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RESUMO 

 
Esse trabalho de conclusão de curso tem como temática a saúde mental positiva dos docentes 
de enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa. A sociedade em que 
vivemos, atualmente, é marcada por uma elevada sobrecarga de estresse cotidiano devido, em 
grande parte ao modo de vida adotado, no qual a competição é por vezes o principal 
denominador. Esses fatores podem ser vivenciados de forma positiva (bem-estar psicológico) 
ou de forma negativa (distress psicológico) quando não se verifica uma adequada adaptação. 
Esta comunalidade constitui a realidade dos enfermeiros docentes, que são alvos de inúmeras 
pressões, desde a cobrança relacionada ao ensino de graduação e pós graduação, quanto à 
necessidade de produção continua, participação e coordenação de projetos de pesquisa e 
extensão, participação na gestão educacional, bem como corresponder às expectativas dos 
alunos, depositadas sobre eles. O somatório destas demandas propicia o surgimento de efeitos 
não só na saúde física, como também sobre a saúde mental deste grupo, além disso esses 
efeitos podem influenciar a formação dos futuros profissionais de enfermagem. Sugerindo 
assim a necessidade de avaliação de sua saúde mental e a elaboração de um projeto de 
intervenção em saúde do trabalhador, para melhorar a condição de trabalho. Assim, esse 
trabalho busca avaliar a saúde mental positiva dos docentes de enfermagem a partir do 
questionário de Saúde Mental Positiva (QSM+) de Lluch(2003), em termos de: Satisfação 
pessoal; Atitude positiva; Autocontrole; Autonomia; Capacidade de resolução de problemas; 
Habilidades de relação interpessoal. Desenvolver uma forma de intervenção para que os 
gestores reconheçam a importância de promover uma saúde mental positiva aos docentes, no 
intuito de ampliar a produtividade cientifica e envolvimento docente prazeroso com o 
processo ensino-aprendizagem. O conjunto de informações obtidas foram informatizadas, 
passadas por uma análise descritiva simples e editadas no programa de análise de dados SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) versão 20.0 do Windows. Como resultado, o 
mapeamento das saúde mental dos docentes, realizado por meio do instrumento de Saúde 
Mental Positiva(QSM+), apontou a inexistência de condições de vulnerabilidade ao estresse 
extremo ou adversidades entre os docentes participantes, com predomínio das condições de 
fortaleza ou excelente resiliência para o enfrentamento do estresse extremo. 
 

 

 

 

Palavras chaves: Enfermagem, Trabalho, Saúde mental e Docente de Enfermagem. 
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ABSTRACT 

 

This work of completion of course has as a subject the positive mental health of the nursing 
professors of the Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa. In the society we live in 
today, it is marked by a high daily stress burden due, in large part to the way of life adopted, 
in which competition is sometimes the main denominator. These factors can be experienced 
positively (psychological well-being) or negatively (psychological distress) when there is no 
adequate adaptation. This commonality is the reality of teaching nurses, who are the target of 
innumerable pressures, from the collection related to undergraduate and graduate education, 
to the need for continuous production, participation and coordination of research and 
extension projects, participation in educational management, As well as to correspond to the 
students' expectations, deposited on them (SEQUEIRA, 2006). The sum of these demands 
leads to the appearance of effects not only on physical health, but also on the mental health of 
this group, and these effects may influence the training of future nursing professionals. Thus 
suggesting the need to evaluate their mental health and the elaboration of an intervention 
project in the health of the worker, to improve the work condition. Thus, this study seeks to 
evaluate the positive mental health of nursing teachers from the Positive Mental Health 
Questionnaire (QSM +) by Lluch (2003), in terms of: Personal satisfaction; Positive atitude; 
Self control; Autonomy; Ability to solve problems; Interpersonal relationship skills. To 
develop a form of intervention so that the managers recognize the importance of promoting a 
positive mental health to the teachers, in order to increase the scientific productivity and 
pleasant teacher involvement with the teaching-learning process. The set of information 
obtained was computerized, passed through a simple descriptive analysis and edited in the 
SPSS (Statistical Package for Social Sciences) data analysis program version 20.0 of 
Windows. As a result, the mapping of teachers' mental health, carried out through the Positive 
Mental Health (QSM +) instrument, pointed to the absence of conditions of vulnerability to 
extreme stress or adversities among participating teachers, with a predominance of strength or 
excellent resilience for coping with extreme stress. 
 
 
 
 
Key words: Nursing, Work, Mental Health and Nursing Teacher. 
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1. INTRODUÇÃO 

Na sociedade em que vivemos, atualmente, é marcada por uma elevada sobrecarga de 

estresse cotidiano devido, em grande parte ao modo de vida adotado, no qual a competição é 

por vezes o principal denominador. Esses fatores podem ser vivenciados de forma positiva 

(bem-estar psicológico) ou de forma negativa (distress psicológico) quando não se verifica 

uma adequada adaptação. Esta comunalidade constitui a realidade dos enfermeiros docentes, 

que são alvos de inúmeras pressões, desde a cobrança relacionada ao ensino de graduação e 

pós graduação, quanto à necessidade de produção continua, participação e coordenação de 

projetos de pesquisa e extensão, participação na gestão educacional, bem como corresponder 

às expectativas dos alunos, depositadas sobre eles (SEQUEIRA, 2006). O somatório destas 

demandas propicia o surgimento de efeitos não só na saúde física, como também sobre a 

saúde mental deste grupo, além disso esses efeitos podem influenciar a formação dos futuros 

profissionais de enfermagem. Sugerindo assim a necessidade de avaliação de sua saúde 

mental e a elaboração de um projeto de intervenção em saúde do trabalhador, para melhorar a 

condição de trabalho. 

1.1 Motivação pessoal 

Minha trajetória na saúde mental começou no início da graduação, exatamente no 

meu segundo período, no ano de 2012, quando tive meu primeiro contato com a saúde mental 

através da disciplina de promoção à saúde mental. Logo me identifiquei com a área e percebi 

o quão importante é o cuidado com a saúde mental e o quanto cada pessoa demanda desse 

cuidado. Por conta desse interesse prestei monitoria para disciplina no ano seguinte (2013) e 

fiz estágio pelo programa acadêmico bolsista da prefeitura do Rio de Janeiro em um Centro de 

Atenção Psicosocial (Caps), no ano de 2015.  

Concomitantemente a esse meu interesse e com a minha experiência com os diversos 

docentes da graduação me surge uma curiosidade e preocupação sobre como eles lidam com 

todas as demandas que lhes são cobradas. Além disso, integro uma família que possui grande 

número de docentes atuantes do ensino fundamental e médio, e por isso presencio todas as 

suas experiências, observando o quanto sua saúde mental é afetada por conta das demandas 

físicas e mentais da profissão. Destaquei os docentes do ensino superior, pois ao longo da 

graduação pude presenciar toda sua organização de trabalho, incluindo a sua necessidade de 

produção contínua, atuação no ensino de graduação e pós graduação, coordenação de projetos 

de pesquisa e extensão, além de ter que arcar com as expectativas dos alunos. Assim, acredito 

que isso deva ter grande impacto em sua saúde mental, sendo assim necessário estratégias de 
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pesquisas e intervenções nesta área. 

Com esses questionamentos e indagações integrei-me no ano de 2015 ao projeto “A 

organização do trabalho e a saúde mental do docente do ensino superior de enfermagem - 

entre a satisfação, a produtividade e o envolvimento no processo ensino-aprendizagem” da 

Prof. Dr. Geilsa Valente, como bolsista da modalidade de iniciação científica pela Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro (FAPERJ), o que me forneceu incentivo e motivação 

para pesquisar mais a fundo sobre a saúde mental dos docentes de enfermagem e escrever este 

trabalho de conclusão de curso.  

 1.2. Objeto de pesquisa 

A saúde mental positiva do docente que atua no ensino superior de enfermagem da 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa.  

1.3. Questões Norteadoras 

A saúde mental positiva dos docentes de enfermagem é influenciada de acordo com a 

forma de trabalho a qual está inserido? Quais intervenções precoces para docentes de 

enfermagem que apresentam risco de doença mental? 

 1.4. Objetivos: 

Geral: Avaliar a saúde mental positiva dos docentes de enfermagem a partir do 

questionário de Saúde Mental Positiva (QSM+) de Lluch(2003), em termos de: Satisfação 

pessoal; Atitude positiva; Autocontrole; Autonomia; Capacidade de resolução de problemas; 

Habilidades de relação interpessoal. 

Específico: Desenvolver uma forma de intervenção para que os gestores reconheçam 

a importância de promover uma saúde mental positiva aos docentes, no intuito de ampliar a 

produtividade cientifica e envolvimento docente prazeroso com o processo ensino-

aprendizagem. 

 1.5. Justificativa 

Inicialmente foi feita uma revisão integrativa da literatura com o objetivo de 

identificar na literatura existente, os fatores que influenciam a saúde mental do docente de 

enfermagem e descrever ações, medidas preventivas e recursos (pessoais, sociais e 

institucionais) eficazes para a minimização desta problemática. Através desta busca avançada 
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evidenciou-se a necessidade da elaboração do atual trabalho pela constatação dos poucos 

estudos encontrados. 

Segundo Oliveira e colaboradores (2012, p. 322) o excesso de trabalho, somado a 

uma consequente dificuldade de planejamento da vida pessoal/familiar, além de todo prejuízo 

psíquico, afeta o lazer e o ciclo social do trabalhador. Isso acontece, pois agregado à falta de 

lazer e a falta de descanso, observa-se uma sobrecarga de atividade cognitiva e estresse, 

ocorrendo alterações mentais ainda mais significativas. A mudança de horários no meio 

acadêmico é constante, acontecendo normalmente por semestre, dificultando assim a vida 

social, a prática de atividades físicas e consequentemente, a estabilidade psicológica. 

Restringe-se, assim, o campo das interações sociais, necessário para uma vida saudável. 

Em contrapartida um outro estudo evidencia que há experiências prazerosas no 

trabalho do docente e uma delas é o fato de conviver com o discente, que promove renovação 

e satisfação no desempenho do trabalho docente. Ao se aproximar da realidade do aluno, o 

professor compreende melhor suas dúvidas, transmite o conhecimento de forma clara e 

contribui para o aprendizado de forma interessante e interativa. (LEMOS, 2012) 

O resultado desta revisão demonstrou que os docentes de enfermagem não são 

poupados das demandas globais a que estão submetidos, como a cobrança relacionada ao 

ensino de graduação e pós graduação, quanto à necessidade de produção continua, 

participação e coordenação de projetos de pesquisa e extensão, participação na gestão 

educacional, bem como corresponder às expectativas dos alunos, depositadas sobre eles. E por 

isso, o somatório destas demandas propicia o surgimento de efeitos não só na saúde física, 

como também sobre a saúde mental deste grupo, sugerindo assim a necessidade de elaboração 

de um projeto de intervenção em saúde do trabalhador, e pesquisas na área, justificando e 

motivando o presente trabalho de conclusão de curso.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 A organização do trabalho docente na universidade pública no Brasil 

No trabalho encontramos dilemas e contradições da existência humana, é também no 

trabalho que se encontram possibilidades para as relações do homem. O trabalho não serve 

apenas como aspecto necessário para manutenção à vida, da sobrevivência e da criação de 

bens, por isso ele tem o aspecto intrinsecamente humano, visando a constituição subjetiva do 

indivíduo (SOUZA e OLIVEIRA, 2013). 

O trabalho docente vem se modificando à medida que a educação superior se 

transforma, principalmente a partir do final dos anos de 1990, tendo uma atenção especial nas 

últimas décadas, em função do papel que lhe vem sendo atribuído, como grande percussor do 

desenvolvimento econômico.  Quando se trata do docente do ensino superior, a questão se 

especifica, tendo em vista as funções que esse nível de ensino representa no crescimento de 

um país, na produção do conhecimento, da ciência e da tecnologia, elementos fundamentais 

para o desenvolvimento social e econômico (MAUÉS, 2010). 

A análise do Trabalho Docente na Educação tem grande importância. À medida que 

as reformas tem alterado os objetivos da educação, muda-se também as atividades 

desenvolvidas por esse profissional. Em 1990 ocorreu a Reforma do Estado Brasileiro, que foi 

um marco ao papel que a educação superior passou a desempenhar, levando a uma 

permanente e constante reforma desse nível de ensino e fazendo com que esteja presente de 

forma marcante nas agendas dos governos. O destaque dado a esse nível de ensino não é ao 

acaso. Ele faz parte de um arranjo internacional que indica a importância da educação para o 

desenvolvimento dos países. As organizações internacionais apontaram para a adaptação dos 

sistemas educacionais, sobretudo os de nível superior, às exigências do mercado, colocando as 

universidades a serviço das empresas. Com essa vinculação da educação ao mercado, surgem 

questionamentos e novas propostas sobre o real papel e as funções das universidades. Neste 

contexto, o trabalho docente também é alvo de mudanças, e assim esse profissional passa por 

metamorfoses que o distância das tradicionais funções pelas quais eram responsável 

(MAUÉS, 2010). 

A reestruturação produtiva que se destaca a partir da crise de 1970, impulsionada 

pela chamada revolução tecnológica, trouxe uma mudança estrutural na forma de trabalhar e 
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se estabelecer com o empregador. A educação se inclui nesse processo caracterizado como o 

esgotamento do modelo taylorista-fordista-keynesiano. Essas mudanças no trabalho afetaram 

diretamente os docentes e se aliou à reforma da educação superior que vem acontecendo. Ao 

trabalho docente se adicionou um modelo de “gestão empresarial”, numa lógica capitalista e 

mercadológica hoje dominante na maioria das Instituições Federais de Educação Superior 

(IFES).  

Isso corrobora para que a educação superior e o trabalho dos docentes estejam 

subordinados às exigências do capital. Assim a precarização do trabalho na Universidade 

aumentou.  Bosi (2007, p.1505) considera “[...] como precarização do trabalho docente o 

aumento na rotina das atividades de ensino, pesquisa e extensão que compõe propriamente o 

fazer acadêmico”. E são essas atividades que de fato servem de referência para que se possa 

analisar o processo de trabalho desses profissionais. Além disso, essas mudanças levarão o 

docente a uma sobrecarga de trabalho, ultrapassando as horas contratadas, o que, em geral, 

provoca um desgaste físico e emocional.     

Assim, além de tais mudanças ocorridas, na contemporaneidade surgem diversos 

elementos significativos que podem mudar o trabalho docente, tais como as novas tecnologias 

da informação, a generalização dos meios de comunicação em massa, a instabilidade do 

mercado de trabalho e a indecisão sobre as necessidades do futuro universitário. Com isso, a 

análise da carreira docente revela a individualidade e a produção científica e dá-se de maneira 

solitária, na maioria das vezes, favorecendo o isolamento e a solidão. O trabalho do docente 

tem tido sua identidade transformada pela sobrecarga de responsabilidades, pelas incisivas 

exigências em relação à aprendizagem do educando e pela lógica da alta produtividade. Assim 

segundo Souza e Oliveira (2013, p.598) “[...] acredita-se que o exercício da docência no 

Ensino Superior tem caráter reflexivo e dialógico, contudo as exigências contemporâneas 

impossibilitam a reflexão e a discussão necessária ao avanço do conhecimento e da 

aprendizagem [...]”.  

Entre 1995 e 2011 (entre os governos Fernando Henrique Cardoso e Lula da Silva) 

houve uma importante participação do governo federal nas universidades públicas federais, 

com reflexos diretos sobre o trabalho docente. Tratou-se das ações que objetivaram o processo 

de expansão nas matrículas nas universidades públicas federais, tais como: Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) e a 

Universidade Aberta do Brasil(UAB) (GUIMARÃES, 2014). 

O REUNI, instituído por meio do Decreto 6.096, de 24 de abril de 2007, por Lula da 

Silva, o objetivo central do programa consiste em “criar condições para ampliação do acesso e 
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permanência”, por meio do “melhor aproveitamento da estrutura física e dos recursos 

humanos. Com isso, é evidente que elevar a taxa da conclusão média dos cursos e ampliar a 

relação aluno professor (na proporção (18x1), tem como consequência a sobrecarga de 

trabalho, principalmente docente. Outro elemento importante a ser destacado no processo de 

expansão nas universidades federais, e que afeta diretamente o trabalho docente, foi o 

crescimento acelerado das matrículas via Educação à distância. Para o docente, a expansão da 

educação superior via EaD implica em precarização e intensificação do trabalho, visto que, 

em tal modalidade, “a presença humana é reduzida, já que o mediador da aprendizagem são os 

recursos tecnológicos” (MEDEIROS, 2008). 

O professor de universidade, atualmente, dentro do processo de organização do seu 

trabalho, fica progressivamente imerso a uma superposição de tensões, contradições e 

controles institucionais que chegam até o cotidiano do seu trabalho. A reação a esse 

supercontrole é o isolamento, a inserção na corrida pela titulação e publicação, a competição 

entre os pares, e por fim eles reagem com crítica à algumas dimensões, mas, 

contraditoriamente, luta para buscar sua inserção no modelo proposto. Segundo Lemos, a 

realidade é que a carreira não o desenvolve como professor, e sim como pesquisador, e para 

pesquisar, precisa-se acionar a habilidade de captador de recursos, para a qual não foi 

habilitado. Quando consegue recursos externos, corre o risco de ser julgado como possuidor 

de uma “vida dupla”, se não consegue recursos, sente-se desprivilegiado, por possuir uma alta 

qualificação profissional e um retorno salarial desfavorecido comparado ao seu grau de 

conhecimento (LEMOS, 2011). 

 
Na medida em que o estado orienta a carreira para pesquisa (através de 

recursos e recompensas), transforma o ensino em algo menos importante, até 

mesmo aversivo para alguns professores. Quando estimula a competição, 

através do financiamento individual externo e do sistema meritocrático, gera 

o esgarçamento do vínculo social e conflitos interpessoais, criando, muitas 

vezes, um clima de trabalho desfavorável à integração do conhecimento. 

Quando intensifica o trabalho com demandas periféricas à docência, deixa-o 

sem tempo para o lazer e para a vida cultural, constituindo, assim, uma 

organização do trabalho que facilita o adoecimento e a alienação. (LEMOS, 

2011. p. 118) 

 

Esses fatores de risco aos quais o docente está exposto em seu ambiente de trabalho 

podem provocar adoecimentos em decorrência da maneira como o trabalho é organizado e 
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executado podendo potencializar condições patogênicas.  Dentre os riscos destacam-se os 

Riscos Ocupacionais Psicossociais (ROP) que podem ser percebidos em situações em que há 

fatores como exigência do cargo, problemas nas relações interpessoais, na remuneração, na 

duração da jornada diária, no regime e no ritmo de trabalho. Quando presentes no cotidiano 

do trabalhador, tais riscos podem acarretar alterações a sua saúde, como neuroses, ansiedade, 

distúrbios de sono, depressão, manifestações obsessivas, síndrome do esgotamento (Burnout), 

falhas de desempenho, conflitos interpessoais, assédio moral, estresse e violência, 

prejudicando não só o indivíduo, mas toda sociedade em que este está inserido (CARAN, 

2011). 

Além desses fatores de riscos, os docentes de enfermagem também possuem a tarefa 

de responder às expectativas dos alunos, que estão a todo o momento avaliando e julgando 

suas capacidades profissionais. Sendo assim, as cobranças advindas dos alunos tem influência 

direta na saúde mental do docente (BERG, 2004). 

Somando-se ainda a esses riscos ainda tem o excesso de trabalho, que junto com uma 

consequente dificuldade de planejamento da vida pessoal/familiar, além de todo prejuízo 

psíquico, afeta o lazer e o ciclo social do docente. Isso acontece, pois agregado à falta de lazer 

e a falta de descanso, observa-se uma sobrecarga de atividades cognitiva e estresse, ocorrendo 

alterações mentais ainda mais significativas. Neste contextos, segundo as concepções de 

Oliveira 2012, “a mudança de horários no meio acadêmico é constante, acontecendo 

normalmente por semestre, dificultando assim a vida social, a prática de atividades físicas e 

consequentemente, a estabilidade psicológica. Restringe-se, assim, o campo das interações 

sociais, necessário para uma vida saudável”. 

Portanto, quando a organização do trabalho entra em conflito com o funcionamento 

psíquico dos homens, bloqueando as possibilidades de adaptação entre ela e os sujeitos, 

emergiria um sofrimento patogênico. Assim, o afrontamento do homem com sua tarefa pode 

pôr em risco sua vida mental (DEJOURS, 1992). 

2.2 A psicodinâmica do trabalho docente 

A psicodinâmica do trabalho é uma abordagem científica relativamente nova, criada 

em 1990, na França pelo psiquiatra, médico do trabalho e psicanalista Christopher Dejours. 

No início, foi construída nas bases da psicopatologia, posteriormente, evoluiu para uma 

construção própria, tornando-se uma abordagem autônoma com objetivos, princípios, 

conceitos e métodos particulares. Atualmente, com seu método e todo seu conjunto teórico, a 

psicodinâmica busca o estudo da inter-relação trabalho e saúde. Seu principal objetivo é o 
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estudo das relações dinâmicas entre organização do trabalho e processos de subjetivação que 

se manifestam nas vivências de prazer e sofrimento, nas patologias sociais, na saúde e no 

adoecimento. (OLIVEIRA, 2011) 

O sofrimento no trabalho é uma consequência da insistência do ser humano em viver 

em um ambiente que lhe é adverso. Entretanto, historicamente a relação do homem com o 

trabalho nunca foi fácil, até mesmo a etimologia da palavra denota algo desconfortável, 

penoso e até mesmo indesejado (tripalium: instrumento de tortura feito com três paus). Assim, 

os métodos clássicos de organização do trabalho resultaram em uma série de consequência 

para a saúde mental dos trabalhadores, pois não tratam a organização do trabalho como um 

processo dinâmico, que envolve subjetividade dos trabalhadores. (OLIVEIRA, 2011) 

Ampliando o estudo das vivências para o contexto organizacional, o prazer-

sofrimento passa a depender não só da forma como o trabalho se organiza e do funcionamento 

psíquico individual, mas também dos padrões de funcionamento das organizações 

estabelecidos com base numa cultura especifica que envolve os valores das organizações 

derivando urna dinâmica própria à relação sujeito-trabalho-contexto organizacional 

(DEJOURS, 1992). 

Alguns outros argumentos para explicar as causas do adoecimento no trabalho são 

baseados em duas concepções: uma se baseia na ideia que deveriam ser buscadas, 

prioritariamente, as peculiaridades de cada indivíduo em termos físicos, fisiológicos, 

psicossociais e em sua história de vida, familiar anterior à vida de trabalho, a outra está 

relacionada a adoção de uma postura de neutralização da ideia de que trabalho produz 

sofrimento e não pode ser mudado, inquestionável e intransponível (PAPARELLI; SATO; 

OLIVEIRA, 2011).    

Em contrapartida, a vivência psíquica gerada nas situações de trabalho podem 

estimular os trabalhadores a usarem estratégias e mecanismos de defesa para transformá-lo. 

Essa atitude tem o objetivo de buscar o prazer no trabalho, buscar relações mais gratificantes, 

por ser o trabalho um espaço de construção da identidade pessoal e social e um espaço para o 

sujeito sentir-se útil, produtivo e realizado (SANT’ANA, 2014).     

Com isso, entende-se que todo o processo de trabalho e sua dinâmica são composta 

pelo prazer e pelo sofrimento. Dejours (1992, p. 137) defende que a quantidade e qualidade 

das vivências cotidianas no trabalho e a construção de estratégias de enfrentamento do 

sofrimento, bem como a influência das relações entre a organização do trabalho e 

funcionamento psíquico individual e coletivo remetem à ocorrência da dialética prazer-

sofrimento. 
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Neste contexto Mendes (1999, p. 233) afirma que o prazer-sofrimento é formado por 

três elementos primordiais: valorização e reconhecimento, que está ligado de certa forma ao 

prazer; e desgaste com o trabalho, que se refere ao sofrimento. O prazer é vivenciado quando 

experimentamos sentimentos de valorização e reconhecimento no trabalho. A valorização é o 

sentimento de que o trabalho tem sentido e valor por si mesmo, é importante e significativo 

para a organização e a sociedade. O reconhecimento é o sentimento de ser aceito e admirado 

no trabalho e ter liberdade para expressar sua individualidade. O sofrimento é vivenciado 

quando experimentamos o desgaste em relação ao trabalho, que significa a sensação de 

cansaço, desânimo e descontentamento com o trabalho. Assim sendo, prazer-sofrimento são 

vivências de sentimentos de valorização, reconhecimento e/ou desgaste no trabalho. 

Os trabalhadores professores de nível superior, em especial, vêm vivenciando a 

flexibilização das relações contratuais de trabalho e as transformações na rotina do trabalho e 

as transformações na rotina do trabalho acadêmico (ensino, pesquisa e extensão). Não só nas 

instituição privadas, mas também nas públicas cresce a contratação de docentes “horistas” e 

substitutos em detrimento do professor em regime de dedicação exclusiva. No entanto, 

aumenta-se a pressão pela maior produtividade dos docentes, ou seja, maior quantidade de 

“produtos” relacionado ao mercado (aulas, orientações, publicações, projetos, etc.) produzidos 

pelo docente. Uma das consequências é que a qualidade da produção acadêmica passa a ser 

mensurada pela quantidade da própria produção e por valores monetários que o docente 

consegue agregar ao seu salário e à própria instituição (BOSI, 2007). 

A desvalorização e não reconhecimento, as condições salariais, a necessidade de 

ampliação da jornada de trabalho para recompor salário, os aumentos expressivos de alunos 

em sala de aula, além da luta permanente por manter-se no emprego também contribuem para 

perda de qualidade da saúde destes professores.  

Com isso o trabalhador fica exposto a uma situação psicológica penosa, conflitante 

com os valores do trabalho de qualidade, o senso de responsabilidade e a ética profissional. 

Dessa forma, fonte frequente de sofrimento no trabalho ocorre quando o trabalhador é 

constrangido a executar mal o seu trabalho. Portanto, há o sofrimento dos que temem não 

satisfazer, não serem capazes de atender às imposições da organização do trabalho.  

No âmbito da autonomia e da liberdade, o sofrimento ocorre quando há um bloqueio 

da flexibilização entre o homem e a organização do trabalho, isto é, quando o trabalhador (no 

caso o docente do ensino superior) usou o máximo de suas faculdades intelectuais, 

psicoafetivas, de aprendizagem e de adaptação. Assim sendo, a organização científica do 

trabalho traz a desapropriação do saber e a restrição da liberdade de invenção (DEJOURS, 
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1992). 

Para enfrentar o sofrimento, as estratégias defensivas e as estratégias criativas 

constituem-se formas de desenvolver o prazer no trabalho. As primeiras se caracterizam por 

comportamentos que revelam isolamento psicoafetivo e profissional do grupo de trabalho, 

resignação, descrença, renúncia à participação, indiferença e apatia. Já as estratégias criativas 

são reconhecidas por comportamentos de cooperação solidariedade, confiança, participação 

coletiva e engajamento nas discussões do grupo, tendo o objetivo de provocar mudanças. 

Porém estas estratégias podem impedir que o trabalhador reconheça o que o faz sofrer. Negar 

a realidade pode ser uma das estratégias mais comumente encontradas por esses trabalhadores 

ao se deparem com esta difícil realidade (MENDES, 2007). 

Assim, se faz necessário o reconhecimento das situações de risco pelos próprios 

sujeitos, visto que todos os indivíduos são autores de sua qualidade de vida, bem como do seu 

processo de trabalho e, portanto, são eles que poderão promover transformações efetivas em 

suas vidas. Além disso, cabe a instituição de ensino o controle destas questões que implicam 

diretamente com o exercício da docência, como exemplo, a elaboração de um projeto de 

intervenção em saúde do trabalhador, melhorando assim sua condição de trabalho. 

Oliveira (2011, p. 28) afirma que “considerar a organização do trabalho no contexto 

acadêmico do docente na perspectiva da psicodinâmica do trabalho é compreender que este 

trabalho envolve relações entre homem e trabalho, e portanto, os processos psíquicos 

derivados desta relação.” 

2.3 Saúde mental e saúde mental positiva 

O objetivo principal de qualquer ciência da vida, seja ela individual ou social, é 

definir e explicar o “estado normal”, e assim o diferenciar do seu estado patológico. Nesta 

perspectiva entende-se que a saúde mental pode ser definida como o oposto à doença mental, 

pressupondo que a ausência de psicopatologia é um comportamento normal. Porém, essa 

formulação atualmente tem sido colocada em causa, pela necessidade de adicionar a este 

conceito aspectos físicos, ambientais, sociais, psicológicos e espirituais. Além disso, 

normalidade não é sinônimo de saúde, nem o par conceitual normal-patológico sustenta uma 

correspondência de oposição entre saúde e doença.  Assim o termo Saúde Mental passa a ser 

utilizado para mencionar um nível de qualidade de vida cognitiva ou emocional e não só a 

ausência de doença mental (SÁ, 2010). 

Entre muitos profissionais da área da saúde é adotado a concepção de saúde mental 

isolando o indivíduo de sua realidade histórico-social, considerando os seus problemas como 
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frutos de um funcionamento interno ou de causas externas, utilizando também abordagens que 

privilegiam o estudo de psicopatologia, com base na existência de sinais e sintomas, ao invés 

do estudo das qualidades que podem proteger as pessoas com problemas de Saúde Mental. 

Isso demonstra o quão ainda é dicotomizada a visão da realidade orientadora das suas práticas 

(SÁ, 2010). 

Na sociedade em que vivemos, atualmente, é marcada por uma elevada sobrecarga de 

estresse cotidiano devido, em grande parte ao modo de vida adotado, no qual a competição é 

por vezes o principal denominador. Esses fatores podem ser vivenciados de forma positiva 

(bem-estar psicológico) ou de forma negativa (distress psicológico) quando não se verifica 

uma adequada adaptação (SEQUEIRA, 2006). 

Em termos positivos, entende-se a Saúde Mental como um estado de funcionamento 

ótimo do ser humano, no qual a promoção das qualidades da pessoa para otimizar o seu 

potencial é fundamental. Assim entende-se a Saúde Mental Positiva como um estado de 

funcionamento ótimo do ser humano, o que salienta a importância da promoção das 

qualidades da pessoa na otimização do seu potencial (LLUCH, 2014). 

Ratificando esta perspectiva positiva, a Organização Mundial de Saúde (OMS,2001) 

tem definido a Saúde Mental como um estado de bem-estar, onde os indivíduos reconhecem 

as suas habilidades, são capazes de enfrentar o stress normal do dia-a-dia, trabalhar de forma 

produtiva e contribuir para a sua comunidade.  

Para Lehtinen (2004, p. 104) a Saúde Mental Positiva pode ser definida como um 

valor em si(sentir-se bem) ou como uma capacidade para perceber, compreender e interpretar 

o meio, para se adaptar e alterá-lo, se necessário, para pensar e comunicar com os outros. 

Com isso, julga-se importante a avaliação dos aspectos positivos da Saúde Mental para a 

promoção da vida das pessoas, privilegiando um modelo de Saúde Mental Positiva, em 

confronto com um modelo centrado da doença. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo exploratório e correlacional de forma longitudinal, tendo em 

vista que pretende-se buscar mais informações sobre o assunto, recolher e tratar de forma 

sistemática e estatística, explorando relações que possam existir entre variáveis e estabelecer 

relação entre elas no intuito de responder às questões da investigação. Caracteriza-se por ser 

um estudo longitudinal quando os mesmos sujeitos são estudados sobre um período 

determinado de tempo (RICHARDSON, 1989). 

3.2 Abordagem metodológica 

A abordagem metodológica utilizada para a elaboração desse trabalho foi a 

quantitativa. Richardson (1989) expõe que este método é frequentemente aplicado nos estudos 

descritivos (aqueles que procuram descobrir e classificar a relação entre variáveis), os quais 

propõem investigar “o que é”, ou seja, a descobrir as características de um fenômeno como tal 

e possui como diferencial a intenção de garantir a precisão dos trabalhos realizados, 

conduzindo a um resultando com poucas chances de distorções.  

De acordo com Diehl (2004), dentro do método escolhido, tanto na coleta quanto no 

tratamento das informações, são usadas técnicas estatísticas, buscando resultados que evitem 

possíveis distorções de análise e interpretação, possibilitando uma maior margem de 

segurança. A escolha do método deve ser tida pensando-se na natureza do problema e o nível 

de aprofundamento. 

3.3 Aspectos éticos 

Nos termos do que dispõe a Resolução n° 466/12 (BRASIL, 2012) do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) a pesquisa foi encaminhada à Plataforma Brasil e aprovada pelo 
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Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro 

sob o protocolo número: CEP CMM/HUAPE nº 836.513 em 17/10/2014. 

Foram respeitados todos os princípios éticos inerentes a um trabalho de investigação, 

no qual, a participação dos sujeitos da pesquisa será voluntária e cada participante pode 

desistir a qualquer momento, sem que deste fato advenha qualquer prejuízo para o mesmo. 

Ressalta-se mais uma vez que, já se obteve a devida autorização para a aplicação dos 

instrumentos (autorização dos autores e da instituição onde se concretiza o trabalho).  

Todos os docentes que foram convidados a participar da pesquisa, receberam os 

esclarecimentos necessários acerca do objetivo da mesma, da garantia de sigilo e anonimato, 

do caráter voluntário da participação, sem incidência de prejuízos. Após todas as informações 

expostas, os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

confirmando sua participação voluntária na pesquisa. 

3.4 Cenário e sujeito da pesquisa 

A pesquisa será realizada na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

(EEAAC), da Universidade Federal Fluminense, no município de Niterói (RJ). A população 

em estudo é constituída pelos docentes da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, 

excluindo os que estão de licença ou afastados. Este trabalho de conclusão de curso está 

inserido na pesquisa que vem sendo desenvolvida pela orientadora nas universidades públicas 

do Brasil, na Espanha e em Portugual. 

3.5 Coleta e organização de dados 

Os dados usados para a realização da pesquisa foram previamente coletados por meio 

de questionário impresso. O instrumento utilizado foi o Questionário de Saúde Mental 

Positiva(QSM+) de Lluch(2003).  

O QSM+ trata-se de um questionário que contém uma série de afirmações, sobre a 

forma de pensar, sentir e agir, apresentando 39 questões agrupadas em seis dimensões, e está 

cotado numa escala de Likert de 1 a 4 pontos, de acordo com as seguintes possibilidades de 

resposta: sempre ou quase sempre (1 ponto), na maioria das vezes (2 pontos), algumas vezes 

(3pontos), raramente ou nunca (4 pontos). Foi traduzido para o português (duas traduções 

independentes), a partir da sua versão original espanhola.  

Os dados recolhidos foram editados numa base especificamente criada para o efeito 

no programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 20.0 do Windows. A 

edição dos dados pessoais, que identifique os docentes, será efetuada separadamente da base 
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geral dos mesmos, para garantir a sua confidencialidade.  

O conjunto das informações recolhidas foi inicialmente analisado de acordo com a 

metodologia descritiva usual, após a sua informatização. Após a avaliação das características 

de distribuição amostral, as variáveis quantitativas contínuas serão descritas através de 

medidas de tendência central (médias) e dispersão (desvio padrão), se normalmente 

distribuídas, e recorrendo à mediana, âmbito de variação e quartis, nas que apresentem outro 

tipo de distribuição, nomeadamente após tentativa de transformação. As variáveis 

quantitativas serão comparadas pela prova de Student, análise de variância (ANOVA) e 

coeficiente de correlação de Pearson ou equivalentes não paramétricos. Para analisar a 

associação entre variáveis nominais, as distribuições de frequências serão estudadas 

recorrendo ao teste Qui-Quadrado (2), com correção de Yates, quando o valor esperado em 

algumas células for inferior a 20 e quando esse valor for inferior a cinco utiliza-se a técnica 

exata de Fischer. 
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4. ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS 

 

4.1 Análises Descritivas 

Para a amostra selecionada, foram aplicadas para as variáveis quantitativas contínuas 

as estatísticas descritivas: Média, Dispersão (DP), Mediana, Âmbito de Variação e 

Quartis. Foram ainda analisadas as frequências de resposta das variáveis qualitativas, com a 

finalidade de ilustrar melhor a amostra a ser estudada. As variáveis quantitativas foram ainda 

submetidas a três tipos de análise estatística diferente (teste t de student para amostras 

independentes, análise de variância [One-way ANOVA] e o coeficiente de correlação de 

Pearson). 

A amostra da base de dados supracitada é constituída por 14 participantes (N=14). A 

sua maioria do sexo feminino (60,6%) com idades compreendidas entre os 22 e os 65 anos. A 

maior parte dos participantes declarou-se como “solteiro/a” quando inquirida acerca do seu 

estado civil (48,5%), verificando-se ainda a existência de um grupo de respondentes casados 

(13,6%) e um semelhante número de respondentes divorciados (13,6%). O restante número de 

participantes divide-se entre aqueles que se declaram viúvos, em união de facto ou em regime 

de coabitação (3,0%, subordinados à categoria de resposta “Outros”) e aqueles que optaram 

por não indicar o seu estado civil neste estudo.  

 

                            Tabela 1. Distribuição dos docentes quanto ao estado civil.  

Estado Civil Percentagem (%) 

Casado 13,6 

Solteiro 48,5 

Divorciado 13,6 

Outro 3,0 
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NS/NR 21,2 

                           Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

 

Todos os participantes deste estudo trabalhavam, enquanto professores de ensino 

superior ligados à Enfermagem, em média há 15,14 anos. 

 

Tabela 2. Organização Estatísticas Descritivas para a Variável “Anos_Formação” 

Variável  N Mínimo Máximo Média 
Desvio 

Padrão 
Variância 

Há quantos anos atua 

no ensino superior de 

enfermagem? 

14 1 37 15,14 8.686 75,443 

                       Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

 

 

4.1.1 Análise T de Student para Amostras Independentes 

 

Como foi referido anteriormente, os resultados obtidos foram submetidos a uma 

análise t de student para amostras independentes, para compreender se verificavam 

diferenças significativas entre o grupo de respondentes, relativamente ao seu estado civil, 

idade e número de anos em que atuam no ensino superior de enfermagem, em relação às 

respostas dadas pelos mesmos, que foram posteriormente categorizadas em dimensões. 

Assim, concluímos a existência de diferenças significativas entre o grupo de 

respondentes casados (M= 17.778, DP= 2.906) e divorciados (M = 20.333, DP = 1.871); 

t(16)= -2.218, p=0.041, em relação a dimensão “Relação Interpessoal”, o que nos indica que 

para a amostra selecionada, a situação de divórcio parece ter uma influência negativa na 

forma como os respondentes se relacionam com outros indivíduos.  

Com base no valor da Mediana das idades dos participantes, definiu-se um “ponto de 

corte” e foram encontradas diferenças significativas também entre o grupo de participantes 

com idades abaixo ou igual a 49 anos (M= 19,278, DP= 2,295) e acima dos 49 anos de idade 

(M= 18.0303, DP= 2.325); t(64)= 2.185, p= 0.033, relativamente à escala correspondente a 

dimensão “Relação Interpessoal”. Estes dados indicam-nos assim que a idade assume 

importância na forma como os respondentes se relacionam com outras pessoas, visto que os 

respondentes mais jovens tendem a apresentar uma média mais elevada na escala que 
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corresponde a esta faceta do seu comportamento. 

O valor da mediana serviu igualmente como ponto de corte na variável “Anos 

formação”, que diz respeito ao número de anos em que os participantes “atuam no ensino 

superior de enfermagem” e que nos permitiu encontrar diferenças significativas entre aqueles 

que o fazem há menos de 14 anos (M= 17,844, DP= 2,677) e aqueles que o fazem há 14 ou 

mais anos (M= 19,412, DP= 1,777); t(64)= 2.819, p= 0.006, tendo em conta a escala 

“Relação Interpessoal”, mas também entre os respondentes com trabalho na área há menos 

de 14 anos (M= 10,031, DP= 1,1496) e os que o fazem há 14 ou mais anos (M= 10,882, DP= 

1,719); t(64)= 2.349, p= 0.022 na escala “Atitude Prosocial” e ainda entre os mesmos grupos 

de respondentes (com menos de 14 anos de atividade na área (M= 15,313, DP= 3,157) e com 

14 ou mais anos de trabalho no ensino superior de enfermagem (M= 16,824, DP= 2,418); 

t(64)= 2.191, p= 0.032, atentando a escala “Autonomia”.  

Tais resultados indicam-nos portanto que os número de tempo durante o qual os 

respondentes desenvolveram trabalho no ensino superior de Enfermagem influencia três 

diferentes escalas: um reduzindo o número de anos de trabalho na área, corresponde a scores 

mais elevados nas escalas de Atitude Prosocial e de Autonomia, que sugerem um efeito de 

desgaste da profissão verificada nos participantes com mais anos de trabalho da nossa amostra 

para as facetas do comportamento aqui analisadas.  

Contudo, um maior período de tempo a desempenhar funções nesta área parece ter 

correspondido a maiores scores na escala correspondente às relações interpessoais, o que 

elenca o carácter facilitador destas funções na forma como os participantes desenvolvem laços 

com diferentes indivíduos, possivelmente por força do contato mantido com outros 

profissionais, alunos e os diversos agentes intervenientes neste meio em concreto, assim como 

na escala da Autonomia, o que sugere que o número de anos de trabalho na área facilita o 

desenvolvimento de soft-skills associadas a esta característica do comportamento dos 

trabalhadores avaliados. 

 

4.1.2 Análise de Variância ANOVA (One-Way ANOVA) 

 

Foram conduzidas também análises de variância ANOVA entre os sujeitos, para se 

conseguir perceber diferenças significativas nas suas respostas. Assim, concluímos a 

existência deste tipo de diferenças numa das variáveis em estudo. 

Através desta análise, verificamos a existência de um efeito significativo da idade 

dos respondentes na Satisfação Pessoal [F (33, 32)= 3.306, p= 0.001] e na  Autonomia [F 
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(33,32)= 1.807 p= 0.049], assumindo o nível de p<0.5 para as condições propostas, que 

confirmam a influência da idade dos participantes da amostra relativamente às respostas 

associadas às escalas propostas.  

  

Tabela 3. Distribuição da Análise ANOVA (One-Way ANOVA) para “Idade” 

  GL F Sig. 

QSM – Satisfação 

Pessoal 

Entre grupos 33 

3,306 0,001 
Intragrupos 32 

QSM - Autonomia 
Entre Grupos 33 

1,807 0,049 
Intragrupos 32 

Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

 

4.1.3 Índice de correlação entre variáveis (P de Pearson) 

 

 Pretendeu-se ilustrar também correlações significativas entre os dados recolhidos e as 

escalas utilizadas, para a amostra selecionada. Para tal, recorremos a uma análise de 

correlação com indicação dos índices de correlação (p de Pearson), para compreender de que 

forma estas estariam correlacionadas e o sentido dessa correlação. 

Concluímos assim a existência de uma correlação significativa entre as variáveis “Idade” e a 

Autonomia e a Relação Interpessoal e o número de anos de trabalho no ensino superior de 

enfermagem (“Anos_Formação”) e a QSM – Atitude Prosocial, a QSM – Autonomia e a 

QSM – Relação Interpessoal. Debruçar-nos-emos sobre elas seguidamente. 

Atentando na variável “Idade”, constátamos que a idade dos respondentes apresenta 

uma correlação significativa com o QSM-Autonomia, r= 0.250, n= 66, p= 0.043 e com o 

QSM – Relação Interpessoal, r= 0.319, n= 66, p= 0.009. Constatámos portanto a existência 

de duas correlações de diferente força: uma fraca correlação entre a idade dos respondentes e 

os seus scores na escala “Autonomia”, que nos sugerem que à medida que aumenta a sua 

idade, aumenta também o seu espírito autónomo e uma correlação moderada entre essa 

mesma variável e a as relações interpessoais, que sugerem que à medida que aumenta a idade, 

aumentará também a facilidade por parte dos sujeitos de manterem relações interpessoais e de 

inclusive encontrarem satisfação nestas.  
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Tabela 4. Distribuição do Coeficiente de Correlação de Pearson para “Idade” 

 
 

Autonomia Relação Interpessoal 

Idade 

 

Correlação de Pearson 
0,250 0,319 

Sig. (2-tailed) 0,043 0,009 

N 66 66 

Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

Foquemos agora as nossas atenções na variável que diz respeito ao número de anos 

de desempenho de profissão no contexto universitário do ensino de enfermagem (na nossa 

base de  

dados designada por “Anos_Formação”) e a sua correlação com três diferentes escalas: a 

Atitude Prosocial, r= 0.286, n= 66, p= 0.020, a  Autonomia, r= 0.280, n= 66, p= 0.023, e a 

Relação Interpessoal, r= 0.340, n= 66, p= 0.005. 

 

Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

 

Tais resultados demonstram duas correlações fracas entre a variável independente em 

análise e a escala de Atitude Pro Social e a escala da Autonomia, o que nos sugere que à 

medida que os profissionais por nós inquiridos se mantêm no exercício de funções no ensino 

superior de enfermagem, apresentam maior facilidade em colaborar com as pessoas que os 

rodeiam, confiando mais nos colegas e desenvolvendo sentimentos mais positivos em relação 

a estes, aumentados também que estão os seus comportamentos que fortalecem um maior 

sentimento de autonomia; Verificámos ainda que existe uma correlação moderada entre esta 

variável e os scores da escala “Relação Interpessoal”, evidenciando assim uma maior 

Tabela 5. Coeficiente de Correlação de Pearson para “Anos-Formação”  

 
 

Atitude Pro Social Autonomia 
Relação 

Interpessoal 

Há quantos 

anos atua no 

ensino 

superior de 

enfermagem? 

 

Correlação de Pearson 
,286 0,280 ,340 

Sig. (2-tailed) ,020 0,023 ,005 

N 
66 66 66 
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facilidade por parte dos sujeitos em criar novas relações interpessoais e em associar-lhes 

sentimentos e comportamentos positivos. 

 

4.2 Análise descritiva simples dos resultados obtidos   

 

A partir das perguntas do instrumento, a seguir, será apresentado os resultados, por 

meio de gráficos e porcentagem de respostas.  

I. “Pra mim, é difícil aceitar os outros quando tem atitudes diferentes das minhas”: Não 

obteve respostas ‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto); Dois responderam ‘na maioria das 

vezes’ (2 pontos); Nove responderam ‘algumas vezes’ (3 pontos); E três responderam 

‘raramente ou nunca’ (4 pontos). Sendo assim 14,28 % correspondem a ‘na maioria das 

vezes’ (2 pontos), 64,28% à algumas vezes (3 pontos), 21,42% a raramente ou nunca(4 

pontos). Vide gráfico a seguir: 

                    Gráfico I. Gráfico correspondente as respostas da pergunta I. 

 
Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

II. “Os problemas boqueiam-me facilmente”: Não obtiveram respostas ‘sempre ou quase’ (1 

ponto) e ‘na maioria das vezes’ (2 pontos); Seis responderam ‘algumas vezes’ (3 pontos); 

E oito responderam ‘raramente ou nunca’ (4 pontos). Sendo assim 42,85% equivale a 

‘algumas vezes’ (3 pontos) e 57,14% a ‘raramente ou nunca’ (4 pontos). Vide gráfico a 

seguir: 

                   Gráfico II. Gráfico correspondente as respostas da pergunta II 

0% 

14% 

64% 

22% 

Pergunta I 

1 ponto 2 pontos  3 pontos 4 pontos 



31 
 

 
Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

 

III. “Para mim é difícil escutar os problemas das pessoas”: Um indivíduo respondeu ‘sempre 

ou quase sempre’ (1 ponto); Um ‘na maioria das vezes’ (2 pontos); Dois ‘algumas vezes’ 

(3 pontos); E dez ‘raramente ou nunca’ (4 pontos). Sendo assim 7, 14% equivalem a 

‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto), 7,14% ‘na maioria das vezes’ (2 pontos), 14,28 a 

‘algumas vezes’ (3 pontos) e 71,42% ‘raramente ou nunca’ (4 pontos). Vide gráfico a 

seguir: 

                 Gráfico III. Gráfico correspondente as respostas da pergunta III 

 
Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

 

IV. “Gosto de mim como sou”: Seis responderam ‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto); cinco 

responderam ‘na maioria das vezes’ (2 pontos); Dois ‘algumas vezes’ (3 pontos); E um 

‘raramente ou nunca’ (4 pontos). Sendo assim 42,85% equivalem a ‘sempre ou quase 

sempre’ (1 ponto), 35,71% a ‘na maioria das vezes’ (2 pontos), 14,28% a ‘algumas vezes’ 

(3 pontos) e 7,14% a ‘raramente ou nunca’ (4 pontos). Vide gráfico a seguir: 

0% 0% 

43% 

57% 

Pergunta II 

1 ponto 2 pontos 3 pontos 4 pontos 

7% 
7% 

14% 

72% 

Pergunta III 

1 ponto 2 pontos 3 pontos 4 pontos 
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                  Gráfico IV. Gráfico correspondente as respostas da pergunta IV 

 
Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

 

V. “Sou capaz de controlar-me quando tenho emoções negativas”: Quatro responderam 

‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto); Sete a ‘na maioria das vezes’ (2 pontos); Dois a 

‘algumas vezes’ (3 pontos); E um a ‘raramente ou nunca’ (4 pontos). Sendo assim 28,57% 

equivalem a ‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto), 50% a ‘na maioria das vezes’ (2 

pontos); 14,28% a ‘algumas vezes’ (3 pontos); E 7,14% a ‘raramente ou nunca’ (4 

pontos). Vide gráfico a seguir: 

                    Gráfico V. Gráfico correspondente as respostas da pergunta V 

 
Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

 

VI. “Sinto-me capaz de explodir”: Um respondeu ‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto); Um a 

‘na maioria das vezes’ (2 pontos); Sete a ‘algumas vezes’ (3 pontos); E cinco ‘raramente 

ou nunca’ (4 pontos). Sendo assim 7,14% equivalem a ‘sempre ou quase sempre’ (1 

43% 

36% 

14% 

7% 

Pergunta IV 

1 ponto 2 pontos 3 pontos 4 pontos 

29% 

50% 

14% 

7% 

Pergunta V 

1 ponto 2 pontos 3 pontos 4 pontos  
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ponto), 7,14% ‘na maioria das vezes’ (2 pontos), 50% a ‘algumas vezes’ (3 pontos) e 

35,71% a ‘raramente ou nunca’ (4 pontos). Vide gráfico a seguir:  

                  Gráfico VI. Gráfico correspondente as respostas da pergunta VI 

 
Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

 

VII. “Para mim a vida é aborrecida e monótona”: Não obtiveram respostas em ‘sempre ou 

quase sempre’ (1 ponto) e ‘na maioria das vezes’ (2 pontos); Quatro responderam 

‘algumas vezes’ (3 pontos); E dez ‘raramente ou nunca’ (4 pontos). Sendo assim 28,57% 

equivalem a ‘algumas vezes’ (3 pontos) e 71,42% a ‘raramente ou nunca’ (4 pontos). Vide 

gráfico a seguir: 

                 Gráfico VII. Gráfico correspondente as respostas da pergunta VII 

 
                         Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

 

VIII. “Para mim é difícil dar apoio emocional”: Não obtiveram respostas em ‘sempre ou quase 

sempre’ (1 ponto) e ‘na maioria das vezes’ (2 pontos); Cinco responderam ‘algumas 

vezes’ (3 pontos); E nove ‘raramente ou nunca’ (4 pontos). Sendo assim 35,71% 

7% 
7% 

50% 

36% 

Pergunta VI 

1 ponto 2 pontos 3 pontos 4 pontos 

0% 0% 

29% 

71% 

Pergunta VII 

1 ponto 2 pontos 3 pontos 4 pontos 
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equivalem a ‘algumas vezes’ (3 pontos) e 64,28% a ‘raramente ou nunca’ (4 pontos). Vide 

gráfico a seguir: 

                   Gráfico VIII. Gráfico correspondente as respostas da pergunta VIII 

 
Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

 

IX. “Tenho dificuldades em estabelecer relações interpessoais satisfatórias com algumas 

pessoas”: Não obtiveram respostas em ‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto) e ‘na maioria 

das vezes’ (2 pontos); Seis responderam ‘algumas vezes’ (3 pontos) e oito ‘raramente ou 

nunca’ (4 pontos). Sendo assim 42,85% equivalem a ‘algumas vezes’ (3 pontos) e 57,14% 

a ‘raramente ou nunca’ (4 pontos). Vide gráfico a seguir: 

                 Gráfico IX. Gráfico correspondente as respostas da pergunta IX 

 
Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

 

X. “Preocupa-me muito o que as pessoas pensam de mim”: Não obteve respostas em 

‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto); Dois responderam ‘na maioria das vezes’ (2 pontos); 

Sete responderam ‘algumas vezes’ (3 pontos); Cinco ‘raramente ou nunca’ (4 pontos). 

0% 0% 

36% 

64% 

Pergunta VIII 

1 ponto 2 pontos 3 pontos 4 pontos 
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57% 

Pergunta IX 

1 ponto 2 pontos 3 pontos 4 pontos 
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Sendo assim 14,28% equivalem a ‘na maioria das vezes’ (2 pontos), 49% a ‘algumas 

vezes’ (3 pontos) e 35,71% a ‘raramente ou nunca’ (4 pontos). Vide gráfico a seguir: 

                  Gráfico X. Gráfico correspondente as respostas da pergunta X 

 
Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

 

XI. “Acredito que tenho muita capacidade para colocar-me no lugar dos outros e 

compreender as suas respostas”: Não obtiveram respostas em ‘algumas vezes’ (3 pontos) 

e ‘raramente ou nunca’ (4 pontos); Cinco responderam ‘sempre ou quase sempre’ (1 

ponto); E nove ‘na maioria das vezes’ (2 pontos). Sendo assim 35,71% equivalem a 

‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto) e 64,28% a ‘na maioria das vezes’ (2 pontos). Vide 

gráfico a seguir: 

                  Gráfico XI. Gráfico correspondente as respostas da pergunta XI 

 
Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 
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XII. “Vejo o meu futuro com pessimismo”: Não obtiveram respostas em ‘sempre ou quase 

sempre’ (1 ponto) e ‘na maioria das vezes’ (2 pontos); Dois responderam ‘algumas vezes’ 

(3 pontos); E doze ‘raramente ou nunca’ (4 pontos). Sendo assim 14,28% equivalem a 

‘algumas vezes’ (3 pontos) e 85,71% a ‘raramente ou nunca’ (4 pontos). Vide gráfico a 

seguir: 

                 Gráfico XII. Gráfico correspondente as respostas da pergunta XII 

 
Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

 

XIII. “As opiniões dos outros influenciam-me muito na hora de tomar as minhas decisões”: 

Não obteve respostas para ‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto); Um respondeu ‘na 

maioria das vezes’ (2 pontos); Quatro ‘algumas vezes’ (3 pontos); E nove ‘raramente ou 

nunca’ (4 pontos). Sendo assim 7,14% equivalem a ‘na maioria das vezes’ (2 pontos), 

28,57 a ‘algumas vezes’ (3 pontos) e 64,28% a ‘raramente ou nunca’ (4 pontos). Vide 

gráfico a seguir: 

                Gráfico XIII. Gráfico correspondente as respostas da pergunta XIII 
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Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

 

XIV. “Considero-me uma pessoa menos importante do que as outras pessoas que me rodeiam”: 

Não obteve respostas para ‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto), Um respondeu ‘na 

maioria das vezes’ (2 pontos); Quatro ‘algumas vezes’ (3 pontos); E nove ‘raramente ou 

nunca’ (4 pontos). Sendo assim 7,14% equivalem a ‘na maioria das vezes’ (2 pontos), 

28,57 a ‘algumas vezes’ (3 pontos) e 64,28% a ‘raramente ou nunca’ (4 pontos). Vide 

gráfico a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

               Gráfico XIV. Gráfico correspondente as respostas da pergunta XIV 

 
Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

 

XV. “Sou capaz de tomar as decisões por mim mesmo”: Não obteve resposta para ‘algumas 

vezes’ (3 pontos); Onze responderam ‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto); Dois ‘na 

maioria das vezes’ (2 pontos); E um ‘raramente ou nunca’ (4 pontos). Sendo assim 

78,57% equivale a ‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto), 14,28% a ‘na maioria das vezes’ 

(2 pontos) e 7,14% a ‘raramente ou nunca’ (4 pontos). Vide gráfico a seguir: 

                 Gráfico XV. Gráfico correspondente as respostas da pergunta XV 
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Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

XVI. “Procuro retirar os aspectos positivos das coisas “más” que me acontecem”: Não obteve 

respostas para ‘raramente ou nunca’ (4 pontos); Quatro responderam ‘sempre ou quase 

sempre’ (1 ponto); Nove ‘na maioria das vezes’ (2 pontos); E um ‘algumas vezes’ (3 

pontos). Sendo assim 28,57% equivalem a ‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto), 64,28% a 

‘na maioria das vezes’ (2 pontos) e 7,14% a ‘algumas vezes’ (3 pontos). Vide gráfico a 

seguir: 

                Gráfico XVI. Gráfico correspondente as respostas da pergunta XVI 

 
Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

XVII. “Procuro melhorar como pessoa”:  Não obteve respostas para ‘raramente ou nunca’ (4 

pontos); Onze responderam ‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto); Dois ‘na maioria das 

vezes’ (2 pontos); E um ‘algumas vezes’ (3 pontos). Sendo assim 78,57% equivalem a 

‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto), 14,28% a ‘na maioria das vezes’ (2 pontos) e 7,14 

‘algumas vezes’ (3 pontos). Vide gráfico a seguir: 

               Gráfico XVII. Gráfico correspondente as respostas da pergunta XVII 
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Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

 
XVIII. “Considero-me um (a) bom/boa conselheiro(a)”: Não obteve respostas para ‘raramente ou 

nunca’ (4 pontos); Dez responderam ‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto); Três 

responderam ‘na maioria das vezes’ (2 pontos); E um ‘algumas vezes’ (3 pontos). Sendo 

assim 71,42% equivalem a ‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto), 21,42% ‘na maioria das 

vezes’ (2 pontos) e 7,14% ‘algumas vezes’ (3 pontos). Vide gráfico a seguir: 

             Gráfico XVIII. Gráfico correspondente as respostas da pergunta XVIII 

 
Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

XIX. “Preocupa-me que as pessoas me critiquem”: Não obteve respostas para ‘sempre ou 

quase sempre’ (1 ponto); Um respondeu ‘na maioria das vezes’ (2 pontos); Dez ‘algumas 

vezes’ (3 pontos) e três ‘raramente ou nunca’ (4 pontos). Sendo assim, 7,14% equivalem a 

‘na maioria das vezes’ (2 pontos), 71,42% a ‘algumas vezes’ (3 pontos) e 21,42% 

‘raramente ou nunca’ (4 pontos). Vide gráfico a seguir: 

              Gráfico XIX. Gráfico correspondente as respostas da pergunta XIX 
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Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

XX. “Considero-me uma pessoa sociável”: Não obteve respostas para ‘raramente ou nunca’ (4 

pontos); Nove responderam ‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto); Quatro responderam ‘na 

maioria das vezes’ (2 pontos); E um ‘algumas vezes’ (3 pontos). Sendo assim 64,28% 

equivale a ‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto), 28,57% ‘na maioria das vezes’ (2 pontos) 

e 7,14% ‘algumas vezes’ (3 pontos). Vide gráfico a seguir:  

              Gráfico XX. Gráfico correspondente as respostas da pergunta XX 

 
Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

XXI. “Sou capaz de controlar-me quando tenho pensamentos negativos”:  Não obteve respostas 

para ‘raramente ou nunca’ (4 pontos); Seis responderam ‘sempre ou quase sempre’ (1 

ponto); Cinco ‘na maioria das vezes’ (2 pontos); E três ‘algumas vezes’ (3 pontos). Sendo 

assim 42,85% equivale a ‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto), 35,71% a ‘na maioria das 

vezes’ (2 pontos) e 21,42% a ‘algumas vezes’ (3 pontos). Vide gráfico a seguir: 

               Gráfico XXI. Gráfico correspondente as respostas da pergunta XXI 
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Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

XXII. “Sou capaz de manter um bom autocontrole nas situações de conflito que surgem na 

minha vida”: Quatro responderam ‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto); Sete ‘na maioria 

das vezes’ (2 pontos); Um ‘algumas vezes’ (3 pontos); E um ‘raramente ou nunca’ (4 

pontos). Sendo assim 28,57% equivalem a ‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto), 50% a 

‘na maioria das vezes’ (2 pontos), 7,14% ‘algumas vezes’ (3 pontos) e 7,14% ‘raramente 

ou nunca’ (4 pontos). Vide gráfico a seguir: 

              Gráfico XXII. Gráfico correspondente as respostas da pergunta XXII 

 
Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

XXIII. “Penso que sou uma pessoa digna de confiança”: Não obtiveram respostas a ‘na maioria 

das vezes’ (2 pontos) e ‘algumas vezes’ (3 pontos); Doze responderam ‘sempre ou quase 

sempre’ (1 ponto); E quatro ‘raramente ou nunca’ (4 pontos). Sendo assim 85,71% 

equivalem a ‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto) e 14,28% ‘raramente ou nunca’ (4 

pontos). Vide gráfico a seguir: 

             Gráfico XXII. Gráfico correspondente as respostas da pergunta XXII 
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Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

XXIV. “Para mim é difícil entender os sentimentos dos outros”: Não obteve respostas ‘na 

maioria das vezes’ (2 pontos); Três responderam ‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto); 

Cinco a ‘algumas vezes’ (3 pontos); E seis a ‘raramente ou nunca’ (4 pontos). Sendo 

assim 21,42% equivalem a ‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto), 35,71% a ‘algumas 

vezes’ (3 pontos) e 42,85% a ‘raramente ou nunca’ (4 pontos). Vide gráfico a seguir: 

             Gráfico XXIV. Gráfico correspondente as respostas da pergunta XXIV 

 
Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

XXV. “Penso nas necessidades dos outros”: Não obtiveram respostas ‘algumas vezes’ (3 

pontos) e ‘raramente ou nunca’ (4 pontos); Sete responderam ‘sempre ou quase sempre’ 

(1 ponto); E sete responderam ‘na maioria das vezes’ (2 pontos). Sendo assim 50% 

equivalem a ‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto) e 50% a ‘na maioria das vezes’ (2 

pontos). Vide gráfico a seguir: 

             Gráfico XXV. Gráfico correspondente as respostas da pergunta XXV 
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Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

XXVI. “Na presença de pressões desfavoráveis do exterior sou capaz de manter o meu 

equilíbrio pessoal”: Quatro responderam ‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto); Oito a ‘na 

maioria das vezes’ (2 pontos); Um a ‘algumas vezes’ (3 pontos); E um a ‘raramente ou 

nunca’ (4 pontos). Sendo assim 28,57% equivalem a ‘sempre ou quase sempre’ (1 

ponto), 57,14% a ‘na maioria das vezes’ (2 pontos), 7,14% a ‘algumas vezes’ (3 pontos) 

e 7,14% a ‘raramente ou nunca’ (4 pontos). Vide gráfico a seguir: 

            Gráfico XXVI. Gráfico correspondente as respostas da pergunta XXVI 

 
Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

 
XXVII. “Quando surgem alterações na minha vida procuro adaptar-me”: Não obteve resposta 

‘raramente ou nunca’ (4 pontos); Seis responderam ‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto); 

Cinco ‘na maioria das vezes’ (2 pontos); E três ‘algumas vezes’ (3 pontos). Sendo assim 

42,85% equivalem a ‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto); 35,71% a ‘na maioria das 

vezes’ (2 pontos) e 21,42% a ‘algumas vezes’ (3 pontos). Vide gráfico a seguir:  
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           Gráfico XXVII. Gráfico correspondente as respostas da pergunta XXVII 

 
Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

XXVIII. “Perante um problema sou capaz de solicitar informação”: Não obteve resposta 

‘raramente ou nunca’ (4 pontos); Oito responderam ‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto); 

Cinco ‘na maioria das vezes’ (2 pontos); E um ‘algumas vezes’ (3 pontos). Sendo assim 

57,14% equivalem a ‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto), 35,71% a ‘na maioria das 

vezes’ (2 pontos) e 7,14% a ‘algumas vezes’ (3 pontos). Vide gráfico a seguir:  

          Gráfico XXVIII. Gráfico correspondente as respostas da pergunta XXVIII 

 
Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

 
XXIX. “As alterações que ocorrem habitualmente no meu cotidiano estimulam-me”: Quatro 

responderam ‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto); Sete a ‘na maioria das vezes’ (2 

pontos); Dois a ‘algumas vezes’ (3 pontos); E um a ‘raramente ou nunca’ (4 pontos). 

Sendo assim 28,57% equivalem a ‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto), 50% a ‘na 
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maioria das vezes’ (2 pontos), 14,28% a ‘algumas vezes’ (3 pontos) e 7,14% a 

‘raramente ou nunca’ (4 pontos). Vide gráfico a seguir: 

           Gráfico XXIX. Gráfico correspondente as respostas da pergunta XXIX 

 
Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

XXX. “Tenho dificuldades em relacionar-me abertamente com os meus professores/chefes”: 

Não obtiveram respostas para ‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto) e ‘na maioria das 

vezes’ (2 pontos); Três responderam ‘algumas vezes’ (3 pontos); E onze a ‘raramente ou 

nunca’ (4 pontos). Sendo assim 21,42% equivalem a ‘algumas vezes’ (3 pontos) e 

78,57% a ‘raramente ou nunca’ (4 pontos). Vide gráfico a seguir: 

            Gráfico XXX. Gráfico correspondente as respostas da pergunta XXX 

 
Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

 
XXXI.  “Penso que sou um(a) inútil e que não sirvo para nada”: Não obtiveram respostas para 

‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto), ‘na maioria das vezes’ (2 pontos) e ‘algumas vezes’ 

(3 pontos); Os quatorze responderam ‘raramente ou nunca’ (4 pontos). Sendo assim 100% 

equivalem a ‘raramente ou nunca’ (4 pontos). Vide gráfico a seguir: 

              Gráfico XXXI. Gráfico correspondente as respostas da pergunta XXXI 
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Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

XXXII. “Procuro desenvolver e potenciar as minhas boas atitudes”: Não obtiveram respostas 

‘raramente ou nunca’ (4 pontos); Doze responderam ‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto); 

Um a ‘na maioria das vezes’ (2 pontos); E um ‘algumas vezes’ (3 pontos). Sendo assim 

85,71% equivalem a ‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto), 7,14% a ‘na maioria das vezes’ 

(2 pontos) e 7,14% a ‘algumas vezes’ (3 pontos). Vide gráfico a seguir: 

           Gráfico XXXII. Gráfico correspondente as respostas da pergunta XXXII 

 
Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

 
XXXIII. “Tenho dificuldades em ter opiniões pessoais”: Não obteve respostas ‘na maioria das 

vezes’ (2 pontos); Um respondeu ‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto); Um a ‘algumas 

vezes’ (3 pontos); E doze a ‘raramente ou nunca’ (4 pontos). Sendo assim 7,14% equivale 

a ‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto), 7,14% a ‘algumas vezes’ (3 pontos) e 85,71% 

‘raramente ou nunca’ (4 pontos). Vide gráfico a seguir: 

         Gráfico XXXIII. Gráfico correspondente as respostas da pergunta XXXIII 
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Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

 
XXXIV. “Quando tenho que tomar decisões importantes sinto-me muito inseguro(a)”: Não 

obtiveram respostas ‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto) e ‘na maioria das vezes’ (2 

pontos); Sete responderam a ‘algumas vezes’ (3 pontos); E sete a ‘raramente ou nunca’ (4 

pontos). Sendo assim 50% equivale a ‘algumas vezes’ (3 pontos) e 50% a ‘raramente ou 

nunca’ (4 pontos). Vide gráfico a seguir: 

          Gráfico XXXIV. Gráfico correspondente as respostas da pergunta XXXIV 

 
Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

 
XXXV. “Sou capaz de dizer não quando o quero dizer”: Um respondeu a ‘sempre ou quase 

sempre’ (1 ponto); Seis a ‘na maioria das vezes’ (2 pontos); Seis a ‘algumas vezes’ (3 

pontos); E um a ‘raramente ou nunca’ (4 pontos). Sendo assim 7,14% equivale a ‘sempre 

ou quase sempre’ (1 ponto), 42,85% a ‘na maioria das vezes’ (2 pontos), 42,85% a 

‘algumas vezes’ (3 pontos) e 7,14% a ‘raramente ou nunca’ (4 pontos). Vide gráfico a 

seguir: 
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          Gráfico XXXV. Gráfico correspondente as respostas da pergunta XXXV 

 
Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

 
XXXVI. “Quando tenho um problema procuro arranjar soluções possíveis”: Não obtiveram 

respostas ‘algumas vezes’ (3 pontos) e ‘raramente ou nunca’ (4 pontos); Nove 

responderam ‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto); E cinco ‘na maioria das vezes’ (2 

pontos). Sendo assim 64,28% equivale a ‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto) e 35,71% a 

‘na maioria das vezes’ (2 pontos). Vide gráfico a seguir: 

         Gráfico XXXVI. Gráfico correspondente as respostas da pergunta XXXVI 

 
Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

XXXVII. “Gosto de ajudar os outros”: Não obtiveram respostas ‘algumas vezes’ (3 pontos) e 

‘raramente ou nunca’ (4 pontos); Treze responderam ‘sempre ou quase sempre’ (1 ponto); 

E um ‘na maioria das vezes’ (2 pontos). Sendo assim 92,85% equivale a ‘sempre ou 

quase sempre’ (1 ponto) e 7,14% a ‘na maioria das vezes’ (2 pontos). Vide gráfico a 

seguir: 

     Gráfico XXXII. Gráfico correspondente as respostas da pergunta XXXVII 
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Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

 
XXXVIII. “Sinto-me insatisfeito(a) comigo mesmo(a)”: Um respondeu a ‘sempre ou quase sempre’ 

(1 ponto); Dois ‘na maioria das vezes’ (2 pontos); Um ‘algumas vezes’ (3 pontos); E dez 

‘raramente ou nunca’ (4 pontos). Sendo assim 7,14% equivale a ‘sempre ou quase 

sempre’ (1 ponto), 14,28% a ‘na maioria das vezes’ (2 pontos), 7,14% ‘algumas vezes’ (3 

pontos) e 71,42% a ‘raramente ou nunca’ (4 pontos). Vide gráfico a seguir: 

Gráfico XXXVII. Gráfico correspondente as respostas da pergunta XXXVII 

 
Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

 
XXXIX.  “Sinto-me insatisfeito(a) com o meu aspecto físico”: Um respondeu ‘sempre ou quase 

sempre’ (1 ponto); Um a ‘na maioria das vezes’ (2 pontos); Cinco a ‘algumas vezes’ (3 

pontos); E sete a ‘raramente ou nunca’ (4 pontos). Sendo assim 7,14% equivale a ‘sempre 

ou quase sempre’ (1 ponto), 7,14% a ‘na maioria das vezes’ (2 pontos), 35,71% a 

‘algumas vezes’ (3 pontos) e 50% a ‘raramente ou nunca’ (4 pontos). Vide gráfico a 

seguir: 

      Gráfico XXXIX. Gráfico correspondente as respostas da pergunta XXXIX 
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Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 
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5. DISCUSSÃO DOS DADOS 

Da análise descritiva dos dados foram diagnosticados indicadores significativos nos 

itens em cada dimensão pesquisada, dentre as opções de resposta: Sempre ou quase sempre; 

Na maioria das vezes; Algumas vezes; Raramente ou Nunca. Na análise e discussão dos 

dados, apenas serão colocados os resultados de maior significância em cada questão 

respondida, aquelas que apresentaram maior escolha nas respostas, ausentando-se as demais, 

de acordo com cada dimensão. 

• FATOR 1 – Satisfação Pessoal 

Nesta dimensão foram encontradas as seguintes porcentagens nas questões, com 

maior escolha de respostas: 
Tabela 6: Fator Satisfação Pessoal 

QUESTÃO RESPOSTA MAIS 
ESCOLHIDA 

RESULTADO % 

4 Sempre ou quase 
sempre gosto de mim como eu 

sou 

43% 

6 Algumas vezes sinto-
me capaz de explodir 

50% 

7 Raramente ou nunca 
pra mim a vida é aborrecida e 

monótona 

71% 

12 Raramente ou nunca 
eu vejo meu futuro com 

pessimismo 

86% 

14 Raramente ou nunca 
me considero uma pessoa 

menos importante do que as 
outras pessoas que me rodeiam 

43% 

31 Raramente ou nunca 
me sinto uma pessoa inútil 

100% 

38 Raramente ou nunca 
sinto-me insatifeito comigo 

próprio 

72% 

39 Raramente ou nunca 
sinto-me insatisfeito com 

meu aspecto físico 

50% 

Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

 

 Segundo Freud (1985) é fator estruturante do desenvolvimento da 

personalidade humana a necessidade de reconhecimento pelo outro deixando claro também a 

importância que atribuía aos vínculos estabelecidos desde o nascimento.  

Zimerman (1999) refere que a estruturação da personalidade de qualquer indivíduo é 

baseada na necessidade de preservar-se a autoestima e o senso de identidade, e isto, além de 
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outros fatores psicogênicos, também está intimamente conectado com o reconhecimento por 

parte dos outros de que de fato, ele existe e é valorizado como alguém que é autônomo, aceito 

e digno de ser amado pelos demais.  

Sabemos que todo ser humano está vinculado a outros e que o homem é animal 

político porque não pode realizar-se plenamente fora de um grupo, nem tão pouco satisfazer 

qualquer impulso emocional sem que o componente social deste impulso se expresse. A 

satisfação pessoal é uma escolha, um caminho que torna possível obter o tão esperado prêmio 

de sentir-nos realizados. 

Bastos (1995) defende que a satisfação no trabalho pode ser entendida e influenciada 

por componentes afetivos associados à autoestima, envolvimento no trabalho e 

comprometimento organizacional. Sendo a satisfação profissional como um estado emocional 

positivo resultante da situação profissional do sujeito e associado às características e aspectos 

específicos da profissão. 

Na tentativa de aproximar o conceito de satisfação ao Ensino, uma área com 

características, sistema de valores, conteúdo e forma de trabalho próprios, Cordeiro-Alves 

(1994) define-a como um sentimento e forma de estar positivo do docente perante a profissão, 

originário de fatores contextuais e pessoais. Assim, o autor afirma  a satisfação do docente 

como “o resultado de um conjunto de processos de avaliação a respeito de seu trabalho e de 

fatores inerentes ao contexto de ensino, entre eles: processo ensino-aprendizagem, 

capacitação pedagógica, relações interpessoais com os alunos, relações interpessoais com os 

pares, reconhecimento, produção científica, sistema organizacional de ensino, estrutura 

administrativa da instituição de ensino – sendo este estruturado com base nos valores, crenças, 

expectativas, necessidades, objetivos e vivência do próprio docente, expresso por meio de 

sentimentos positivos ou negativos”.  

Nesta perspectiva, podemos analisar elementos nas respostas dos sujeitos da pesquisa 

que caracteriza esses sentimentos positivos que o autor menciona. Na maioria das escolhas 

feitas pelos docentes reflete que estão satisfeitos com suas escolhas, com seu aspecto físico, 

com sua autoestima e são otimistas quanto ao seu futuro, não permitindo que o sentimento 

negativo seja significativo em suas vidas. 

Segundo Ferreira (2010), para a obtenção de satisfação, é desejável que o docente 

tenha ciência que seu alcance envolve elementos que englobam todo o processo ensino e 

aprendizagem, permeado de valores, crenças, expectativa e necessidades. Com a almejada 

obtenção da satisfação, os benefícios se faz presente em diversos âmbitos, seja ele na 

qualidade de vida do profissional, na qualidade do ensino e, consequentemente, a valorização 
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do profissional. 

• FATOR 2 – Atitude pró-social  

Na dimensão avaliada, foi encontrada as seguintes porcentagens, com maior escolha 

de respostas: 
Tabela 7: Atitude pró-social 

QUESTÃO RESPOSTA MAIS 
ESCOLHIDA 

RESULTADO % 

1 Algumas vezes pra mim, é 
difícil aceitar os outros quando 

tem atitude diferentes das 
minhas 

64% 

3 Raramente ou nunca pra mim é 
difícil escutar os problemas dos 

outros 

57% 

24 Raramente ou nunca pra mim é 
difícil entender o problema dos 

outros 

43% 

Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

O que era originalmente conhecido como altruísmo, hoje é denominado como 

comportamento pró-social, um termo que se tornou mais comum, do qual o altruísmo seria 

uma de suas formas. Com isso, “por altruísmo, entende-se qualquer ato que beneficia alguém, 

mas sem o interesse de trazer qualquer benefícios para o altruísta, e que geralmente envolve 

algum custo pessoal para aquele que ajuda”. (RODRIGUES e MENDES, 2007)  

As atitudes são, portanto, estados mentais adquiridos que influenciam o indivíduo a 

escolher a ação na qual se engajará. Envolvem crenças e valores pessoais, embora estes sejam 

mais gerais, enquanto atitudes são mais específicas e orientadas para determinadas finalidades 

e objetos (ABBAD e BORGES-ANDRADE, 2004). 

No âmbito da enfermagem, a atitude pró-social se faz como competência primordial, 

seja ela em sua formação ou na prática profissional, visto que a essência da profissão é o 

cuidado ao outro. Assim, espera-se que durante a formação seja exercido e transpassado tal 

competência através de todos os agentes participantes do processo de ensino e aprendizagem, 

para que a partir da prática dentro da instituição de ensino, a atitude pró-social seja exercida 

ao longo da vida profissional dos profissionais em formação.   

Assim, o docentes de enfermagem deve exercer, sem êxito, a atitude pró-social, visto 

que este profissional é o principal facilitador do processo ensino aprendizagem, e suas 

atitudes servirão de exemplo a ser seguido pelos futuros enfermeiros. Com isso, a pesquisa 

nos trouxe como resultados respostas que confirmam a prática da atitude pró-social pelos 

docentes, expressa nas afirmativas: Algumas vezes pra mim, é difícil aceitar os outros quando 
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tem atitude diferentes das minhas; Raramente ou nunca pra mim é difícil escutar os problemas 

dos outros; e Raramente ou nunca pra mim é difícil entender o problema dos outros. 

Nesta perspectiva, segundo Ferreira (2010) “o docente, além de agir como 

intermediário na relação do aluno com a instituição de ensino, participa de um processo ativo 

de transformação dos alunos em sua forma de sentir, pensar e modo de ser em relação a si 

mesmo e aos outros. Nessa condução, busca satisfazer suas próprias necessidades de 

desenvolvimento, reconhecimento e realização pessoal e profissional dentro do contexto 

educacional.” 

• FATOR 3 – Autocontrole 

Na seguinte dimensão avaliada, foram encontradas as porcentagens nas questões, 

com maior escolha de respostas: 
Tabela 8: Autocontrole 

QUESTÃO RESPOSTA MAIS 
ESCOLHIDA 

RESULTADO % 

2 Raramente ou nunca os 
problemas me bloqueiam 

facilmente 

57% 

5 Na maioria das vezes sou capaz 
de me contrar quando tenho 

pensamentos negativas 

50% 

21 Sempre ou quase sempre sou 
capaz de me controlar quando 
tenho pensamentos negativos 

43% 

22 Na maioria das vezes sou capaz 
de manter um bom 

autocontrole nas situações de 
conflito que surgem na minha 

vida 

50% 

26 Na maioria das vezes sou capaz 
de manter meu equilíbrio 

pessoal na presença de pressões 
desfavoráveis do exterior 

57% 

Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

O professor de universidade, atualmente, dentro do processo de organização do seu 

trabalho, fica progressivamente imerso a uma superposição de tensões, contradições e 

controles institucionais que chegam até o cotidiano do seu trabalho. A reação a esse 

supercontrole é o isolamento, a inserção na corrida pela titulação e publicação, a competição 

entre os pares, e por fim eles reagem com crítica à algumas dimensões, mas, 

contraditoriamente, luta para buscar sua inserção no modelo proposto. (LEMOS, 2012) 

Assim, se faz necessário o reconhecimento dessas situações de risco pelos próprios 

sujeitos, visto que todos os indivíduos são autores de sua qualidade de vida, bem como do seu 
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processo de trabalho e, portanto, são eles que poderão promover transformações efetivas em 

suas vidas. 

Neste contexto, Posen(1995) propõe algumas transformações, no âmbito do auto 

controle para minimizar esses efeitos na saúde dos indivíduos, nas esferas do comportamento, 

modo de pensar, estilo de vida e da própria situação que o indivíduo se encontra. Para tanto, o 

indivíduo deve ter expectativas realistas na vida, bom humor, e procurar reinterpretar as 

situações estressantes, reavaliando crenças, buscando apoio familiar, social ou profissional 

quando necessário. Além disso, ele deve reduzir a ingestão de cafeína, praticar atividades 

físicas regularmente, relaxamento ou meditação, ter uma boa noite de sono e ter atividades de 

lazer.  

As respostas que resultaram a pesquisa, demonstraram que os docentes de 

enfermagem estão colocando em prática o seu auto controle, negando a possibilidade de haver 

um bloqueio proveniente dos problemas e afirmando a capacidade de manter o equilíbrio 

pessoal. Assim, essas atitudes tendem a trazer apenas benefícios para a vida pessoal e 

profissional do docente, otimizando a formação dos futuros profissionais de enfermagem. 

 FATOR 4 – Autonomia  

Na dimensão a seguir, foram encontradas as seguintes porcentagens nas questões, 

com maior escolha de resposta: 
Tabela 9: Autonomia  

QUESTÃO RESPOSTA MAIS 
ESCOLHIDA 

RESULTADO % 

10 Algumas vezes me preocupo 
com o que as pessoas pensam 

de mim 

49% 

13 Raramente ou nunca as 
opiniões dos outros me 

influenciam muito na hora de 
tomar as minhas decisões 

64% 

15 Sempre ou quase sempre sou 
capaz de tomar decisões por 

mim mesmo 

79% 

19 Algumas vezes preocupo-me 
com que as pessoas me 

critiquem 

72% 

34 Raramente ou nunca algumas 
vezes sinto-me inseguro 
quando tenho que tomar 

decisões importantes 

50% 

35 Na maioria das vezes e 
algumas vezes sou capaz de 

dizer não quando quero 

43% 

Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 
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A organização social dos processos de formação é um fator decisivo, inibidor ou 

propiciador do assumir de autonomia – ‘fala-se muito de desenvolvimento, de cooperação e 

de reforço do poder dos professores, mas as tendências dominantes continuam a ser a 

centralização, a uniformização e a racionalização’. O discurso da autonomia pode 

desempenhar uma poderosa função ideológica ‘estimulando o sentido da eficácia pessoal, mas 

também promovendo a subordinação do indivíduo ao controle organizativo’. (PACHECO, 

2010) 

Assim, podemos perceber que, segundo Pacheco (2010), a expressão autonomia pode 

ter significado no mínimo conflitantes: Despertar no professor o sentimento de 

responsabilidade em um processo, porém, em que figura como mera peça de uma 

engrenagem, cujo funcionamento desconhece; Ou possibilitar ao docente o controle interativo 

sobre a profissão e sobre as condições de seu exercício. 

Dessa forma, a formação como processo de reflexão envolve o exame constante das 

próprias experiências, o diálogo crítico com as teorias pedagógicas e o reconhecimento de que 

a postura reflexiva deve marcar o trabalho docente. Portanto, precisa ser explorada no 

processo de formação do professor, uma vez que favorece a construção da autonomia para 

identificar e superar as dificuldades do cotidiano (ZEICHER, 1993). 

Segundo Guimarães (2003), a ideia da necessidade psicológica básica de 

autodeterminação ou autonomia foi inspirada no trabalho de DeCharms (1984), que destacou 

a autodeterminação como uma necessidade humana inata, relacionada à motivação intrínseca. 

A autora reforça o pensamento segundo o qual os indivíduos são naturalmente propensos a 

realizar uma atividade por acreditarem que o fazem por vontade própria, porque assim o 

desejam e não por serem obrigados por força de demandas externas. Agem de forma 

intencional com o objetivo de produzir alguma mudança. Com essas características, esses 

indivíduos são denominados de “origem’’ ou se considera que eles têm o locus de causalidade 

interno”. 

Com isso, o presente estudo demonstra que os docentes sujeitos da pesquisa são 

autônomos no processo de formação, onde se faz presente o exame constante das próprias 

experiências, a postura reflexiva e o despertar da responsabilidade da atuação do docente 

neste processo. 

• FATOR 5 – Resolução de problemas e realização pessoal 

Na dimensão avaliada, foram encontradas as seguintes porcentagens nas perguntas, 

com maior escolha de respostas: 
Tabela 10: Resolução de Problemas e Realização Pessoal 
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QUESTÃO RESPOSTA MAIS 
ESCOLHIDA 

RESULTADO % 

 
 

11 

Na maioria das vezes acredito 
que tenho muita capacidade 
para se colocar no lugar dos 

outros e compreender as suas 
respostas 

64% 

16 Na maioria das vezes procuro 
retirar os aspectos positivos das 

coisas “más” que acontecem 

64% 

17 Sempre ou quase sempre 
procuro nelhorar como pessoa 

79% 

23 Sempre ou quase sempre penso 
que sou uma pessoa de 

confiança 

86% 

25 Sempre ou quase sempre e na 
maioria das vezes penso a 

necessidade dos outros 

50% 

27 Sempre ou quase sempre 
procuro me adaptar quando 
surgem alterações em minha 

vida 

43% 

28 Sempre ou quase sempre sou 
capaz de solicitar informação 

perante um problema 

57% 

29 Na maioria das vezes as 
alterações que ocorrem 
habitualmente em meu 

cotidiano me estimulam 

50% 

32 Sempre ou quase sempre 
procuro desenvolver e 

potenciar as minhas boas 
atitudes 

86% 

36 Sempre ou quase sempre 
procuro arranjar soluções 

possíveis quando tenho um 
problema 

64% 

37  Sempre ou quase sempre gosto 
de ajudar os outros 

93% 

Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

 

A atividade de ensino, ao mesmo tempo em que é geradora de tensões, também pode 

funcionar como motivadora, se forem consideradas as relações emocionalmente afetivas 

estabelecidas com alunos, colegas e funcionários, o prazer em ensinar, a superação de 

dificuldades e o crescimento dos alunos. (ROCHA e FELLI, 2004) 

Em um estudo, Ferreira et al (2009) apontam como componentes positivos, geradores 

de prazer, as situações nas quais os mesmos sentem-se responsáveis pelo aprendizado e 

formação dos alunos, tendo a relação professor-aluno como um elemento revigorante do 

processo de trabalho, já que percebe-se um estimulo positivo da dedicação de ambos no 



58 
 

processo ensino e aprendizagem. Além das questões relacionadas ao saber técnico e à 

produção, os autores consideram o trabalho como uma oportunidade única para o aprendizado 

de respeito com pelo outro, da confiança, da convivência, da solidariedade e de aprender a 

trazer uma contribuição para a construção de regras de trabalho (técnicas e sociais) que 

possam propiciar a experimentação do prazer na atividade laboral.  

Um outro estudo confirma a existência de experiências prazerosas na relação do 

professor com o aluno, e uma delas é o fato de conviver com o discente, que promove 

renovação e satisfação no desempenho do trabalho docente. Ao se aproximar da realidade do 

aluno, o professor compreende melhor suas dúvidas, transmite o conhecimento de forma clara 

e contribui para o aprendizado de forma interessante e interativa. (LEMOS, 2012) 

Exemplificando essas afirmações, o resultado das respostas referentes ao fator 

‘Resolução de Problemas e Realização Pessoal’ foram todos positivos, confirmando a 

existência de fatores prazerosos na rotina do docente de enfermagem.  

• FATOR 6 – Habilidades de relação interpessoal 

Na dimensão seguinte, foram encontradas as seguintes porcentagens nas questões, 

com maior escolha de respostas: 
Tabela 11: Habilidade de Relação Interpessoal 

QUESTÃO RESPOSTA MAIS 
ESCOLHIDA 

RESULTADO % 

8 Raramente ou nunca para mim 
é difícil dar apoio emocional 

64% 

9 Raramente ou nunca tenho 
dificuldades para estabelecer 

relações interpessoais 
satisfatórias com algumas 

pessoas 

47% 

18 Sempre ou quase sempre me 
considero como um bom/boa 

conselheira 

72% 

20 Sempre ou quase sempre me 
considero uma pessoa sociável 

64% 

30 Raramente ou nunca tenho 
dificuldades em me relacionar 

abertamente com meus 
professores/chefes 

79% 

33 Raramente ou nunca tenho 
dificuldades em ter opiniões 

pessoais 

86% 

Fonte: Elaboração própria através do Microssoft Word 2013 

Ao considerar a enfermagem no âmbito do ensino, a importância das relações 

humanas e intergrupais são necessárias para a consolidação de um espaço onde cada ator do 

processo educativo e do cuidado sinta-se integrante, partícipe, protagonista, uma vez que o 
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sentimento de participar de um contexto configura-se em motivação individual e coletiva. 

Dessa forma, no que diz respeito ao profissional docente, engajado com seus pares no 

trabalho coletivo, este só pode ser compreendido como pessoa em processo de construção, 

que depende das relações interpessoais. E essa construção da identidade, por estar vinculada 

às vivências grupais está propensa a processos de tensões e equilíbrios. (MARINHO et al) 

Acima de tudo, o relacionamento interpessoal é um dos principais determinantes de 

como o ambiente de trabalho (objetivo) afeta o estado subjetivo do indivíduo. O docente, os 

alunos e os inúmeros profissionais envolvidos direta e indiretamente no ensino e 

aprendizagem possuem e buscam seus próprios objetivos. São pessoas em processo contínuo 

de amadurecimento intelectual e pessoal, com necessidades, expectativas, experiências, 

formação, valores e fatores culturais distintos. Estes fatores influem diretamente em sua vida, 

comportamento, autoestima, desempenho profissional e nos relacionamentos que estabelecem 

uns com os outros. Em um contexto permeado pelo conjunto desses fatores, cabe ao docente 

empenhar esforços para mediá-los, de forma a minimizar conflitos para melhor orientar a 

formação dos alunos de modo eficaz. (FERREIRA, 2010) 

Assim, ilustrando esta perspectiva, os resultados desta pesquisa apontam para 

eficazes relações interpessoais no ambiente de trabalho dos participantes, onde estes se 

mostram disponíveis para dar conselhos e apoio emocional, demonstrando habilidades na 

realização dessas relações sociais.    

 

 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho docente em enfermagem, como apresentado, inclui uma série de variáveis 

capazes de interferir positiva ou negativamente sobre o cotidiano de seus sujeitos e na 

determinação de sua qualidade de vida. Afinal, ter uma boa ou uma melhor qualidade de vida, 

é uma busca natural do ser humano, e para conquistá-la é necessário o enfretamento do 

estresse cotidiano, incluindo a do seu ambiente de trabalho. No entanto, nem todas as pessoas 

conseguem se adaptar ou enfrentar essas adversidades de modo eficaz, podendo manifestar 

distúrbios físicos, psicológicos e sociais que podem influenciar negativamente sua qualidade 

de vida.  

A instituição, por sua vez, deve levar em consideração estratégias que amenizem o 

desprazer no cotidiano de trabalho do docente, de forma a propiciar a qualidade de vida no 
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trabalho, gerando resultados positivos na produção e no processo ensino e aprendizagem. Se 

faz necessário também que cada docente reconheça os fatores de risco para a doença psíquica 

decorrente do trabalho, a fim de poder intervir e promover a sua saúde. Acrescenta-se ainda a 

necessidade de construção e/ou fortalecimento de um serviço de saúde comprometido com a 

saúde do trabalhador, capaz de detectar, precocemente, os efeitos danosos que as condições de 

trabalho podem causar aos docentes e intervir na perspectiva de promoção da saúde desses 

docentes.  

O mapeamento da saúde mental dos docentes, realizado por meio do instrumento de 

Saúde Mental Positiva(QSM+), apontou a inexistência de condições de vulnerabilidade ao 

estresse extremo ou adversidades entre os docentes participantes, com predomínio das 

condições de fortaleza ou excelente resiliência para o enfrentamento do estresse extremo. 

Além disso, os docentes consideram como boa a sua qualidade de vida e referem estar 

satisfeitos com a sua saúde.  

Considerou-se como limitação do estudo o número limitado de participantes( de 79 

docentes, apenas 14 aceitaram participar da pesquisa), que pode ter contribuído para a 

unanimidade dos resultados. 

A proposta de realizar a análise da saúde mental positiva dos docentes de 

enfermagem vem ao  encontro às exigências do mercado de trabalho de um mundo 

globalizado, com uma dinâmica caracterizada por rápidas mudanças e exigências constantes, 

gerando a necessidade de respostas rápidas de adaptação. No entanto, quando não se tem 

suporte para tal, o resultado pode ser negativo à medida que conduz à frustração ou ao 

sofrimento físico e psíquico, provocando mal-estar e interferindo de forma negativa sobre a 

qualidade de vida desses profissionais. Ser resiliente é caminhar em direção à preservação da 

vida, da saúde, da esperança, buscando a felicidade e a realização no âmbito pessoal e 

profissional.  
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Anexo I - Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa 
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Anexo II – Questionário de Saúde Mental Positiva – QSM+ 
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Anexo III – Termo de consentimento Livre e Esclarecido 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

1. Dados de identificação 

Título do Projeto: A organização do trabalho e a saúde mental do docente e do estudante do 
ensino superior de enfermagem - entre a satisfação, a produtividade e o envolvimento no 
processo ensino-aprendizagem. 

Pesquisador responsável: Geilsa Soraia Cavalcanti Valente - Bolsista CNPq DE Pós doutorado no exterior. 
 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 
Telefones para contato: (21) 93776821/37981063 
 
Nome do voluntário: _________________________________________________________ 
 
Idade: _______ anos    
Quantidade de anos que atua no ensino superior de enfermagem:_______________ 

 A Sr. (ª) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa intitulado A organização do 
trabalho e a saúde mental do docente e do estudante do ensino superior de enfermagem - 
entre a satisfação, a produtividade e o envolvimento no processo ensino-aprendizagem. 
Trata-se de uma pesquisa de pós doutorado que está sendo realizada na Escola Superior de Enfermagem do Porto 
– Portugal. Aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade Federal Fluminense sob Número do 
Parecer: 836.513 de 17/10/2014, com autorização para a colheita de dados na ESEP. Tem como objetivo avaliar 
a saúde mental dos enfermeiros professores no ensino público superior, no Brasil, Portugal e Espanha. As 
respostas dos participantes serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será 
divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Quando for necessário exemplificar determinada situação, sua 
privacidade será assegurada uma vez que seu nome será substituído de forma aleatória. Os dados coletados 
serão utilizados nesta pesquisa, podendo posteriormente ser reutilizados pela pesquisadora e os resultados 
divulgados em eventos e/ou revistas científicas. Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você 
pode recusar-se a participar da pesquisa e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em 
sua relação com as pesquisadoras ou com a instituição que forneceu os seus dados. A sua participação nesta 
pesquisa consistirá em responder as perguntas realizadas sob a forma de questionário, que após analisadas, serão 
guardadas por cinco (05) anos e incineradas após esse período. Você não terá nenhum custo ou quaisquer 
compensações financeiras. Não haverá riscos de qualquer natureza relacionada à sua participação. Caso 
ocorram riscos, estes serão avaliados e seguramente serão bem menores do que os benefícios que a pesquisa 
trará. O benefício relacionado à sua participação será de aumentar o conhecimento científico para a área de 
ensino em enfermagem, no que diz respeito à saúde mental do enfermeiro. Você receberá uma cópia deste termo 
onde consta o telefone/e-mail dos pesquisadores responsáveis, e demais membros da equipe, podendo tirar as 
suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. Os critérios de exclusão para 
participar da pesquisa são: afastamento das atividades discentes, por qualquer motivo, no período da coleta de 
dados. Desde já agradecemos!  

 
Eu, __________________________________________________, RG n° __________________________, declaro 
ter sido informado (a) e concordo em participar, como voluntário (a), no projeto de pesquisa acima descrito.  
 
Niterói – RJ, ____ de _____________ de ___________ 
 
__________________________________   _______________________________ 
Nome e assinatura do (a) voluntário (a)   Pesquisador do Projeto  
   
 
__________________________________   _______________________________ 
                   Testemunha      Testemunha 
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