplo, recursos necessários, habilidades requeridas,
salário, entre outras.

PARTICULARIDADES DA TAREFA

Emprego das habilidades VILLALOBOS (1999), KARASEK (1979) apud FRANÇA &
RODRIGUES (2002), e FIORELLI (2003)

Autonomia para tomada de decisões VILLALOBOS (1999), COOPER, SLOAN & WILLIAMS (1988), e
FIORELLI (2003)

Leva trabalho para casa VILLALOBOS (1999), COOPER, SLOAN & WILLIAMS (1998) e
KARASEK (1979) apud FRANÇA & RODRIGUES (2002)

Possibilidade de carreira VILLALOBOS (1999), COOPER, SLOAN & WILLIAMS (1988),
KARASEK (1979) apud FRANÇA & RODRIGUES (2002), e
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA E SAÚDE
OCUPACIONAL (1999)

Pressão gerada pela carga de trabalho FIGUEROA (2001), DEJOURS (1988), SIMÕES (1998), KARASEK
(1979) apud FRANÇA & RODRIGUES (2002), ESTRESSE
(2003a), e CHIAVENATO (1999)

Conhecimento quanto às expectativas da
empresa

GRANDJEAN (1998) e FIGUEROA (2001)

Atribuições bem definidas FIGUEROA (2001), GRANDJEAN (1998), e  INSTITUTO
NACIONAL DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL (1999)

Trabalhos rotineiros, monótonos  e
desgastantes

FIGUEROA (2001), VILLALOBOS (1999) e COOPER, SLOAN &
WILLIAMS (1998)

Conteúdo do trabalho em si GRANDJEAN (1998), ALBRECHT (1990), e  INSTITUTO
NACIONAL DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL (1999)

Exigência de cumprimento de prazos FIGUEROA (2001), KARASEK (1979) apud FRANÇA &
RODRIGUES (2002)

Exigência excessiva quanto ao bom
desempenho

 VILLALOBOS (1999), SIMÕES (1998), e  KARASEK (1979) apud
FRANÇA & RODRIGUES (2002)

Compatibilidade entre o salário e a tarefa
exercida

FIGUEROA (2001), ALBRECHT (1990) e COOPER, SLOAN &
WILLIAMS (1998)

Tarefas estimulantes e desafiadoras GRANDJEAN (1998), ALBRECHT (1990), e  INSTITUTO
NACIONAL DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL (1999)
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Ritmo de trabalho elevado VILLALOBOS (1999), COOPER, SLOAN & WILLIAMS (1998),
MARTINS (2000), e ESTRESSE (2003a)

Compatibilidade entre o salário e a faixa
salarial oferecida pelo mercado

ALBRECHT (1990)

Tarefa de grande complexidade e alto grau
de dificuldade

VILLALOBOS (1999), e GRANDJEAN (1998)

Trabalho com alta demanda de atenção VILLALOBOS (1999)

Exigência de atividade física corporal
excessiva

VILLALOBOS (1999)

Excesso de  responsabilidade VILLALOBOS (1999), , KARASEK (1979) apud FRANÇA &
RODRIGUES (2002), e ESTRESSE (2003a)

Falta de apoio para realização das tarefas GRANDJEAN (1998)

Eventos previsíveis ou ajustados de ultima
hora

COOPER, SLOAN & WILLIAMS (1998) E MARTINS (2000)

Disponibilidade de informações necessárias FIORELLI (2003)

Responsabilidade pela aprendizagem do
aluno

STWEWART (1998) e FIGUEROA (2001)

Recursos financeiros suficientes para
trabalhar

COOPER, SLOAN & WILLIAMS (1998)

Cronograma de atividade irregular FIGUEROA (2001)

Realização de tarefas para as quais não fui
preparado

FIGUEROA (2001)

Não recebo pelas horas extras trabalhadas FIGUEROA (2001)

Recursos materiais necessários para
realização das tarefas

FIGUEROA (2001)

Organização do Tempo de Trabalho e Aspectos institucionais_ Este se refere às disponibilidades de
tempo, a carga horária, etc. Ou seja, aos fatores relacionados ao tempo . Além disso, serão contemplados os
fatores relacionados às normas e regras institucionais e a percepção da instituição pelo docente
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ORGANIZAÇÃO DO TEMPO DE TRABALHO E ASPECTOS INSTITUCIONAIS

Falta de tempo para realização das atividades
docentes

COOPER, SLOAN & WILLIAMS (1998)

Tenho reuniões constantes INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA E SAÚDE
OCUPACIONAL (1999) e COOPER, SLOAN & WILLIAMS
(1998)

Pagamento por hora trabalhada KARASEK (1979) apud FRANÇA & RODRIGUES (2002)

Existência de normas e regras rigorosas KARASEK (1979) apud FRANÇA & RODRIGUES (2002)

Horas extras KARASEK (1979) apud FRANÇA & RODRIGUES (2002)

Existência de conflitos entre os valores
individuais e os institucionais

FIORELLI (2003) e COOPER, SLOAN & WILLIAMS (1998)

Grande quantidade de mudanças no sistema
educacional da instituição

ESTEVE (1989) e FIGUEROA (2001)

Cargas de trabalho excessivas VILLALOBOS (1999), SIMÕES (1998),  e COOPER, SLOAN &
WILLIAMS (1998)

Identificação com a imagem da organização COOPER, SLOAN & WILLIAMS (1998)

Muitas tarefas para pouco tempo KARASEK (1979) apud FRANÇA & RODRIGUES (2002),
MARTINS (2000) e COOPER, SLOAN & WILLIAMS (1998)

Atualização universitária COOPER, SLOAN & WILLIAMS (1998) e FIGUEROA (2001)

Participação nas tomadas de decisão VILLALOBOS (1999), FIGUEROA (2001) e COOPER, SLOAN
& WILLIAMS (1998)

Clareza das normas institucionais FIGUEROA (2001) e INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL (1999)

Condições para realização do trabalho FIGUEROA (2001) e COOPER, SLOAN & WILLIAMS (1998)

Incerteza acerca da longevidade e utilidade do
conhecimento

ESTEVE (1989)

Exigência pelo cumprimento de horário FIGUEROA (2001) e SIMÕES (1998)

Escolha do período de férias FIGUEROA (2001)

Ter vários locais de FIGUEROA (2001)

Conhecimento dos critérios pelos quais sou
avaliado

FIGUEROA (2001)

Concordo com a maneira em que as coisas são
feitas

FIGUEROA (2001)

Mudanças Tecnológicas – Estas contemplarão fatores relacionados às mudanças ambientais no que diz
respeito à tecnologia e que afetam as atividades diárias do docente.
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MUDANÇAS TECNOLÓGICAS

Avanço dos recursos didáticos/pedagógicos ESTRESSE (2003a) e COOPER, SLOAN & WILLIAMS
(1998)

Necessidade de utilização da internet ESTRESSE (2003a)

Necessidade de atualização quanto às mudanças
tecnológicas

VILLALOBOS (1999), COOPER, SLOAN & WILLIAMS
(1998) e ESTRESSE (2003a)

Fatores pessoais – São os fatores relacionados às características pessoais do docente.

FATORES PESSOAIS

Motivação para o trabalho VILLALOBOS (1999)

Se sente incomodado por acontecimentos
inesperados

GHERMAN (1981) e MARTINS (2000)

Capacitação e desenvolvimento do pessoal VILLALOBOS (1999), e FIORELLI (2003)

Alimentação adequada ESTRESSE (2003a)

Auto-estima elevada ESTRESSE (2003a)

Medo: o medo acentua nas pessoas a preocupação
sem necessidade, uma atitude pessimista em
relação à vida ou lembranças de experiências
desagradáveis

ESTRESSE (2003a)

Alteração do ritmo habitual do organismo: provocam
irritabilidade, problemas digestivos, dores de cabeça
e alterações no sono

ESTRESSE (2003a), e  GHERMAN (1981)

Falta de competência KARASEK (1979) apud FRANÇA & RODRIGUES (2002),
ESTRESSE (2003a), e GHERMAN (1981)

Despreparo do profissional para realização das
tarefas

FIORELLI (2003)

Insegurança KARASEK (1979) apud FRANÇA & RODRIGUES (2002),
e GRANDJEAN (1998)

Ambição GHERMAN (1981)

Perfeccionismo GHERMAN (1981)

Capacidade de superar problemas GHERMAN (1981)

Tensão GHERMAN (1981)

Resistência a mudanças ESTRESSE (2003a), e GHERMAN (1981)
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O trabalho vem em primeiro lugar GHERMAN (1981)

Não gosto de perder tempo GHERMAN (1981)

Honrar com os compromissos GHERMAN (1981)

Não consigo me desligar do trabalho, mesmo em
casa

COOPER, SLOAN & WILLIAMS (1998)

Comprometimento com a atividade docente FIGUEROA (2001)

Sentimento de utilidade FIGUEROA (2001)

Possibilidade de utilização de todas as capacidades
e habilidades

FIGUEROA (2001)

Ter que estar todos os dias com as mesmas pessoas FIGUEROA (2001)

Sentimento de orgulho pelo que faço FIGUEROA (2001)

Valorização das atividades docentes FIGUEROA (2001)

Saber que os erros podem influenciar negativamente
nas outras pessoas

FIGUEROA (2001)

Fonte: Dados Primários (2004)

Neste sentido, faz-se necessário salientar que o modelo utilizado para realização da
pesquisa resultou da coletânea de fatores apresentados pelos autores citados, não sendo utilizado
nenhum modelo já existente em sua integra, na medida em que os mesmos abordavam aspectos
específicos e não apresentavam-se completos na investigação das variáveis.
3.3. População e Amostra

Para alcançar o propósito específico de um estudo é necessário identificar um
determinado grupo de pessoas alvo da pesquisa. Nisto baseia-se a população- alvo. Segundo Silva
e Menezes (2001, p. 32), população é “a totalidade de indivíduos que possuem as mesmas
características definidas para um determinado estudo”.

Assim, a população-alvo deste estudo foi composta pelos professores da Graduação dos
cursos da área de gestão (envolvendo os cursos de Administração, Ciências Contábeis e
Graduação Tecnológica), totalizando 127 profissionais.

Já, a amostra prevista foi de 77 professores, sendo, esta, definida de forma aleatória e
sistemática.

O cálculo da amostra foi obtido através da fórmula proposta por Thiola (1998) para variáveis
ordinais e população finita, considerando um erro amostral de 7% e nível de confiança de 93%,
como mostra a figura abaixo:
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Onde:
n = Tamanho da amostra
N = População em estudo
P = Propensão da variável mais importante
Q = 1 – P
e =  0,05 (Erro Amostral)
Z = 1,96 (Percentil 0,975 da curva normal padrão para o nível de confiança de 95%)
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3.4. Coleta de dados

As informações foram coletadas pela própria pesquisadora, sendo, os dados secundários
coletados através de uma pesquisa bibliográfica e análise documental, além de procedimentos e
instrumentos de coleta, os quais estão descritos no tópico a seguir.

3.4.1. Quanto aos procedimentos técnicos
O presente trabalho utilizou, como procedimento técnico, o levantamento na medida em que

este se configura como um procedimento de pesquisa voltado para a busca de informações com um
grupo de interesse acerca do tema estudado. Assim, como coloca Silva (2001, p. 21), este
procedimento “envolve a interrogação direta de pessoas cujo comportamento se deseja conhecer”.

3.4.2. Quanto ao instrumento de coleta de dados
Para a execução da pesquisa em questão foram utilizados os seguintes instrumentos de

coleta de dados:
Pesquisa Bibliográfica – Conforme coloca Cervo (1996, p. 48), a pesquisa bibliográfica “procura
explicar um problema a partir das referências teóricas publicadas em documentos”. Neste sentido,
esta poderá ser realizada através do levantamento de dados primários ou secundários. Segundo
Kotler (1999), dados primários são aqueles reunidos para um propósito ou projeto de pesquisa
específico, estando publicado pela literatura. Já os dados secundários envolvem aqueles coletados
para outros propósitos, encontrando-se disponível para pesquisa. Estes podem ser fontes internas a
empresa, publicações governamentais, livros e periódicos, além de dados comerciais.
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Observação Direta e Assistemática – Refere-se ao exame atento e direto dos processos a serem
estudados. Segundo Roesch (1999) estas são realizadas em intervalos regulares dirigindo-se a
indivíduos na situação de trabalho ou em processos de trabalho. A observação assistemática não
tem planejamento e controle previamente elaborado (SILVA & MENEZES; 2001). Assim, para
realização desta pesquisa, serão investigadas os seguintes itens: desempenho acadêmico,
absenteísmo, ocorrência de discussão ou irritabilidade no trabalho, alcoolismo, entre outros
sintomas físicos visíveis.
Questionário – De acordo com Cervo (1996, p.138), “o questionário é a forma mais usada para
coletar dados, pois possibilita medir com melhor exatidão o que se deseja”. Assim, esse instrumento
de pesquisa será utilizado no sentido de colher informações formais junto aos sujeitos pesquisados.
Nesse instrumento serão utilizadas questões fechadas a fim de facilitar o levantamento dos dados.

3.5. Técnicas de Análise dos Dados

A fim de analisar os dados apresentados pela pesquisa, foi utilizada a análise de correlação
de Spearman. Tal análise trata-se de uma medida de intensidade de variáveis relacionadas a uma
variável dependente (estresse), conforme coloca Martins (2000). Já, como parâmetro de avaliação
do nível de significância, foi utilizado o Teste de Rugg (RODRIGUES, 1993), o qual considera a
seguinte escala:

R < 0,15 – Desprezível
  0,15 < R < 0,29 – Baixa
  0,30 < R < 0,49 – Apreciável

R > 0,50 – Acentuada

Considerando que a variável estresse é não paramétrica, ou seja, difícil de ser mensurada
quantitativamente, considerou-se o R < 0,29 como fator desprezível. A escala de Pearson não foi
utilizada por este mesmo motivo – dados não paramétricos.

Desta forma, para que o estudo em questão atingisse os objetivos propostos, o mesmo
realizou a analise da variável dependente estresse, a qual foi relacionada com os demais fatores
geradores de estresse, a fim de definir o impacto deste na variável dependente analisada.

3.6. Conclusão
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COLETA DE DADOS

Para realização deste trabalho foi utilizada a pesquisa exploratória do tipo levantamento.
Como instrumento de pesquisa, empregou-se, além da pesquisa bibliográfica e da observação
direta, a aplicação de questionários, os quais tiveram como objetivo identificar os fatores geradores
de estresse no ambiente de trabalho. Assim, para montagem deste formulário foram utilizados
indicadores encontrados na literatura sobre o tema, os quais apresentam-se fundamentado neste
capítulo. Vale salientar que não foi utilizado um modelo especifico de questionário e, sim, uma
adaptação de vários modelos, a fim de tornar o questionário o mais completo possível. A pesquisa
foi aplicada com 77 professores da área de gestão dentre os 127 existentes.

Para análise dos dados utilizou-se a análise de correlação de Spearman. Não foi
empregada a análise de regressão linear múltipla, na medida em que esta apresenta como requisito
a utilização de uma variável dependente métrica.

3.7. Fluxograma da Metodologia

PLANEJAMENTO

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

DEFINIÇÃO DO TIPO DE PESQUISA

DE NATUREZA QUANTITATIVA
E QUALITATIVA

PESQUISA DO TIPO
EXPLORATÓRIA

LEVANTAMENTO

OBSERVAÇÃO DIRETA
E ASSISTEMÁTICA
QUESTIONÁRIO
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 Capítulo IV
Resultados da Pesquisa de Campo

Para concretização desta pesquisa, entrevistou-se 77 professores de uma Universidade
Particular localizada na cidade de Natal, a fim de elucidar os fatores geradores de estresse (variável
dependentes) no trabalho docente. Tal pesquisa, em primeira instância, procurou delinear o perfil do
profissional entrevistado, o qual será apresentado a seguir.

4.1. Perfil Docente

Dos 77 docentes entrevistados, 41 são do sexo feminino e 36 do masculino, conforme
mostra o gráfico a seguir.

Figura 4.1
Sexo
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Fonte: Dados Primários (2004)

Já, no que diz respeito à faixa etário, esta se mostrou predominantemente de 30 a 49 anos,
representando 83% dos entrevistados.
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Figura 4.2
Faixa Etária
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Fonte: Dados Primários (2004)

Quanto ao estado civil, a maioria dos entrevistados (67%) disseram estar casados e quanto
a titulação, estes se enquadraram nas categorias especialistas e mestres tendo, apenas um registro
na categoria graduado, como mostra o gráfico abaixo.

Figura 4.3
Escolaridade
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                                 Fonte: Dados primários (2004)

Ao se questionar o tempo de serviço a empresa, 57% disseram ter mais de 4 anos na
função de docente, com carga horária variando, predominantemente (42% dos casos) de 16 a 20
horas de sala de aula. Quanto ao exercício de outras atividades complementares na própria
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instituição, apenas 34% dos entrevistados assinalaram possuir. Tais registros se referem a
atividades de pesquisa, orientação de estagio, orientação de trabalho de conclusão de cursos, entre
outras. Já, no que se refere ao exercício de outra profissão, os analisandos responderam possuir,
em sua maioria, outra ocupação, representando 70% dos entrevistados.

No que diz respeito ao tempo de descanso, 56% dos entrevistados disseram não possuir e
58% responderam que, sequer, realizam qualquer tipo de atividade física, por falta de tempo para tal
atividade.

Figura 4.4
Tempo para Descanso

Fonte: Dados primários (2004)

Quanto à mensuração da variável estresse, a qual utilizou, basicamente, o modelo
fisiológico apresentado por Masci (2001), com algumas adaptações de Ballone (2002), 47%
mostraram-se estressados, com o que denominados de distresse (estresse negativo o qual
prejudica a produtividade e desempenho profissional) e 53% apresentaram-se com o estresse
saudável, o qual denomina-se de eutresse.

Figura 4.5
Incidência do Estresse

Fonte: Dados Primários (2004)
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De acordo com o que menciona Lipp (1996) e Gomes (1998) apud Martins & Jesus (1999),
o nível de estresse apresenta-se bastante elevado em professores. Estes resultados vem a
corroborar as pesquisas estatísticas referentes à incidência do estresse negativo (distresse) na
população e, mais especificamente, nos profissionais voltados a docência.

4.2. Analise da Observação Direta e Assistemática

Além da pesquisa realizada através da entrevista, a observação in loccu caracterizou-se
como um instrumento importante de coleta de dados. Neste sentido, alguns aspectos foram
analisados.

No entanto, para citar estes fatos observados, se faz necessário contextualizar o dia-a-dia
de atividade dos docentes na referida universidade. A atividade dos professores se inicia, para
alguns, nas primeiras horas do dia (7:30h) quando se inicia a primeira turma de aula. A jornada de
trabalho não é constante, existindo tanto professores que ministram apenas uma aula por dia,
quanto os que lecionam para várias turmas o dia inteiro. Nos momentos de intervalo, estes
profissionais se dirigem à sala dos professores, na qual observa-se um ambiente harmonioso e um
relacionamento motivador entre eles, ou permanecem nos corredores, esclarecendo dúvidas dos
alunos ou conversando com os mesmos, o que estreita o relacionamento docente-aluno. Segundo
os professores, “este é um momento motivador. É o que nos faz vir a universidade com vontade...”
No entanto, muitas vezes, o docente segue para a sala dos professores para descansar e, mesmo
assim, é requisitado pelos alunos.

No que diz respeito ao relacionamento com os colegas de trabalho, nota-se que este se
apresenta, para muitos, como um motivo para ir a universidade e estar no convívio do ambiente de
trabalho. No entanto, este momento não se mostra tão tranqüilo quanto parece, na medida em que
os professores são constantemente requisitados por alunos desejando sanar dúvidas, entregar
trabalhos ou, até mesmo, desabafar suas decepções acadêmicas.

Quanto às tarefas acadêmicas, observou-se um grande índice de comentário acerca da
obrigação de levar trabalho para casa e da impossibilidade de se desligar do trabalho ao sair da
instituição (como mostra VILLALOBOS, 1999; COOPER, SLOAN & WILLIANS, 1988; KARASEK
apud FRANÇA & RODRIGUES, 2002), mostrando-se este, um fator angustiante para estes
profissionais. Conforme relatos, “...não conseguimos desligar da universidade...”, “Se, pelo menos,
nossas atividades se resumissem aos momentos que estamos na universidade, tudo seria bem
mais tranquilo...” ou “...dar aulas é o de menos, o problema é o que temos que fazer em casa...” . No
entanto, no que diz respeito à autonomia, não foram registradas muitas queixas do professor frente
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aos alunos ou a sala de aula. Mas, sim, a insatisfação quanto à faixa salarial recebida pelo docente
em decorrência de seu trabalho (FIGUEROA, 2001; ALBRECHT, 1990; COOPER, SLOAN &
WILLIAM, 1998) e a impossibilidade de carreira na instituição (VILLALOBOS, 1999; COOPER,
SLOAN & WILLIANS, 1988; KARASEK apud FRANÇA & RODRIGUES, 2002), apresentando-se
este, como um fator desmotivador para este profissional. Isto ocorre em decorrência, conforme
relato, tanto do valor justo, decorrente da comparação entre os custos e o benefício de ensinar, do
salário pago e do trabalho advindo da atividade docente, quanto da comparação ao valor da hora-
aula paga pelas outras instituições de ensino.

No que diz respeito ás mudanças tecnológicas e, conseqüente, necessidade de
acompanhamento, não houve muita rejeição. Pelo contrário, a evolução da tecnologia mostrou-se
um fator motivador de capacitação e desenvolvimento de novas habilidades e subsídios para o
ensino, na medida em que ela possibilita simulações empresariais, tornando o ambiente de aula
mais agradável e instigante, proporcionando a vivência do aluno e facilitando a relação ensino-
aprendizagem.

Já, no que se refere às características pessoais, de forma distinta da colocada por autores
como Gherman (1981), por exemplo, os traços de personalidade do tipo A, tais como medo,
perfeccionismo, ambição, não estão patentes na vida deste profissional, não se configurando como
fator gerador de estresse.

4.3. Análise da Correlação de Spearman

Para analisar os dados decorretes da pesquisa realizada nesta dissertação, utilizou-se a
analise de correlação de Spearman, a qual analisou cada fator em separado e seu impacto no
estresse do profissional da educação.

De acordo com a análise proposta por Spearmann (MARTINS, 2000), a mesma encontra-se
direcionada para a avaliação de variáveis não paramétricas ou subjetivas, como é o caso do
estresse. Diante disso, a análise requer a utilização do Teste de Rugg, e não a de Pearson, pois
este é o modelo indicado para análise deste tipo de variável. Neste sentido, o mesmo classifica os
fatores em três categorias, a saber: (1) Fatores de importância acentuada, (2) Fatores de
importância apreciável e (3) Fatores desprezíveis, conforme nível de significância.
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4.3.1. Analise dos Grupos de Fatores

A partir da análise realizada, observa-se que os grupos de fatores mais presentes no
surgimento do estresse são os relativos ao ambiente de trabalho, a natureza da tarefa e a
organização do tempo de trabalho, conforme tabela a seguir.

Tabela 4.1
Ambiente de Trabalho

Ambiente de Trabalho Valid Spearman
Fatores N R t(N-2) p-level

Ruído 77 -0,1012508 -0,8813873 0,3809242
Ventilação 77 -0,0685414 -0,5949852 0,5536443
Iluminação 77 0,1222112 1,0663733 0,2896757
Salas de aula adequadas 77 -0,1039276 -0,9049401 0,3683950
Sala dos Professores 77 -0,0639671 -0,5551080 0,5804727
Equipamentos de apoio 76 0,0497279 0,4283059 0,6696725
Reconhecimento pelos alunos 77 -0,0391763 -0,3395371 0,7351542
Reconhecimento pelo diretor do
curso 77 -0,2006593 -1,7738385 0,0801488
Relacionamento com alunos,
professores e diretores 77 0,0708820 0,6154040 0,5401509
Incentivo salarial e benefícios 77 0,2076924 1,8387643 0,0699085
Colaborações dos colegas de
trabalho 77 -0,1612820 -1,4152713 0,1611279
Competitividade 77 -0,2033047 -1,7982253 0,0761653
Praticas administrativas
adequadas 76 -0,4375413 -4,1858091 0,0000774
Capacitação 77 -0,3594008 -3,3353601 0,0013268
Comunicação eficiente 77 -0,5836759 -6,2252026 0,0000000
Relação professor-instituição 77 -0,3395797 -3,1266396 0,0025162
Segurança no trabalho 77 -0,5150363 -5,2035818 0,0000016
Espaço físico 77 -0,1517195 -1,3293183 0,1877725

Fonte: Dados primários (2004)

Assim, conforme se pode observar na tabela acima, 5 (cinco) dos fatores apresentados
(destacados na tabela) mostraram-se relevantes ( de importância acentuada ou apreciável) dentre
eles, a necessidade de uma comunicação eficiente e a segurança quanto ao emprego delimitaram-
se como fator de grande peso para o surgimento do estresse (R de Spearman acima de + ou - 0,5),
e as práticas administrativas adequadas, o investimento em capacitação e as relações entre o
professor e a instituição fatores de importância apreciável. Neste sentido, observa-se que este
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grupo (referente ao ambiente de trabalho) mostra-se como apresentando um maior número de
fatores geradores de estresse.

Tais resultados vêm a corroborar pesquisas realizadas por diversos autores como
Chiavenato (1999), Simões (1998), Figueroa (2001), Cooper, Sloan e Willians (1998), Villalobos
(1999) e Grandjean (1998). Segundo eles, um ambiente adequado de trabalho no que se refere aos
relacionamentos estabelecidos, ao reconhecimento profissional e as praticas administrativas é
essencial para manutenção de um estresse positivo e saudável em detrimento do estresse
prejudicial (distresse).

Um segundo grupo que obteve peso considerável no surgimento do estresse negativo em
docentes foi o referente à caracterização da atividade docente, conforme apresentado na tabela
abaixo.
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Tabela 4.2
Caracterização da Atividade Docente

Tarefas Docentes Valid Spearman
Fatores N R t(N-2) p-level

Utilização de habilidades 77 0,0836717 0,7271680 0,4693869
Possibilidade de seguir carreira 77 -0,4173663 -3,9774909 0,0001591
Atribuições definidas 77 -0,1232976 -1,0759989 0,2853769
Cumprimento de prazos 77 -0,0538701 -0,4672070 0,6417063
Exigências de prazo adequadas 77 -0,2660159 -2,3898759 0,0193663
Tarefas estimulantes e desafiadoras 77 -0,1324090 -1,1568816 0,2509922
Tarefas pouco complexas e fáceis 77 -0,1441972 -1,2619733 0,2108689
Não possui responsabilidade em
excesso 77 -0,0710473 -0,6168464 0,5392041
Acesso a informações necessárias 77 -0,1378997 -1,2057656 0,2316981
Autonomia na tomada de decisões 77 -0,2141964 -1,8990719 0,0614009
Não sou pressionado pela carga de
trabalho 77 -0,1651143 -1,4498320 0,1512744
Atividades não monótonas e rotineiras 76 0,2862865 2,5703127 0,0121713
Exigência adequada de bom
desempenho 77 -0,0486696 -0,4219913 0,6742386
Ritmo de trabalho adequado 77 -0,1807401 -1,5914648 0,1157115
Necessidade de pouca atenção na
execução da tarefa 77 -0,1455902 -1,2744273 0,2064466
Apoio necessário a execução da tarefa 77 -0,2471566 -2,2089710 0,0302304
Não levo trabalho para casa 76 -0,2452364 -2,1760528 0,0327438
Conheço a expectativa da empresa
quanto ao meu desempenho 77 -0,1908248 -1,6835274 0,0964313
Salário compatível com o mercado 77 -0,2038835 -1,8035666 0,0753152
Salário compatível com a atividade que
exerço 77 -0,4781495 -4,7147875 0,0000109
Satisfação com o salário 76 -0,3199050 -2,9045625 0,0048462
Incomodo por receber salário em hora
aula 77 -0,2140621 -1,8978238 0,0615677
Conhecimento da própria função na
instituição 77 0,0479413 0,4156615 0,6788446
Não realização de atividade física
excessiva no trabalho 77 0,1620561 1,4222467 0,1591003
Não realização de atividade mental
excessiva no trabalho 77 -0,2947893 -2,6716738 0,0092529
Previsibilidade das atividades 76 0,1048641 0,9070765 0,3673107
Responsabilidade pelo aprendizado do
aluno 77 -0,0074139 -0,0642083 0,9489752
Recursos financeiros suficientes para
trabalhar 77 -0,3701000 -3,4501486 0,0009231
Cronograma regular de atividade 77 0,1594064 1,3983811 0,1661200
Realizo tarefas para as quais fui
preparado 77 0,0000000 0,0000000 1,0000000
Recebo hora-extra trabalhada 77 -0,2571999 -2,3049591 0,0239370
Recursos materiais necessários 77 -0,0648260 -0,5625926 0,5753901

Fonte: Dados primários (2004)
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Destarte, pode-se observar que fatores como a possibilidade de seguir carreira na
instituição de trabalho (R = -0,417), a compatibilidade entre salário e atividade exercida (R = -0,478),
a satisfação com o salário (R = -0,32) e a disponibilização de recursos financeiros necessários a
execução das atividades (R = - 0,37) apresentaram-se como tendo um peso considerável no
aparecimento do estresse negativo.

Como se pode observar, fatores relacionados à tarefa também apresentam um grande peso
na determinação do estresse docente, principalmente no que diz respeito a possibilidade de
carreira, como coloca Villalobos (1999), Cooper, Sloan e Willians (1998) e Karasek (1979) apud
França & Rodrigues (2002), e á compatibilidade entre salário e atividades exercidas (corroborando o
que coloca Figueroa (2001), Albrecht (1990) e Cooper, Sloan e Willians (1998).

Neste sentido, pode-se dizer que em tal grupo mostra-se relevante na medida em que
envolve dois fatores significativos no trajeto profissional de qualquer indivíduo: o salário e a carreira.
Isto se deve a necessidade de realização, de satisfação das necessidades básicas e de segurança
frente às exigências de sobrevivência. Neste sentido, falar de carreira nos reporta ao futuro, á
trajetória profissional. Já o salário se faz essencial como fonte de expectativa por ter o poder de
garantir as pessoas à satisfação de suas necessidades básicas, conforto e realização de sonhos.

Além disso, o terceiro grupo que mostrou-se importante foi o referente a organização do
tempo de trabalho e os aspectos institucionais. Neste, os fatores apreciáveis foram: o tempo para
realização das atividades (R = - 0,305) e sua compatibilidade com as tarefas a serem executadas (R
= - 0,34), a participação nas tomadas de decisão (R = - 0,38) e a concordância com a maneira como
as coisas são feitas na instituição (R = - 0,30), conforme mencionado por diversos autores como,
por exemplo, Villalobos (1999), Cooper, Sloan e Willians (1998) e Cooper, Sloan e Willians (1998)
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Tabela 4.3
Organização do Tempo de Trabalho e Aspectos Institucionais

Organização do Tempo de Trabalho e
Aspectos Institucionais Valid Spearman

Fatores N R t(N-2) p-level
Tempo suficiente para realização das
atividades 77 -0,3059283 -2,7828410 0,0068139
Maleabilidade de normas e regras 77 -0,2427323 -2,1669290 0,0334159
Poucas mudanças no sistema educacional 77 -0,2838528 -2,5636868 0,0123583
Tarefas compatíveis com o tempo de
realização 77 -0,3466749 -3,2007887 0,0020104
Reuniões em quantidade adequada 77 -0,1012343 -0,8812418 0,3810024
Não realização de horas-extras 77 -0,0253897 -0,2199520 0,8265061
Carga horária adequada 77 -0,3278200 -3,0050635 0,0036092
Identificação com a imagem da organização 77 0,0922279 0,8021361 0,4250086
Salário correto por horas trabalhadas 77 -0,1984965 -1,7539302 0,0835275
Valores institucionais compatíveis com os
meus 76 -0,0498807 -0,4296250 0,6687168
Instituição que se atualiza constantemente 77 -0,2524312 -2,2592862 0,0267706
Participo das tomadas de decisões 77 -0,3831449 -3,5922647 0,0005831
Normas claras e acessíveis 77 -0,1057034 -0,9205760 0,3602234
Condições apropriadas de trabalho 77 -0,0778979 -0,6766717 0,5006959
Segurança quanto a utilidade do conteúdo
transmitido ao aluno 77 0,1183920 1,0325669 0,3051248
Não sou muito exigido quanto ao
cumprimento de horário 77 -0,2114790 -1,8738436 0,0648472
Posso escolher meu período de férias 77 0,1712871 1,5056411 0,1363595
Tenho um único local de trabalho 77 -0,2097730 -1,8580289 0,0670895
Conheço os critérios pelos quais sou
avaliado 77 -0,2532768 -2,2673719 0,0262484
Concordo com a maneira com que as coisas
são feitas 77 -0,3017141 -2,7406387 0,0076605

Fonte: Dados primários (2004)

A partir do exposto, nota-se que os grupos de fatores referentes ao ambiente de trabalho, a
organização da tarefa e a organização do tempo possuem maior importância, em detrimento das
mudanças tecnológicas e características pessoais. Tal importância se deve as exigências de prazo,
atrelado as atividades docentes, juntamente com as peculiaridades que envolvem este tipo de
atividade como digitação de notas, inserção de plano de ensino e cronograma de atividades no
sistema, entre outras.
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4.3.2. Análise dos fatores de Importância Acentuada

Conforme análise de dados obtidos na pesquisa, observou-se que dois dos inúmeros
fatores investigados apresentam importância decisiva no surgimento do estresse negativo em
docentes da universidade privada em questão.

O primeiro deles, conforme tabela apresentada abaixo, se refere à deficiência nos
processos de comunicação, sendo referido pelos entrevistados a incompatibilidade de informações
oferecidas pelos demais setores da universidade e o acesso a informações referentes a instituição.
Tal fator obteve um R de Spearman de – 0,5837, o que define sua grande importância no
surgimento do estresse, de acordo com o exposto na tabela abaixo.

Tabela 4.4
Fatores Estressores de Importância Acentuada de acordo com a análise de Spearman

VARIÁVEIS Valid Spearman
Fatores de Importância Acentuada N R t(N-2) p-level

Comunicação eficiente 77 -0,5836759 -6,2252026 0,0000000
Segurança no local de Trabalho 77 -0,5150363 -5,2035818 0,0000016

Fonte: Dados Primários (2004)

As falhas de comunicação adquirem maior peso como fator gerador de estresse devido ao
tamanho e layout da Universidade, o que dificulta os processos de comunicação e a troca ativa de
informações, levando a sensação de que “sempre somos os últimos a saber”, conforme relata o
professor.

De acordo com o Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional (1999), a
comunicação eficaz e sem falhas proporciona ambientes saudáveis, evitando o surgimento do
estresse negativo. Vale salientar que este não é o único fator determinante do estresse. O estresse
surge devido ao acumulo de um conjunto de fatores e, não, da ocorrência de um fator isolado.

Um segundo fator determinante para o surgimento do estresse é a segurança conferida pela
instituição ao profissional docente. Neste sentido, foi colocado pelos entrevistados à instabilidade de
carga horário na mudança de semestre e a impossibilidade de planejamento devido a este fator
imprevisível. Tal instabilidade gera insegurança nos profissionais desta área, levando, na maioria
das vezes, o aparecimento do estresse negativo. Como as disciplinas oferecidas pelos cursos
analisados são semestrais, a cada final de período, a instituição define a nova carga horária do
professor para o próximo semestre, podendo continuar a mesma, reduzir ou aumentar. Neste
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sentido, a instabilidade da carga horária dos professores é intensa, gerando uma certa insegurança,
no que diz respeito à possibilidade de planejamento financeiro, levando ao docente a acreditar que
“não podemos nos comprometer financeiramente com nada porque não saberemos quanto vamos
receber no próximo semestre” conforme relato do professor.

Assim, como coloca Cooper, Sloan & Willians (1998), o estresse é gerado pela falta de
estabilidade, gerando uma situação de tensão. A falta de possibilidade de se programas para
compromissos financeiros futuros é um dos fatores essenciais para o surgimento do distresse.

4.3.3. Análise dos Fatores de Importância Apreciável

Quanto aos fatores de importância apreciável, estes se mostraram em maior número de
incidência.

Conforme colocam os estudiosos deste tema, fatores como investimento em capacitação,
práticas administrativas inapropriadas, autonomia na tomada de decisões, possibilidade de carreira,
compatibilidade entre o salário recebido e as tarefas realizadas, disponibilização de recursos
financeiros para trabalhar, falta de tempo para realização das atividades docentes e necessidade de
utilização de ferramentas relacionadas a Internet e as novas tecnologias foram os fatores mais
mencionados nesta categoria de classificação, como mostra as tabelas abaixo.

Tabela 4,5
Fatores Estressores de Importância Apreciável de acordo com a análise de Spearman

VARIÁVEIS Valid Spearman
Fatores Apreciáveis N R t(N-2) p-level

Práticas administrativas adequadas 76 -0,4375413 -4,1858091 0,0000774
Investimento em capacitação 77 -0,3594008 -3,3353601 0,0013268
Burocracia na relação professor-instituição 77 -0,3395797 -3,1266396 0,0025162
Possibilidade de carreira 77 -0,4173663 -3,9774909 0,0001591
Compatibilidade entre salário e atividade
desempenhada 77 -0,4781495 -4,7147875 0,0000109
Satisfação com o salário 76 -0,3199050 -2,9045625 0,0048462
Recursos financeiros suficientes para trabalhar 77 -0,3701000 -3,4501486 0,0009231
Tempo suficiente para realização das atividades 77 -0,3059283 -2,7828410 0,0068139
Quantidade de Tarefas compatíveis com o
tempo 77 -0,3466749 -3,2007887 0,0020104
Carga de trabalho adequada 77 -0,3278200 -3,0050635 0,0036092
Participação na tomada de decisões 77 -0,3831449 -3,5922647 0,0005831
Concordancia com a maneira com que as coisas
são feitas 77 -0,3017141 -2,7406387 0,0076605
Manuseio do computador e conhecimentos
sobre acesso a internet 77 -0,3876066 -3,6414421 0,0004962

Fonte: Dados Primários (2004)
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Os fatores apontados corroboram resultados de pesquisas realizadas por outros autores
como, por exemplo, Figueroa (2001) quando o mesmo menciona em seus trabalhos que fatores
como compatibilidade de salários, disponibilização de recursos, administração eficaz do tempo e
adaptação às mudanças tecnológicas, influenciam no aparecimento do estresse negativo,
confirmando os resultados desta pesquisa.

Nos últimos anos, as organizações vêm passando pela necessidade de organizar e
estruturar seus processos, de atender as exigências ambientais com presteza e rapidez e se
capacitar continuamente. Com as universidades não é diferente. Neste sentido, as instituições vêm
buscando estruturar seus processos internos através da utilização da tecnologia os quais fazem
com que os registros sejam eletrônicos e necessários, controlados por prazos, ou seja, os
cronogramas, diários de classe, planos de ensino e disponibilização de material passem a ter
prazos de cumprimento, gerando penalidade se não atendidos, o que gera um certo estresse nos
docentes. Em decorrência desta sobrecarga de atividade com exigências de prazos, os professores
passam por uma crise de desmotivação, encarando o salário como incompatível com as exigências
do cargo.

Assim, fica claro que a necessidade de administrar o tempo e se adaptar as exigências
ambientais decorrentes das mudanças tecnológicas são considerados fatores estressores pelos
professores.

4.3.4 Análise dos Fatores Desprezíveis

No que diz respeito aos fatores desprezíveis, no que diz respeito ao surgimento do
estresse, estes, em sua maioria, se referem aos relacionamentos estabelecidos e ao ambiente físico
proporcionado pela universidade, juntamente com atribuições bem definidas, atividades previsíveis
e planejáveis, imagem da instituição, e segurança com o conteúdo ministrado e aprendizagem do
aluno, conforme coloca o quadro abaixo:
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Tabela 4.6
Fatores Estressores de Importância Desprezível de acordo com a análise de Spearman

VARIÁVEIS Valid Spearman
(Questão 15) N R t(N-2) p-level

Ruído 77 -0,1012508 -0,8813873 0,3809242
Ventilação 77 -0,0685414 -0,5949852 0,5536443
Iluminação 77 0,1222112 1,0663733 0,2896757
Salas de aula adequadas 77 -0,1039276 -0,9049401 0,3683950
Equipamentos de suporte 76 0,0497279 0,4283059 0,6696725
Reconhecimento dos alunos 77 -0,0391763 -0,3395371 0,7351542
Relacionamento entre os professores 77 0,0708820 0,6154040 0,5401509
Habilidades para realização do trabalho 77 0,0836717 0,7271680 0,4693869
Definição das atribuições 77 -0,1232976 -1,0759989 0,2853769
Cumprimento de prazos 77 -0,0538701 -0,4672070 0,6417063
Exigência quanto ao cumprimento de prazos 77 -0,2660159 -2,3898759 0,0193663
Tarefas estimulantes e desafiadoras 77 -0,1324090 -1,1568816 0,2509922
Tarefas pouco complexas e fáceis 77 -0,1441972 -1,2619733 0,2108689
Responsabilidade em excesso 77 -0,0710473 -0,6168464 0,5392041
Acesso a informações necessárias 77 -0,1378997 -1,2057656 0,2316981
Exigência adequada de bom desempenho 77 -0,0486696 -0,4219913 0,6742386
Atenção para execução do trabalho 77 -0,1455902 -1,2744273 0,2064466
Conhecimento das atribuições da função 77 0,0479413 0,4156615 0,6788446
Previsibilidade de tarefas 76 0,1048641 0,9070765 0,3673107
Responsabilidade pela aprendizagem do
aluno 77 -0,0074139 -0,0642083 0,9489752
Realização de tarefas as quais foi preparado 77 0,0000000 0,0000000 1,0000000
Recursos materiais necessários para
execução das tarefas 77 -0,0648260 -0,5625926 0,5753901
Quantidade adequada de reuniões 77 -0,1012343 -0,8812418 0,3810024
Realização de hora-extra 77 -0,0253897 -0,2199520 0,8265061
Identificação com a imagem da instituição 77 0,0922279 0,8021361 0,4250086
Compatibilidade de valores 76 -0,0498807 -0,4296250 0,6687168
Normas claras e acessíveis 77 -0,1057034 -0,9205760 0,3602234
Condições apropriadas para realização do
trabalho 77 -0,0778979 -0,6766717 0,5006959
Segurança quanto a utilidade do
conhecimento transmitido 77 0,1183920 1,0325669 0,3051248
Motivação para trabalhar 77 -0,1130938 -0,9857455 0,3274274
Superação de problemas 77 -0,0666270 -0,5782917 0,5647997
Prioridade para o Trabalho 77 -0,1271300 -1,1099848 0,2705518
Administração do Tempo 77 -0,1325252 -1,1579155 0,2505727
Separação da vida pessoal da profissional 77 -0,0503210 -0,4363455 0,6638396
Incomodo diante de acontecimentos
inesperados 77 -0,1224229 -1,0682487 0,2888347
Auto-estima Abalada 77 -0,0163982 -0,1420313 0,8874361
Competência para realizar o trabalho 77 0,0584883 0,5073920 0,6133686
Atendimento dos prazos 77 0,0088306 0,0764780 0,9392424
Sentimento de perda de tempo 77 0,0157138 0,1361022 0,8921051
Medo 77 0,0793229 0,6891275 0,4928695
Perfeccionismo 77 -0,0433515 -0,3757887 0,7081348
Utilização das habilidades nas atividades
exercidas 77 0,0223418 0,1935340 0,8470640
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Convivência com pessoas diferentes 77 0,0375057 0,3250380 0,7460573
Sentimento de valorização 77 0,0484169 0,4197946 0,6758356
Saber que os erros influenciam
negativamente nos outros 77 0,0030785 0,0266610 0,9788009

Fonte: Dados Primários (2004)

Isto se deve a universidade oferecer uma estrutura física adequada e ferramentas
necessárias à realização do trabalho docente. As salas são com ar condicionado, com iluminação
satisfatória e sem ruídos, com equipamentos de apoio e psicopedagogos para auxiliar o docente na
preparação das aulas e acompanhamento dos alunos.

No que diz respeito à relação estabelecida entre docentes e colegas de trabalhos / alunos,
esta se mostra saudável, inclusive, constando como ponto forte da instituição em suas pesquisas de
clima organizacional.

Além disso, fatores como habilidades, características pessoais, atribuições, acesso a
informações, responsabilidades, valores, normas e a imagem da organização não contribuem
positivamente para o surgimento do estresse.

4.4. Conclusão

A partir do exposto, observa-se que os fatores mais relevantes, que influenciam no
surgimento do estresse negativo nos docentes são: as falhas de comunicação, o salário e a
instabilidade quanto à definição de carga horária atribuída a estes profissionais. Fatores estes,
explicados pelo tipo de contrato dos professores (horistas) e pelo tamanho da instituição como um
todo, o que dificulta os processos de comunicação.

No entanto, observou-se que a universidade oferece suporte para que os professores
desenvolvam suas atividades de forma adequada e nos prazos determinados, em contrapartida,
exige retorno em termos de atendimento das exigências acadêmicas.
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Capítulo V
Conclusões e Recomendações

5.1. Pesquisa Bibliográfica

Para concretização desta pesquisa utilizou-se, como uma das fontes de dados, a pesquisa
bibliográfica. Tal pesquisa foi ampla, englobando o maior número de fatores geradores de estresse,
a fim de conferir completude no que diz respeito aos dados investigados, conforme apresentado no
capítulo III.

5.2. Metodologia da Pesquisa

Para que se pudesse viabilizar a pesquisa em questão foram entrevistados docentes da
área de gestão de uma universidade particular. No entanto, algumas dificuldades foram encontradas
e outras, esperadas, mas, de forma surpreendente, superadas.

Uma das dificuldades encontradas foi encontrar os professores para o preenchimento do
questionário, na medida em que a carga horária dos mesmos é bem dispersa e, dificilmente, os
professores encontravam-se, concomitantemente, no mesmo local.

Quanto à surpresa, a expectativa era de uma grande quantidade de queixas decorrentes do
tamanho do formulário em questão, já que tentou-se abarcar um maior número de fatores e conferir
completude ao formulário. No entanto, isto não aconteceu.

Quanto ao restante do processo metodológico, acredita-se que transcorreu como esperado.

5.3. Resultados da Pesquisa

O estudo foi realizado com 77 docentes de uma universidade particular do Rio Grande do
Norte. Para sua concretização, foram realizados estudos bibliográficos, aplicado questionário, o qual
foi elaborado no decorrer desta dissertação, e apresentou, os seguintes grupos de indicadores:
Ambiente de Trabalho, Particularidades da Tarefa, Organização do Tempo de Trabalho e Sistema
Educacional, Mudanças Tecnológicas, Fatores pessoais e Sintomas apresentados / Situação física
e psicológica. Após a elaboração do questionário foram realizadas a observação assistemática, na
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qual obsrvou-se o ambiente de trabalho dos professores. Neste sentido, os resultados encontrados
foram: o incomodo dos professores com a instabilidade de carga horária (devido a mudança
semestre da mesma), a motivadora integração dos mesmos na hora do intervalo de aulas, o
estresse gerado pelo fato de “ter que levar atividades para casa”, a insatisfação evidente em relação
ao salário e possibilidade de seguir carreira, e a necessidade de se adaptar a utilização de sistemas
informatizados. Já, no que diz respeito à análise de Spearman, foram analisados 7 grupos de
variáveis, dos quais três deles se mostraram relevantes no surgimento do estresse negativo, a
saber: Ambiente de Trabalho, caracterização da atividade docente e organização do tempo /
aspectos institucionais. Tal fato decorre dos indicadores como a necessidade evidente de
segurança, de um salário considerado “justo” e do cumprimento das exigências da universidade
quanto a prazos e metas de inserção de documentos na web.

Assim, no que diz respeito as variáveis contidas nos grupos, observa-se que a maior
relevância foi detectada nas que se referiram ao salário, a segurança no ambiente de trabalho no
que diz respeito à estabilidade e previsibilidade de carga horária e a comunicação eficaz.

Vale salientar que a pesquisa analisou os professores que apresentaram o estresse
negativo, o qual estava influenciando na vida dos docentes, conforme instrumento aplicado no inicio
do formulário.

5.4. Análise crítica do Trabalho

Após a realização do trabalho, acredita-se que o mesmo poderia contribuir mais com
pesquisas desta área, se fossem comparadas as variáveis pertencentes aos grupos. No entanto,
este fato não diminui a importância deste trabalho na medida em que o mesmo objetivou um
levantamento geral e completo dos fatores estressores existentes no ambiente de trabalho dos
docentes.

5.5. Limitações do Trabalho

Quanto às limitações apresentadas neste trabalho, pode-se mencionar o não
relacionamento entre grupos, já que, devido á amplitude e abrangência de uma dissertação de
mestrado, ficou inviável fazê-lo, além da falta de relacionamento dos dados de perfil com as
variáveis estressoras. Muito embora, este último não fosse o objetivo do trabalho.
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5.6. Direções de Pesquisa / Recomendações

Conforme apresentado anteriormente, uma das sugestões para pesquisas futuras, ou até,
para o desenvolvimento de a tese de doutorado, se refere ao estudo da relação entre os grupos de
fatores e sua influência, como um todo, no surgimento do estresse, além do relacionamento entre as
variáveis.

Além disso, sugere-se a investigação de fatores como o fator “tempo suficiente para
realização das atividades” ser considerado um fator apreciável e “cumprimento de prazos” um fator
desprezível.

Recomenda-se ainda, a aplicação de pesquisa semelhante em universidade pública e a
comparação dos fatores estressores encontrados nesta pesquisa com os fatores a serem elencados
nas instituições publicas.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DA PRODUÇÃO

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA
(CODIFICADO)

Este questionário é requisito para conclusão da dissertação de mestrado da aluna Caroline
Werner Gabriel, a qual faz parte do corpo docente da Universidade Potiguar. Seu objetivo é
investigar os fatores estressores pertinentes ao trabalho docente. Neste sentido, sua colaboração e
sinceridade são fatores determinantes para eficácia desta pesquisa. Para tanto, garantimos a
confidencialidade dos dados.

1. Sexo: 1.  Masculino 2.  Feminino

2. Faixa Etária: 1.  Até 25 anos 2.  De 25 a 29 3.  De 30 a 39
4.  De 40 a 49 5.  Acima de 49 anos

3. Estado Civil: 1.  Solteiro 2.  Casado 3.  Divorciado
4.  Viúvo 5.  Outros. Especifique: ________________________

4. Grau de Instrução: 1.  Graduado 2.  Especialista 3.  Mestre
4.  Doutor 5.  Pós-Doutor

5. Há quanto tempo o(a) sr(a). trabalha na instituição?
2.  Menos de 1 ano           3.  1 ano      4.  2 anos 5.  3 anos         6.  4 anos 7.  Mais de 4 anos

6. Há quanto tempo o(a) sr(a). exerce a função de docente?
1.  Menos de 1 ano          2.  1 ano      3.  2 anos 4.  3 anos        5.  4 anos 6.  Mais de 4 anos

7. Qual é a carga horária do(a) sr(a) como docente nos dias atuais? ______________________ horas semanais.

8. Além de professor, você exerce outra atividade nesta instituição?
1.  Não 2.  Sim.  Qual? _______________________________________________

9. Caso sim, qual é a carga horária necessária para exercer estas outras atividades? __________ horas semanais.

10. Além de professor, você exerce profissão?
1.  Não 2.  Sim.  Qual? _______________________________________________

11. Caso sim, qual é a carga horária gastas nesta outra profissão? _________________ horas semanais.

12. O(A) sr(a) tem tempo suficiente para descansar / relaxar ?   1.  Sim           2.  Não

13. O(A) sr(a) pratica alguma atividade física?   1.  Sim          2.  Não



105

14. Escolha o número que melhor reflete o quanto o(s) problema(s) abaixo relacionados o incomodou(ram) durante a
última semana:

0 – Nada 1 – Um pouco  2 – Moderadamente 3 – Marcadamente 4 - Muito

0 1 2 3 4
Insônia, dificuldade de adormecer
Falta de ar ou sensação de respiração curta.
Dores ou pressão no peito
Dores de cabeça ou enxaqueca
Dores musculares (sem haver se machucado)
Episódios de diarréia
Falhas ou batimentos mais rápidos no coração
Formigamento, câimbras ou adormecimento na pele.
Medo de estar morrendo ou de que alguma coisa terrível esta para acontecer
Náuseas ou vontade de vomitar
Ondas de calor ou de frio
Preocupação exagerada com a saúde
Sensação de “bolo” na garganta
Sensação de “bolo” no estomago
Sensação de asfixia ou sufocamento
Sensação de balanço, desequilíbrio ou instabilidade.
Sensação de estar perdendo o controle ou ficando louco
Sensação de fadiga, mal estar, cansaço ou fraqueza.
Sensação de fraqueza muscular
Sensação de moleza nas pernas
Sensação de estar separado do corpo, ou de partes dele.
Sensação de que o corpo parece estar flutuando
Sensação aumentada á luz, aos sons ou ao tato.
Sono agitado ou interrompido
Tensão, inquietação, dificuldade de relaxar, irritabilidade.
Vertigens, crises de tontura.

Para codificação considerar  (1) não estressado e (2) estressado

15. Marque com um “X” a opção que melhor caracteriza seu ambiente de trabalho, considerando a seguinte escala:

1 – Sempre 2 – Freqüentemente   3 – As vezes        4 – Raramente     5 - Nunca

1 2 3 4 5
15.01. Existe pouco ruído no meu ambiente de trabalho 1 2 3 4 5
15.02. Meu local de trabalho é bem ventilado e agradável 1 2 3 4 5
15.03. Trabalho em um ambiente com  iluminação adequada 1 2 3 4 5
15.04. As salas de aula são adequadas para o ensino 1 2 3 4 5
15.05. Existe uma sala dos professores adequada 1 2 3 4 5
15.06. Sempre tenho os equipamentos de que necessito para dar aula (multimídia,
retroprojetor, TV/Vídeo, etc.).

1 2 3 4 5

15.07. Sou reconhecido pelo meu trabalho pelos alunos 1 2 3 4 5
15.08. Sou reconhecido pelo meu trabalho pelo diretor do curso 1 2 3 4 5
15.09. Existe uma relação sadia de trabalho entre eu e os demais professores,
alunos e funcionários.

1 2 3 4 5

15.10. Recebo incentivos salariais e benefícios (plano de saúde, clube, bolsa-
estudo, etc.)

1 2 3 4 5

15.11. Meus colegas colaboram comigo na realização do meu trabalho 1 2 3 4 5
15.12. Não há competitividade excessiva entre eu e meus colegas 1 2 3 4 5
15.13. As práticas administrativas da instituição onde ensino são adequadas 1 2 3 4 5
15.14. A instituição investe em capacitação (cursos, congressos, seminários, etc.) 1 2 3 4 5
15.15. Existe um processo de comunicação eficiente na instituição 1 2 3 4 5
15.16. As relações professor-instituição são pouco burocráticas 1 2 3 4 5
15.17. Sinto-me seguro em meu trabalho 1 2 3 4 5
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15.18. A instituição possui um espaço físico adequado para realização das tarefas a
que  me proponho como professor.

1 2 6 4 5

16. Marque com um “X” a opção que melhor caracteriza suas tarefas como docente, considerando a seguinte escala:

1 – Concordo plenamente 2 – Concordo     3 – Neutro 4 – Discordo 5 – Discordo plenamente

1 2 3 4 5
16.01 Utilizo todas as minhas habilidades na realização do meu trabalho 1 2 3 4 5
16.02. Tenho possibilidade de carreira na instituição na qual ensino 1 2 3 4 5
16.03. Possui atribuições bem definidas 1 2 3 4 5
16.04. Consigo cumprir com os prazos determinados 1 2 3 4 5
16.05. As exigências quanto ao cumprimento de prazos são adequadas. 1 2 3 4 5
16.06. Minhas tarefas são estimulantes e desafiadoras 1 2 3 4 5
16.07. Minhas tarefas são pouco complexas e fáceis de serem realizadas 1 2 3 4 5
16.08. Não possuo responsabilidades em excesso 1 2 3 4 5
16.09 Tenho acesso as informações de que necessito 1 2 3 4 5
16.10. Tenho autonomia na tomada de decisão 1 2 3 4 5
16.11. Não sou pressionado pela minha carga de trabalho 1 2 3 4 5
16.12. Minhas atividades não são monótonas e rotineiras 1 2 3 4 5
16.13. Sou exigido pelo meu bom desempenho de forma adequada 1 2 3 4 5
16.14. Possuo um ritmo de trabalho adequado 1 2 3 4 5
16.15. Necessito de pouca atenção para execução de minhas atividades 1 2 3 4 5
16.16. Tenho o apoio de que preciso para realização de minhas tarefas 1 2 3 4 5
16.17. Não levo trabalho para casa 1 2 3 4 5
16.18. Tenho conhecimento das expectativas da empresa em relação a mim 1 2 6 4 5
16.19. Meu salário é compatível com o salário oferecido pelo mercado 1 2 3 4 5
16.20. Meu salário é compatível com as atividades que exerço 1 2 3 4 5
16.21. Estou satisfeito com o salário que recebo 1 2 3 4 5
16.22. Não me incomodo por receber o salário por hora / aula. 1 2 3 4 5
16.23. Conheço minha função na instituição 1 2 3 4 5
16.24. Não realizo atividade física excessiva em meu trabalho 1 2 3 4 5
16.25. Não realizo atividade mental excessiva em meu trabalho 1 2 3 4 5
16.26. Minhas atividades são previsíveis. Não recebo tarefas a cumprir de ultima
hora.

1 2 3 4 5

16.27. Não me sinto responsável pela aprendizagem do aluno 1 2 3 4 5
16.28. Tenho recursos financeiros suficientes para trabalhar 1 2 3 6 5
16.29. Possui um cronograma de atividade regular 1 2 3 4 5

16.30. Realizo apenas as tarefas para as quais fui preparado 1 2 3 4 5

16.31. Recebo pelas horas extras trabalhadas 1 2 3 4 5

16.32. Possuo os recursos materiais necessários para realização das tarefas 1 2 3 4 5

17. Marque com um “X” a opção que melhor caracteriza a organização de seu tempo de trabalho e os aspectos
institucionais, considerando a seguinte escala:

1 – Sempre 2 – Freqüentemente   3 – Às vezes        4 – Raramente     5 - Nunca

1 2 3 4 5
17.01. Tenho tempo suficiente para realização das atividades docentes 1 2 3 4 5
17.02. A instituição é maleável quanto à prática de normas e regras institucionais 1 2 3 4 5
17.03. Existem poucas mudanças no sistema educacional da instituição 1 2 3 4 5
17.04. Minhas tarefas são compatíveis com o tempo que tenho para realiza-las 1 2 3 4 5
17.05. Tenho reuniões em quantidade adequada 1 2 3 4 5
17.06. Não realizo horas-extras 1 2 3 4 5
17.07.Possuo carga de trabalho adequada 1 2 3 4 5
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17.08. Identifico-me com a imagem que a instituição possui frente ao cliente 1 2 3 4 5
17.09. Recebo o valor (salário) correto pelas horas trabalhadas 1 2 3 4 5
17.10. Os valores institucionais são compatíveis com os meus. 1 2 3 4 5
17.11. Estou em uma universidade que se atualiza constantemente 1 2 3 4 5
17.12. Participo das tomadas de decisões 1 2 3 4 5
17.13. As normas da instituição são claras e acessíveis aos docentes 1 2 3 4 5
17.14. Tenho condições apropriadas para realização do meu trabalho 1 2 3 4 5
17.15. Sinto-me seguro quanto à utilidade do conteúdo transmitido aos alunos 1 2 3 4 5
17.16. Não sou muito exigido quanto ao cumprimento de horário 1 2 3 4 5

17.17. Posso escolher meu período de férias 1 2 3 4 5

17.18. Tenho um único local de trabalho 1 2 3 4 5

17.19. Conheço os critérios pelos quais sou avaliado 1 2 3 4 5

17.20. Concordo com a maneira em que as coisas são feitas 1 2 3 4 5

18. Marque com um “X” a opção que melhor caracteriza as mudanças tecnológicas na área de trabalho docente,
considerando a seguinte escala:

1 – Nunca 2 – Raramente   3 – Às vezes        4 – Freqüentemente     5 – Sempre

1 2 3 4 5
18.01. Tenho que utilizar recursos audiovisuais 1 2 3 4 5
18.02. Tenho que saber mexer no computador e acessar a internet 1 2 3 4 5
18.03. Precisa estar em constante atualização quanto às mudanças tecnológicas 1 2 3 4 5

19. Marque com um “X” a opção que melhor condiz com os aspectos pessoais relacionados ao seu trabalho,
considerando a seguinte escala:

1 – Nunca 2 – Raramente   3 – Às vezes        4 – Freqüentemente     5 – Sempre

1 2 3 4 5
19.01. Não tenho motivação para trabalhar 1 2 3 4 5
19.02. Não me alimento adequadamente 1 2 3 4 5
19.03. Tenho um horário indeterminado de descanso diário 1 2 3 4 5
19.04. Sinto insegurança quanto ao meu emprego 1 2 3 4 5
19.05. Não consigo superar todos os problemas os quais me deparo 1 2 3 4 5
19.06. Para mim, o trabalho vem em primeiro lugar. 1 2 3 4 5
19.07. Não consigo dividir meu tempo entre a família, os amigos e o trabalho. 1 2 3 4 5
19.08. Não consigo me desligar do trabalho quando estou em casa 1 2 3 4 5
19.09. Sinto-me  incomodado diante de acontecimentos inesperados 1 2 3 4 5
19.10. Ultimamente minha auto-estima encontra-se abalada 1 2 3 4 5
19.11. Não me sinto muito competente para realizar meu trabalho 1 2 3 4 5
19.12. Sou ambicioso 1 2 3 4 5
19.13. Não consigo honrar com todos os compromissos no prazo estipulado 1 2 3 4 5
19.14. Não me sinto bem quando sinto que estou perdendo tempo 1 2 3 4 5
19.15.Ultimamente não tenho me capacitado e/ou aperfeiçoado profissionalmente 1 2 3 4 5
19.16. Sou uma pessoa medrosa 1 2 3 4 5
19.17. Não me sinto muito preparado para realização de minhas atividades
profissionais

1 2 3 4 5

19.18. Sou perfeccionista. Gosto de tudo perfeito 1 2 3 4 5
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19.19. Sinto-me comprometido com a atividade que exerço 1 2 3 4 5

19.20. Sinto-me útil no trabalho que realizo 1 2 3 4 5

19.21. Na atividade que exerço posso utilizar todas as minhas habilidades 1 2 3 4 5

19.22. Estou  todos os dias com pessoas diferentes 1 2 3 4 5

19.23. Sinto orgulho do que faço 1 2 3 4 5

19.24. Sinto que minha atividade docente é valorizada 1 2 3 4 5

19.25. Sei que meus erros podem influenciar negativamente nas outras pessoas 1 2 3 4 5

Obrigada pela Participação!!!

OBS.: Maior a pontuação dada a questão, maior o nível de estresse esperado.
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